
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.05-60886    290305    290305 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-٢٠بون، 
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 املسائل اإلدارية واملالية

 االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة

 تقرير عن االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة 
 مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية

 خالصة

 أن جمموعة مهام واسعة النطاق      ٩-م أ /١٦االسـتعراض الداخلي الذي أُجري استجابة للمقرر        أظهـر    
. متعلقة جبوانب خمتلفة خاصة بدعم األطراف للتنفيذ أُضيفت خالل السنوات املاضية إىل األعمال التقليدية لألمانة

دة خلدمات الرقابة الداخلية،    وتؤيد مدخالت األطراف يف االستعراض الداخلي، وكذلك رأي مكتب األمم املتح          
 .التقييم الشامل الذي مؤداه أن األمانة تضطلع بواليتها املوسعة على حنو جيد ولكن ال يزال هناك جمال للتحسني

وتواجه األمانة حتدياً يتمثل يف ضرورة املوازنة بني املوارد املتاحة وبني األنشطة اليت طُلب منها االضطالع  
وهناك أيضاً قدر من عدم اليقني فيما يتعلق بالدور املتوقع من . تزايد اتساع نطاقها وتعقدهاهبا وهي أنشطة تتسم ب

ولكي تليب األمانة التوقعات يلزمها تعزيز قدرهتا يف        . األمانـة االضـطالع به بالنسبة للجهات الفاعلة األخرى        
راف فيما يتعلق بالتكيف واالستعراضات     اجملاالت الرئيسية، مبا فيها دعم البلدان النامية، وكذلك دعم مجيع األط          

 .واآلليات واالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو
واملبادرات اليت أعدهتا األمانة ملواجهة هذه التحديات معروضة يف هذا التقرير ومن بينها هيكل برناجمي                

ظاهتا على هذه املبادرات،    واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل إبداء مالح      . جديـد وحترك حنو هنج قائم على النتائج       
وتقـدمي املشورة بشأن بعض القضايا احملددة اليت ُسلط الضوء عليها يف هذا التقرير، والتوصية باستنتاجات بشأن                 

 .العملية ونتائج االستعراض الداخلي لألنشطة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، أن جتري، حبسب    ٩-م أ /١٦ من مقرره    ٢٣طلب مؤمتر األطراف إىل األمينة التنفيذية، مبوجب الفقرة          -١
االقتضاء، استعراضاً داخلياً لتقييم األنشطة اليت نفذهتا األمانة وأن تقدم تقريراً عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف                 

 .دورته احلادية عشرة

  نطاق املذكرة-باء 

تقرير النتائج واالستنتاجات الرئيسية اليت متخض عنها االستعراض الداخلي الذي أُجري فيما يعرض هذا ال -٢
وقد ركزت األمانة على األنشطة احملددة يف برنامج العمل لفترة          . ٢٠٠٤نوفمرب  /أغسطس وتشرين الثاين  /بني آب 
بت اعتماد اتفاقات مراكش يف     بيد أن فترة السنتني جزء من مرحلة برناجمية أكرب أعق         . )١(٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  

 . الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، ومن مث فقد اسُتعرضت الفترة املنقضية منذ ذلك احلني يف جمملها

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

ثابة معلومات أساسية إلعداد    قـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تعترب املعلومات الواردة يف هذا التقرير مب              -٣
كما قد نود أن حتيط علماً باملبادرات اليت نفذهتا . )٢(٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانـية الـربناجمية املقترحة لفترة السنتني    

 .األمانة فعالً كما هي مدرجة يف املرفق األول هبذه الوثيقة

نة بشأن القضايا اليت ُسلط عليها الضوء       واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة أيضاً إىل تقدمي توجيهات إىل األما          -٤
يف هنايـة الفـرعني ألـف ودال مـن الفصل ثالثاً أدناه، وإىل االتفاق على استنتاجات أو مشروع مقرر بشأن                     
االسـتعراض والتقيـيم الداخلـيني لألنشـطة والتوصية بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة هذه               

 . هذااالستنتاجات أو مشروع املقرر

  النهج-ثانياً 

. بـناء عـلى طلب مؤمتر األطراف أُجري االستعراض داخلياً بصفة رئيسية وأجراه موظفون من األمانة                -٥
وجرى إشراك مجيع مديري الربامج والربامج الفرعية، وعدد كبري من املوظفني اآلخرين، يف االستعراض لضمان أن 

 .تكون املدخالت شاملة

واستعراض فعال، ولضمان أن تكون العملية سليمة منهجياً، ُدعي مكتب األمم           وللتوصـل إىل إجـراء       -٦
ووضع هذا املكتب هنجاً للتقييم الذايت يستند إىل مفاهيم امليزنة          . املـتحدة خلدمات الرقابة الداخلية إىل املساعدة      

 عمل داخلية وقدم    وقدم املكتب املشورة بشأن تصميم منهجية االستعراض وعقد حلقات        . القائمـة على النتائج   
 .تقريراً خطياً عن جتربته مع األمانة، ترد مقتطفات منه يف املرفق الثاين
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وباتـباع املنهجية اليت ُوضعت باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية أجرى كل                -٧
نامج مث أجري استعراض األنداد هلا وجرى توليف تقارير التقييم الذايت على مستوى الرب. برنامج فرعي تقييماً ذاتياً

واسُتكملت عملية التقييم الذايت واالستعراض هذه مببادرات أخرى لتحري جمموعة مناظري           . يف الـربامج األخرى   
 . شديدة التنوع بشأن أنشطة األمانة

داً تضمن  وورد اثنا عشر ر   . )٣(ودعـت األمينة التنفيذية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن أنشطة األمانة           -٨
كما أُدجمت . وردود األطراف ملخصة يف املرفق الثالث ومبينة يف الفروع ذات الصلة أدناه.  طرفا٢٦ًأحدها آراء 

 .املدخالت، األقل اتساماً بالطابع الرمسي، اليت قدمتها األطراف يف الدورات واالجتماعات

استعراض نوعي لتنفيذ كل الطلبات     : وباإلضافة إىل ذلك أجرت األمانة عدة استعراضات واستقصاءات        -٩
املوجهـة إىل األمانة يف مقررات مؤمتر األطراف واستنتاجات اهليئة الفرعية؛ واستعراض للجان واهلياكل اإلدارية               
الداخلية لألمانة؛ واستعراض لترتيبات حلقات العمل؛ واستعراض لنظم املعلومات وقواعد البيانات ومراكز تبادل             

 واسـتعراض للدعم املقدم من األمانة إىل مكتب مؤمتر األطراف، واستقصاء للخدمات             املعلومـات الداخلـية؛   
 .وترد االستنتاجات اليت أسفرت عنها هذه االستعراضات واالسقتصاءات يف هذا التقرير. الداخلية

االستعراض وبدأت األمانة، حيثما أمكن، تنفيذ االستنتاجات اليت مت التوصل إليها أو أُعيد تأكيدها أثناء                -١٠
وأسـفر االستعراض أيضاً عن مدخالت مهمة يف امليزانية الربناجمية وبرنامج العمل            ). املـرفق األول  (الداخـلي   

وأخرياً ُتلَخص، حيثما يكون مالئماً،     . )٤(، ويف قضايا أخرى ناقشتها األطراف     ٢٠٠٧-٢٠٠٦املقترحني للفترة   
 . القضايا اليت تتطلب توجيهات من األطراف

 :وُحددت ثالث جمموعات من أنشطة األمانة. )٥(ت األمانة إطاراً هليكلة أنشطتهاووضع -١١

