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 2019-2018الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين   
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  

 موجز  
المممق تز   ممما  2019-2018تتضممممن  مممثي الومليزمممة امليزاجميمممة الاجمانيمممة ل ممم   ال مممنت   

ة لتنظم  يي ما ائي مة ال  عيمة ليتن يمث هت  ورسما ال ا رمة واألربتم ، ويتتممد ا ممؤ   األمينة التن يثيم
األط اف هت  ورته الثالثة والتش ين، ويوايق عيي ا كل من مؤ   األطم اف التاممل بوهم ه اجتمما  
األطممم اف هت ب وتوكمممول كيوتمممو هت  ورتمممه الثالثمممة عشممم  ، وممممؤ   األطممم اف التاممممل بوهممم ه اجتمممما  

 اف هت ات اق باريس هت اجلزء الثاين من  ورته األوىل. وينبغي النظم  يي ما مز جممة بافتمايت  األط
يم تب  بمه ممن ا تياجما  ممن  ومما امليحزت  هبا، اليت  تزدمان ت اهيل عن ب جمامج عمل األماجمة

ة رملل هت ذلك اال تياجما  المق يتتم ل الويماء هبما ممن مكما ر ت ميييمة، وعمن ميزاجميم مبا املوار ،
املتامال  الدويل، عيى التوايل. وتتاح بياجما  ومتيومما  ضتمايية هت املوقمل الشمب ي لالت اقيمة هت 
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 موجز تنفيذي -أوالا  
تضمممنه  مممما ضىل تكممور م ممتمد 2019-2018ت ممتند ميزاجميممة االت اقيممة افطاريممة لي مم    -1

ات مماق بمماريس التممارري مممن رؤيممة وأ ممداف. وهيممملمت امليزاجميممة لتيبيممة ا تياجمما   يممل احل وممما  
 يق أ داي ا الطمو ة هت رياق ات م ب  عة بدء جم اذ االت اق.وم اعد  األط اف عيى حتز

وتتحممم أل األطممم اف منمممث ضبممم ام ات ممماق بممماريس بتكمممميم نمممو م  يمممة جديمممد  ممممن التن يمممث.  -2
وت اعمممي امليزاجميمممة بالتمممايل، ارمممتنا اا ضىل أرمممس االت اقيمممة وب وتوكمممول كيوتمممو امليحمممق هبممما، ا تياجممما  

   يل لن اذ االت اق.الدعم امل تتلية الناش ة عن البدء ال
 وهت رياق  ثي اخلي ية، تتمحور امليزاجمية املز  ة  ول األولويا  التالية: -3

امل مة امل تتلية املتمثية هت ضجناز وت تيل الئحمة قواعمد ات ماق بماريس، ارمتنا اا  )أ( 
 ضىل االت اقية وب وتوكول كيوتو امليحق هبا؛

ول كيوتممو امليحممق هبمما، يضممالا عممن التن يممث مواهممية  عممم تن يممث االت اقيممة وب وتوكمم )ب( 
ال مم يل الت مماق بمماريس، مممل ال كيممز بوجممه خمماا عيممى حتويممل امل مماطا  احملممد   وطنيمماا وخطمم  

 الت يف الوطنية ضىل ضج اءا  وتدابري رياراتية وخط  ارتثمار؛
تتزيز  ور االت اقية احمل ز ييمما يتكمل برشم األ اجل ما  ال اعيمة عيمى الكمتيدين  )ج( 

هت ذلممك كياجممما  األمممم املتحممد  ذا  الكممية، مممن أجممل  عممم األطمم اف عيممى  مبمما وطين والممدويل،المم
 نو أكث  يتالية هت حتزيق أ داي ا املتتيزة بتغري املناخ والتنمية.

ولممدعم  ممثي األولويمما ، ت ممتند امليزاجميممة املز  ممة ضىل حتديممد  قيممق ألولويمما  األجمشممطة،  -4
وار  احملدو   عيى نمو قزمق أقكمى قمدر ممن التممملري. وممل ذلمك، وتنظيم يتال ليتمل، وتوزيل ليم

رمي ون ممن امل ممتحيل تيبيمة التحمديا  األكثمم  ضحلا ماا املنبثزممة عمن ات ماق بمماريس باالعتمما  عيممى 
ميزاجمية منو ه  ي. ومل أن ريناريو امليزاجمية  ثا قد أي رج هت امل يق الثالث، يامليزاجمية املز  ة عيمى 

 هت املائة. 7.9يا   متواتتة وضن كاجمت ت ورية ليميزاجمية بن بة تتا ل األط اف تتضمن ز 
 وعيى وجه التحديد، ت مي امليزاجمية املز  ة ضىل تتزيز الزدر  عيى افجناز هت اجملاال  التالية: -5

تتزيز  عم امل اوتا  اجلارية وكثلك ائي ا  والتمييا  الق ت  م هت املضي  )أ( 
 ين لالت اقية وات اق باريس؛قدماا بالتن يث التز

 عمممم ضبمممالتع وارمممتت ااع املتيومممما  املزدممممة ممممن األطممم اف واالجمتزمممالع ضىل ضطمممار  )ب( 
يتكمل بمثلك ممن تمدريب  ومما يشمل ارمتت اا المدعم مبا جديد ليش ايية مبوجب ات اق باريس،
 وبناء ليزدرا  لكاحل البيدان النامية؛

ضعمممدا  وتن يمممث امل ممماطا  احملمممد   وطنيممماا  تتزيمممز المممدعم املزمممدم ضىل األطممم اف هت )ج( 
 يشمل تي ري الوهول ضىل التمويل والت نولوجيا وبناء الزدرا ؛ مبا وخط  الت يف الوطنية،

حت يممز وضبمم از افجمم اءا  الطمو ممة الممق تتخممث ا األطمم اف وأهممحاب املكمميحة  ) ( 
 أل داف ات اق باريس. من غري األط اف ليحد من االجمبتاملا  وبناء الزدر  عيى التحمل تيبيةا 

ولن ت  ي امليزاجمية األرارية هت  د ذاسا لتغطية الطائ ة ال امية من األجمشمطة المق ييمزم  -6
أن تضطيل هبا األماجمة ل ي تزدم  عماا تاماا ويتاالا ضىل األط اف. ومن مث تي ت مل موار  امليزاجميمة 

 امل يق األول. وهت أ جماياألرارية املز  ة مبوار  ت مييية ت   هت ال كل اخلامس 
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وت ممي امليزاجميمة األرارممية املز  مة واال تياجما  مممن املموار  الت ميييمة ضىل االرممتلابة ضىل  -7
ا تياجمما  األطمم اف مممن  عممم اممد  األ ممداف ألجمشممطة التن يممث عيممى الكممتيد المموطين. وشمم عت 

هت ذلمك أاما لي مت وكالمة  األماجمة هت ضعا   ت كيز توزيل املوار  من أجل تزدمي  ثا الدعم، م اعية
من ممث  ومتتمممد  بمماأل  ت عيممى تزممدمي خمما  تزنيممة أكثمم  مالءمممة وتي ممري شمم اكا  بمم  األطمم اف 
واملؤر ممما  المممق مي مممن أن ت مممون يتالمممة هت امل ممماعد  عيمممى التن يمممث امليمممداين، مثمممل ب جممممامج األممممم 

 خ ت ذا  الكية.املتحد  ليبي ة، واملكارف افمنائية املتتد   األط اف، والوكاال  األ
ورممميظل ممممالأل مممموظ ي األماجممممة هت م مممتوت ممممنخ  . وتشمممتمل امليزاجميمممة املز  مممة عيمممى  -8

هت املائممة( ممولممة مممن امليزاجميممة األرارممية لممدعم  2زيمما   هممايية تتمما ل أربتممة ممموظ   )زيمما   بن ممبة 
 أعالي. 5حت   افجناز هت اجملاال  املبينة هت ال ز   

ميزاجمية النمو الك  ي أي ا تياجا  قد تنشم ممن ضجنماز  وال ملز  ةوال تتضمن امليزاجمية ا -9
، من قبيل اال تياجا  املتكية هبي ما  قمد تي ت مل بنماء 2018 عام الئحة قواعد ات اق باريس هت
 عيى ق ارا  ال زة لألط اف.

 وهت رمممياق رمممميناريو النممممو الكمممم  ي، تتممممين الت ممموية الضمممم ورية ألرقمممام الت مممماليف الزيارممممية -10
. ورمميظل عممد  2017-2016ليم تبمما  تزييكمماا هت واقممل األممم  ليميزاجميممة مزارجمممة مممل يمم   ال ممنت  

 ممثا ال مميناريو، تظممل األماجمممة م ممتتد  لتزممدمي  وهت موظ مماا. 173.5املمموظ   األرارممي  متمما الا لممم 
 مممون أعممالي قمممد ي 5اخلممدما  األرارمممية ل مممن تزممدمي خمممدما  متمممزز  هت اجملمماال  املبينمممة هت ال زممم   

متتثراا وقد يتممل  ريباا كثلك  عمي التميية احل ومية الدولية ومؤر اسا من  يث امل توت والنوعيمة 
والتزيممممد باملواعيممممد. وريكممممب  عمممممل األماجمممممة مممممن منظممممور بممممالي التمممممملري أكثمممم  اعتممممما اا عيممممى التمويممممل 

الت مييمممي  يتممم م مممتواي يتنمماقل خمممالل ال ممنوا  املاتمممية. يزممد كمممان التمويممل مممما الت مييممي، الممثي
 2013أقل ب ثمري ممن جم مس التمويمل املتيزمى عيمى أرماس رمنوي هت ال م   ممن  2016 عام املتيزى
 . وت   هت امل يق الثالث ت اهيل اآلملار امل تبة عيى ميزاجمية النمو الك  ي.2015ضىل 
ييممة وتيتممزم األماجمممة بتح مم  وتمموح وشمم ايية ت اهمميل امليزاجميممة و الت مما املاليممة ت مم يالا لتم -11

اختماذ الزمم ار مممن جاجمممب األطمم اف. ومممن مث رممتتاح هت املوقممل الشممب ي لالت اقيممة متيوممما  ضتممايية 
 .(1)ت ند عناه  امليزاجمية املز  ة وب جمامج عمل األماجمة

 مقدمة -ثانياا  
 الوالية -ألف 

عمدا  تتطيب افج اءا  املالية لالت اقية افطارية أن يتموىل امل مؤول عمن أماجممة االت اقيمة ض -12
امليزاجمية اف ارية ل    ال نت  التالية، وتتميم ا عيى  يل األط اف هت االت اقية قبل ايتتاح الدور  

 .(2)يوماا  90تزل عن  ال التا ية ملؤ   األط اف الثي رتيتتمد ييه امليزاجمية مبد 

__________ 

(1) http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php. 
. وت مم ي  ممثي افجمم اءا  املاليممة أيضمماا عيممى ب وتوكممول كيوتممو وات مماق 3، امل يممق األول، ال زمم   1-/م أ15املزمم ر  (2)

 باريس. 

http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
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 النهج المتبع فيما يتصل بوثائق الميزانية -باء 
 ع ا امليزاجمية الاجمانية رمتياا من ما لتتزيمز الشم ايية وتي مري تمخث األماجمة بن ج جديد هت -13

  .2019-2018ي م أيضل ليميزاجمية املز  ة هت توء أولويا  ي   ال نت  
ممممن  - (3)يشممممل  مممثي املمممثك   وافتمممايت  امليحزتممم  هبممما مبممما -وتتمممملف وملمممائق امليزاجميمممة  -14

ي ما وشم ي ا  اشمياا ممل أيضمل مماررما  األممم نموعة من الوملائق ال مسية المق جم ت حت م   ي 
الممق ييزمم ح عيممى  2019-2018املتحممد . وتتمم ا  ممثي املممثك   امليزاجميممة الاجمانيممة ل مم   ال ممنت  

 مو مطيموب  مما األط اف اعتما  ا. وي   هت امل يمق الثالمث رميناريو ميزاجميمة منمو امسمي هم  ي ويمق
  .21-/م أ22هت املز ر 

املتيوممما  هت امل يزمما  األخمم ت. يممامل يق األول يتمم ا اال تياجمما  مممن ويمم   املزيممد مممن  -15
؛ ويب  2019-2018املوار  اخلاهة بالكندوق االرت ماين لألجمشطة الت مييية هت ي   ال نت  

  ممب مكممما ر  2019-2018امل يممق الثمماين اال تياجممما  اف اليممة ممممن املمموار  ل مم   ال مممنت  
ن ال ابمممممل ضىل الثمممممامن املتيوممممما  املتتيزمممممة بالكمممممندوق االرمممممت ماين التمويممممل؛ وتممممم   هت امل يزممممما  ممممم

ليمشاركة هت عميية االت اقية افطارية، وهندوق بون، والن زا  التامة وارمتخدام ا، والت ماليف 
 الطارئة خلدما  املؤ  ا ، واملن ليا  امل تخدمة هت   اب الت اليف.

هت ذلممك  مبمما اهمميل ب جمممامج عمممل األماجمممة،ت  FCCC/SBI/2017/4/Add.1وتمم   هت الومليزممة  -16
األجمشطة والنواتج املخططة. وتشمل  مثي الومليزمة أيضماا اخلمدما  المق تتطيمب أممواالا ممن مكما ر 

اال تياجا  ممن املموار  املتكمية بالكمندوق  FCCC/SBI/2017/2/Add.2ت مييية. وت   هت الومليزة 
 االرت ماين ل لل املتامال  الدويل.

وخطممممممة ض ار  التن يممممممث  (4)ثي الوملممممممائق اطممممممة ض ار   ليممممممة التنميممممممة النظي ممممممةوتي ممممممت مل  مممممم -17
 .(5)املش أل

وتي ند الوملائق ال مسية مبلموعة شامية من الوملائق واملتيوما  افتايية املزدمة هت املوقل  -18
يشممل عيمى وجمه اخلكموا متيومما  ضتمايية تموجز األجمشمطة ال ئي مية  مبما ،(6)الشمب ي لالت اقيمة

ج ذا  الكية بامليزاجمية الاجمانية املز  ة وريناريو النمو الك  ي، يضالا عن ت اهيل  يمل والنتائ
املشاريل الق رتمول من املوار  الت مييية. وبافتاية ضىل ذلك، يتضمن املوقل الشب ي لالت اقيمة 

يزاجميمممة ومتيومممما  م مممت مية عمممن تن يمممث امل 2016افطاريمممة البياجمممما  املاليمممة غمممري امل اجتمممة ل مممنة 
 .(7)21-أ /م22من املز ر  22 و مطيوب هت ال ز    ملا األرارية املتتمد  ويزاا 

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -جيم 
 ييي: ما ييتوقلل من ائي ة ال  عية ليتن يث ) ي ة التن يث( -19

__________ 

 ي ة ال  عية ليتن يث.رتنش  افتايتان هت الوقت املنارب قبل الدور  ال ا رة واألربت  لي  (3)
 . http://cdm.unfccc.int/EB/index.htmlمي ن االطال  عيي ا هت التنوان التايل:  (4)
 . Docs.html/.unfccc.int/Refhttp://ji مي ن االطال  عيي ا هت التنوان التايل: (5)
(6) http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php. 
(7) http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php.  

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html
http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
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ممدي ممؤ   األطم اف هت أن توهي مبيزاجمية ب جمانيمة وتت مق عيمى مشم و  مزم ر يتت )أ( 
 ورتمممه الثالثمممة والتشممم ين، وممممؤ   األطممم اف التاممممل بوهممم ه اجتمممما  األطممم اف هت ب وتوكمممول كيوتمممو 
)مؤ  /اجتممما  أطمم اف كيوتممو( هت  ورتممه الثالثممة عشمم  ، ومممؤ   األطمم اف التامممل بوهمم ه اجتممما  

 مممممن  ورتممممه األوىل، األطمممم اف هت ات مممماق بمممماريس )مؤ  /اجتممممما  أطمممم اف بمممماريس( هت اجلممممزء الثمممماين
 يشمل خمككا  الت اليف الطارئة خلدما  املؤ  ا ؛ مبا

أن توهي مبيزاجمية ل لل املتمامال  المدويل وأن تت مق عيمى مشم و  مزم ر ينظم   )ب( 
 ييه مؤ  /اجتما  أط اف كيوتو ويتتمدي هت  ورته الثالثة عش  .

 ييي: ما وضتاية ضىل ذلك، تدعى  ي ة التن يث ضىل -20
 أن حتي  عيماا ب تيبا   ويل  لية التنمية النظي ة والتن يث املش أل؛ )أ( 
أن حتممممي  عيممممماا باال تياجمممما  مممممن التاعمممما  املوج ممممة ليكممممندوق االرممممت ماين  )ب( 

 لألجمشطة الت مييية والكندوق االرت ماين ليمشاركة هت عميية االت اقية.

