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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 12: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  تقرير مرحلي عن مشروع حتييد الكربون
  األمانةمن إعداد

 مقدمة

يات ادلول األعضاء .1 مجعتريم هذه الويقة إىل تزويد  بوث يات ("ي يف الو رشوع بتقرير مرحيل ") مجلعا  حتييدمعن 
رشوع ("الكربون ية العامة لدلول ") ملا رشوع إىل ا شأن ا سابق  تقرير ا نذ تقدمي ا تدة  مجلعشمل الفرتة ا مل ب ل ل ملم مي

ثالثني اليت عقدت بني  نة وا ثا بو يف دورهتا ا لاألعضاء يف الو ل مترب و22مي توبر 1سب  ثالويقة  (2009ك أ
WO/GA/38/11.( 

ته وموارده رشوع و نيإدارة ا بمل
 

نة  .2 شأ يف ريع  رشوع ا ية إدارة ا سـاجلدير ابذلكر أن  ب ن ململ متد عىل فريق عامل رييس وعدة أفرقة عامةل 2009بن ئ  يع
شأن املو ية  بفر يةع تا ية ا لضوعات الر ل باين : ئيسـ شآت وأماكن العمل، ملا يا وملنوا نولو بادرات املربطة  جا بتك ت مل

نقل حوافاملعلومات، و ية،واألسفار، )نالاتقال من املزنل إىل ماكن العمل(لتز ا ئة  مس الر ية بقضااي ا تو لبيوا ع اليت (ل
تعلقة اب شمل أيضا األمور ا بحت  ملأ ت يعملطامع وخدمات تقدمي األطعمة وآالت ص رشوابت واألطعمةلبا ). مل ا

ية  تقال ها اب لوتوىل األفرقة ترصيف أعام سـ رشوعي وشمل، أعضاء لك مهناّتفرغمدى  وفقلت    .مل ذكل مدير ا

شاراكت التعتربو .3 رشوع يف عداد ا تاحة  رشية ا يع املوارد ا مل  للم مل ب ية لمج  . املوظفنيمن هؤالءبإذن رؤساء لك عطو
يةمسامهة  "تكلو بو " جإيكولو يع برامج الو يمن  رشوع - األوبوفوبرامج  -مج  قد عني مثة موظفا ّأنبً  علام،مليف ا

رشوعمساعد"بصفة  ملرشوعلعمل يف اخصيصا ل هارات .بنصف دوام" للم  تع بعض األعضاء  مب و حبيث " تقنية"يمت
ثل هذه األمور سؤوةل عن  ية بوجه خاص أو ا مثلون الوحدة اإلدارية ا مل ن ومثة أعضاء آخرون ال ميلكون  .ملعمي

يوم األفرقة هذه مجيع تضم و. أحد اجملاالتب دلهيم إملام أو اهامتم ولكن" تقنية"همارات  بو ا موظف35حنو لا ي من الو
ية وفق مدى تفرغ أعضاء لك مهنا. من األوبوفْنيَوموظف تقال ها اب ّ وتوىل األفرقة ترصيف أعام ل سـ  .لت

A 



A/48/16 

2  

تدة بني يويو  .4 لوخالل الفرتة ا رشوع من 2010 ومارس 2009ملم تفاد ا مل ا تدربني تعينيسـ  ْ َ أحدهام معل بدوام (م
هر اكمل  تة أ شملدة  سطسسـ غيف يويو وأ ها  لع اضط2009 ل تعلقة حبمبلخال تحدة ملعظم األمور ا ملاسب األمم ا

ئةلل ئة اخلاص بفيغازات ادل تحدة  للبيربانمج األمم ا توبر مل نصف دوام من أ ك، واثنهيام   2010 إىل مارس 2009ب
ها ّتوىل  يع لخال مجنظمي  نقلأايم ت ميت  لتا يات 2010يف مارس قاليت أ ئات وا بو تضم ا بكة للو شأ  مجلع، وأ ي ي شـ لهن

ئة، وصاغليحملا ية اب لبية العديدة ا ية يف شـىت هماهماملعن ية وساعد عدة أفرقة فر تو ع العديد من املواد الالزمة  ع ). لل
ية فامي خيص اجلاريةنوملواصةل األشطة  تو ع قضااي ا نقلل تفادة لتوا نذ وهجات معل مما حتقق من سـ ولال ماتصال 

تدربني  أبرم 2009   .اتفاقات اخلدمات اخلاصة إطار يف" عن بعد"  معلعقدملمع اثين هذين ا

تارة يذ تدابري  خموضع  تنف
 

تلفة 45جند  2010نحبلول يويو  .5 بادرة يف مراحل  خم  يدم شة ملا قإما  ٍيمي ل اوأقنا  وأتثبيت لأو اسـتعراض  الاوأتق
ية إىل الفريق الرييس، أو ح اقرتاحمل ئات من األفرقة الفر يذقيد ع بادراتتكل ومن أصل .لتنفا  24 جند ،مل ا

يمي  ية  بو ا توىل قطاعات الو يامن  يد اإلعداد أو ادلراسة،  تقبادرة  ب ق نم ي يهتا، ومثة 10ملعت يد 11تثب مهنا و بادرة  ق  م
ها نظمة  يد ا تعممي عىل  لكا مل صع  .ل

بادرات وقد نفذت ست .6 ًيذا اتمامل من هذه ا ّ بو: تنف تب الو يبادل  ك تخدام ( املطعم كؤوستغيري و، ت سـخلفض ا
ب ية أو ا لالكؤوس الور يةق يع أهجزة خفض اسـهتالك املاء املعطةلو، )ستيكال ّيري  مج سقي اآليلمعداتو، تغ  ل ا