 دعم العملية احلكومية الدولية؛ )أ( 

 الدعم املوضوعي للمناقشات اجلارية فيما بني األطراف بشأن القضايا؛ )ب( 

 . أنشطة التنفيذ املعهود هبا يف إطار الوالية )ج( 

 .لي، الواردة فيما يلي، منظمة طبقاً هلذا اإلطارومناقشة نتائج االستعراض الداخ

  نتائج االستعراض-ثالثاً 

فقد كان معناها   . شـكلت اتفاقات مراكش نقطة حتول يف العملية احلكومية الدولية اخلاصة بتغري املناخ             -١٢
لداعمة للعملية وباإلضافة إىل األنشطة ا. بالنسـبة لألمانـة تطوراً يف طبيعة عملها وزيادة كربى يف حجم العمل            

 .احلكومية الدولية حتول التركيز بوترية متزايدة حنو أنشطة التنفيذ املعهود هبا يف إطار الوالية
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  دعم العملية احلكومية الدولية-ألف 

أظهرت الردود الواردة من األطراف أهنا تقدر بوجه عام عمل األمانة يف تنظيم الدورات واالجتماعات                -١٣
وذُكرت بالتحديد جدولة املؤمترات ولوجستياهتا، ودعم حلقات العمل، وخدمات . ومية الدوليةودعم العملية احلك
 .الوثائق واملعلومات

 تنظيم االجتماعات ودعم العملية -١

. أعربـت األطراف عن بعض الشواغل إزاء عدد االجتماعات وحجم األنشطة التنافسية خالل الدورات         -١٤
. د من هذه الضغوط، ولكنها تالحظ أن الضغوط ليست حتت سيطرهتا متاماً           وتـبذل األمانة قصارى جهدها للح     

وُتبحـث اآلن، يف املناقشـات اجلاريـة للعملـية احلكومية الدولية، بعض العوامل اليت تساعد على زيادة عدد                   
 .االجتماعات واتساع نطاقها، ومن أمثلتها العدد الكبري لبنود جداول األعمال وتواتر النظر فيها

وقد . دورات مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتنيوأظهرت آراء األطراف أهنا راضية بوجه عام عن تنظيم  -١٥
وكعنصر جديد أعربت األطراف    . اعُترب توافر التسهيالت والبىن األساسية كافياً لتمكني األطراف من أداء عملها          

وستقوم األمانة  .  اليت تسبق الدورات   عـن اهـتمامها بالـنفاذ إىل تسهيالت مركز حاسويب أثناء االجتماعات           
باستعراض متطلبات االجتماعات من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبتعديل اخلدمات بناء على ذلك حيثما             

كما ستستثمر األمانة مزيداً من اجلهود يف التسجيل اإللكتروين املباشر ونشر املعلومات إلكترونياً لزيادة      . أمكـن 
 . الكفاءة

 عن ارتياحهم للكيفية اليت تدعم هبا األمانة مداوالهتم ورحبوا باخلطوات اليت      أعضـاء املكتب  ب  وأعـر  -١٦
اُتخذت مؤخراً لتعزيز دعم األمانة للمكتب من خالل توخي مزيد من التبكري يف تقدمي جداول األعمال والوثائق                 

 أيضاً عن تقديرهم البالغ للدعم      )٦(وأعرب الرؤساء السابقون واحلاليون   . ومـزيد من الوضوح يف عرض القضايا      
وحدد االستعراض وجود إمكانية لزيادة حتسني هذا الدعم من خالل املشورة األوضح واألكثر هتيئة              . املـتلقى من األمانة   

 .للوفاء باملتطلبات، واملواد املكتوبة، والتوسع يف تدريب موظفي األمانة، فيما يتعلق بأمور مثل القضايا اإلجرائية

قد جرى توقعه على حنو مالئم فقد ظهرت نزعة إىل           )٧(ألفرقة اخلرباء  كان حجم الدعم التنظيمي      ولئن -١٧
 .طلب خدمات فنية ووثائقية إضافية من األمانة، وهذه ممارسة قد تود األطراف أن تفكر ملياً فيها

وين يف جمموعة واسعة  والدعم القاناملشورة القانونيةوحدد االستعراض الداخلي وجود حاجة متنامية إىل     -١٨
النطاق من القضايا املتعلقة بالسلطات والعمليات اإلدارية لألمانة ويف العملية احلكومية الدولية، وبصفة خاصة يف               

وخيارات تعزيز القدرات القانونية لألمانة ُتبحث مبزيد من التوسع يف . اجملاالت اليت يبدأ فيها عمل اآلليات اجلديدة
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ناجمية للفترة سياق امليزانية الرب
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 إعداد الوثائق -٢

فقد طلبت أطراف كثرية أن توفَّر الوثائق،       . تتعلق أبرز قضية أثارهتا األطراف يف ردودها بإعداد الوثائق         -١٩
ولئن كانت جودة الوثائق قد حظيت بالتقدير       . مبا يف ذلك النسخ الصادرة باللغات احملددة، يف وقت أكثر تبكرياً          

 . فإن بعض األطراف اقترحت أن ُتستخدم لغة أقل تقنية أو تعقيداً وأن تكون الوثائق أقصربوجه عام

وجرى . وإعـداد الوثائق كمجال للتحسني ذي أولوية ظهر أيضاً يف التقييم الذايت الذي أجرته األمانة               -٢٠
ويف . لتوجيهية لألمم املتحدة الوثائق وفقاً للمبادئ احسن توقيت توافرالتسليم بأنه يلزم بذل جهد إضايف لضمان 

الوقـت نفسه جرى التسليم بوجود عوائق، أمهها الدورة السنوية املتمثلة يف عقد دورتني سنوياً واليت حتد بشكل   
وستكون لالستعراض وتعديل املمارسات تأثريات على جدولة ملفات        . وخـيم من توافر الوقت الالزم لإلعداد      

ويف األمانة سُتطبَّق، باإلضافة    . ول تقاريرها، وعلى توقيت ما تقدمه األطراف      العمل فيما بني الدورات، وعلى تنا     
 .إىل تبسيط العمليات الداخلية وأمتتة اإلنتاج، دقة إدارية بالغة من أجل الوفاء بااللتزام حبسن التوقيت

ر قراءة وجلعل  لكي تصبح أيسجودة الوثائقوقد خلصت األمانة أيضاً إىل أنه يلزم مزيد من التحسني يف  -٢١
وسيجري حتقيق ذلك من خالل توفري مبادئ توجيهية منقحة خبصوص التحرير واألسلوب،        . اللغـة أقـل تعقيداً    

 .وتدريب داخلي، وعملية حترير مبسطة

وستكون األمانة أشد   .  ميكن أن تؤدي أيضاً إىل حاالت تأخر       الوثائق كبري من    حجمواحلاجة إىل معاجلة     -٢٢
باقتراح وثائق جديدة، وستستعرض مدى إمكانية استخدام موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية            حذراً فيما يتعلق    

 .، بدالً من الوثائق الرمسية، لنشر املعلومات)٨(بشأن تغري املناخ على شبكة الويب

 تنظيم حلقات العمل واجتماعات اخلرباء -٣

دة وكفاءة عمل األمانة يف تنظيم حلقات العمل      أعربت األطراف بوجه عام، يف ردودها، عن التقدير جلو         -٢٣
ضرورة توجيه الدعوات وتوفري وثائق املعلومات األساسية على حنو أنسب توقيتاً،           : بيد أهنا أثارت قضيتني   . واالجتماعات

يف إطار البند   و. والتوازن يف املشاركة بني األطراف املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على التوايل              
 مـن جـدول أعمـال الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، املتعلق مبواصلة استعراض وظائف وعمليات                  ١٠