 2019-2018سياق الميزانية المقترحة للفترة  -ثالثاا  
 السياق العام -ألف 

أول ميزاجميممة تزممدم ضىل األطمم اف ليموايزممة  2019-2018رممت ون ميزاجميممة يمم   ال ممنت   -21
عيي ممما بتمممد اعتمممما  وبمممدء جم ممماذ ات ممماق بممماريس. و مممي تشممم ل ج ممم اا  امممماا بممم  األجمشمممطة الزائممممة 

بممة مبوجممب واألجمشممطة اجلديممد  وبمم  احلاتمم  وامل ممتزبل. وييزم مما تمممان ارممتم ارية األجمشممطة املطيو 
 مو مطيموب  مما االت اقية وب وتوكول كيوتمو امليحمق هبما وتنماول نماال  عممل جديمد  ب تاليمة ويمق

 وغريي من املز را  ذا  الكية. 21-/م أ1هت ات اق باريس واملز ر 
ويتمثل ائدف التام من  ثي امليزاجمية املز  ة هت امل اعد  عيى تتزيز االرمتلابة التامليمة  -22

 ديممد ال ارمم  المممثي يشمم يه تغممري املنممماخ. ومممن األطيممة مب مممان أن تي مم  ميزاجميممة يممم   التاجيممة ليت
حتزيمممق أ مممداف  يمممل األطممم اف هت رمممياق التنميمممة امل مممتدامة واجل مممو   2019-2018ال مممنت  

ال اميممة ضىل الزضمماء عيممى ال زمم . ومممن الممالزم ض ممداأل حتممول عميممق هت األمنمما  االقتكمما ية الوطنيممة 
 بشمن تغري املناخ.والتتاون التاملي 

جيممب  2019-2018وهت تمموء  ممثي التحممديا ، مممن الواتمم  أن ب جمممامج عمممل ال مم    -23
يي اعمممى، ممممل ذلمممك، أن التديمممد ممممن احل ومممما  تواجمممه  اليممماا قيمممو اا ماليمممة  وضذ أن ي مممون طمو ممماا.

ا  م تتكممية، يمممن الممالزم أن تزمموم امليزاجميممة عيممى ارممتخدام، رشمميد ليممموار ، وحتديممد هممارم ألولويمم
 األجمشطة، وتنظيم ليتمل وتوزيل ليموار  يت مان بال تالية عيى نو يتي  بيوت أقكى تمملري مم ن.

 الرؤية -باء 
ممممن غمممري األطممم اف  املكممميحةرمممت ون افجممم اءا  المممق رمممتتخث ا األطممم اف وأهمممحاب  -24

خممالل ال ممنوا  اخلمممس املزبيممة  امسممة هت وقممف ارت مما  االجمبتاملمما  تمممن أجممل ي ممم  باحل مما  
 مو متموخى  مما يى ارت ا  املتور  التاملي لدرجا  احل ار  هت  مدو   ون  رجتم  م مويت  ويمقع

هت ات ممماق بممماريس. ولتحزيمممق  ممممثا ائمممدف، جيمممب أن ت ضمممي امل مممماطا  احملمممد   وطنيممماا وخطمممم  
 الت يف الوطنية  ون تمخري ضىل ضج اءا  ميمورة وتدابري رياراتية وخط  ارتثمار.
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يتطيمممب التكمممدي خلطممم  تغمممري املنممماخ مشممماركة  يمممل اجل ممما  ال اعيمممة  وهت ال مممياق ذاتمممه، -25
واحل وما  وكياجما  األمم املتحد  والتديد من أهحاب املكيحة من غري األط اف، يضالا عمن 

 تتزيز تن يق تيك اجل و  لتحزيق أكا تمملري مم ن.
 المدعم ليتمييمة وتواهل األماجمة التامة تم ية  ور  ام هت  ثي اجل و . وييمما يظمل تزمدمي -26

احل وميممة الدوليممة عنكمم اا اوريمماا، جمشممم  نمماال  عمممل جديممد  ت ممتيزم بكممور  ميحممة  عممماا مممن 
األماجمة. ويشمل ذلك  عم تن يث التت دا  الوطنية وتتب ة افج اءا  املتزز ، بالتن يق ممل رمائ   

 .(8)دور تي رييكياجما  األمم املتحد ، عيماا أن األماجمة لي ت وكالة من ث  ل ن ا تضطيل ب

 األولويات -جيم 
بناء عيى  ثي ال ؤية وعيى اال تياجما  املتغمري  ليتمييمة احل وميمة الدوليمة هت نمال تغمري  -27

 ييي: كما  2019-2018املناخ، تتحد  أولويا  عمل األماجمة هت ي   ال نت  

ل كيوتو الملحق بهاا، إنجاز وتفعيل الئحة قواعد اتفاق باريس، بناء على االتفاقية وبروتوكو  -1 
ماان لااحل إحااراز تقاادم فااي العماال الجاااري فااي إطااار المؤسسااات والهيئااات وا ليااات  ات 

 الصلة
رتواهمممل األماجممممة تزمممدمي المممدعم افج ائمممي واملؤر مممي والتزمممين لتممممل نموعمممة وارمممتة ممممن  -28

 (9)هت ذلممك مبمما ائي مما  الت اوتممية والتن يثيممة مبوجممب االت اقيممة وب وتوكممول كيوتممو وات مماق بمماريس،
 ييي: ما

ائي ممممما  التييممممما المممممثالأل: ممممممؤ   األطممممم اف، ومؤ  /اجتمممممما  أطممممم اف كيوتممممممو،  )أ( 
 ومؤ  /اجتما  أط اف باريس؛

ائي مما  ال  عيمممة:  ي مممة التن يممث، وائي مممة ال  عيمممة ليمشممور  التيميمممة والت نولوجيمممة  )ب( 
 ي يق ات اق باريس(؛) ي ة املشور (، وال  يق التامل املخكل املتين بات اق باريس )

 ائي ا  املش لية وعد  ا ض دت عش    ي ة؛ )ج( 
 خمتيف افج اءا  واآلليا  وال تيبا  الكا ر هبا ت ييف. ) ( 

التديمد ممن  21-/م أ1وييما يتكل برجنماز الئحمة قواعمد ات ماق بماريس، يتضممن املزم ر  -29
ماا بينما تنبين أخ ت عيى واليا  قائمة الواليا  افتايية امل ند  ضىل األماجمة؛ وبتض ا جديد  ا

مبوجمممب االت اقيمممة وب وتوكمممول كيوتمممو. وي ت مممي ضجنممماز  مممثي امل مممام أطيمممة  امسمممة هت ت تيمممل ات ممماق 
غمممري مباشممم  ( ضىل األماجممممة  أو نممماال  المممدعم امل مممند  )بكمممور  مباشممم   1بممماريس. ويبممم  الشممم ل 

 د.ييما يتكل برجناز الئحة الزواع 21-/م أ1مبوجب املز ر 

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/INF.13 اجمظ  الومليزة (8)
  لالطال  عيى قائمة لي ي ا  التامية مبوجب االت اقية وب وتوكول كيوتو، اجمظ : (9)

http://unfccc.int/bodies/items/6241.phpتشمل  مثي الزائممة ائي ما  المق أجمشمم ا ات ماق بماريس ل ن ما  . وال
 ت تلل بتد بز ارا  من مؤ  /اجتما  أط اف باريس.  مل

http://unfccc.int/bodies/items/6241.php
http://unfccc.int/bodies/items/6241.php
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  1الش ل 
 21-/م أ1مجاالت الدعم المتصلة بإنجاز الئحة القواعد بموجب المقرر 

 
تواصل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها وسارعة تنفياذ اتفااق بااريس ماع التركياز  -2 

بوجااااص لاااااو علااااى تحوياااال المساااااهمات المحااااددة وطنياااااا ول اااا  التكيااااف الوطنيااااة إلااااى 
 ية ول   استثمارإجراءات وتدابير سياسات

لتحزيممق  ممثي الغايممة، رمموف تزممدم األماجمممة الممدعم بطمم ق خمتي ممة وعيممى م ممتويا  شمم .  -30
ورمممت ون بتممم   مممثي األجمشمممطة امتمممدا اا لواليممما   عمممم رئي مممية تتتيمممق ممممثالا بتن يمممث ضطمممار الزيممماس 

الناميممة  وافبممالت والتحزممق وضطممار الشمم ايية ييممما يتكممل بالبيممدان املتزدمممة والناميممة، و عممم البيممدان
 عيى هتيد الت يف وورائل التن يث، وضتا ة بياجما  موملوقة وم جتية.

وهت  ممثا ال ممياق، يتممين ضيممالء األولويممة لتن يممث امل مماطا  احملممد   وطنيمماا وخطمم  الت يممف  -31
الوطنية أن األماجمة رت ون مطالبة برعا   ت كيز بت  قدراسا عيى األجمشطة الق تزمدم  عمماا أ ق 

و  الوطنيمة مممن أجمل  يممل التممل املنمماخي وتتزيمز التن مميق ممل كياجممما  األممم املتحممد  أ مداياا ليل مم
 ذا  الكية  عماا ألجمشطة التن يث الق تضطيل هبا األط اف عيى الكتيد الوطين.

ثلل احلوار التي مريي -32 وتزيميم التزمدم احملم ز هت عمييمة همياغة وتن يمث خطم  الت يمف  (10)وميي
، اطت  بمارزت  هت  مثا الكمد . ورمتزدم األماجممة 2018 عام ازطا هت، املخط  فجن(11)الوطنية

هت ذلك ممن خمالل حتييمل وجمشم  أيضمل  مبا الدعم وامل اعد  ضىل األط اف هت أعمائا التحضريية،
 املتيوما  املتا ة ضعدا اا ليحكيية التاملية.

__________ 

 .20، ال ز   21-/م أ1اجمظ  املز ر  (10)
 .11، ال ز   21-/م أ4اجمظ  املز ر  (11)

 ار اجتيا  تنمية خ يضة غازا  الديي ة•
 النُّ ج التتاوجمية و لية ال وق وضطار النُّ ج غري ال وقية•
 البالغا  املتتيزة بالت يف؛ ال لل؛ افق ار جب و  الت يف •
 م كز تبا ل املتيوما  املتتيزة بتحويل املخاط •
 جلنة باريس املتنية ببناء الزدرا •
 ارتخالا احلكيية التاملية•
 جلنة تي ري التن يث وتتزيز االمتثال•
 منا اجملتمتا  احمليية والشتوب األهيية•

 الواليا  اجلديد 

 ضطار الش ايية•
 امل اطا  احملد   وطنياا؛ ال لل وال لل امل  يي•
 منتدت تدابري التكدي•
 بت  الواليا  امل ند  ضىل ائي ا  املش ية•
 احملاربة املالية/املتيوما  املالية•
 خدمةي الكندوقع االرت ماين ات اَق باريس •
 ضطار الت نولوجيا•

الواليا  املبنية عيى واليا  قائمة مبوجب 
 االت اقية وب وتوكول كيوتو
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لااى الصااعيدين الااوطني تعزيااز دور االتفاقيااة المحفااز فيمااا يتصاال بإتااراا الجهااات الفاعلااة ع -3 
في  لك كيانات األمم المتحدة  ات الصلة، لدعم األطراف على نحو أكثر  بما والدولي،

 فعالية في أهدافها المتعلقة بتغير المناخ والتنمية
يش ل نال التمل  ثا اآلخث هت االت ما  عنكم اا أرارمياا هت اجل مو  التامليمة ال اميمة ضىل  -33

تزتضمممميه أ ممممداف  ممممما الزممممدرا  الت ي يممممة، وتتب ممممة ممممموار  كاييممممة ويممممقخ مممم  االجمبتاملمممما ، وزيمممما   
 ييي: ما االت اقية وات اق باريس. ورتدعمه األماجمة من خالل عد  من األجمشطة، من ا

هت ذلمممك ممممن خمممالل افشممم األ وتزمممدمي  مبممما ربممم  االتكمممال بمهمممحاب املكممميحة، )أ( 
 املشور  ضىل الشب ا  والش اكا  ذا  الكية؛

دخال  ال نيممة وامل مماعد  التزنيممة واملشممور  مممن أجممل بيمموت تن يممث متممزز ضتا ممة املمم )ب( 
 لإلج اءا ؛
 ع ا التلارب الناجحة؛ )ج( 
 تزارم املتيوما  املتتيزة بميضل املماررا . ) ( 

 األهداف -دال 
رت  شمممد األماجممممة باأل مممداف التاليمممة هت رمممياق ض ماج ممما األولويممما  التزنيمممة احملمممد   هت  -34

جمميم أعمالي تممن النطمماق األورمل ئياكممل المدعم األرارمية لألماجمممة )اجمظم  أيضمماا -ال كمل الثالمث
 (:2الش ل 
: تزممدمي اخلمما  التزنيممة والممدعم التزممين ال تممال  ضىل األطمم اف لت مم يل 1 ائممدف )أ( 

امل اوتا  اجلارية مبوجب االت اقية وب وتوكول كيوتو امليحق هبا وك الة ر عة ضجنماز الئحمة قواعمد 
 ريس؛ات اق با
:   مممم  األطمممم اف و عم مممما هت رممممياق تن يممممث االت اقيممممة، وب وتوكممممول  2ائممممدف  )ب( 

 يتلممزأ مممن خطممة التنميممة امل ممتدامة ال كيوتممو، وات مماق بمماريس وتتب ممة التمممل املنمماخي بوهمم ه جممزءاا 
 ؛2030 لتام

: تزممممدمي الممممدعم األمثممممل ضىل التمييممممة احل وميممممة الدوليممممة لالت اقيممممة هت 3ائممممدف  )ج( 
 ش اف عيى االرتلابة التاملية لتغري املناخ؛رياق اف
: تتزيممز قممدر  األماجمممة عيممى االرممتلابة لتطممور النظممام الممدويل هت نممال 4ائممدف  ) ( 

تغممري املنمماخ مممن خممالل ت ييممف امل ممارا  وت شمميد اخلممدما  واعتممما  جممي يممج مبت مم   ليتمممل وتتزيممز 
 بتغري املناخ. ور ا كم كز عاملي ليبياجما  واملتيوما  ال مسية املتتيزة 
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  2الش ل 
 2019-2018أولويات وأهداف فترة السنتين 

 
 2019-2018النهج المتبع في الميزانية المقترحة لفترة السنتين  -هاء 

 بعد باريس ما اإلنجاز في مرحلة -1 
 ثممل امليزاجميممة  ال ،2019-2018هت تمموء ال ؤيممة واألولويمما  واأل ممداف احملممد   لي مم    -35

  ارممتم ار خلطممة يمم   ال ممنت  احلاليممة. بممل ت مممي بمماأل  ت ضىل بممدء التمممل امل ممتتلل املز  ممة نمم  
 املتكل باال تياجا  الناش ة عن ات اق باريس.

ولتحزيممق ذلممك، تشمممل امليزاجميممة املز  ممة عممد اا مممن التممدابري ال اميممة ضىل زيمما   ال  مماء  عممن  -36
بتمم  التتمديال  املدخيممة عيمى ط يزممة توزيممل  ط يمق تتزيممز التن ميق الممداخيي والت اممل. وتزمم ح أيضماا 

ييمما اال تياجمما  الناشمم ة لألطمم اف هت نممال الممدعم. ومممل أن  ممثي التممدابري قممد أتا ممت  مبمما املمموار ،
تناول عد  من ا تياجا  الدعم اجلديد  باالعتمما  عيمى املموار  املوجمو  ، ي مي ون ممن امل متحيل 

ن ات مماق بمماريس باالعتممما  عيممى ميزاجميممة منممو همم  ي. تيبيممة التحممديا  األكثمم  ضحلا مماا الممق جمشممم  عمم
ومل أن رميناريو ميزاجميمة ممن  مثا الزبيمل قمد أي رج هت امل يمق الثالمث، يامليزاجميمة املز  مة عيمى األطم اف 

هت املائة. ويتضممن ال كمل ال ابمل أ جمماي مزيمداا  7.9تتضمن زيا   متواتتة وضن كاجمت ت ورية بن بة 
 املتوخا  من امليزاجمية املز  ة وكي ية توزيل موار  األماجمة. من الت اهيل عن افجنازا 
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متطيبممما  قمممد  أو رممميناريو النممممو الكممم  ي أي أ  مممام وال وال تتضممممن امليزاجميمممة املز  مممة -37
، من قبيمل ا تياجما  التمويمل املتتيزمة 2018 عام تنشم من ضجناز الئحة قواعد ات اق باريس هت

تي ت ممل مممن خممالل مزمم را  مؤ  /اجتممما  أطمم اف  ومل اق بمماريسبائي مما  الممق أيجمشمم ت مبوجممب ات مم
 باريس. وقد تتطيب خدمة  ثي ائي ا   ويالا ت مييياا ضتايياا.