ياه  دفققياس لهاز جباملزودة  بو، يف حدائقملا ية، " إيكولويج"طامق حروف "ي الو خلبعض املراسالت ادلا ل
رشوع صفحة  شأنمل 10انظر الفقرة  (تاإلنرتانيف مو يل يف هذا ا تفا لزيد من ا ص  ).ل

تعاقدة ،عالوة عىل ذكلو .7 يد مع مل اسـهتلت لك من رشكة تقدمي خدمات املطامع ا رشوع  بو وإدارة  يالو م حتي
هر يويو -الكربون  لحبلول  بادرة - ش ناء عنمشرتكة م  يع املعداتسـتغلال ية  واألواينمج  بال ستيك ا من  (املوجودةل

ياس بو، ) ككؤوس وحصون وأشواك وساككني ومالعق وأ من  سـتعاضة عهنام مبعدات وأوانوالاييف مطعمي الو
تحلورق  ُّقابةل  يويلل تحوحلل ا ّ وا يع/ إىل مواد عضوية ولل ىل ذكل، اشرتت إإضافة و. لتصنأو قابةل إلعادة ا

تخدمة يف املطعم ية ا بال يع الكؤوس ا بدال  ية من زجاج ال بو كؤوسا إضا َالو سـ ل مج ملي يك ت تف  .ْنيسس

تواصل ادلاخيل واخلاريج  لا

تعددة فرقة يفشارك أعضاء من األ .8 بادرات ا شات أو ا نا مل ا مل ق سات عتنظمي ومشل ذكل  -مل بكة جللا لشـرب ا
بارها  تواصل عتاب للنوات  ئة أوق سائل خمصصة للبياتبعة لفريق إدارة ا ثل برانمج -ملفريق املعين بإدارة  م يف إطار 

تدامة وغري ذكل تحدة ا ئة وإدارة وحدة األمم ا تحدة  سـاألمم ا مل ململ يوم مشاركة هثا واكن أحد. للبي بة ا نا بو  لالو سـ مب ي
ئة  ئات الزوار طوالرواقيف معرض أقمي يف ساحة األمم إذ زار للبيالعاملي  بو  م الو يوم ي ثري مهنمل ا ٌوشارك   - ك

يد اكرلوس مايورغا-  األطفالسـامي الو سابق ا نا ا يهتام ز تني لون  سـ يف رمس لو ل ليل م خلف تعرض هااتن . ّح سـو
تان مع رشح لقصة إجنا يان زهام يف ماكن حاللو باينللعظاهر   .ملمن ا

بة  .9 نا سـو سةل األوىلمب ية" من لسلا ناها" ماألايم اإلعال بدائل ّنظماليت  شأن ا تة أايم  ل يف مارس ودامت  ب سـ
يارات اخلاصة تخدام ا سـال  وجربوا "مبىن الرباءات"قام يف هبو ُاملأروقة املعرض مئات من الزمالء  زار ،لسـ
ه لكتلف تصاممي ادلراجات ا يةخم نظامت واملاكتب اجملاورة كذكل توافد و املعروضة، ئراب ملالعديد من الزوار من ا

هم املعرض  تو قفممن ا نهعندسـ بىن الرباءات أو خروهجم  م دخوهلم إىل مطعم   .م

بل ملقالعمل ا
 

رشوع صفحة اإلنرتان،2010نيف هناية يويو  .10 رشوع م انطلق  ية إبراز ا ملت  ية املوظفنيبقدر أكرب بغ يا وتو عدا  خل
ية  لبيئتلف القضااي ا نظمةحبمك أهنامبخ يد ا ناقش ونفذ عىل  مل  صع ت بحت هذه الصفحة إضافة إىل ذكل، و .ت من صأ

بادرات  ئات، فضال عن ا تحدة األخرى وغريها من ا نظامت األمم ا بادرات  شأن  ملوسائل إعالم املوظفني  ي مل لهب م م
نضم إلهيا بو أو  ية اخلاصة اليت تضطلع هبا الو تاخلار سج  .ي
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يوم"تقيمي  عكفنا عىلد وق .11 نا ا لمو ياانت لعام  .للمقارنةمن أجل وضع أسس " قف يع ا بأوال، ما فئت   2009لجتم
باين  ملشأن حاالت الابعاث من ا ن يد اإلجناز يف إطار أو ب ية  قبب األسفار الر مسس تحدة لغازات "ب ملحاسب األمم ا

ئة ناوقد ، "فيادل ياانت ّمقد يغة األوىل من ذكل يف  ب ا تحدة اإلطارية غراض اجامتع  أل2008لص ية األمم ا ملاتفا ق
سمرب  ناخ يف كوبهناغن يف د يشأن تغري ا مل يا،و .2009ب تلف األمور األخرى ناث نا يف إعداد قوامئ احلرص  خمل رش ع

تلزمات املاكتب وغري ذكل يا املعلومات و نولو هزيات يف جمال  سـبعض ا مك ج تك ثةل املعروضة أيضاانظر . (لتج م األ
 ).عالهيف الفقرات أ

رشوع  .12 بل يف ا يدرج العمل ا ملو يجي مضنملقسـ تقومي الاسرتا بو  ت برانمج الو لل ئة مدرجة يف إطار ألي لبين قضااي ا
ية واإلدارية"إحدى قمي هذا الربانمج ويه  ية والاجامت ية ا سؤو عا ل  ".لبيئمل

بو  .13 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة إىل اإلحاط ة علام يوالاحتادات اليت تديرها الو

ثهبذه الويقة
 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