 .)٩(األمانة، حبثت األطراف بتعمق كيفية تناول هاتني القضيتني وقدمت توجيهات قّيمة بشأن هذا املوضوع

نة إىل أن اهلياكل الداخلية املوجودة لتنظيم حلقات العمل         وخلص االستعراض الداخلي الذي أجرته األما      -٢٤
وستعمل األمانة على زيادة تدعيم إجراءاهتا ومشاوراهتا كيما تكتسب مزيداً من           . تـؤدي مهامهـا بوجـه عام      

 .ومن املمكن أن تساعد االستبيانات على تقييم حلقات العمل كل على حدة. الكفاءة

عمل بعد فترة الدورة التالية تتيح ما يكفي من الوقت للتنظيم السليم             حلقات ال  جدولووجد أن سياسة     -٢٥
بيد أن التنفيذ التام هلذه السياسة كثرياً ما يتعارض مع ضرورة توخي املرونة دعماً              . حللقـات عمل عالية اجلودة    

 .للعملية السياسية
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بيد أن تأخر توافر . أكثر تبكرياً يف وقت الدعوات والوثائقوستكون األمانة أشد توخياً للدقة يف إصدار  -٢٦
الـتمويل كثرياً ما حيول دون حتديد مواعيد هنائية داخلية واضحة؛ وسيجري اإلقالل إىل أدىن حد من أوجه عدم                   
الـيقني فيما يتعلق جبدولة حلقات العمل واالجتماعات بناء على طلب اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية                 

 . أن تؤجل حلقات العمل إذا مل يؤكد توافر األموال قبل موعدها بوقت كافوالعشرين إىل األمانة

 يف املائة من ٥٦ يف مجيع حلقات العمل منذ الدورة السابعة ملؤمتر األطراف أن املشاركةوأظهر استعراض  -٢٧
.  املرفق األول يف املائة أتوا من أطراف مدرجة يف٤٤كل املشاركني أتوا من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول و

وكمـا طُلـب يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ ستعمل األمانة مع رئيسي اهليئتني الفرعيتني،                 
املسـؤولني عن توجيه الدعوات للمشاركة يف حلقات العمل، لضمان حتقيق مشاركة ضخمة من األطراف غري                

 .املدرجة يف املرفق األول ومجع األموال الالزمة

 أنشطة وخدمات املعلومات -٤

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        موقعكانت األطراف بالغة اإلجيابية يف آرائها خبصوص         -٢٨
وقدمت اقتراحات بشأن تواتر التحديثات وتسهيالت      .  والنواتج اإلعالمية املنشورة األخرى    شبكة الويب عـلى   

 األطراف عن اهتمامها باحلصول على مزيد من املعلومات املنشورة بلغات           وأعربت بعض . البحث وتنظيم الوثائق  
 .أخرى غري اإلنكليزية ومزيد من املعلومات بشأن جهات االتصال يف األمانة

 للرد على التعليقات ٢٠٠٤أكتوبر /واستخدمت األمانة عملية إعادة افتتاح موقع الويب يف تشرين األول -٢٩
اً من االهتمام لتوفري املعلومات عن جهات االتصال وضمان اتباع هنج بالغة الدقة             وستويل مزيد . واالقـتراحات 

 .لتحديثات احملتويات املوجودة على شبكة الويب

ونتيجة ملبادرات ومسامهات من األطراف املهتمة متكنت األمانة من توفري بعض املعلومات يف املوقع على                -٣٠
وذلك، على سبيل املثال، من خالل وحديت الفرنسية واإلسبانية على      شـبكة الويب بلغات أخرى غري اإلنكليزية        

 .وستتطلب مواصلة هذه اخلدمات وتوسيع نطاقها ترتيبات إضافية ومتويالً إضافياً. شبكة الويب

 بقضية تغري املناخ واالتفاقية وبروتوكول كيوتو ويلزم أن تكون          اهتمام وسائط اإلعالم  وتـزايد كثرياً     -٣١
وقد استرعت األطراف االهتمام إىل ضرورة توخي احلرص يف اللغة          . رة على االستجابة على حنو مالئم     األمانة قاد 

وخلص االستعراض الداخلي الذي أجرته األمانة إىل أنه جيب         . املستخدمة يف النشرات الصحفية والبيانات العامة     
 .ية املتطلبات املتزايدة لوسائط اإلعالمعلى األمانة توضيح املسؤوليات وتعزيز قدرهتا على هتيئة اخلدمات لتلب

 :قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يفعند النظر يف أنشطة األمانة الداعمة للعملية احلكومية الدولية  -٣٢

أن تنعم التفكري يف الدور الذي يتعني أن تؤديه أفرقة اخلرباء يف دعم عملية االتفاقية وتوزيع                 )أ( 
 طلع هبا األمانة وأعضاء أفرقة اخلرباء يف حتقيق التقدم يف تنفيذ برامج عملها؛األعمال اليت يتعني أن تض

النظر على أساس متواصل يف ما إذا كانت كل الوثائق املطلوبة الزمة لتحقيق تقدم العملية                )ب( 
 .ودعوة األمانة إىل استعراض الوثائق املسلسلة لتحديد ما إذا كانت ال تزال ضرورية أم ال
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 عم املوضوعي للمناقشات اجلارية فيما بني األطراف الد-باء 

تقـوم األمانة، يف الدورات وفيما بينها، بإعداد مواد لدعم املناقشات اليت جتري يف إطار جداول أعمال                  -٣٣
وباإلضافة إىل ذلك تقدم األمانة املشورة إىل أعضاء املكتب ورؤساء أفرقة           . مؤمتـر األطراف واهليئتني الفرعيتني    

وجمموعة القضايا املشمولة بالغة االتساع،     . ل واملسؤولني االستشاريني بشأن جوهر القضايا قيد النقاش       االتصـا 
 .متليها جداول األعمال، كما ميليها مسار العملية احلكومية الدولية

 بيد أن بعض األطراف. وقد سلمت األطراف يف ردودها بدور األمانة يف دعم املداوالت احلكومية الدولية -٣٤
أحملـت إىل أن األمانة منحازة إىل القضايا اليت هتم األطراف املدرجة يف املرفق األول وينبغي أن ختصص مزيداً من            

ولئن كانت األمانة تعد جداول األعمال      . الوقت واملوارد للقضايا اليت هتم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          
وستواصل . طراف واهليئتني الفرعيتني وال تعكس أفضليات األمانة      فـإن هذه اجلداول تعكس طلبات حمددة من مؤمتر األ         

األمانـة تقـدمي أفضل مشورة حيادية إىل األطراف، وبصفة خاصة إىل الرؤساء، لتنفيذ برنامج عملها وفقاً للتوجيهات                  
قضايا القائمة يف العملية الصادرة عن عملية االتفاقية، واستنباط خيارات ابتكارية وإبداعية ملساعدة األطراف على معاجلة ال   

 ). أدناه بشأن دعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول٣- دال-انظر أيضاً الفرع ثالثاً (احلكومية الدولية 

وعلى سبيل املثال، زودت    . وُيـرى أن موظفي واستشاريي األمانة أّدوا عمالً حتليلياً معقداً جبودة عالية            -٣٥
ورة اخلرباء والدعم بشأن قضايا رفيعة املستوى التقين فيما يتعلق بربوتوكول كيوتو            األمانـة عملية االتفاقية مبش    

ولتحقيق استدامة مستويات األداء    . وفتحت بذلك، يف كثري من األحيان، آفاقاً جديدة يف منظومة األمم املتحدة           
 .املرتفعة جيب ضمان توافر ما يكفي من الوقت واملوارد على أساس أكثر استمرارية