ومن أجل تزمدي   لمم اال تياجما  اف اليمة ممن املموار ، ممن األطيمة مب مان النظم  ضىل  -38
مممل اال تياجمما  افتممايية مممن املمموار   امليزاجميممة األرارممية املز  ممة هت ال كممل ال ابممل أ جممماي بمماالق ان

 امل يق األول. وهت الت مييية الوار   هت ال كل اخلامس أ جماي

 ميزانية واحدة متكاملة لحتفاقية واتفاق باريس -2 
تزمموم امليزاجميممة املز  ممة عيممى ميزاجميممة وا ممد  لتنكمم  االت اقيممة وات مماق بمماريس وحتمماي  عيممى  -39

 وضن كان هت م توت منخ   يتالءم مل التمل احلايل. عنك  ب وتوكول كيوتو من كالا،
وقد اعتمد  األط اف هت االت اقية ات اق بماريس هبمدف تتزيمز تن يمث االت اقيمة. وبالتمايل  -40

ينبمين ات مماق بماريس عيممى االت اقيمة. ومممن شمممن التمييمز بمم  األجمشمطة املتكممية بتن يمث ات مماق بمماريس 
ون عمييمة هت غايمة الكمتوبة ممن النا يمة املن ليمة يضمالا عمن وتيك املتكية بتن يث االت اقية أن ي م

أجمممه قممد يممؤ ي أيضمماا ضىل جتممزؤ واز واجيممة وعممدم ك مماء  وقممد قممد مممن ضم اجممما  التمم زر. وييممما ييممي 
 بت  األمثية عيى ت امل بنية االت اقية وات اق باريس:

) ي ة التن يث، تدعم ائي ا  املنشم  مبوجب االت اقية أيضاا تن يث ات اق باريس  )أ( 
 و ي ة املشور ، وعد   ي ا  مش لية(؛

ينبمممين ضطمممار الشممم ايية املتمممزز لإلجممم اءا  والمممدعم املنشمممم مبوجمممب ات ممماق بممماريس  )ب( 
هت ذلممك تيممك امل ت ممبة مممن جمظممام الزيمماس وافبممالت والتحزممق املنشممم  مبمما عيممى التل بممة اجلماعيممة،

 مبوجب االت اقية؛
ل املنمممماخي وشمممم اييته بمممم  التممممديزا  املاليممممة مبوجممممب ال يي مممم لق هت تتب ممممة التمويمممم )ج( 

 االت اقية وات اق باريس؛
ينبين ضطار الت نولوجيما املنشمم مبوجمب ات ماق بماريس عيمى  يمة أممور من ما  ليمة  ) ( 

 الت نولوجيا املنشم  مبوجب االت اقية؛
 .مثة تدابري قائمة لتتزيز الت يف هت ضطار كل من االت اقية وات اق باريس ()ه 

 نسبة المساهمات الموجهة لتغ ية احتياجات الميزانية األساسية بموجب بروتوكول كيوتو -3 
رممت ون ا تياجمما  امليزاجميممة األرارممية املوج ممة لالتممطال  بمجمشممطة لممدعم تن يممث ب وتوكممول   -41

عممما كاجمممت عييممه هت يمم   ال ممنت  احلاليممة. ويت ممس  2019-2018كيوتممو أقممل هت يمم   ال ممنت  
زق من جمضج هت تن يث ب وتوكول كيوتو بتد م ور أكث  من عزمد منمث  خولمه  يمز الن ماذ، حت ما ذلك

األممم  الممثي يتل ممد هت ب جمممامج عمممل أقممل كثايممة هت يمم ا  ال ممنت  املزبيممة. ويممدخل هت ذلممك أيضمماا 
 يؤمل  عيى احلكل الن بية. ما ض راج عناه  من ب جمامج التمل جماش ة عن ات اق باريس، و و

ممممن ال ممم ل هت بتممم  اجملممماال  حتديمممد ا تياجممما  امليزاجميمممة األرارمممية املتكمممية  وممممل أجممممه -42
ينطبممق عيممى  يممل أجمشممطة األماجمممة. يتيممى  ال بممدعم تن يممث ب وتوكممول كيوتممو حتديممداا واتممحاا، ي ممثا

رمممبيل املثمممال، يتتمممثر عمومممماا ضرمممنا  نممماال  اف ار  والتن ممميق و عمممم األماجممممة بكمممور  مباشممم   ضىل 
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ب وتوكول كيوتو. ويكمدق ذلمك عيمى ال قابمة االرم اتيلية المق تزمدم  أو ق باريسات ا أو االت اقية
تمممممن ب جمممممامج التوجيممممه التن يممممثي واف ار  وعيممممى املممممدي ين األقممممدم  وم ممممام اف ار  هت عممممد  مممممن 
الاامج األخ ت. وتنطبق اعتبارا  مماملية عيى التمل الثي تضطيل به ب امج اخلمدما  )خمدما  

هبمممثي  يتتيمممق ييمممماوت نولوجيممما املتيومممما  واالتكممماال ، واالتكمممال والتوعيمممة(. و شممؤون املمممؤ  ا ، 
 اجملاال ،  يدِّ    كة اال تياجا  من املوار  املتكية باوتوكول كيوتو عيى أراس تنارا.

هت  15هت  2019-2018و يدِّ    كمة ب وتوكمول كيوتمو ممن امليزاجميمة األرارمية لي م    -43
. 2017-2016هت املائممة هت يمم   ال ممنت   28.2زاجميممة املز  ممة، باملزارجمممة مممل املائممة مممن ض ممايل املي

وري ممممتم  التمممممل جبممممدول  ليم مممماطا  افرشمممما ية: أ ممممدطا لالت اقيممممة وات مممماق بمممماريس، واآلخمممم  
 .(12)لاوتوكول كيوتو

 نهج المجموعة في عمل األمانة -4 
املنمممماخ تتزيممممز الممممدعم والتمممم زر هت يتطيممممب التن يممممث ال امممممل لينظممممام الممممدويل هت نممممال تغممممري  -44

ناال  عمل م ابطة ومتداخية، وأب ز ا التخ يف والت يمف وورمائل التن يمث. وبغيمة حتزيمق ذلمك 
وتزدمي املزيد من المدعم املت مم بال  ماء  واالت ماق ضىل األطم اف، اعتيممد  ت كيبمة ض اريمة جديمد  

مموعت  بمييِّنمت امل ماءلة اف اريمة املتتيزمة . وتيملت الاامج الزائمة هت ن2017 عام هت األماجمة هت
يتطيمب  ومل يتكمل بمه ممن ض ار  ليمموار . ومما هبما عيى نو وات  من أجل حتزيق اجمدماج ليتمل

 تن يث  ثا التغيري وظائف ضتايية وأيبزي عيى  يل الاامج الزائمة.
 :(13)وتتمثل اجملموعتان ييما ييي -45

 التن يث والتمل املناخي؛ )أ( 
 الشؤون احل ومية الدولية وعمييا  األماجمة. ب() 

ورمميم لن اممج اجملموعممة مممن تتزيممز يتاليممة الت ي ممة وحتزيممق أقكممى تمممملري مم ممن مممن خممالل  -46
 حت   التن يق وارتغالل أوجه الت زر  اخل اجملموعت ، ب بل من ا زيا   ت شيد الدعم اف اري.

 الميزانية المقترحة -رابعاا  
بالكممممميغة المممممق  2019-2018 ممممم   امليزاجميممممة األرارمممممية ل ممممم   ال ممممنت  يتمممم ا  مممممثا ال -47

 اق  ت ا األمينة التن يثية:
 ألف أ جماي(؛-  ب اجملموعة )ال كل ال ابل )أ( 
بماء -)ال كمل ال ابمل 2017-2016  ب بند االلتزام مزارجممة ب م   ال منت   )ب( 
 أ جماي(؛
__________ 

، 22-/م أ23هت م يممق املزمم ر  2017-2016نت  يمم   اجلممدول املممنز  ليم مماطا  افرشمما ية لالت اقيممة ل مم   ال مم (12)
يممممممري  هت م يممممممق  2017-2016اجلممممممدول املممممممنز  ليم مممممماطا  افرشمممممما ية لاوتوكممممممول كيوتممممممو ل مممممم   ال ممممممنت   أممممممما
. وتيتاح هت املوقل الشب ي لالت اقية افطارية متيوما  أرارية عمن جمداول امل ماطا  افرشما ية 12-أض /م8 املز ر

ول ممميناريو النممممو الكممم  ي الممموار  هت امل يمممق  2019-2018ليميزاجميمممة املز  مممة ل ممم   ال مممنت   وامل ممماطا  احمل ممموبة
  .http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php: الثالث، وذلك هت التنوان التايل

ألممف أ جممماي لالطممال  عيممى متيوممما  ت كممييية عممن اجملممموعت  وعالقت ممما بممالاامج الزائمممة -اجمظمم  ال كممل ال ابممل (13)
 واآلملار امل تبة هت امليزاجمية.

http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
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جميم -)ال كمل ال ابمل 2017-2016عيى أراس الماامج مزارجممة ب م   ال منت   )ج( 
 أ جماي(.

وأيعممدل  امليزاجميممة املز  ممة مممن األمينممة التن يثيممة ييممث تتممي  تتزيممز يتاليممة تن يممث الزمم ارا   -48
الممق تتخممث ا  ي مما  ض ار  االت اقيممة،  اشممياا مممل ال ؤيممة واألولويمما  واأل ممداف املبينممة هت ال كممل 

 الثالث أعالي.
من موار  امليزاجمية األرارية املبينة هت  ثا ال كل باالق ان ممل  ويتت ل ق اء  اال تياجا  -49

امل يمق األول، ألن امليزاجميمة  وهت اال تياجا  من املموار  الت ميييمة الموار   هت ال كمل اخلمامس أ جمماي
تغطممي النطمماق ال امممل ألجمشممطة األماجمممة الالزمممة لممدعم األطمم اف  عممماا تاممماا  ال األرارممية و ممد ا

 .(14)امليزاجمية األرارية املت وتة  نا ريناريو تن يث متزز ويتاالا. و ثل
ويتضمن ريناريو التن يث املتمزز املزمدم  نما زيما   هت خمككما  امليزاجميمة األرارمية يواكبمه  -50

خ   هت اال تياجا  املتوقتة من التمويل الت مييي. وعمومماا، بمثلت األماجممة ج مو اا كبمري  ممن 
 مزياااااد مااااان العمااااال وكاااااذلك حاااااذف بعااااا  األنشااااا ةضاااااب  القااااادرات واساااااتيعا  الأجممممل 

 . وتنطوي  ثي اخلطو  عيى التدابري التالية:تقليصها أو
بمممثل ج مممو  ت ممممي ضىل ارمممتيتاب أجمشمممطة جديمممد  تممممن املممموار  املتا مممة وتتزيمممز   )أ( 

ك مممماء  ويتاليممممة عمييمممما  األماجمممممة. ومممممن األمثيممممة عيممممى ذلممممك ارممممتيتاب  عممممم  ي تمممم  ضتمممماييت  
باريس وي يق ات ماق بماريس(؛ وزيما   التممل املتكمل بالمدعم التزمين لنشما  )مؤ  /اجتما  أط اف 

يتكل به من مز را ؛ وزيما   التممل هت نمال  عمم  وما ائي ا  ال  عية الناشم عن ات اق باريس
 ؛2018 لتام الزياس وافبالت والتحزق؛ و عم األعمال التحضريية ليحوار التي ريي

هت ب جممامج التوجيمه  1-ثل الوظي ة احلالية ب تبة ممدضعا   جمدب بت  الوظائف، م )ب( 
 التن يثي واف ار ، فتا ة  ويمل م متدام لوظي مة ممدي  االتكمال هت ب جممامج االتكمال والتوعيمة، و مو

تبزمى ممولمة  لن أن وظي ة مدي  االتكال مبا ،1-يؤ ي ضىل خ   ض ايل لتد  وظائف ال تبة مد ما
 الت مييية؛ وضعا   توزيل التمل احلايل؛من الكندوق االرت ماين لألجمشطة 

بتمد  مما ض خال ت مويا  تت مس عيمى نمو أيضمل اال تياجما  امل تبطمة مب  يمة )ج( 
ات اق باريس. ويتتيمق ذلمك، عيمى رمبيل املثمال، بتمد  االرتت اتما  ال   يمة لزموائم جم   غمازا  

ثي قمييِّمممل هت  مممثي امليزاجميمممة الديي مممة املزدممممة ممممن األطممم اف املدرجمممة هت امل يمممق األول لالت اقيمممة، الممم
ارتت اتمماا رممنوياا  44ارتت اتمماا ممممولالا مممن امليزاجميممة األرارممية رممنوياا )باملزارجمممة مممل  22املز  ممة ضىل 

 ؛(15)(2017-2016هت ي   ال نت  
خت مممي  الن زمممما  المممق يكممممتب تاي  ممما هت رممممياق يت مممم بزيممممو  شمممديد  عيممممى  ) ( 

زدمممة ضىل ائي ممة احل وميممة الدوليممة املتنيممة بتغممري املنمماخ، املمموار . ويشمممل ذلممك  ممثف امل مماطا  امل
__________ 

هت ذلممك األجمشممطة الممق رممي ون مم نمماا  يتضمممن امل يممق الثالممث رمميناريو منممو همم  ي،   ممبما طيبتممه األطمم اف، مبمما (14)
 يل.تغطيت ا مبيزاجمية من  ثا الزب

بينما يظل تزدمي قوائم اجل   ضجم اء رمنوياا ويظمل تن يمث االرتت اتما  التزنيمة لزموائم جم   غمازا  الديي مة املزدممة ممن  (15)
األطممم اف املدرجمممة هت امل يمممق األول ضجممم اء ي ممم ا تن يمممثي رمممنوياا بالن مممبة ل مممل طممم ف متمممين، يمممرن امليزاجميمممة األرارمممية 

يتكممل هبمما مممن متيوممما  ت ميييممة مبوجممب ب وتوكممول   اجلمم    ممثي وممماتممنل عيممى  عممم يمم ا ت ارتت اتمما  قمموائم  ال
كيوتممو رمموت ملمم   وا ممد  ل ممل طمم ف هت كممل رممنت . ومي ممن ضجمم اء يمم ا ت ارتت اتمما  ضتممايية ضذا  يعمممت بتمويممل 

تتممد  ت مييممي. ومممل ذلممك، قممد يي ممتنتج أن التح ممينا  املدخيممة عيممى قمموائم اجلمم   ب ضممل االرتت اتمما  ال ممنوية مل
 تار الت اليف امل ت تة امل تبطة هبثا اجل د. عاماا، روت قيمة قييية وال 20د م ور أكث  من تضيف، بت
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الق كاجمت تدرج عا   هت امليزاجمية األرارية هت    تم ت األماجممة أن تزمدمي ممديوعا  مباشم   ضىل 
  ثي ائي ة ري ون أكث   اشياا مل املماررة الشائتة؛

مممن أجممل زيمما   ضجمم اء ارممتت اا شممامل ليمشمماريل املز  ممة ليتمويممل الت مييممي  )ه(  
 ال كيز عيى األجمشطة الق تتماشى مل األولويا  احملد   هت ال كل الثالث أعالي.

أعمالي لتتزيمز  50وقد رخ   أوجه ال  اء  املتوخا  من التمدابري املشمار ضلي ما هت ال زم    -51
ي. غممري أن جمميم أعممال-قممدر  األماجمممة هت نمماال  التمممل املتتيزممة باألولويمما  املبينممة هت ال كممل ملالثمماا 

 هت التن يمممث تتزيمممز أجمممل وممممناجل مممو  املبثولمممة عيمممى  مممثا الكمممتيد تظمممل غمممري كاييمممة هت  مممد ذاسممما. 
، ييتممموخى هت امليزاجميمممة املز  مممة زيممما   ض اليمممة تتممما ل 21-/م أ1 املزممم ر مبوجمممب املطيممموب امل مممتوت

 ،الوقت جم  ه، رتظل وظي تان مدرجتان هت جدول ممالأل املموظ   نممدت  وهت رت وظائف.
ي تممب عييممه زيمما   هممايية تتمما ل أربتممة ممموظ   )زيمما   هت م ممتوت املممالأل المموظي ي األرارممي  مممما
هت املائممممة( ممولممممة مممممن امليزاجميممممة األرارممممية لممممدعم تتزيممممز التن يممممث هت اجملمممماال  ذا  األولويممممة.  2 بممممم

 أ جماي. 64ولالطال  عيى ت اهيل التغيريا  ال ئي ية بشمن املوظ   األراري ، اجمظ  ال ز   
تعزيااااز أعممممالي سمممدف ضىل امل مممماطة هت  51و 50وعمومممماا، يالتمممدابري املبينممممة هت ال زممم ت   -52

 هت اجملاال  التالية: القدرة على التنفيذ
ك الممة تزممدمي الممدعم التزممين ضىل ائي مما  املنشممم  ل ممي تممتم ن مممن تن يممث خطمم   )أ( 

املؤجمل المثي قمد  أو املزيمل أو زئيكان متوخى أهالا )بدالا من التن يث اجل ما عمل مورتة ويق
 ي تب عيى ريناريو النمو الك  ي(. وريزدم  ثا الدعم ضىل:

جلنممة الت يممف، وي يممق اخلممااء املتممين بمقممل البيممدان منممواا، واليلنممة التن يثيممة آلليممة  '1'
واررمممو الدوليمممة املتنيمممة باخل مممائ  واألتممم ار امل تبطمممة بتممممملريا  تغمممري املنممماخ، ييمممما 

ة هممممياغة وتن يممممث خطمممم  الت يممممف الوطنيممممة واألرمممماس املن لمممممي يتكممممل بتمييمممم
 لأل  ام املتتيزة بالت يف تمن ات اق باريس؛

اليلنمممة الدائممممة املتنيمممة بالتمويمممل )جلنمممة التمويمممل(، هت رمممياق ضعمممدا  تزيممميم يممم    '2'
 ال نت  والت ا التام ليتديزا  املالية املتتيزة باملناخ؛

لت نولوجيمممما )جلنممممة الت نولوجيمممما(، هت رممممياق وتممممل اليلنممممة التن يثيممممة املتنيممممة با '3'
ضرشا ا  من لية لتزيميم اال تياجما  الت نولوجيمة ليبيمدان الناميمة ييمما يتكمل 

رمممياق التممممل  وهت بتن يمممث م ممماطاسا احملمممد   وطنيممماا وخطممم  ت ي  ممما الوطنيمممة،
 التحيييي الالزم خلط  التمل املتتيزة بالت نولوجيا؛

بنمماء الزممدرا  )جلنممة الزممدرا (، هت رممياق متاجلممة الثغمم ا  جلنممة بمماريس املتنيممة ب '4'
واال تياجممما  احلاليمممة والناشمممم ة عيمممى هممممتيد تن يمممث بنمممماء الزمممدرا  هت البيممممدان 
النامية األط اف وزيا   تتزيز ج و  بناء الزدرا ، عيمى النحمو احملمد  هت خطمة 

 ؛2020-2016عمل اليلنة لي    
ملمموار  األرارممية لثالملممة اجتماعمما  هت كممل تزممدمي الممدعم امل ممتدام مممن خممالل ا )ب( 

يمم   رممنت  ل ممل مممن ائي مما  التاليممة: جلنممة الت يممف، وجلنممة الت نولوجيمما، وجلنممة التمويممل، وي يممق 
اخلممااء االرتشمماري املتممين بالبالغمما  الوطنيممة املزدمممة مممن األطمم اف غممري املدرجممة هت امل يممق األول 

لنمممة التن يثيمممة آلليمممة واررمممو الدوليمممة املتنيمممة باخل مممائ  لالت اقيمممة )ي يمممق اخلمممااء االرتشممماري(، والي
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املزابممل،  وهت واألتمم ار، وجلنممة االمتثممال لاوتوكممول كيوتممو، وي يممق اخلممااء املتممين بمقممل البيممدان منممواا؛
 ؛(16)رتوجه التاعا  لتمويل أي اجتماعا  ضتايية

د   وطنيمممماا تتزيممممز الممممدعم التزممممين املزممممدم ضىل األطمممم اف هت ضعممممدا  م مممماطاسا احملمممم )ج( 
يي ا  مبا وافبالت عن ا وتن يث ا، وضعدا  التحييال  والوملائق التزنية  عماا لألجمشطة ذا  الكية،

 احلوارا  والش اكا ؛
 عم تن يث ضطار الزياس وافبالت والتحزق وكثا االجمتزال به ضىل ضطار الش ايية  ) ( 

 ييي: ما ريما عن ط يق ال تمن ات اق باريس،
رتت اتا  التزنية املتتمزة ليبالغا  الوطنية وتزماري  يم   ال منت  مم     عم اال '1'

كل رمنت  ل مل طم ف ممن البيمدان املتزدممة، عيمى غم ار المن ج املتبمل هت ال م   
 ، ييي ا التزييم املتتد  األط اف ذو الكية؛2016-2017

ل مممنت  حتيممميالا ليتزممماري  احملدملمممة ل ممم   ا 36ضجممم اء حتيممميال  يكمممل عمممد  ا ضىل  '2'
املزدممممممة ممممممن البيمممممدان األطممممم اف الناميمممممة هت كمممممل رمممممنت ، ييي ممممما تزارمممممم اآلراء 

 التي ريي ذو الكية؛
تنظمممميم اجتممممماع  خلممممااء االرممممتت اا ال ئي ممممي  املتنيمممم  بزمممموائم جمممم   غممممازا   '3'

الديي ممة والبالغمما  الوطنيممة وتزمماري  يمم   ال ممنت  املزدمممة مممن األطمم اف املدرجممة 
  كل ي   رنت ؛هت امل يق األول هت

ك الة ارتم ار وتتزيز عميية تدريب اخلااء املشارك  هت خمتيف عمييا  الزيماس  '4'
 أعالي؛‘( 3‘-‘1)‘) ( 52وافبالت والتحزق، مثل تيك املشار ضلي ا هت ال ز   

تزييماا تزنياا هت كل ي    16 عم مشاركة اخلااء هت تزييما  يكل عد  ا ضىل  '5'
ر املبممما ر  املتمممزز  خل ممم  االجمبتاملممما  النا مممة عمممن ضزالمممة الغابممما  رمممنت  هت ضطممما

 ؛(17)وتد ور ا
تتزيممز الممدعم املزممدم ضىل أجمشممطة أي قممة اخلممااء التزنيمم  املخككممة بشمممن تممدابري  )ه( 
 يشمل وتل ب جمامج تدريا وضعدا  ورقا  تزنية ومبا ئ توجي ية؛ مبا التكدي،
مممممة واخلاهممممة، والتتمممماون مممممل كياجممممما  األمممممم تتزيممممز تتب ممممة اجل مممما  ال اعيممممة التا )و( 

يشممل ضتا مة التمويمل  مبما املتحد  ذا  الكية مل اعد  األط اف هت التن يث عيى الكتيد الموطين،
 املناخي والت نولوجيا وتي ري الوهول ضلي ما وبناء ش اكا   ائمة؛

بم از اتبا  اج أكث  ات اقاا  يال ضش األ طائ ة وارتة من أهحاب املكيحة وض )ز( 
 عمي م هت نال املناخ كت مية م مة لتمل األط اف عيى هتيد التن يث.

__________ 

عيمممى اجتمممما  رمممنوي هت يممم   المممدورا .  22-/م أ2تمممنل اختكاهممما  جلنمممة الزمممدرا  الممموار   هت م يمممق املزممم ر  (16)
 أرارية. وتغطي امليزاجمية املز  ة تزدمي  عم م تدام ضىل  ثا االجتما  عن ط يق موار  

، البيممدان الناميممة األطمم اف عيممى افرمم ام هت ضجمم اءا  70، ال زمم   16-/م أ1شمملل مممؤ   األطمم اف هت مزمم ري  (17)
التخ يمممف هت الزطممما  احل جمممي عمممن ط يمممق االتمممطال  باألجمشمممطة التاليمممة: خ ممم  االجمبتاملممما  النا مممة عمممن ضزالمممة 

ايظممة عيممى خمممزون ال  بممون هت الغابمما ؛ واف ار  الغابمما ؛ وخ مم  االجمبتاملمما  النا ممة عممن تممد ور الغابمما ؛ واحمل
 امل تدامة ليغابا ؛ وتتزيز خمزون ال  بون هت الغابا . 
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 حسب المجموعة المقترحةالميزانية األساسية  -ألف 
 ممممن أجمممل املوايزمممة عيي ممما ويمممق 2019-2018تيزممم ح امليزاجميمممة األرارمممية ل ممم   ال مممنت   -53
 وتشمل ملالملة بنو  اعتما ا : 1 و مب ل هت اجلدول  ما

 ؛مج التوجيه التن يثي واف ار ب جما )أ( 
 ؛(18)نموعة التن يث والتمل املناخي )ب( 
 .(19)نموعة الشؤون احل ومية الدولية وعمييا  األماجمة )ج( 

وجاء التغيري هت بنو  االعتما ا  ممن م متوت الماامج ضىل م متوت اجملموعما  كتل ميد  -54
ممموار  هت بمم امج اجملموعممة وييممث تظممل مباشمم  ليحاجممة ضىل ضتا ممة ارممتخدام أكثمم  م وجمممة وك مماء  لي

امل اءلة الن ائية هت أيدي األمينمة التن يثيمة وجمائب ما وكبمار املمدي ين. ولميس خمططماا ض خمال تغيمريا  
 جو  ية هت  ي ل الاامج.

 2018امليزاجميمممممة األرارمممممية املز  مممممة ي مممممب كمممممل نموعمممممة لتمممممامي  1ويممممموجز اجلمممممدول  -55
 .ومكا ر افي ا ا  املتوقتة 2019و

  1اجلدول 
 حسب البرنامج/المجموعة  2019-2018الميزانية األساسية المقترحة للفترة 

 اجملمو  )باليورو( )باليورو( 2019 )باليورو( 2018 

    االعتما ا  -ألف

 020 980 2  010 490 1 010 490 1 التوجيه اف اري واف ار  
 488 365 29  594 591 14  894 773 14 التن يث والتمل املناخي 
 518 702 19  720 899 9  798 802 9  الشؤون احل ومية الدولية وعمييا  األماجمة 
 026 048 52  324 981 25  702 066 26  النفقات 

)أ(ت اليف  عم الاامج )الت اليف التامة( -باء
  3 388 671  3 377 572  6 766 243 

)ب(ت وية ا تياطي رأس املال التامل -جيم
  175 278 -  175 278 

 547 989 58  896 358 29  651 630 29  المجموع )ألف + باء + جيم( 
    افي ا ا 
 876 533 1 938 766 938 766 م اطة البيد املضيف 
 671 455 57 958 591 28 713 863 28 امل اطا  افرشا ية 
 547 989 58  896 358 29  651 630 29 مجموع اإليرادات 

 الومليزة. ئثي ال ا س امل يق اجمظ بالدعم اف اري.  يتتيق ييماهت املائة  13طبق جم بة مَو  د  تتا ل ت )أ(
(، جيممب أن حتمماي  امليزاجميممة األرارممية عيممى ا تيمماطي رأس 1-/م أ15ويزمماا لإلجمم اءا  املاليممة )املزمم ر  )ب(

 هت املائة )ا تياجا  التشغيل ملد  ش  (. 8.3مال عامل بن بة 

__________ 

رتشممممل نموعمممة التن يمممث والتممممل املنممماخي الممماامج التاليمممة: التخ يمممف والبياجمممما  والتحييمممل؛ والت يُّمممف؛ والتمويمممل  (18)
 والت نولوجيا وبناء الزدرا ؛ و ليا  التنمية امل تدامة.

رتشمل نموعة الشؤون احل ومية الدولية وعمييا  األماجممة الماامج التاليمة: الشمؤون الزاجموجميمة؛ وخمدما  شمؤون  (19)
 املؤ  ا ؛ واالتكال والتوعية؛ واخلدما  اف ارية؛ وت نولوجيا املتيوما  واالتكاال .
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 االلتزام بند حسب المقترحةالميزانية األساسية  -باء 
تش ل ت اليف املوظ   التنك  ال ئي مي ليميزاجميمة األرارمية. وت متى األمينمة التن يثيمة  -56

ضىل وقف االجتاي نو تزايد  كة ت اليف املوظ   هت امليزاجمية التامة برج اء ارتت اا  قيمق جمداا 
ومن  األيضميية ملخككما  البنمو  غمري املتتيزمة بماملوظ   ليحاجة ضىل الوظائف الزائمة واجلديد  

هت األجمشطة المق يكمدر هبما ت ييمف. ويظمل ائمدف  مو خ م  الت ماليف اف اليمة وزيما   م وجممة 
 األماجمة لالرتلابة لال تياجا  املتغري .

ية والنتيلممة الكممايية  ممي احل مماا احلكممة اف اليممة لت مماليف املمموظ   هت امليزاجميممة األرارمم -57
هت املائمة ممن نممو   77جم مبته  مما 2019-2018املز  ة. و ثل  ثي الت اليف هت ي   ال منت  
. 2017-2016هت املائممممة هت يمممم   ال ممممنت   78.2امليزاجميممممة الاجمانيممممة األرارممممية املز  ممممة مزابممممل 

هت  7هت املائممممممممة ) 7.5وتشممممممممل التناهمممممممم  ال ئي مممممممية األخمممممممم ت جم زممممممما  التشممممممممغيل التاممممممممة بن ممممممممبة 
هت املائممممممممممة  3.5هت املائممممممممممة ) 4.2(، وجم زمممممممممما  االرتشمممممممممماري  بن ممممممممممبة 2017-2016 هت ائمممممممممةامل
 (.2017-2016هت املائة هت  3.8هت املائة ) 3.9( وجم زا  اخلااء بن بة 2017-2016 هت

 2.2ريمممل نممممو  ت ممماليف املممموظ   مبزمممدار  2019-2018ويزممم ح هت يممم   ال مممنت   -58
. وتتممزت  ممثي الزيمما   ضىل ضتمماية (20)2017-2016رجمممة بممال    هت املائممة( مزا 5.9مييمون يممورو )

 هايية ألربل وظائف وت وية الت اليف الزيارية ليم تبا .
مييمممممون يمممممورو هت  11.98وتبيمممممي امليزاجميمممممة املز  مممممة ليت ممممماليف غمممممري املتتيزمممممة بممممماملوظ    -59
ة ب ممممم   مزارجمممممم -مييمممممون يمممممورو  1.42بزيممممما   ض اليمممممة بنحمممممو  - 2019-2018ال مممممنت   يممممم  

. وتتممممممزت  ممممممثي الزيمممممما   ضىل اال تياجمممممما  افتممممممايية املتتيزممممممة ببنممممممو  2017-2016 ال ممممممنت 
 التالية: الت اليف
 االرتشمممماريون، ب ممممبب ارممممتم ار تورمممميل عمييممممة الزيمممماس وافبممممالت والتحزممممق، )أ( 

 باملتيومممما  والبياجمممما  املزدممممة ممممن األطممم اف غمممري املدرجمممة هت امل يمممق األول يتتيمممق ييممممارممميما  ال
لالت اقية؛ والطيب املتوقمل املتتيمق باألعممال التزنيمة احملمد   كلمزء ممن ضعمدا  الئحمة قواعمد ات ماق 
باريس؛ واألعمال األخ ت املتكية بم  ام ات اق باريس، واألعممال المق كمان يضمطيل هبما رمابزاا 

 موظ ون متينون ل  ا  قكري ؛
 مبب ارمتم ار  عمم تن يمث جمظمام اخلااء، الثين ارت تت الت اليف املتتيزة هبم ب )ب( 

الزيمماس وافبممالت والتحزممق وزيمما   عممد  اجتماعمما  ائي مما  املنشممم  مممن املنمم  ضىل ملالملممة هت يمم   
ول من امليزاجمية األرارية؛  ال نت   ي

هت ذلممممك افمممممدا ا  واملتممممدا ، ب ممممبب ارت مممما  عممممد   مبمممما جم زمممما  التشممممغيل، )ج( 
ضممماا املبيممي امل هممو  لت ممماليف التشممغيل )واحل ضمممت هت اجتماعمما  ائي مما  املنشمممم . وقممد ارت ممل أي

املزابمممل ت ممماليف اليممموازم واملممموا  واملتمممدا  واألملممماأل( جمتيلمممة ضعممما   تكمممنيف مكممم ويا  تممم اخيل 
الانيا  والتطبيزا  الانية والكمياجمة والمدعم باعتبار ما مكم ويا  تشمغيل  اشمياا ممل التكمنيف 

امل كممزي ليممموار ، وأوموجمماو، الممثي  خممل اخلدمممة هت  امل ممتخدم هت أ ا  األمممم املتحممد  ليتخطممي 
  .2017-2016األماجمة هت ي   ال نت  

__________ 

 اجمظ  امل يق الثامن. (20)
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ي هممد أي اعتممما  ملنحممة  ي ممة املنمماخ هت يمم    مل ) ( أعممالي،50ور  هت ال زمم    ملمما وويزمماا  -60
  .2019-2018ال نت  

ا ممة وامليزاجميمة املتتممد  مزارجممة بم  امليزاجميمة املز  مة ل م   ال منت  الز 2ويتضمن اجلمدول  -61
  ممب بنممد االلتممزام. ويتضمممن اجلممدول زيمما   ض اليممة مز  ممة هت  2017-2016ل مم   ال ممنت  

 هت املائة. 7.9امليزاجمية األرارية مبزدار 
  2اجلدول 

 امااللتز  بنود بحسب المقترحةالميزانية األساسية 

 بند االلتزام

2016-2017 
 )باليورو(

2017-2019 
 ال ارق )بالن بة امل وية( )باليورو(

 5.9 687 070 40 705 844 37 ت اليف املوظ  
 30.0 486 206 2 786 697 1 االرتشاريون
(15.9) 451 208 1 256 436 1 ر   املوظ    

 10.4 420 045 2 926 852 1 اخلااء وأي قة اخلااء
 14.6 887 888 3 577 392 3 جم زا  التشغيل التامة

(11.4) 383 010 1 924 139 1 وا  واملتدا  واألملاألاليوازم وامل  
(1.2) 672 387 222 392 التدريب  

 2.9 040 230 1 840 195 1 م اطا  هت اخلدما  املش كة
(100.0) - 510 489 املن  وامل اطا  ) ي ة املناخ(  

)أ(ت وية مببيي جزاهت
 (1 043 200) - 100.0 

 7.5 026 048 52 546 398 48 ساسيةمجموع الميزانية البرنامجية األ 
 7.5 243 766 6 811 291 6 ت اليف  عم الاامج

)ب(ت وية ا تياطي رأس املال التامل
 41)  (873  175 278  

 7.9 547 989 58 484 648 54 المجموع الكلي 
 2017-2016أجمم    ي ممة التن يممث هت  ورسمما الثاجميممة واألربتمم  عنممد جمظ  مما هت ميزاجميممة يمم   ال ممنت   )أ(

 .ت وية مببيي جزاهت ليت اليف غري املتتيزة باملوظ   لبيوت املبيي اف ايل امل ت دف
(، رممتطبق زيمما   ال تيمماطي رأس املممال 14، امل يممق األول، ال زمم   1-/م أ15ويزمماا لإلجمم اءا  املاليممة )املزمم ر  )ب(