 )١٠( أنشطة التنفيذ املعهود هبا يف إطار الوالية-م جي

. أظهرت ردود األطراف عدداً من تعليقات آحاد األطراف ومل تظهر الشواغل اليت تتشاطرها عدة أطراف -٣٦
وقُدمـت تعقيـبات إجيابية على االستعراضات املتعمقة للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                

 .تعراضات اجلرد، ودعم البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولاألول، واس

. وقامت األطراف واألمانة على السواء باستثمار ضخم يف إعداد أنشطة التنفيذ املعهود هبا يف إطار الوالية -٣٧
وعلى الرغم من . ساسية الناشئةوتفي هذه األنشطة بغرض حمدد وسيشكل بعضها لبنات بنية بروتوكول كيوتو األ

إحـراز تقدم جيد يف هذا اجملال فقد انبثقت عن االستعراض الداخلي حتديات مهمة يف اجملاالت الشاملة اخلاصة                  
 .بعرض البيانات وفائدهتا، وحتديد األولويات، وعبء العمل، والتمويل

 ألولدعم البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق ا -١

وسوف تستعرض األمانة هذه    . تتسـم عملية االستعراضات املتعمقة بأهنا عملية قائمة على كثافة املوارد           -٣٨
وسيوىل .  لتحديد التآزر املمكن وإزالة أي اختناقات تنظيمية       ٢٠٠٧-٢٠٠٦العملية قبل اجلولة التالية يف الفترة       

 .ضات اجلرد فيما يتعلق ببعض البلداناهتمام جلدوى اجلمع بني االستعراضات املتعمقة واستعرا
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وتستخدم األمانة موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة الويب لعرض معلومات  -٣٩
موحدة مناسبة بشأن املوجود من املبادئ التوجيهية واملقررات واالستنتاجات املتعلقة بإعداد البالغات والتقارير             

وستبذل مزيداً من اجلهود إلعداد تقارير . ني التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات مبوجب الربوتوكولالوطنية اليت تب 
وسيجري حتسني إمكانية النفاذ إىل املعلومات . جتميعية وتوليفية واستعراضية أيسر قراءة وتعزيز عناصرها التحليلية

 بيانات دقيقة موجزة معروضة عرضاً جذاباً على شبكة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو عن طريق توفري
 .الويب، ومن أمثلتها املوجزات القطرية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 تنسيق استعراضات اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول وتدريب املستعرضني -٢

ئداً متثل يف حدوث حتسينات جوهرية يف       حققت االستثمارات اليت متت على مدى عدة سنوات مضت عا          -٤٠
وجودة قاعدة البيانات اليت مت توليفها من عملية اجلرد مطردة          . قوائـم جـرد غازات الدفيئة واإلبالغ بانبعاثاهتا       

 .التحسن

وخالل فترات معينة يف السنة كان عبء العمل الالزم للوفاء باملواعيد النهائية احملددة يف املبادئ التوجيهية  -٤١
) اجلزء األول من التقريرين التوليفي والتقييمي على سبيل املثال        (ويف بعض احلاالت    . السـتعراض بالغ االرتفاع   ل

وستعزز األمانة جودة . ولذلك تعتزم األمانة تبسيط املخرجات وأمتتتها حيثما أمكن. تعذر الوفاء باملواعيد النهائية
إىل تنظيم اجتماعات املستعرضني الرئيسيني وعملية اختيار       تدريـب اخلرباء اجلدد، كما ستعزز جهودها الرامية         

 .وستعمل األمانة أيضاً على تسريع تكوين أفرقة االستعراض وإرسال مواد االستعراض. املستعرضني بكفاءة

 تطوير وصيانة نظام معلومات غازات الدفيئة -٣

 معلومات، مورداً قيماً ستتزايد قيمته      تشكل قوائم اجلرد املقدمة من األطراف، عندما توضع معاً يف نظام           -٤٢
. ووظيفة األمانة هذه أساسية لتنفيذ االتفاقية والربوتوكول وال ميكن إسنادها إىل جهات خارجية  . مبـرور الوقت  

، نظام معلومات غازات الدفيئة؛ وجيري اآلن تنفيذ توصياهتم، ولو أن بعض            ٢٠٠٢وقد استعرض خرباء، يف عام      
 .رد تعترض سبيل هذا التنفيذحاالت النقص يف املوا

ويبني تقييم األمانة للتحسينات احملققة واملشاكل املواجهة أن العمل املتعلق بنظام معلومات غازات الدفيئة  -٤٣
واألنشـطة املتصلة به يكاد أن يكون متعذر التنفيذ يف ظل مستوى املوارد البشرية واملالية احلايل، رغم أن اجتاه                   

 . صحيح وسيوفر حلوالً يف فترة تتراوح بني عامني وثالثة أعوامالعمل التقين اجلاري

وقـد تأخر استنباط الربجميات الالزمة لتيسري قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول بتقدمي قوائم اجلرد،                 -٤٤
تعراض وأظهر االس . كما تأخر ما يتصل بذلك من إعادة هيكلة قاعدة بيانات غازات الدفيئة وتعزيز هذه القاعدة              

وتتطلب صيانة نظام معلومات غازات الدفيئة وزيادة تطويره . الداخـلي أن اخلطط األولية كانت مفرطة التفاؤل      
ومثة حاجة أيضاً إىل تعزيز النفاذ العام إىل . خربات أرفع مستوى يف جمايل استنباط الرباجميات وإدارة قواعد البيانات
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جهة األولويات التنافسية وضغوط عبء العمل النامجة عنها، ومشاكل وتضيف إىل الصعوبات املوا. قاعدة البيانات
 .التعاقد، وتعذر التنبؤ بالتمويل

 املساعدة يف إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول -٤

.  االتفاقية حتـتاج األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل مزيد من الدعم لكي تسهم بفعالية يف تنفيذ                 -٤٥
واملـبادئ التوجيهية اجلديدة للبالغات الوطنية ترفع سقف التوقعات من حيث عمق التحليل ومستوى التفصيل               

 .املطلوبني

وبالنظر إىل كثرة اجلهات الفاعلة املشاركة يف التدريب وبناء القدرات والتوعية تتخذ األمانة هنجاً أشد                -٤٦
وينصب التركيز على   . مسامهاهتا يف حلقات العمل التدريبية واألنشطة اجلانبية      اتساماً بالطابع االستراتيجي لتقدمي     

حتسـني دور األمانـة كيما تتمكن من زيادة ما توفره من قيمة مضافة مع زيادة تيسري حماكاة األعمال وتوسيع                    
 . وغريهانطاقها، يف الوقت نفسه، بالنسبة لألطراف والوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية

واملعلومات اجملمعة من البالغات الوطنية ميكن عرضها حبيث يكون النفاذ إليها أيسر وبطريقة تبني بوضوح  -٤٧
وسيعزز هذا  . التقدم احملرز يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف لتنفيذ االتفاقية والتحديات اليت تواجهها، على السواء             

والعمل املضطلع به يف األمانة خبصوص قائمة مشاريع        . أو داعمة /ة و قدرة األطراف على استنباط تدابري تصحيحي     
وتنظر .  من االتفاقية مل حيقق غايته بسبب طبيعة القائمة ومادهتا         ٤-١٢التخفـيف املقترحة للتمويل طبقاً للمادة       

 .اهليئة الفرعية للتنفيذ اآلن يف كيفية حتسني الوضع

 ظيفة وبناء قدرات اآلليةدعم اجمللس التنفيذي آللية التنمية الن -٥

وقد تطور الدعم املقدم    . شهدت األعوام الثالثة املاضية انتقال آلية التنمية النظيفة من النظرية إىل التطبيق            -٤٨
ويتطلب عمل اجمللس التنفيذي درجة عالية من       . إىل اجمللـس التنفـيذي آللية التنمية النظيفة وأصبح نشاطاً رئيسياً لألمانة           