   .2019 عام  ثا امل توت هت وريبزى اال تياطي هت 2018 عام يورو هت 2 444 796املتداول ليبيي 

 مقارنة الميزانية المقترحة والميزانية الحالية على أساس البرامج -جيم 
وامليزاجميممة  2019-2018مزارجمممة بمم  امليزاجميممة املز  ممة ل مم   ال ممنت   3تمم   هت اجلممدول  -62

املشار  عيى أراس الاامج. وتتزت ال  وق ضىل الت ويا  2017-2016املتتمد  ل    ال نت  
أ جمممماي، وارت ممما  ت ممماليف امل تبممما  الزيارمممية املبينمممة هت امل يمممق الثمممامن. ويممم   هت  63ضلي ممما هت ال زممم   

 .(21)أ جماي موجز ليتغيريا  ال ئي ية؛ وت   ت اهيل أخ ت هت املوقل الشب ي لالت اقية 64ال ز   
 ويممممممم   2017-2016وتتمممممممزت ال ممممممم وق عيمممممممى أرممممممماس الممممممماامج بممممممم  يممممممم   ال مممممممنت   -63

 ييي: ما ضىل تظاي  3ت   هت اجلدول  كما  2019-2018 ال نت 

__________ 

(21) http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php. 

http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
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تتديل م ام وم تويا  مثماين وظمائف  اشمياا ممل اال تياجما  اجلديمد  وتتزيمزاا  )أ( 
 لي  اء ، وضعا   ختكيل ملالأل وظائف؛

ضتمممممماية رممممممت وظممممممائف جديممممممد  و ممممممثف  ويممممممل وظي تمممممم  قممممممائمت  هت يمممممم    )ب( 
 ىل تغيري هاف يتا ل أربل وظائف؛أ ت ض مما ،2019-2018 ال نت 

هت  25هت املائممة و 20 ويممل وظي تمم   ممويالا كممامالا بتممدما كاجمتمما ممممولت  بن ممبة  )ج( 
 املائة عيى التوايل هت ي   ال نت  احلالية؛

 خ   بنو  اد   غري متتيزة باملوظ   هت بت  الاامج وزيا   البت  اآلخ . ) ( 
مزارجممممممممممممة  2019-2018ي مممممممممممية المممممممممممق طممممممممممم أ  هت ال ممممممممممم   وتتمثمممممممممممل التغيمممممممممممريا  ال ئ -64

 ييما ييي: 2017-2016 بال   
عيمممى همممتيد ب جممممامج التوجيمممه التن يمممثي واف ار : ضعممما   ختكممميل مممموار  ف ار   )أ( 

نموعق افجم اق؛ وزيا   خمككما  ال م   لتم م  األمينمة التن يثيمة ممن االتمطال  مب مؤولياسا 
 مويل املخكل ليمن  املزدمة ضىل  ي ة املناخ؛هت نال التوعية؛ وضلغاء الت

 عيى هتيد و دا  ض ار  نموعق افجم اق: )ب( 
تيزمممي وظي مممق ممممدي ين أقمممدم  )وا مممد  ممممن ب جممممامج  ليممما  التنميمممة امل مممتدامة  '1'

واآلخ  من ب جمامج التوجيمه التن يمثي واف ار (، وزيما    ويمل ض مدت الموظي ت  
هت املائمممممة هت يممممم   ال مممممنت   20كمممممان هت  مممممدو  هت املائمممممة بتمممممدما   100ليبيمممممي 
 ، ضتاية ضىل وظي ة م اعد ل ل من املدي ين األقدم ؛2016-2017

وظي مممة جديمممد  لتمممويري افشممم اف اف اري عيمممى التممممل املتتيمممق بتتب مممة اجل ممما   ‘2‘
هت ذلك  عم أبطال  مبا ال اعية التامة واخلاهة من أجل التكدي لتغري املناخ،

تزدمه األماجمة ممن  عمم ضىل األجمشمطة املنكموا عيي ما  ما ة ات اقاملناخ، وك ال
 بالتمل املناخي؛ يتتيق ييما 21-/م أ1هت املز ر 

وظي ممة جديممد  ملوظممف اتكممال هت مزمم  األمممم املتحممد  مممن أجممل ضقامممة عالقممة  '3'
أوملمممق ممممل كياجمممما  أخممم ت تابتمممة لألممممم املتحمممد  بشممممن أجمشمممطة منظوممممة األممممم 

، وتي مممري 2030 لتمممام  املنممماخ وخطمممة التنميمممة امل مممتدامةاملتحمممد  املتكمممية بتغمممري
تن مممميق وم اعمممما  أيضممممي  ليتمممممل املنمممماخي هت رممممياق التمممممل الاجممممماني الممممداعم 

 ليح وما  الوطنية؛
 جمزل  عم  ي ا  اف ار  ضىل نموعة الشؤون احل ومية الدولية وعمييا  األماجمة؛ '4'
ييممل: ضتمماية وظي ممة ضىل الاجمممامج عيممى هممتيد ب جمممامج التخ يممف والبياجممما  والتح )ج( 

 ال  عي املتتيق بدعم التخ يف والش ايية من أجل  عم تن يث امل اطا  احملد   وطنياا؛
عيمممى همممتيد ب جممممامج التمويمممل والت نولوجيممما وبنممماء الزمممدرا : ضتممماية وظي مممة ضىل  ) ( 

  يمممة أممممور؛ الاجممممامج ال  عمممي ليتمويمممل املنممماخي وبنممماء الزمممدرا  لمممدعم أجمشمممطة جلنمممة الزمممدرا ، هت
وزيممما   خمككممما  الت ممماليف التشمممغييية وت ممماليف اخلمممااء لتغطيمممة  عمممم يزمممدم ضىل اجتمممماع  ممممن 

 اجتماعا  جلنة الزدرا  هدر هبما ت ييف؛
عيمممممى همممممتيد ب جممممممامج الت يمممممف: ضتممممماية وظي مممممة ضىل الاجممممممامج ال  عمممممي املتتيمممممق  )ه( 

ية بتن يممث خطممة عمممل اليلنممة التن يثيممة بالتمممملريا  والزابييممة ليتممممل  واملخمماط  لممدعم األجمشممطة املتكمم
آلليممة واررممو الدوليممة املتنيممة باخل ممائ  واألتمم ار؛ وزيمما   خمككمما  ت مماليف االرتشمماري  فتا ممة 

 مزيد من امل وجمة هت التتاقد مل أي ا  هت نال األعمال التخككية؛
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ركمل  ويمل لوظي مة وا مد  خمالل  لمن عيى هتيد ب جمامج الشؤون الزاجموجميمة: )و( 
 ؛2019-2018   ال نت  ي

عيى هتيد ب جمامج الت يف وب جمامج الشؤون الزاجموجمية: تبا ل وظائف من أجل  )ز( 
 تتزيز  عم عميية هياغة وتن يث خط  الت يف الوطنية؛

عيممى هممتيد ب جمممامج خممدما  شممؤون املممؤ  ا : ضتمماية وظي ممة لو ممد  االتكممال  )ح( 
ركمممممل  ويمممممل لوظي مممممة وا مممممد  خمممممالل يممممم    ولمممممن املتنيمممممة باملنظمممممما  املتمتتمممممة بكممممم ة م اقمممممب؛

؛ ورتخكمممممممل مممممممموار  مممممممموظ ي االجتماعممممممما  املمممممممؤقت  لالرممممممممتتاجمة 2019-2018 ال مممممممنت 
 بارتشاري  توخياا ملزيد من امل وجمة؛

عيى هتيد ب جمامج التوجيه التن يثي واف ار  وب جمامج االتكال والتوعية: تبما ل  ) ( 
االتكممال والتوعيممة، ومممن مث ضلغمماء وظي ممة وا ممد  هت وظممائف ل  الممة  ويممل م ممتدام لوظي ممة مممدي  

  ول  الياا من الكندوق االرت ماين لألجمشطة الت مييية؛ 1-ال تبة مد
عيممممممى هممممممتيد ب جمممممممامج ت نولوجيمممممما املتيوممممممما  واالتكمممممماال : زيمممممما   التمويممممممل  )ي( 

ة هت املائمم 100ضىل  2017-2016هت املائمة هت يمم   ال منت   25املخكمل لوظي مة وا ممد  ممن 
 .2019-2018هت ي   ال نت  

  3اجلدول 
والميزانيااة المعتماادة لفتاارة  2019-2018مقارنااة بااين الميزانيااة المقترحااة لفتاارة الساانتين 

 بحسب البرنامج 2017-2016السنتين 

 
2016-2017 
 )باليورو(

2018-2019 
 )باليورو(

ال مممممممارق )بالن مممممممبة 
 امل وية(

    االعتما ا  -ألف

(33.2) 020 980 2 724 461 4 واف ار التوجيه التن يثي    
    مجموعة التنفيذ والعمل المنالي 

 - 600 207 1 - ض ار  اجملموعة 
 8.0 857 438 16 376 223 15 التخ يف والبياجما  والتحييل 
 7.3 547 866 5 887 464 5 التمويل والت نولوجيا وبناء الزدرا  
 9.3 760 105 5 964 671 4 الت يف 
(3.8) 724 746 240 776 ا  التنمية امل تدامة لي   
مجموعااااة الشااااؤون الحكوميااااة الدوليااااة وعمليااااات  

 األمانة
   

 - 960 257 1 - ض ار  اجملموعة 
(12.9) 564 271 2 910 608 2 الشؤون الزاجموجمية   
 8.0 404 590 3 279 324 3 خدما  شؤون املؤ  ا  
 12.0 258 438 3 899 069 3 االتكال والتوعية 
 5.8 535 890 5 551 565 5 ت نولوجيا املتيوما  واالتكاال  

)أ(اخلدما  اف ارية
 3 231 716 3 253 797 0.7 

 7.5 026 048 52 546 398 48 النفقات 
)أ(ت اليف  عم الاامج )الت اليف التامة( -باء

 6 291 811 6 766 243 7.5 
)ب(ت وية ا تياطي رأس املال التامل -جيم

 (41 873) 175 278 - 
 7.9 547 989 58 484 648 54 المجموع )ألف + باء + جيم( 
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2016-2017 
 )باليورو(

2018-2019 
 )باليورو(

ال مممممممارق )بالن مممممممبة 
 امل وية(

    افي ا ا 
 0  876 533 1  876 533 1 م اطة البيد املضيف 
 8.2 671 455 57  608 114 53 امل اطا  افرشا ية 

 7.9 547 989 58 484 648 54 مجموع اإليرادات
 الومليزة. ئثي ال ا س امل يق اجمظ بالدعم اف اري.  يتتيق ييماهت املائة  13تطبق جم بة مَو  د  تتا ل  )أ(

(، جيممب أن حتمماي  امليزاجميممة األرارممية عيممى ا تيمماطي رأس 1-/م أ15ويزمماا لإلجمم اءا  املاليممة )املزمم ر  )ب(
 هت املائة )ا تياجا  التشغيل ملد  ش  (. 8.3مال عامل بن بة 

 ية األساسية على ن اق األمانةالوظائف الممولة من الميزان -دال 
، 4أي رجمت تغيممريا  امليزاجميمة املز  ممة أيضماا هت جممدول ممالأل املمموظ   الموار  هت اجلممدول  -65

. 2017  مممب ال تبمممة مزارجممممة بوظمممائف  2019و 2018المممثي يتضممممن مزارجممممة بممم  وظمممائف 
ضتممايية يشمممل وظي ممة  مبمما ،179.5ضىل  173.5وظممائف مممن  6وعموممماا، زا  عممد  الوظممائف بممم 

. 5-، ووظي مة وا مد  ب تبمة ف4-، وملمالأل وظمائف ب تبمة ف3-، ووظي مة ب تبمة ف2-ب تبة ف
( هت يمممم   4-، ووا ممممد  ب تبممممة ف3-وييزممم ح  ممممثف  ويممممل وظي تمممم  قممممائمت  )وا مممد  ب تبممممة ف

من أجل احلمد ممن الزيما   هت ا تياجما  امليزاجميمة األرارمية. وبافتماية  2019-2018ال نت  
ح ضعا   جمدب عد  من الوظائف ييما ب  الاامج من أجل مواءمة مالأل املوظ   ضىل ذلك، يز  

 مل ال ؤية واأل داف واألولويا  الوار   هت ال كل الثالث أعالي.
  4اجلدول 

 الوظائف المموَّلة من الميزانية األساسية على ن اق األمانة 
 2017 2018 2019 

)أ(ال  ة ال نية وال تب األعيى
    

 1 1 1 ل أم  عاموكي
 1 1 1 م اعد عام أم 
 2 2 2 2-مد
 7 7 7 1-مد
 16 16 15 5-ف
 38 38 35 4-ف
 44 44 43 3-ف
 17 17 16 2-ف

 )ب(126 )ب(126 120 المجموع الفرعي للفئة الفنية والرتب األعلى 
 53.5 53.5 53.5 المجموع الفرعي لفئة الخدمات العامة 
 179.5 179.5 173.5 المجموع 

 .م اعد؛ مدي  )مد(؛ ال  ة ال نية )ف( عام وكيل أم  عام؛ أم  )أ(
ليت ىن ولمو جزئيماا ارمتيتاب الزيما    4-ووظي ة ب تبة ف 3-لن ركل  ويل لوظي ة وا د  ب تبة ف )ب(

 هت خمككا  الت اليف ال تيية ليموظ  .
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 الصندوق االستئماني لألنش ة التكميلية -لامساا  
نظممما  األمممم املتحممد  عيممى امل مماطا  الت ميييممة كت ميممة ملخككمما  امليزاجميمما  تتتمممد م -66

 أماجمممة االت اقيممة افطاريممة، ييتممولل عيممى التمويممل الت مييممي لتغطيممة عممد  مممن األجمشممطة الممق وهت األرارممية.
 -ب مبب الظم وف املتتيزمة مبيزاجميما  التديمد ممن احل ومما   -مي من ض راج ما هت امليزاجميمة األرارمية  ال

رغم أن  ور تيك األجمشطة يبزى  امسماا عيمى همتيد تزمدمي  عمم يتمال ضىل األطم اف هت نماال  عممل 
رئي ممممية. ويزتضممممي املبممممدأ امل  شممممد بممممه، بزممممدر افم ممممان، أن تممممدرج الوظممممائف احلامسممممة ذا  الطبيتممممة 

 طبيتت مما مممن الوظممائف املتغممري  هت أو امل متم   هت امليزاجميممة األرارممية، هت  مم   ممول امل ممام األقكم  أجممالا 
املمموار  الت ميييممة. وهيمممِّمت امليزاجميممة األرارممية بنمماء عيممى خمم  أرمماس متمم ل لممبت  الت مماليف الثابتممة؛ 
ورتيمولل األجمشطة افتمايية هت ضطمار املشماريل الت ميييمة. وممل ذلمك، وبمالنظ  ضىل الزيمو  الشمديد  المق 

 ة أجمشمطة رميتت   ويي ما بكمور   كم ية، مثم2017-2018تبيور  هت رياق ا امليزاجمية املز  ة لي    
قممم ر  األطممم اف املوايزمممة عيمممى ميزاجميمممة  مممما رممميما ضذا ال ت ممما  ت مممون  كممم ية ممممن املممموار  الت ميييمممة، أو
 ه  ي. منو
وتمممم   هت امل يممممق األول افيضمممما ا  األوليممممة لال تياجمممما  مممممن املمممموار  املوج ممممة لألجمشممممطة  -67

ورتتاح متيوما  موجز  عن كل مش و  هت املوقل  ؛(22)2019-2018الت مييية هت ي   ال نت  
املوقممممل  وهت . ومممممن شمممممن املتيوممممما  المممموار   هت امل يممممق األول(23)املوقممممل الشممممب ي لالت اقيممممة افطاريممممة

الشممب ي لالت اقيممة افطاريممة أن   ممن األطمم اف مممن االطممال  عيممى املمموار  الالزمممة لتمويممل األجمشممطة 
الموار  هت الومليزمة  2019-2018تند ب جممامج عممل ال م   اخلارجة عن امليزاجمية هت ي   ال منت . وي م

FCCC/SBI/2017/4/Add.1 ،هت ذلممك امل مماطا   مبمما ضىل  يممل مكمما ر التمويممل الممق تممدي  ا األماجمممة
املزدممممة ضىل الكمممندوق االرمممت ماين لألجمشمممطة الت ميييمممة. و مممو يتضممممن بالتمممايل ارتت اتممماا مت مممامالا 

. ومن املتوقل أن تؤمل  جمتائج املمداوال  2019-2018  ال نت  جلميل أجمشطة األماجمة املز  ة ل   
املتتيزة بامليزاجمية الاجمانية، يضالا عن املداوال  األخ ت هت  ورا  ائي ما  املنشمم  مبوجمب االت اقيمة 

عيمى اال تياجما  ممن مموار  الكمندوق  2018و 2017وب وتوكول كيوتو وات اق باريس هت عامي 
 .2019-2018الت مييية هت ي   ال نت  االرت ماين لألجمشطة 

__________ 

  وتتاح ت اهيل ضتايية هت املوقل الشب ي لالت اقية افطارية هت التنوان التايل: (22)
http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php. 