 .موعة متنوعة من اجملاالت اجلديدة، مثل املنهجيات وسجل آلية التنمية النظيفة وسجل املعامالت الدويلاخلربة يف جم

بيد أن هذه املهمة يتوىل تنفيذها، إىل حد بعيد، مساعدون . وتوفري اخلدمات التقنية الضرورية مهمة شاقة -٤٩
ومن الواضح أن هذا وضع . بتمويل ميكن التنبؤ به  واستشاريون مؤقتون ألن األطراف مل تزود آلية التنمية النظيفة          

 .ال ميكن حتمله

  القضايا الشاملة-دال 

 استعراض تنفيذ الوالية -١

أجرت األمانة استعراضاً شامالً جلميع الطلبات احملددة الداعية إىل إجراءات تتخذها األمانة، واليت قُدمت              -٥٠
 ٦٠وأظهر التحليل أن    . سة عشرة والعشرين للهيئتني الفرعيتني    يف فترات الدورات الست فيما بني الدورتني اخلام       
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، وأن بقية   .)إعداد وثيقة، تنظيم حلقة عمل، إخل     (يف املائـة مـن طلبات مؤمتر األطراف تعلقت بأنشطة مفردة            
 .).صيانة قاعدة بيانات، تدريب مستعرضني، دعم فريق خرباء، إخل(الطلبات تعلقت بأنشطة ذات طابع مستمر 

مت إجناز ثالثة أرباع هذه الطلبات، وجبري : اُتخذت إجراءات بشأن األغلبية الكبرية من الطلبات املفردةو -٥١
وهناك أربعة أنشطة غري متكررة مطلوبة لن حيني موعدها قبل وقت الحق يف عام              . العمـل عـلى إجناز اخلمس     

 ذلك األعمال التحضريية لألنشطة اليت  وفـيما يتعلق باألنشطة املستمرة املطلوبة فقد بدأت كلها، مبا يف          . ٢٠٠٥
إما مل يبدأ )  يف املائة٣ أو أقل من ١١(وهناك عدد صغري من األنشطة . تتوقف على بدء سريان بروتوكول كيوتو

والسبب يف سبع حاالت هو عدم توافر التمويل، أما السبب يف أربع حاالت فهو تأخر . بعد وإما توقف العمل فيه
أو بالنقص يف  /وبعض اجملاالت أكثر تأثراً من غريها بعدم إمكانية التنبؤ بالتمويل و          . فتقـدمي طلـبات األطـرا     

 من االتفاقية، وقضايا اجلرد، وتسهيل تدفق املعلومات العلمية إىل عملية           ٦التمويل؛ وتتضمن هذه اجملاالت املادة      
 .االتفاقية، وتقييم التكيف

 التكيف -٢

نة ملؤمتر األطراف، باعتباره عنصراً رئيسياً يف العملية احلكومية الدولية          ظهـر التكيف، منذ الدورة الثام      -٥٢
) ١٠-م أ /١املقرر  (وكان اعتماد برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة           . بشأن تغري املناخ  

 .خطوة كربى إىل األمام، ولو أنه ال تزال هناك تساؤالت خبصوص التنفيذ والتمويل

والوضع التنظيمي داخل األمانة يعكس . لتكيف كذلك عنصراً رئيسياً جرى حبثه يف التقييم الذايت        وكان ا  -٥٣
، )١١(اضطلع، يف عدة برامج، بالعمل خبصوص األنشطة املتعلقة بالتكيف: صورة الوضع يف العملية احلكومية الدولية

 ١٠-م أ/١ي واعتماد املقرر وعلى ضوء االستعراض الداخل. وجـرى تنسـيق ذلك من خالل فرقة عمل داخلية         
استهلت األمينة التنفيذية تغيريات يف طريقة دعم األمانة للمناقشات احلكومية الدولية ألنشطة التكيف وما يتصل               

 توحيد وتعزيز أعمال األمانة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتتوخى امليزانية الربناجمية املقترحة للفترة      . هبـا من أنشطة التنفيذ    
 .بشأن قضايا التكيف

 عم األطراف غري املدرجة يف املرفق األولد -٣

وأعمـال األمانـة بشـأن دعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول جيري إعدادها بناء على طلبات                   -٥٤
والردود املتلقاة من األطراف ُتظهر أن بعض األطراف غري         . األطراف، وتبحثها األطراف يف سياق اعتماد امليزانية      

ول ترى أن خطة العمل ينبغي أن ُتعطي ثقالً أشد توازناً للقضايا ذات األمهية لألطراف               املدرجـة يف املـرفق األ     
 .املدرجة، واألطراف غري املدرجة، يف املرفق األول

وأثـناء االسـتعراض الداخلي سلَّمت األمانة بأن توقعات األطراف خبصوص دعم األمانة لألطراف غري               -٥٥
من االتفاقية، دور   ) ج(٨ ويف الوقت نفسه فإن دور األمانة، عمالً باملادة          .)١٢(املدرجـة يف املرفق األول تزايدت     

وتسعى األمانة، بالتعاون مع أمانة مرفق البيئة . حفاز أساساً مع التركيز على املساندة والتنسيق فيما بني الوكاالت
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 واتساق اإلنفاق مع التوجيهات     العاملية ووكاالته املنفذة والتنفيذية، إىل ضمان إنفاق أموال املرفق على حنو جيد           
 .املقدمة من مؤمتر األطراف

وخلصت األمينة التنفيذية إىل أنه ينبغي لألمانة توطيد وتعزيز دعمها لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول بقدر                  -٥٦
يزانية الربناجمية  وتعكس امل . ما تسمح به املوارد ويف نطاق ما حتدده األطراف من أولويات وواليات واضحة ومتفق عليها              

 .  املسعى الرامي إىل حتسني حتديد الدور املعني لألمانة واإلبالغ به٢٠٠٧-٢٠٠٦املقترحة للفترة 

 إشراك املنظمات الشريكة ومشاركتها -٤

.  من االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف املتعلقة هبذه املادة، ليست وكالة منفذة   ٨األمانـة، طبقاً للمادة      -٥٧
 باألحرى، أن الكثري من أعمال تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين ستدعمه وكاالت دولية رئيسية،               ويفـترض، 

مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو برنامج األمم املتحدة للبيئة أو البنك الدويل، وكثرياً ما سيكون ذلك بتمويل 
 .من مرفق البيئة العاملية

على األمانة أن ُتشرك منظمات أخرى بصورة تامة كيما تستجيب      والواقـع أنـه كـان مـن الصعب           -٥٨
ويف اجلانب  . لألولويـات املعرب عنها يف مقررات مؤمتر األطراف ألن هلذه املنظمات هياكل اإلدارة اخلاصة هبا              

 ويف امليزانية املقترحة للفترة   . اآلخـر تـرددت األطراف أحياناً يف قبول جهود من منظمات أخرى لدعم العملية             
 .  تركز األمانة جهودها من جديد على التعاون مع املنظمات األخرى٢٠٠٧-٢٠٠٦

نظـم املعلومـات، وقواعد البيانات، ومراكز تبادل املعلومات،          -٥
 اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 يف املائة من    ٢٠مانة يستأثر بنحو    يشكل مجع البيانات واملعلومات وإدارهتا نشاطاً أساسياً من أنشطة األ          -٥٩
 .ميزانيتها

وأعربـت األطراف عن ارتياحها بوجه عام للمعلومات ونظم املعلومات وقواعد البيانات ومراكز تبادل               -٦٠
ويف استقصاء، أُجري بني مستخدمي مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا           . املعلومات اليت توفرها األمانة   