(23) http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php. 

http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
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Annex I  

 Resource requirements for the Trust Fund for Supplementary 

Activities in the biennium 2018-2019 

[English only] 

 

1. The activities proposed for supplementary funding are divided into two scenarios, 

one reflecting a core budget as proposed in the main body of this document, and one listing 

requirements in the event that only a zero growth budget were to be approved by Parties. In 

both scenarios, the proposed portfolios of supplementary activities have been carefully 

designed to take into account budgetary realities, to reflect requirements under the priority 

areas of work identified for the biennium 2018-2019, and to ensure that the secretariat 

remains fit for purpose. 

2. Requirements listed in this annex are estimates. Some projects are ongoing and are 

expected to have obligations and balances at the end of the biennium 2016-2017. Current 

estimates indicate that by the end of 2017 a carry-over in the range of EUR 5 million to 

EUR 6 million might be available. Fundraising activities to be undertaken in 2018 will take 

into account any carry-over balances. The overall need for new contributions under the 

Trust Fund for Supplementary Activities in 2018-2019 is therefore expected to be lower 

than indicated in the grand total line in table 5. Requirements will be aligned to any new 

requests made by the UNFCCC governing bodies. 

3. For a number of activities, the secretariat will also seek funding from non-Party 

stakeholders, in particular in relation to promoting and catalysing climate action among a 

broad range of stakeholders at national, regional and local levels. Projects including such 

activities are shown in table 5 with a note indicated by a lower-case letter. It is assumed that 

funding in the range of 75-100 per cent would be sought from non-Party stakeholders. 

Table 6 provides indicative figures for total resource requirements divided by source of 

funding, that is, whether sought from Parties or non-Party stakeholders. 

4. As shown in table 6, requirements for supplementary funding from Parties in the 

biennium 2018-2019 are expected to total approximately EUR 43 million if the core budget 

is approved as proposed and EUR 44 million under the zero growth scenario. The total 

fundraising amount will be lower because of the anticipated carry-over. 

Table 5 

Resource requirements for the Trust Fund for Supplementary Activities in the biennium 2018-2019  

Project 

no. Activities to be undertaken by the secretariat 

Supplementary 

requirements if 

the core budget 

is approved as 

proposed 

EUR 

Supplementary 

requirements 

under the zero 

growth scenario 

(annex III) 

EUR 

 Support to implementation     

 Adaptation     

1 Promoting transparency and assessment of adaptation action, stakeholder engagement 

and outreach  

1 493 892 1 680 647 

2 Supporting national adaptation planning 3 852 758 4 132 975 

3 Facilitating coherent adaptation action through the AC and the NWP 2 074 393 2 391 607 

4 Addressing loss and damage associated with climate change impacts 1 785 165 1 853 299 

 Nationally determined contributions/supporting implementation by Parties     

5 Supporting the implementation of activities relating to INDCs and NDCs 2 358 089 2 358 089 
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Project 

no. Activities to be undertaken by the secretariat 

Supplementary 

requirements if 

the core budget 

is approved as 

proposed 

EUR 

Supplementary 

requirements 

under the zero 

growth scenario 

(annex III) 

EUR 

6 Organizing the technical dialogue on NDCs 2 798 219 2 798 219 

7 Supporting and facilitating the work of the TEC and the implementation of the Paris 

Agreement on technology-related matters 

883 457 987 982 

8 Supporting the work of the PCCB and other capacity-building mandated activities, 

including the collaboration with relevant stakeholders within and outside the Convention 

388 833 388 833 

9 Technical support to review and development of national climate change legislation 90 400 90 400 

10 Supporting the implementation of the Paris Agreement through regional collaboration 

centres 

854 190 - 

11 Supporting and catalysing climate finance implementation 818 617 - 

12 Implementing activities of the Support Unit of the NDC Partnershipa 1 000 000 1 000 000 

 Measurement, reporting and verification/transparency regime     

13 Supporting activities relating to LULUCF: reducing emissions from deforestation and 

forest degradation, enhancement of forest carbon sinks, and the role of sinks in future 

mitigation actions 

815 363 865 603 

14 Maintaining and enhancing UNFCCC reporting and information systems to enable Party 

submissions, delivery of data-based reports, operation of tools used in the MRV process, 

and the warehousing and management of GHG data 

2 446 347 2 446 347 

15 Strengthening the capacity of developing countries to participate in the MRV 

arrangements under the Convention and the transparency framework under the Paris 

Agreement 

733 442 733 442 

16 Supporting activities relating to training of experts for technical reviews of developed 

country Parties’ submissions and technical analysis of developing country Parties’ 

submissions, roster of experts and meeting of lead reviewers 

2 006 000 2 006 000 

17 Supporting the implementation of technical reviews of GHG inventories from Annex I 

Parties 

997 654 1 095 580 

18 Supporting the implementation of the work programme of the SCF and climate finance 

mandated activities 

972 490 1 516 799 

19 Supporting the tracking and transparency of support including the preparation of the 

biennial assessment and overview of climate finance flows 

316 400 192 100 

20 Supporting the implementation of the IAR process for developed country Parties and the 

ICA process for developing country Parties 

1 350 729 2 400 295 

21 Supporting the work of the CGE in assisting developing countries with the 

implementation of the MRV/transparency frameworks 

3 119 750 3 018 050 

 Infrastructure support to implementation     

22 Connecting stakeholders 390 980 390 980 

23 Enhancing the value of UNFCCC data and reports for use by Parties 846 370 846 370 

 Kyoto Protocol     

24 Supporting activities of the Compliance Committee 314 140 447 480 

25 Maintaining and enhancing the compilation and accounting database under the Kyoto 

Protocol 

238 859 238 859 
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Project 

no. Activities to be undertaken by the secretariat 

Supplementary 

requirements if 

the core budget 

is approved as 

proposed 

EUR 

Supplementary 

requirements 

under the zero 

growth scenario 

(annex III) 

EUR 

26 Supporting and optimizing the operation of joint implementation 1 549 794 1 549 794 

 Catalysing climate action (Party and non-Party stakeholders)     

27 Boosting climate engagement via online media servicesb 2 464 638 2 464 638 

28 Cross-cutting communications and events management of non-Party stakeholder/climate 

action agenda 

867 185 867 185 

29 Education and youth engagement - Action for Climate Empowerment  538 106 538 106 

30 Momentum for Change - global awards for accelerated climate ambitionc 2 753 833 2 753 833 

31 Strengthening the technical examination process on mitigation: supporting the 

implementation of pre-2020 mitigation-related activities stemming from decision 

1/CP.21 

612 207 920 064 

32 Supporting climate actionb 3 803 553 2 879 059 

33 Supporting stakeholder engagement in the UNFCCC process 894 827 1 127 833 

 Supporting the UNFCCC process     

34 Supporting activities relating to the impact of the implementation of response measures 909 300 909 300 

35 Assessing progress towards achieving the long-term goals of the Paris Agreement 619 211 633 137 

36 Strengthening gender mainstreaming in climate change action and the UNFCCC process 

and secretariat through coordination, collaboration, advocacy and capacity-building 

797 916 797 916 

37 Strengthening the science-policy interface  317 530 323 180 

38 Support for the intergovernmental negotiation processes on the development of 

modalities, procedures and guidelines for the transparency framework under the Paris 

Agreement 

450 870 450 870 

 Modernizing information and communication technology infrastructure     

39 Strengthening UNFCCC cyber security 359 905 359 905 

40 Streamlining the production of UNFCCC documents 678 000 678 000 

41 Providing virtual meeting/workshop participation to UNFCCC stakeholders 787 610 787 610 

42 Providing a scalable, robust and secure cloud infrastructure for UNFCCC systems and 

data 

751 450 751 450 

43 Empowering stakeholders to work remotely  570 650 570 650 

44 Developing internal communication tools 241 933 241 933 

 Grand total 52 915 055 53 484 419 

Abbreviations: AC = Adaptation Committee, CGE = Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention, GHG = greenhouse gas, ICA = international consultation and analysis, IAR = international 

assessment and review, INDC = intended nationally determined contribution, LULUCF = land use, land-use change and forestry, 

MRV = measurement, reporting and verification, NDC = nationally determined contribution, NWP = Nairobi work programme on 

impacts, vulnerability and adaptation to climate change, PCCB = Paris Committee on Capacity-building, SCF = Standing Committee 

on Finance, TEC = Technology Executive Committee. 
a   This project is being implemented under the NDC Partnership for the period 2017-2018. Funding to cover the 

project’s activities in that period has already been made available to the secretariat. 
b   Project for which approximately 75 per cent of funding will be sought from non-Party stakeholders.  
c   Project for which up to 100 per cent of funding will be sought from non-Party stakeholders. 
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Table 6 

Projects under the Trust Fund for Supplementary Activities for which full funding from Parties is not sought in 

the biennium 2018-2019 

Categories of projects 

Supplementary requirements 

if the core budget is 

approved as proposed 

EUR 

Supplementary requirements 

under the zero growth 

scenario (annex III) 

EUR 

Total cost of projects under the Trust Fund for Supplementary 

Activities 

52 915 055 53 484 419 

Projects relating to catalysing climate actiona  (7 454 976) (6 761 606) 

Projects for which no funding is sought   

 Implementing activities of the Support Unit of the NDC Partnership (1 000 000) (1 000 000) 

 Supporting and optimizing the operation of joint implementation (1 549 794) (1 549 794) 

Net funding sought from Partiesb 42 910 285 44 173 019 

a   The total amount in this line reflects 75 per cent of requirements for the projects annotated in table 5 under note b and 100 per 

cent of requirements for the project annotated in table 5 under note c. 

b   The total amount in this line includes 25 per cent of requirements for the projects annotated in table 5 under note b. 
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Annex II 

 Proposed budget for the biennium 2018–2019 by source of funding 

[English only] 

 

1. The Executive Secretary is fully committed to enhancing transparency of the 

UNFCCC funding arrangements. Funding under the core budget is one important 

component of these arrangements, but there are several others. Over the years, the 

arrangements became rather complex as the UNFCCC governing bodies sought to ensure 

that resources provided for specific purposes were managed appropriately. For example, the 

costs of managing and implementing the clean development mechanism (CDM) under the 

Kyoto Protocol are covered by fees and shares of proceeds generated under the CDM, while 

funding for the participation of representatives of eligible developing countries in the 

UNFCCC process is provided by Parties in the form of voluntary contributions.  

2. The expenses incurred by the secretariat in support of the international climate 

change regime are covered from various funding sources and managed under different trust 

funds, namely: 

(a) Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC;1 

(b) Trust Fund for the Clean Development Mechanism;2  

(c) Trust Fund for Supplementary Activities;3  

(d) Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process;4 

(e) Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of 

Germany (Bonn Fund);5 

(f) Trust Fund for the International Transaction Log.6  

3. Table 7 indicates the total funding requirements by cluster from the core budget, 

and anticipated expenditures under other trust funds. Data on the Trust Fund for 

Supplementary Activities are provided in a dedicated column as requirements under this 

fund are closely linked to the funding levels under the core budget. Table 7 also reflects the 

projected income by source in the biennium 2018–2019. The distribution of sources of 

funding for the biennium 2018–2019 would be as follows: core budget, 37.5 per cent (35.0 

per cent in 2016–2017); Trust Fund for Supplementary Activities, 32.6 per cent (29.9 per 

cent in 2016–2017); and other trust funds and accumulated surplus, 29.9 per cent (35.1 per 

cent in 2016–2017). 

__________ 

 1 The fund receives contributions from Parties according to an indicative scale based on the United 

Nations scale of assessment.  

 2 The fund collects fees from operational entities under the CDM. 

 3 The fund receives funding provided by Parties in addition to their indicative contributions to the core 

budget and generally supports costs which the core budget is insufficiently resourced to cover. 

 4 The fund receives voluntary contributions and supports the participation of eligible representatives 

from developing country Parties and Parties with economies in transition in the sessions of the 

Conference of the Parties and the subsidiary bodies.  

 5 The fund consists of an additional annual contribution from Germany, the host of the secretariat, and 

primarily supports conferences and other meetings in Bonn, Germany. 

 6 The fund collects fees based on an indicative scale from users of the international transaction log. 
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Table 7 

Core budget requirements and anticipated expenditures under other trust funds for 

the biennium 2018–2019  

 

Core budget 

(EUR)
a
 

Trust Fund for 

Supplementary 

Activities 

Other trust funds
b
 

(EUR) 

Total 

(EUR) 

Expenditure     

A. Appropriations 

Executive Direction and Management 2 980 020   2 980 020 

Implementation and climate action 29 365 488 33 643 645  63 009 133 

                 Clean development mechanism   32 508 526 32 508 526 

                 Joint implementation  1 371 499  1 371 499 

Intergovernmental affairs and secretariat 

operations 
19 702 518    11 812 338   31 514 856 

                  International transaction log   4 611 146 4 611 146 

                  Bonn Fund   3 167 296 3 167 296 

B. Programme support costs (overheads)c 6 766 243 6 087 573 5 237 306 18 091 122 

C. Adjustment to the working capital 

reserved 175 278  (6 076) 169 202 

Total (A + B + C) 58 989 547 52 915 055 45 518 198 157 422 800  

Income     

Contribution from the Host Government 1 533 876   1 533 876 

Indicative contributions 57 455 671   57 455 671 

Voluntary contributions  51 365 261  51 365 261 

Clean development mechanism fee-based 

income e 
  16 866 000 16 866 000 

Joint implementation fee-based income   - - 

Fees to the international transaction log   5 204 520 5 204 520 

Bonn Fund   3 579 044 3 579 044 

Estimated resource requirements to be 

covered from accumulated surplus  
1 549 794 19 868 634 21 418 428 

Total income 58 898 547 52 915 055 45 518 198 157 422 800 

a   As proposed by the Executive Secretary. Expenditures under the Trust Fund for Supplementary Activities 

and all other trust funds are estimated. 
b   Other trust funds include the Trust Fund for the Clean Development Mechanism, the Trust Fund for the 

Special Annual Contribution from the Government of Germany (Bonn Fund) and the Trust Fund for the 

International Transaction Log. Resource requirements under the Trust Fund for Participation in the UNFCCC 

Process depend on the number of sessional meetings and the number of funded participants, in line with annex IV 

to this document. 
c   Standard 13 per cent applied by the United Nations for administrative support. 
d   The operating reserve has been set at 8.3 per cent of estimated expenditure of the international transaction log 

for one year. 
e   Projected clean development mechanism fee-based income: accreditation, accreditation process related, 

methodology, project registration and share of proceeds. 
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 المرفق الثالث

 سيناريو النمو االسمي الصفري  
، يتمم ا  ممثا امل يممق ميزاجميممة ومنممو امسممي همم  يو ل مم   (1)بنمماء عيممى طيممب مممؤ   األطمم اف -1

يمورو ل م    54 648 484. وقت   بر مايل امليزاجميمة هت م متوت يبيمي 2019-2018ال نت  
 باء من  ثي الومليزة.-يق مز جماا بالوملائق املشار ضلي ا هت ال كل الثاينال نت . وينبغي ق اء  امل  

وأيخممث  هت االعتبممار عنممد ضعمممدا  خيممار امليزاجميممة املممثكور أرقمممام جديممد  أعيممى ليت ممماليف  -2
 3الزيارية ليمموظ   )اجمظم  امل يمق الثمامن(. ويتما ل أملم  ارمتيتاب  مثي الت ماليف خ ضماا بن مبة 

 هت املائة.
ت  -3 املتمثمل هت  2017  جبميل الماامج الزائممة، ضىل جاجممب المن ج اجلديمد املتتممد هت وقي

اج اجملموعت ، لتشليل تتزيز التتاون ب  األي قة وتتزيز امل وجمة وال  اء  هت تن يث ب جممامج التممل 
 من  ثي الومليزة(. 4- اء-)اجمظ  ال كل الثالث

يحييولة  ون  مدوأل مزيمد ممن االحل ماا وبيثلت ج و  هت ضطار ريناريو النمو الك  ي ل -4
هت جم مممبة ت ممماليف املممموظ   ضىل الت ممماليف غمممري املتكمممية بممماملوظ  . ورمممييبزى عيمممى الن مممبة هت جم مممس 

هت  78.2هت املائممة، مزارجمممة بن ممبة  21.9هت املائممة مزابممل  78.1) 2017-2016 عممام م ممتوت
خدمة لي المة التنظيمية وامل وجممة، (. و 2017-2016هت املائة هت ي   ال نت   21.8املائة مزابل 

بيممممثلت ج ممممو  خاهممممة لضمممممان  ويممممل كمممماف لت مممماليف التشممممغيل، واخلمممما  االرتشممممارية، وت مممماليف 
اجتماعا  ائي ا  املنشم . وينتج عن  ثا المن ج، املزم ن بمالتغري هت الت ماليف الزيارمية ليم تبما ، 

  اجة ضىل جتميد وظائف.
يت ممىن هت ضطممار ميزاجميممة  لممن تممزز الممق اق ي ممت املوايزممة عيي مما،وعيمى غمم ار ميزاجميممة األ اء امل -5

منو ه  ي احل ا  عيى املنحة املزدمة ضىل ائي ة احل ومية الدولية املتنية بتغري املناخ ) ي ة املنماخ( 
 ) ( من  ثي الومليزة(50والق كاجمت تدرج عا   هت امليزاجمية األرارية )اجمظ  ال ز   

عم املزمدم ضىل التمييمة احل وميمة الدوليمة، رغمم بتم  التزيميل المثي وقت   ض ماالا بالمد -6
أ جممماي  10قممد يطمم أ هت االرممتلابة ب ممبب ضتا ممة م ممتوت أقممل مممن ممموار  املمموظ   )اجمظمم  ال زمم   

لالطال  عيى بت  األمثية(. ومل ذلك، ارتيوعب تممن خم ِّ أرماسع منمو هم  ي تزمدميي المدعم 
تمممة ملمممؤ   األطممم اف التاممممل بوهممم ه اجتمممما  األطممم اف هت ات ممماق ضىل ائي ممما  املنشمممم  ممممؤخ اا والتاب

باريس، وال  يق التامل املخكل املتين بات ماق بماريس، وكمثلك  عممي مشماورا  األطم اف بشممن 
 ات اق باريس هت ضطار ائي ة ال  عية ليتن يث وائي ة ال  عية ليمشور  التيمية والت نولوجية.