، وجدت أغلبية اجمليبني أن الصفحات      ٢٠٠٤األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف عام         الـتابع التفاقـية     
املوجـودة عـلى شبكة الويب مفيدة ومناسبة لعملها وتوفر معلومات عالية اجلودة بطريقة جيدة التنظيم وسهلة            

ر جدوى الربط الشبكي للمراكز ويف حالة مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا جيري اختبا. )١٣(االستخدام
 . التكنولوجية الوطنية واإلقليمية لزيادة كفاءة مراكز تبادل املعلومات

وأظهر . وأجـرت األمانـة استعراضاً تفصيلياً جلميع قواعد البيانات ومراكز تبادل املعلومات التابعة هلا              -٦١
فكل نظام لـه غرض حمدد أو نتاج . ر النظماالستعراض عدم وجود ازدواجية شديدة يف معاجلة البيانات أو تطوي         

ومع إنشاء واستخدام نظم خمتلفة ستكتسب األمانة خربة وستحدد مؤشرات لقياس مدى كفاءة وفعالية              . حمـدد 
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وسُيهتدى باملقاييس واملعايري الدولية املقررة يف ختصيص املوارد أو توطيد النظم أو            . تلبية احتياجات املستخدمني  
 . اليت مل تعد الزمةوقف العمل بالنظم

ومعظـم الـنظم اآلن يف طور التصميم واإلنشاء، وهو طور كثيف االستخدام للعمالة واملوارد؛ ويوفر،              -٦٢
وُيتوقع أن تنخفض التكاليف، حاملا يبدأ تشغيل النظم بكامل طاقتها، . حسب االقتضاء، متويل تكميلي غري متكرر

 .ب، يف تلك املرحلة، تأمني متويل متكرر مستقربيد أنه جي. إىل املستويات الالزمة للصيانة

 :قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يفعند النظر يف القضايا املتداخلة يف كامل جمموعة أنشطة األمانة  -٦٣

حتديـد هنج إلشراك الوكاالت األخرى يف دعم برامج العمل اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة               )أ( 
 ؛اإلطارية بشأن تغري املناخ

النظر يف كيفية تلبية احلاجة إىل متويل، كاٍف وميكن التنبؤ به، لتشغيل وصيانة نظم املعلومات  )ب( 
 . طور اإلنشاءوقواعد البيانات ومراكز تبادل املعلومات بعد

  القضايا اإلدارية�هاء 

، باملوارد والتوظيف   أثـناء االستعراض الداخلي ظهر عدد من القضايا اإلدارية املتعلقة، على سبيل املثال             -٦٤
وخلص املكتب إىل . وتناول مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية بعض هذه القضايا يف تقريره. واهلياكل

 ).املرفق الثاين" (هيئة سليمة بوجه عام"أن األمانة 

 التوزيع اجلغرايف -١

وظ بني املوظفني من البلدان األطراف يف عدد من ردود األطراف أُعرب عن القلق إزاء اختالل توازن ملح -٦٥
وتشري . املدرجة يف املرفق األول والبلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وبصفة خاصة يف املستويات العليا

 يف املائة ٥٠ و٤ - إىل ف ١ - يف املائة من موظفي الفئة الفنية يف املستويات من ف         ٤٤أحدث البيانات إىل أن     
هم من البلدان األطراف )  يف املائة من كبار املديرين     ٢٥ يف املائة من مديري الربامج الفرعية،        ٧٥ (مـن املديرين  

ويف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ قدمت اهليئة، يف إطار استعراضها . غري املدرجة يف املرفق األول
 .)١٤(ينة التنفيذية بشأن كيفية معاجلة هذه املسألةاملتواصل لوظائف األمانة وعملياهتا، توجيهات إىل األم

وتـرى األميـنة التنفيذية أن توظيف مزيد من كبار املديرين من البلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق       -٦٦
وهي تسلم بأن أعلى مستويات املهنية جيب . األول أمر حتمي لكي تكون األمانة ممثلة جلميع األطراف متثيالً كامالً

وأن على املوظفني،   " تقدمي جوازات سفرهم عند الباب لفحصها     "تكـون االعتبار املهيمن وأن على املوظفني        أن  
وتشجع األمانة هبمة على أن يقدم املرشحون املؤهلون من . بوصفهم موظفني مدنيني دوليني، أن يعملوا برتاهة تامة

 وسوف تعلن عن مناصب رفيعة بطريقة أكثر        الـبلدان األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول طلبات للتوظف،          
 .استهدافاً للمرشحني من تلك البلدان
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النقص يف التمويل، والتمويل الذي ال ميكن التنبؤ به، واالختالالت           -٢
 يف عبء العمل

عـلى مـدى السنوات املاضية كانت هناك نزعة يف العملية احلكومية الدولية إىل توسيع نطاق األنشطة                  -٦٧
وكان معىن النقص الناجم عن هذا يف التمويل تأخري، أو          . دون حتديد األولويات وتوفري املوارد الالزمة     التكميلية  

تقييم  (٧-م أ/٥ من االتفاقية واملقرر ٦تعـذر، االضطالع ببعض األنشطة، مبا يف ذلك حلقتا العمل بشأن املادة            
 . بلدان منواً، وبعض األنشطة املتعلقة بفريق اخلرباء املعين بأقل ال)التكيف

ويتطلب عدد من األنشطة املهمة، مثل األنشطة املتعلقة بعمليات اجلرد وحلقات العمل واآلليات، متويالً               -٦٨
وتزيد أنشطة مجع األموال من عبء العمل الذي تتحمله األمانة وتصرف املوظفني، اجملهدين فعالً . تكميلياً ضخماً

. رياً ما يكون ذلك دون أي تناسب بني التعهدات والوقت املستثمر          إىل أبعـد مدى، عن األنشطة األساسية، وكث       
 ففي فترة السنتني   : ورغـم حتقـيق قدر من النجاح فإن املبالغ املتلقاة كانت أقل كثرياً من االحتياجات احملددة               

 . يف املائة فقط من األموال الالزمة٤٧، على سبيل املثال، تسىن مجع ٢٠٠٣-٢٠٠٢

وستواصل تعزيز هذه   . انة جهوداً لتحسني وتبسيط أنشطتها جلمع األموال التكميلية       ولذلـك بذلت األم    -٦٩
وجيري بذل جهود إضافية لتقدمي تقارير عن إنفاق املسامهات         . األنشطة من خالل وضع استراتيجية جلمع األموال      

 األمانة القيام، على    وستواصل. التكميلية وذلك، بصورة مباشرة، إىل اجلهات املسامهة، وبوجه عام إىل األطراف          
حنـو استباقي، بتحليل وعرض املعلومات اخلاصة بتأثريات املقررات على امليزانية لكي تكون األطراف يف وضع                 

 . أفضل يتيح هلا اختاذ املقررات مع املراعاة التامة لتأثرياهتا املالية

كن أن تعتمد األنشطة ذات األمهية      ولذلك ال مي  . وتوافر األموال التكميلية أمر مؤقت وال ميكن التنبؤ به         -٧٠
 :الرئيسية لألطراف والعملية احلكومية الدولية على التمويل التكميلي، وأهم هذه األنشطة هي

 أنشطة برامج العمل الرئيسية ذات املواعيد النهائية احملددة؛ )أ( 

 ؛)غازات الدفيئةمثل نظام معلومات (صيانة النظم وقواعد البيانات ومراكز تبادل املعلومات  )ب( 

 ).مثل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، جلنة رصد االمتثال(الوظائف التنظيمية  )ج( 