مبحدو يمة مموار  امليزاجميمة األرارمية هت ظمل  مما شمم  ضىل  مدورتتممل  عمييما  ائي ما  املن -7
ييممدلخ  ج ممد هت ضعممدا  امليزاجميممة مممن أجممل احل مما  عيممى اجتممماع   مل رمميناريو منممو همم  ي. وبينممما

ل ل  ي مة منشمم  خمالل يم   ال منت ، يمرن عزمد اجتماعما  ضتمايية رميتوقف عيمى وجمو   ويمل 
يتمممل  المدعم ال مين  ولمن   عما الورمائل افل  وجميمة.ت مييي. ورتي تطيل ضم اجمية عزمد اجتماعما

بزممدر ط يممف. ورممت ون اعتممما ا  امليزاجميممة  ضال لتمممل بتمم  ائي مما  بممالتزييل املتكممل بمماملوظ  

__________ 

 .22، ال ز   21-/م أ22املز ر  (1)



FCCC/SBI/2017/4 

GE.17-03307 30 

ييممما يتكممل بيلنممة بمماريس املتنيممة ببنمماء الزممدرا  اممدو  . ورممينتج عممن تزيمميل ممموار   عممم تن يممث 
 ييي: ماو  ييخط  عمل ائي ا  املنشم   دوأل تمملري مت ا

 سي ة م كز تبا ل املتيوما  هت نال حتويل املخاط ؛ )أ( 
 منتدت اليلنة الدائمة املتنية بالتمويل؛ )ب( 
 التزييم والت ا التام كل رنت  لتديزا  التمويل املتتيق باملناخ؛ )ج( 
 ارتت اا مدت مالءمة ويتالية الت يف والدعم. ) ( 

ناريو النممممو الكممم  ي متضممممنة ملخككممما   اممممة ليتن يمممث ورممتظل امليزاجميمممة هت رمممياق رمممي -8
وزيمما   تطمموي  جمظممام الزيمماس وافبممالت والتحزممق. ومممل ذلممك، يبممال غم مممن التممدابري امل ممتم   لزيمما   

 ال  اء ، رينشم عد  من الزيو  تتمثل ييما ييي:
ممل أن االرتت اتمما  التزنيمة لزمموائم جمم   غمازا  الديي ممة املزدممة مممن األطمم اف  )أ( 

ييمممما يتكمممل ب مممل طممم ف، يامليزاجميمممة  عمممام ملدرجمممة هت امل يمممق األول لالت اقيمممة ينبغمممي أن تن مممث كممملا
األرارممممية لممممدعم يمممم ا ت ارتت اتمممما   ممممثي الزمممموائم واملتيوممممما  الت ميييممممة ذا  الكممممية مبوجممممب 

مل   وا د  ل ل ط ف متمين هت كمل يم    ضال تغطي التميية ال ب وتوكول كيوتو تتضمن خمككا 
 ممن ضجمم اء يمم ا ت ارتت اتمما  ضتممايية ضذا  يعمممت بتمويممل ت مييممي. ومممل ذلممك، قممد رممنت . ومي

تتمد تضميف،  مل يي متنتج أن التح مينا  املدخيمة عيمى قموائم اجلم   ب ضمل االرتت اتما  ال منوية
 تار الت اليف امل ت تة امل تبطة هبثا اجل د؛ وال عاماا، روت قيمة قييية 20بتد م ور أكث  من 

مليزاجميممممة األرارممممية خمككمممما  لممممدعم ارتت اتمممما  تزنيممممة متتمزممممة ورتتضمممممن ا )ب( 
ليبالغما  الوطنيمة وتزماري  يمم   ال منت  املزدممة مممن البيمدان املتزدممة األطمم اف، كلمزء ممن عمييممة 
التزييم واالرتت اا الدولي ، وذلك م   هت كل أربل رنوا  ل ل ط ف متمين؛ ورمتدعو احلاجمة 

 ي االرتت اتا  م   هت كل ي   رنت  ل ل ط ف؛ضىل ضتا ة  ويل ضتاهت لتن يث  ث
حتييالا ليتزاري  احملدلملة  22ورتتضلمن امليزاجمية األرارية خمككا  لدعم ضج اء  )ج( 

ل ممم   ال مممنت  املزدممممة ممممن البيمممدان األطممم اف الناميمممة، كلمممزء ممممن عمييمممة املشممماورا  والتحيممميال  
 القتضاء، بتمويل ت مييي.الدولية؛ وريتت ل  عم التحييال  افتايية، عند ا

مي مممن التنبمممؤ بمممه بالزمممدر  ال ورمممي ون لتزايمممد ادو يمممة املممموار  و/أو االعتمممما  عيمممى  ويمممل -9
 ييي: ما ال اهت ييما يتكل بتتزيز ضش األ أهحاب املكيحة والتوعية أمل  عيى

 سي ة منا اجملتمتا  احمليية والشتوب األهيية وت تييه؛ )أ( 
ارممتة مممن األجمشممطة املوازيممة واملتممارا، و ممو نممال شمم د منممواا   عممم ض ار  طائ ممة و  )ب( 

 كبرياا هت ال نوا  املاتية؛
ريما عيى همتيد ضشم األ املممول   ال تن يث خط  التمل املتتيزة بالت نولوجيا، )ج( 

 وييما يتكل بزدر  اليلنة التن يثية املتنية بالت نولوجيا عيى االتطال  بدور ا ز.
 د تمه  مما النمو االمسي الك  ي، ريتوقف ض  از تزدم عيمى همتيد وهت رياق ريناريو -10

 بتمممد ات ممماق بممماريس عيمممى التمويمممل الت مييمممي، وممممن مث مممما األمينمممة التن يثيمممة ممممن أولويممما  مل  يمممة
 ييي: ما ي ون ذلك أم اا مؤكداا. ورتشمل األولويا  املتممل   لن

تتزيمممممز التن ممممميق بممممم  المممممدعم األرارمممممي املتممممماح ليممممممؤازرين ال ييتمممممي امل مممممتوت ول )أ( 
 املبا را  املتنوعة؛
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قمممدر  األماجممممة عيمممى حت يمممز المممدعم املزمممدم ضىل البيمممدان هت تن يمممث ا ليم ممماطا   )ب( 
احملمد   وطنيمماا، وخطم  الت يممف الوطنيممة، وعمييما  تزيمميم اال تياجمما  الت نولوجيمة، وغممري ذلممك 

 بما را  احملمد   األ مداف، و مومن النواتج ال ئي ية املتوخما  ممن التممل ممل الشم كاء وارمتخدام امل
 يت ىن املضي به قدماا؛ ما لن

اجل و  ال امية ضىل تتزيمز مشماركة كياجمما  األممم املتحمد  األخم ت وض مماج تن يمث  )ج( 
 هت  دو   جميا.ضال يت ىن  ما لن ، و و2030 لتام ات اق باريس هت خطة التنمية امل تدامة

يت مق ممل رميناريو  مبما يمة مزيكمة بزمدر أكما،وعالو  عيى ذلك، ممن شممن اعتمما  ميزاجم -11
النمو االمسي الكم  ي، أن يمؤمل  عيمى نماال   عمم أخم ت ليتمييمة احل وميمة الدوليمة، وذلمك ممن 

 ييي: ما هت ذلك مبا  يث خ   م توت و/أو جو   اخلدما  و/أو تمخري افج اءا ،
 سي ة البالغا  املتتيزة بالت يف؛ )أ( 
 الت يف؛سي ة وت تيل رلل  )ب( 
 سي ة ضطار الت نولوجيا وجمطاق وط ائق التزييم الدوري آللية الت نولوجيا؛ )ج( 
 عممم امل اوتممما  املتتيزمممة ب ليمممة التنميممة النظي مممة، والتن يمممث املشممم أل، وارمممتخدام  ) ( 

 من ات اق باريس؛ 6األراتي وتغيري ارتخدام األراتي واحل اجة، واملا   
 ما  الزاجموجمية؛املشور  الزاجموجمية واخلد )ه( 
جمطممماق خمممدما  املمممؤ  ا  ييمممما يتكمممل بمممدعم اجل ممما  املتمتتمممة بكممم ة م اقمممب  )و( 

 وض ار  االجتماعا ؛
 خدما  البث الشب ي لالجتماعا  واملناربا ؛ )ز( 
 احملتوت املتتد  اليغا  املتاح هت املوقل الشب ي لالت اقية؛ )ح( 
يتمممم ف بممممم وأعمممممال التم ممممم  مممممن االت اقيمممممة، الممممثي  6التمممممل مبوجممممب املمممما    ) ( 
 املناخيو.

ممممممموجزاا ل مممممميناريو النمممممممو االمسممممممي الكمممممم  ي   ممممممب اجملموعممممممة هت  8ويتضمممممممن اجلممممممدول  -12
عيمى التموايل مزارجممة  10و 9ومكا ر افي ا ا  املتوقتة. وت   هت اجلمدول   2019و 2018 عامي

 ى أراس الاجمامج.  ب بند االلتزام وعي 2017-2016مل امليزاجمية املتتمد  ل    ال نت  
  8اجلدول 

 بحسب المجموعة 2019-2018سيناريو النمو االسمي الصفري للفترة 
 اجملمو  )باليورو( )باليورو( 2019 )باليورو( 2018 

    االعتما ا  -ألف

   2 960 020     1 480 010     1 480 010   التوجيه التن يثي واف ار  
   26 474 480     13 098 140     13 376 340   التن يث والتمل املناخي 
   18 914 798     9 426 393     9 488 405   الشؤون احل ومية الدولية وعمييا  األماجمة 
 48 349 298     24 004 543   24 344 755   نفقات البرامج )ألف + باء( 

   6 285 409     3 120 591     3 164 818   )أ(ت اليف  عم الاامج )الن زا  التامة( -باء
   13 777     -     13 777   )ب(ت وية ا تياطي رأس املال التامل -جيم

   54 648 484     27 125 134   27 523 350   المجموع )ألف + باء + جيم( 
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 اجملمو  )باليورو( )باليورو( 2019 )باليورو( 2018 
    افي ا ا 

 1 533 876 766 938 766 938 م اطة احل ومة املضي ة  
   53 114 608     26 358 196     26 756 412   التاعا  افرشا ية 
   54 648 484     27 125 134   27 523 350   ع اإليراداتمجمو  

 الومليزة. ئثي ال ا س امل يق اجمظ بالدعم اف اري.  يتتيق ييماهت املائة  13تطبق جم بة مَو  د  تتا ل  )أ(
(، جيممب أن حتمماي  امليزاجميممة األرارممية عيممى ا تيمماطي رأس 1-/م أ15ويزمماا لإلجمم اءا  املاليممة )املزمم ر  )ب(

 هت املائة )ا تياجا  التشغيل ملد  ش  (. 8.3بن بة  مال عامل

ويظل التنك  ال ئي ي ليميزاجمية األرارية هت  ثا ال يناريو، عيى غ ار امليزاجمية املز  مة،  -13
هت  78.2هت املائممة ممن ض مايل امليزاجميممة األرارمية مزابممل  78.1 مو ت ماليف املمموظ  ، المق  ثمل 

. وتشمل التناه  ال ئي ية األخ ت جم زا  التشغيل التامة 2017-2016املائة هت ي   ال نت  
هت  3.7(، وجم زا  االرتشاري  بن بة 2017-2016هت املائة هت  7.0هت املائة ) 7.7بن بة 
هت املائمة  3.8هت املائمة ) 2.8(، وجم زا  اخلمااء بن مبة 2017-2016هت املائة هت  3.5املائة )

 (.2017-2016هت 
هت  0.2بن ممبة  2019-2018و  جم زمما  املمموظ   هت يمم   ال ممنت  ورممينخ   نممم -14

يممممورو هت  65 605. ويتممممزت االحل مممماا الط يمممف مبزممممدار 2017-2016املائمممة مزارجمممممة بمممال    
ت ممماليف املممموظ   ضىل عمممدم  ويمممل رمممبل وظمممائف ليت مممىن ارمممتيتاب ارت ممما  الن زممما  النا مممة عمممن 

 .(2)ت وية الت اليف الزيارية ليم تبا 
 وتبيممممممي ميزاجميممممممة النمممممممو الكمممممم  ي املز  ممممممة لتغطيممممممة الت مممممماليف غممممممري املتكممممممية بمممممماملوظ   -15
بزيممممممممما   ض اليمممممممممة  - 2019-2018مييمممممممممون يمممممممممورو هت يممممممممم   ال مممممممممنت   10.57 مزمممممممممداري مممممممممما
يورو مزارجمة ب    ال نت  احلالية. وتتزت الزيا ا  هت ت اليف االرتشماري  ضىل  16 357 بنحو

باملتيومممما  والبياجمممما   يتتيمممق ييممممارممميما  ال اس وافبمممالت والتحزمممق،ارمممتم ار تورممميل عمييمممة الزيممم
املزدممممة ممممن األطممم اف غمممري املدرجمممة هت امل يمممق األول لالت اقيمممة، والطيمممب املتوقمممل لألعممممال التزنيمممة 
احملمممد   كلمممزء ممممن ضعمممدا  الئحمممة قواعمممد ات ممماق بممماريس، والتممممل املطيممموب ويزممماا أل  مممام ات ممماق 

طيل بممه املوظ ممون املتيلنممون ل مم ا  قكممري . ومثممة عممد  أرممباب وراء بمماريس، والتمممل الممثي كممان يضمم
 ييي: ما احل اا ت اليف اخلااء، تشمل

ال تغطمممي خمككممما  امليزاجميمممة هت يممم   ال مممنت  رممموت ارمممتت اا يممم  ي وا مممد  )أ( 
لزمموائم جمم   غممازا  الديي ممة املزدمممة مممن األطمم اف املدرجممة هت امل يممق األول واملتيوممما  الت ميييممة 

 الكية مبوجب ب وتوكول كيوتو؛ ذا 
قمييِّكمت االرتت اتمما  املتتمزمة التزنيممة ليبالغما  الوطنيممة وتزماري  يمم   ال ممنت   )ب( 

 املزدمة من البيدان املتزدمة األط اف من م   هت كل ي   رنت  ضىل م   هت كل أربل رنوا ؛
  ال منت  املزدممة مي ن  عمه من حتييال  التزاري  احملدملمة ل م   ما ال يزيد عد  )ج( 

 حتييالا. 22من البيدان النامية األط اف عيى 

__________ 

 اجمظ  امل يق الثامن. (2)
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وزا  املبيمممي املخكمممل لت ممماليف التشمممغيل )وت اجتمممت هت مزابمممل ذلمممك ت ممماليف اليممموازم  -16
واملوا  واملتدا  واألملاأل( جمتيلة ضعما   تكمنيف ت ماليف تم اخيل الانيما  والتطبيزما  الانيمة 

   تشغييية.والكياجمة والدعم باعتبار ا جم زا
  9اجلدول 

 سيناريو النمو االسمي الصفري حسب بند االلتزام

 بند االلتزام
 2017-2016اجملمممممممممممو  
 )باليورو(

2018-2019 
 )باليورو(

ال ممارق )بالن ممبة 
 امل وية(

 (0.2) 37 779 100 37 844 705 ت اليف املوظ  
 4.0 1 766 501 1 697 786 االرتشاريون
 (11.4) 1 272 881 1 436 256 ر   املوظ  

 (27.0) 1 353 340 1 852 926 اخلااء وأي قة اخلااء
 9.1 3 701 361 3 392 577 جم زا  التشغيل التامة

 (20.4) 907 715 1 139 924 اليوازم واملوا  واملتدا  واألملاأل
 (5.1) 372 400 392 222 التدريب 

 0.0 1 196 000 1 195 840 م اطا  هت خدما  مش كة
 (100.0) - 489 510 املن  وامل اطا  ) ي ة املناخ(

 100.0 - (1 043 200) )أ(ت وية مببيي جزاهت
 (0.1) 48 349 298 48 398 546 مجموع الميزانية البرنامجية األساسية 

 (0.1) 6 285 409 6 291 811 ت اليف  عم الاامج 
  13 777 (41 873) )ب(ت وية ا تياطي رأس املال التامل

 0.0 54 648 484 54 648 484 المجموع الكلي 
 2017-2016أجمم    ي ممة التن يممث هت  ورسمما الثاجميممة واألربتمم  عنممد جمظ  مما هت ميزاجميممة يمم   ال ممنت   )أ(

 .ت وية مببيي جزاهت ليت اليف غري املتكية باملوظ   لبيوت املبيي اف ايل امل ت دف
(، رممميتزز ا تيممماطي رأس املمممال 14، امل يمممق األول، ال زممم   1-/م أ15ويزمماا لإلجممم اءا  املاليمممة )املزممم ر  )ب(

  .2019 عام وريبزى هت  ثا امل توت هت 2018 عام يورو هت 2 284 645املتداول ليبيي 

مزارجممممة عيمممى أرممماس الاجممممامج بممم  رممميناريو النممممو االمسمممي الكممم  ي  10تممم   هت اجلمممدول  -17
. ويمم   أ جمممماي ممموجز ليتغيمممريا  ال ئي ممية؛ وييتممماح 2017-2016وامليزاجميممة املتتممممد  ل مم   ال مممنت  

 .(3)املزيد من الت اهيل هت املوقل الشب ي لالت اقية افطارية
ويممممممم    2017-2016وتيتممممممزت ال مممممم وق عيممممممى أرمممممماس الاجمممممممامج بمممممم  يمممممم   ال ممممممنت   -18

 ضىل تظاي  التوامل التالية: 2019-2018 ال نت 
 اشمياا ممل اال تياجما  اجلديمد  وتتزيمزاا  ت وية م ام وم متويا  مثماين وظمائف )أ( 

 لي  اء ، وضعا   ختكيل ملالأل وظائف؛
. وخيكمممم 2019-2018عمممدم  ويمممل رمممبل وظمممائف قائممممة هت يممم   ال مممنت   )ب( 

، 2-، ووظي تمممان ب تبمممة ف4-، ووظي تمممان ب تبمممة ف3- ويمممل رمممبل وظمممائف )وظي تمممان ب تبمممة ف

__________ 

(3) http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php. 

http://unfccc.int/secretariat/unfccc_budget/items/9928.php
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ارممممتيتاب الزيمممما   هت الت مممماليف ال تييممممة  ووظي ممممة وا ممممد  مممممن ي ممممة اخلممممدما  التامممممة( مممممن أجممممل
 ؛(4)ليموظ  
 25هت املائممة و 20ختكمميل  ويممل كامممل لمموظي ت  بتممدما كاجمتمما ممممولت  بن ممبة  )ج( 

 هت املائة يز  عيى التوايل هت ي   ال نت  احلالية؛
زيما   خمككمما  بنمو  اممد   غممري متكمية بمماملوظ   هت بتم  المماامج وتزيمميل  ) ( 

 هت بت  الاامج.بنو  أخ ت 
مزارجممممممممممممة  2019-2018وتتمثمممممممممممل التغيمممممممممممريا  ال ئي مممممممممممية المممممممممممق طممممممممممم أ  هت ال ممممممممممم    -19

 ييما ييي: 2017-2016 بال   
عيمممى همممتيد ب جممممامج التوجيمممه التن يمممثي واف ار : ضعممما   ختكممميل مممموار  امممد    )أ( 

 ف ار  نموعق افجم اق؛
ظي مممق ممممدي ين أقمممدم  عيمممى همممتيد و مممدا  ض ار  نمممموعق افجم ممماق: تيزمممي و  )ب( 

هت املائممة هت يمم    20هت املائممة بتممدما كممان يتمما ل  100طا ضىل جم ممبة اقممائمت ، وريممل  ويممل ض ممد
، ضتاية ضىل وظي ة م اعد ل يتا الوظي ت ؛ وجمزمل  عمم  ي ما  اف ار  2017-2016ال نت  

 لية وعمييا  األماجمة؛من ب جمامج التوجيه التن يثي واف ار  ضىل نموعة الشؤون احل ومية الدو 
عيى هتيد ب جمامج الت يف وب جمامج الشؤون الزاجموجمية: تبا ل وظائف من أجل  )ج( 

 تتزيز  عم عميية هياغة وتن يث خط  الت يف الوطنية؛
عيممممممى هممممممتيد ب جمممممممامج ت نولوجيمممممما املتيوممممممما  واالتكمممممماال : زيمممممما   التمويممممممل  ) ( 

هت املائممة  100ضىل  2017-2016 منت  هت املائمة هت يمم   ال 25املخكمل لوظي مة وا ممد  ممن 
 ؛2019-2018هت ي   ال نت  

يى هتيد ب جمامج التوجيه التن يثي واف ار  وب جمامج االتكال والتوعية: تبما ل ع ه() 
 وظائف ل  الة ارتدامة  ويل وظي ة مدي  االتكال والتوعية.

  10اجلدول 
الصافري والميزانياة المعتمادة لفتارة  مقارنة على أساس البرنامج باين سايناريو النماو االسامي

 2017-2016السنتين 

 
2016-2017 
 )باليورو(

2018-2019 
 )باليورو(

ال مممممممارق )بالن مممممممبة 
 امل وية(

    االعتما ا  -ألف

(33.7) 020 960 2 724 461 4 التوجيه التن يثي واف ار    
    مجموعة التنفيذ والعمل المنالي 
  600 589 - ض ار  اجملموعة   
(1.4) 020 008 15 376 223 15 التخ يف والبياجما  والتحييل    
(1.2) 520 401 5 887 464 5 التمويل والت نولوجيا وبناء الزدرا     
 1.5 260 743 4 964 671 4 الت يف  
(5.7) 080 732 240 776  ليا  التنمية امل تدامة    

__________ 

 اجمظ  امل يق الثامن.  (4)
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2016-2017 
 )باليورو(

2018-2019 
 )باليورو(

ال مممممممارق )بالن مممممممبة 
 امل وية(

مجموعاااة الشاااؤون الحكومياااة الدولياااة وعملياااات  
    األمانة

  960 257 1 - ض ار  اجملموعة  
(17.5) 600 153 2 910 608 2 الشؤون الزاجموجمية    
 2.1 655 395 3 279 324 3 خدما  شؤون املؤ  ا   
 11.8 320 431 3 899 069 3 االتكال والتوعية  
(2.1) 800 447 5 551 565 5 ت نولوجيا املتيوما  واالتكاال     
(0.1) 463 228 3 716 231 3 )أ(اخلدما  اف ارية    
(0.1) 298 349 48  546 398 48 النفقات   

(0.1) 409 285 6 811 291 6 )أ(ت اليف  عم الاامج )الن زا  التامة( -باء  
  777 13 (873 41) )ب(ت وية ا تياطي رأس املال التامل -جيم

 0.0 484 648 54 484 648 54 المجموع )ألف + باء + جيم( 
    ا افي ا 
 0.0 876 533 1 876 533 1 م اطة احل ومة املضي ة  
 0.0 608 114 53 608 114 53 التاعا  افرشا ية 
 0.0 484 648 54 484 648 54 مجموع اإليرادات 

 الومليزة. ئثي ال ا س امل يق اجمظ بالدعم اف اري.  يتتيق ييماهت املائة  13تطبق جم بة مَو  د  تتا ل  )أ(
(، مممن الممالزم أن حتمماي  امليزاجميممة األرارممية عيممى ا تيمماطي 1-/م أ15زمماا لإلجمم اءا  املاليممة )املزمم ر وي )ب(

 هت املائة )ا تياجا  التشغيل ملد  ش   وا د(. 8.3رأس مال عامل بن بة 
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Annex IV 

Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process 

[English only] 

 

1. The Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process is used to support the 

travel and subsistence costs for delegates from eligible Parties in UNFCCC sessions. It is 

funded from voluntary contributions. Table 11 provides the estimated requirements for 

resources from this fund for the biennium 2018–2019 for a range of sessional options. The 

overall level of resource requirements is dependent on the number, length and location of 

sessions and pre-sessional and preparatory meetings, as well as on the number of delegates 

from each eligible Party who are supported to ensure as wide a representation as possible. 

Table 11  

Resource requirements for the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process 

Sessional options Estimated cost (EUR) 

  

Option 1: Support for one delegate from each eligible Party to participate 

in a two-week session organized in Bonna 1 017 582 

Option 2: Support for one delegate from each eligible Party plus a second 

delegate from each of the least developed countries and each small island 

developing State to participate in a two-week session organized in Bonna 1 561 042 

Option 3: Support for two delegates from each eligible Party to participate 

in a two-week session organized in Bonna 2 035 164 

Option 4: Support for two delegates from each eligible Party plus a third 

delegate from each of the least developed countries and each small island 

developing State to participate in a two-week session organized in Polanda 2 880 338 
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Annex V 

Bonn Fund 

[English only] 

 

1. The Host Government makes an annual contribution of EUR 1,789,522 to the Trust 

Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany (otherwise 

known as the Bonn Fund). The Bonn Fund was established pursuant to Germany’s offer to 

host the secretariat in Bonn and is used to finance events held in Germany. Expenditures 

are determined every year through a bilateral arrangement between the Government of 

Germany and the secretariat. 

2. The activities to be funded and the associated costs are presented in table 12 for 

information purposes only. 

Table 12 

Bonn Fund 

 2018–2019 (EUR) 

Income 3 579 044 

Expenditure  

Conference support for facilities and staff   2 810 336 

Conference information technology support for staff, computers and 

networking 356 960 

Programme support costs 411 748 

Total expenditure 3 579 044 
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Annex VI 

Overhead charge and its use 

[English only] 

 

1. In accordance with the financial procedures (decision 15/CP.1), the budget includes 

a 13 per cent provision to cover administrative overhead costs. Administrative services of 

the secretariat are funded from the overheads payable on all UNFCCC trust funds. Through 

its Administrative Services programme, the secretariat has taken full responsibility for the 

preparation of its operational budget and related allotments, the procurement of goods and 

services, the arrangements for the travel of staff and participants, and the recruitment and 

administration of staff and consultants. The programme provides key management support 

in terms of programme planning, results-based budgeting and reporting on programme and 

budget performance. It is also responsible for all tasks related to the premises of the 

secretariat. 

2. The greatest portion of the overhead funds is used for the services provided by the 

Administrative Services programme. The remainder covers the cost of internal and external 

audits, payroll, investment and treasury services, staff training and development, services 

related to the administration of justice and other United Nations support services that are 

not available in the secretariat, and contributes to covering the costs of sharing common 

services and premises with other United Nations organizations in Bonn, Germany. The fund 

is currently undergoing a review to better align expenditure with the income and priorities 

of the organization. 

3. The staffing and resource requirements shown in tables 13 and 14 respectively are 

indicative only. The Executive Secretary will approve expenditures on the basis of actual 

income. 

Table 13 

Staffing requirements funded from the overhead charge on all UNFCCC trust funds 

 2018 2019 

Professional category and abovea   

D-1 1 1 

P-5 2 2 

P-4 3 3 

P-3 13 13 

P-2 9 9 

Subtotal Professional category and above 28 28 

Subtotal General Service category 62.5 62 

Total 90.5 90 

a   Director (D) and Professional (P). 

 

Table 14 

Anticipated resource requirements funded from the overhead charge on all UNFCCC 

trust funds 

 2018 (EUR) 2019 (EUR) 

Staff costs 7 377 700 7 346 800 

Non-staff costs 1 328 600 1 328 600 

Total secretariat costs  8 706 300 8 675 400 

Services rendered by the United Nations 866 900 866 900 

Grand total 9 573 200 9 542 300 
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Annex VII 

Conference services contingency 

[English only] 

 

1. To date, the costs of conference services (mainly interpretation at meetings, 

translation, reproduction and distribution of documents and related services) for up to two 

sessions of the Convention bodies annually have been covered by the United Nations Office 

at Geneva or other United Nations offices and financed from the regular budget of the 

United Nations adopted by the General Assembly. As in previous years, a contingency 

budget is submitted to the Subsidiary Body for Implementation to cover the cost of such 

services in the event that the General Assembly does not continue this practice. 

2. The methodology used to calculate the costs of the conference services contingency 

is the same as that used in the 2016–2017 budget proposal. It is based on the assumption 

that the annual calendar of meetings of Convention bodies will include two sessional 

periods of two weeks each (with the sessions of the Conference of the Parties (COP), the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) 

and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris 

Agreement (CMA) taking place during one of the sessional periods) and uses standard cost 

figures employed by the United Nations Office at Geneva for conference services. It is 

further envisaged that full conference services would be sought from the United Nations on 

a reimbursable basis so as to maintain the quality of translation and interpretation services. 

This means that no additional secretariat staff would be required. The contingency is also 

based on the assumption that the sessions of the COP, the CMP, the CMA and the 

subsidiary bodies would be accommodated within the conference services portfolio of 

services prevailing in past years. 

3. The contingency for conference services in the biennium 2018–2019 would amount 

to EUR 9.6 million for interpretation, documentation and meetings services support. This 

includes programme support costs and the working capital reserve (see table 15). 

4. The COP, the CMP and the CMA rely on Parties to host their respective sessions,1 

taking on the portion of costs that exceeds those covered from secretariat funds and those 

borne by the United Nations as outlined in paragraph 2 above. In the event that no Party 

offers to host a session of the COP, the CMP and the CMA, rule 3 of the draft rules of 

procedure2 being applied foresees that the session would take place at the seat of the 

secretariat. Parties may wish to consider adding an additional contingency to the budget to 

cover sessions of the governing bodies. However, this would constitute a significant 

resource requirement in the order of several tens of millions of euros. 

Table 15 

Resource requirements for the conference services contingency 

  2018 (EUR) 2019 (EUR) 2018–2019 (EUR) 

Object of expenditure     

Interpretationa  1 175 300 1 210 600 2 385 900 

Documentationb     

Translation  1 944 800 2 003 100 3 947 900  

Reproduction and distribution  668 300 668 400 1 336 700 

Meetings services supportc  249 000  276 400 525 400 

__________ 

 1 This also holds for any additional sessions of the Convention, the Kyoto Protocol and the Paris 

Agreement bodies that Parties may decide to convene. 

 2 FCCC/CP/1996/2. 
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  2018 (EUR) 2019 (EUR) 2018–2019 (EUR) 

Subtotal  4 037 400 4 158 500  8 195 900 

Programme support costs  524 900 540 600 1 065 500 

Working capital reserve  378 700 11 300 390 000 

Total  4 941 000 4 710 400 9 651 400 

Note: Assumptions used for calculating the conference services contingency budget include the following: 

 The expected number of meetings with interpretation does not exceed 40 per session; 

 The expected documentation volume is based on the calculations provided by the United Nations Office at 

Geneva; 

 Meetings services support includes staff normally provided by the United Nations Office at Geneva 

conference services for the in-session coordination and support of interpretation, translation and 

reproduction services; 

 Overall, the figures used are conservative and have been applied on the assumption that there will be no 

major increase in requirements during the biennium.  
a   Includes salaries, travel and daily subsistence allowance for interpreters. 
b   Includes all costs related to the processing of pre-, in- and post-session documentation; translation costs include 

revision and typing of documents. 
c   Includes salaries, travel and daily subsistence allowance for meeting services support staff and costs of shipment 

and telecommunications. 
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Annex VIII 

Methodologies used to calculate costs 

[English only] 

A. Staff costs 

1. The secretariat applies the United Nations rules governing salaries and employee 

benefits. The General Assembly approved a revised compensation package1 for the staff in 

the Professional category and above on 23 December 2015, based on the recommendations 

of the International Civil Service Commission. This package was factored into the 

calculation of the secretariat’s updated standard salary costs for the biennium 2018–2019. 

2. Fixed-term contract salary and common staff costs are calculated using standard 

rates for each grade. These rates are determined on the basis of historical analysis of a set of 

staff cost parameters such as pay scales and employee benefits. As part of the 2018–2019 

budget process, a review was undertaken of all the staff cost components, as well as actual 

staff-related expenditure for 2016. This resulted in a change in standard salary staff rates for 

the categories P-3 to USG. Increases result mainly from step increases and related higher 

salary costs such as pension and medical contributions. Table 16 compares standard salary 

costs by grade for the biennium 2018–2019 with the costs for the previous and current 

biennium. 

Table 16 

Standard salary costs 

Level
a
 

2014–2015  

Yearly amounts in euro 

2016–2017 

Yearly amounts in euro 

2018–2019 

Yearly amounts in euro 

USG   228 000 

ASG 194 000  194 000  200 000 

D-2 177 000 185 000  197 000 

D-1 166 000 175 000  189 000 

P-5 151 000 153 000  161 000 

P-4 128 000 132 000  139 000 

P-3 109 000 112 000  117 000 

P-2 94 000 95 000  95 000 

GS 63 000 63 000 63 000 

Note: Only 98 per cent of the standard salary costs was used in the preparation of the 2018–2019 

budget. 
a   Under-Secretary-General (USG), Assistant Secretary-General (ASG), Director (D), 

Professional (P) and General Service (GS). 

B. Non-staff costs 

3. The costs for consultants include institutional and individual contracts for services 

that require specialized expertise not available within the secretariat. Costs are estimated on 

the basis of actual requirements and past expenditures for similar activities. 

4. The costs for experts and expert groups encompass the costs of experts’ travel, 

participation in meetings of constituted bodies and work on reviews. Costs are estimated on 

the basis of actual requirements and past expenditures. 

5. General operating expenses include, inter alia, the costs of rental and maintenance of 

premises and equipment, communications, shipping and other contractual services required 

for meetings as well as the operation of the secretariat. Costs are estimated on the basis of 

actual requirements and historical data.  

    

__________ 

 1 United Nations General Assembly resolution A/RES/70/244.   