واملقـترحات الرامـية إىل حتقيق ارتكاز متويل هذه األنشطة على أساس سليم مدرجة يف ميزانية الربنامج للفترة                  
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

تقييم الذايت الذي أجرته األمانة ناجم عن اختالل التوازن بني          وكثري من أوجه القصور اليت ُحددت يف ال        -٧١
وتزيد .  يف املائة من الوظائف اليت يتضمنها جدول الوظائف املعتمد         ١٠عـبء العمل واملوظفني، فقد مت جتميد        

سية املهـام غـري املتوقعة، اليت تتسبب يف وجودها عوامل خارجية، من إجهاد املوظفني األساسيني واملوارد األسا    
لألمانـة؛ وعلى سبيل املثال فإن املتطلبات األمنية لألمم املتحدة تقتضي مزيداً من االهتمام يف بون وفيما يتعلق                  
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زيادة الكفاءة، مبا يف ذلك زيادهتا من خالل        :  ثالثة حلول  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتقترح ميزانية الفترة    . باملناسبات خارج بون  
 .ئة املشاركة اخلارجية؛ أو تقليل بعض أنشطة برامج العمـل أو تعليقهاإعادة اهليكلة؛ أو الطرق االبتكارية لتعب

 هنج جديد للميزنة واهليكل -٣

أثـار االسـتعراض الداخـلي لألنشطة مسألة ما إذا كانت اهلياكل الربناجمية واإلدارية احلالية، مبا فيها                  -٧٢
قد علقت بعض األطراف على فائدة تقارير األداء و. األدوات اإلدارية، مناسبة لتلبية االحتياجات احلالية واملخططة

اخلاصـة باألمانة، وبالتحديد احلاجة إىل زيادة الشفافية فيما يتعلق بتخصيص املوارد وتقييم فعالية أنشطة األمانة                
 .باملقارنة بتكاليفها

ئج الدورة العاشرة وقد حبثت األمينة التنفيذية جماالت املشاكل واخليارات املتاحة واستهلت، على ضوء نتا -٧٣
.  وهنج جديد قائم على النتائج     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ملؤمتر األطراف، عملية إدخال هيكل جديد لألمانة لفترة السنتني          

وتـرمي التغيريات إىل حتقيق الشفافية ووثاقة الصلة باألطراف، وزيادة الكفاءة وتعزيز االتساق وزيادة القدرة يف          
 .اجملاالت ذات األولوية داخل األمانة

وحـدد االستعراض الداخلي ضرورة تدعيم نظم االتصال الداخلي وتعزيز املشاورات وتقاسم املعلومات    -٧٤
ووجد أن . وسيستمر تقييم اهلياكل اإلدارية الداخلية على حنو متدرج يف إطار إعادة اهليكلة. )١٥(بني برامج األمانة

 برامج األمانة، ولذلك اُتخذت إجراءات لتوضيح       أعمـال األمانة ونتائجها، حىت اآلن، تستفيد من التنسيق بني         
 .الواليات وتبسيط الصالت بني األفرقة اإلدارية املختلفة حسب االقتضاء

وهو يصنف أنشطة األمانة إىل     . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويـرد اهليكل اجلديد يف االقتراح اخلاص مبيزانية الفترة           -٧٥
. لوجيا والعلم واآلليات مبوجب الربوتوكول؛ واخلدمات ثالث جمموعات تغطي مواضيع التنفيذ؛ والتكيف والتكنو      

وستكون اهلياكل اإلدارية الداخلية أصغر مع تفويض السلطة إىل املستوى التشغيلي لتحقيق اإلنتاجية املثلى والدعم 
األمـثل ملؤمتـر األطراف، حيث يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، واهليئات                

ـ  وسيتمكن فريق استراتيجية أساسي من حشد      . ية واهليئات األخرى املنشأة مبوجب االتفاقية والربوتوكول      الفرع
 .األفرقة يف اجملموعات املذكورة ألداء مهام حمددة استجابة لطلبات جديدة

ختبار وباالستناد إىل توصيات مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية ستقوم األمانة باستنباط وا             -٧٥
هنج قائم على النتائج للتخطيط والتقييم وإعداد التقارير خبصوص أنشطتها واستخدامها للموارد يف فترة السنتني               

٢٠٠٧-٢٠٠٦ . 
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 احلواشي

)١(  FCCC/SBI/2003/15/Add.1. 

)٢(  FCCC/SBI/2005/8 and Add.1-2. 

)٣(  Message to Parties from the Executive Secretary, dated 6 July 2004 (ICA/MTP/COP9/04). 

صل لوظائف األمانة   مـثل الترتيـبات اخلاصـة باالجتماعات احلكومية الدولية، واالستعراض املتوا            )٤(
ونظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه القضايا غري مقترح بالتحديد يف هذه . وعملياهتا، والتعاون مع املنظمات الدولية املعنية

 .الوثيقة ولكن سيجري تناوله يف إطار بنود جدول األعمال املتعلقة هبا لتجنب االزدواجية يف املناقشات

)٥(  ICA/MTP/COP9/04. 

 . هؤالء، إىل جانب أعضاء املكاتب، رؤساء أفرقة االتصال ومنظمي املشاورات غري الرمسيةيتضمن  )٦(

فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،                 )٧(
 .وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

)٨(  <unfcc.int>. 

 .FCCC/SBI/2004/INF.10 وFCCC/SBI/2004/19انظر أيضاً الوثيقتني   )٩(

ال يشتمل هذا التقرير على حتليل لألنشطة املعهود هبا مستقبالً يف إطار الوالية، وبعضها اآلن يف مرحلة  )١٠(
 .تركأو التفاوض، مثل نظام االمتثال، والسجالت وسجل املعامالت، والتنفيذ املش/اإلعداد و

منهجـيات تقيـيم مدى التعرض، والتبليغ يف البالغات الوطنية، والبحث واملراقبة املنهجية، وقضايا               )١١(
 .التمويل، وتكنولوجيات التكيف، والتصدي آلثار تغري املناخ الضارة، وتأثريات تدابري االستجابة

ت؛ ونقل التكنولوجيا؛   يف جمـاالت إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات اجلرد؛ وبناء القدرا             )١٢(
 .وتقدمي الدعم ألقل البلدان منواً؛ وبرامج العمل الوطنية اخلاصة بالتكيف؛ وتنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

)١٣( FCCC/SBSTA/2004/INF.8 and Add.1 and Add.1/Corr.1. 

)١٤( FCCC/SBI/2004/19. 

 عندما سيجري ٢٠٠٥هذا حبلول هناية عام وسوف يزال عائق االتصاالت . األمانة موجودة يف موقعني )١٥(
 .استيعاب املوظفني مرة أخرى يف مبىن واحد
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 املرفق األول

 مبادرات األمانة يف سياق االستعراض الداخلي لألنشطة

 :إدارة املوارد املالية

  األموالعيجية جلمتبسيط جهود مجع األموال التكميلية ووضع استرات �

 إرجاء أو تعليق األنشطة يف ظل عدم توافر التمويل التكميلي �

السعي إىل نقل األنشطة ذات املواعيد النهائية احملددة وصيانة نظم املعلومات واألنشطة التنظيمية              �
ل من نطاق برنامج العمل التكميلي واألموال التكميلية إىل نطاق برنامج العمل األساسي واألموا

 األساسية

 تعزيز إبالغ اجلهات املسامهة واألطراف بتفاصيل إنفاق املسامهات التكميلية �

 تقدمي معلومات، على حنو أشد انتظاماً، عن تأثريات املقررات على امليزانية �

 اختبار النهج القائم على النتائج والتحرك حنو تطبيقه �

 :التوظيف

  نطاق التوازن اجلغرايف يف املستويات العلياتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان توسيع �

التشـجيع هبمـة عـلى تقدمي طلبات توظف من البلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        �
 لالتفاقية، واإلعالن عن ذلك يف املناطق املستهدفة

 :اهليكل التنظيمي والقدرات التنظيمية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦إدخال هياكل تنظيمية وإدارية جديدة للفترة  �

توطيد وتعزيز الدعم املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مع تعيني دور حمدد لألمانة   �
 وتوضيحه على حنو أفضل

 توطيد وزيادة الدعم املقدم ألنشطة التكيف وما يتصل هبا من أنشطة التنفيذ �

 كاء خارجينيمعاجلة االختالل يف عبء العمل عن طريق زيادة الكفاءة وإشراك شر �
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تعزيـز الـتعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية لضمان اتساق إنفاق األموال مع توجيهات مؤمتر                �
 األطراف

 حتديد أوجه التآزر وإمكانات حتقيق الكفاءة يف عملية االستعراض املتعمق، وإزالة االختناقات �

إرسال مواد االستعراض، مبزيد من تنظيم عملية اختيار مستعرضي اجلرد وأفرقتهم واجتماعاهتم، و �
 الكفاءة؛ وتعزيز جودة تدريب املستعرضني اجلدد

 تدعيم القدرات القانونية �

 :دعم االجتماعات

تقدمي مشورة أوضح، وأكثر هتيئة للوفاء باملتطلبات، ومناسبة التوقيت إىل مكتب مؤمتر األطراف  �
 ورؤساء أجهزته؛ وحتسني املواد املكتوبة

 يب موظفي األمانة، على تناول القضايا اإلجرائية مثالًحتسني تدر �

العمل، مع رئيسي اهليئتني الفرعيتني، على ضمان املشاركة القوية من األطراف غري املدرجة يف               �
 املرفق األول؛ ومجع األموال

 توخي السرعة يف إصدار الدعوات والوثائق اخلاصة حبلقات العمل �

 املشاورات يف التخطيط حللقات العملتدعيم اإلجراءات الداخلية و �

 :الوثائق واملعلومات وتكنولوجيا املعلومات

 ضمان حسن توقيت توافر الوثائق وفقاً للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة  �

 جعل الوثائق أيسر قراءة وأقل بريوقراطية �

 رية بشأن تغري املناخ    اتـباع هنج بالغ الدقة لتحديث حمتويات موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطا            �
 على شبكة الويب

 توفري مزيد من املعلومات على شبكة الويب عن جهات االتصال يف األمانة �

السـعي للحصول على دعم إضايف من اجلهات املاحنة لتوسيع نطاق حمتويات شبكة الويب من                �
 املعلومات املنشورة بلغات أخرى غري اإلنكليزية
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 قدرة األمانة على االستجابة لالهتمام املتزايد من جانب وسائط          توضـيح املسـؤوليات وتعزيز     �
 اإلعالم

توحـيد املعلومـات بشأن املبادئ التوجيهية واملقررات واالستنتاجات املناسبة املتعلقة بإعداد             �
البالغات الوطنية ودور األمانة يف دعم إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق              

 األول

التقارير الوطنية، االستعراضات، نظام معلومات     (سـني عرض املعلومات عن أنشطة التنفيذ        حت �
 ، وزيادة إمكانية النفاذ إليها)غازات الدفيئة

 حتديد وتطبيق معايري ومقاييس لنظم املعلومات �

 تدعيم اخلربات يف استنباط الرباجميات وإدارة قواعد البيانات �

 دة البيانات اجملمعة من عملية اجلردالتحسني املطرد جلودة قاع �

 ٢٠٠٢تنفيذ توصيات استعراض اخلرباء لنظام معلومات غازات الدفيئة، الذي أُجري عام  �

اختـبار الربط الشبكي للمراكز التكنولوجية الوطنية واإلقليمية بغية زيادة كفاءة مراكز تبادل              �
 املعلومات

وتعديل ) أثناء الدورات وقبلها  (لوجيا املعلومات   استعراض متطلبات االجتماعات يف جمال تكنو      �
 .اخلدمات بناء على ذلك
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 املرفق الثاين

الدعم املقدم من مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة        "مقتطفات من   
 ، التفاقية األمم   ٢٠٠٤الداخلية إىل التقييم الذايت، الذي أُجري عام        
 " املناخ                   املتحدة اإلطارية بشأن تغري

... 

 االستنتاجات والنتائج -ثانياً

 التوافق اإلداري على الغرض من التقييم الذايت وعلى هنجه �١ثانياً 

 :مواطن القوة 

 املوظفون واملديرون، بوجه عام، مستعدون إلدارة األداء واالبتكار فيه ومهتمون بذلك؛ `١` 

... 

 :جماالت التحسني 

 اخلاص بتحديد النتائج وإبالغها؛ميكن للهيئة حتسني هنجها  `١`  

مواطن القوة وجماالت   (ميكـن للهيـئة حتسني هنجها اخلاص بتقاسم الدروس املستفادة            `٢` 
 ؛)التحسني 

... 

 حتديد جماالت التحسني يف التنظيم واإلدارة ٤-ثانياً

 :مواطن القوة 

 ؛... األبعاد ترى اهليئة أهنا تؤدي عملها على حنو جيد متاماً فيما يتعلق بكل `١`  

يوجـد شـعور عـام جبودة إدارة الشراكات واملوارد، وبصفة خاصة استخدام الربط         `٢` 
 بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املوارد املتاحة؛  

 القيادات تشارك شخصياً يف حتسني ممارسات اإلدارة؛ `٣` 

 .يوجد إدراك للمجاالت اليت حتتاج إىل حتسني `٤` 
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 :جماالت التحسني 

ميكـن استخدام الربط بالعمالء استخداماً أشد انتظاماً لإلبالغ بالتحسينات يف النواتج    `١`  
 واخلدمات؛ 

ميكـن زيـادة انتظام مجع وحتليل املعلومات الداخلية واخلارجية عن األداء ومتطلبات              `٢` 
 العمالء؛ 

ميكـن تعزيـز اسـتخدام املعلومـات اخلاصـة بـاألداء كأساس لوضع السياسات                `٣` 
 واالستراتيجيات؛ 

 العمليات واالستراتيجية وحتقيق تكاملها؛) خمرجات ونتائج(ميكن حتسني التوفيق بني  `٤` 

ينـبغي أن تضمن اإلدارة أن يكون لدى مجيع فرق العمل املعنية بالقضايا الشاملة فهم                `٥` 
 ليات اجلارية؛واضح هلدفها والناتج املتوقع منها والكيفية اليت سُيدمج هبا الناتج يف العم 

 ميكن تعزيز قيام اإلدارة العليا باإلبالغ باألولويات االستراتيجية؛ `٦` 

 .ينبغي ضمان التخصيص الواضح لوقت التعلم الشخصي والتنظيمي `٧` 

... 

 الطرق والعملية  �ثالثاً 

 حتديد جماالت التحسني يف التنظيم واإلدارة �٥ثالثاً

  إبالغ  `٢`... صاء يف الوقت احلقيقي خلمسة أبعاد إدارية وتنظيمية          استق `١`: الطريقتان املستخدمتان  
 النتائج ومعاجلتها فوراً، مبا يف ذلك مقارنتها باالجتاهات املستخلصة من حلقات عمل برناجمية أخرى

... 

  فقد. االنطـباع العـام بأن األمانة هيئة سليمة بوجه عام أثبتته جتربة اجلهات امليسرة يف حلقات العمل                 
اتسـم تفاعل املوظفني جبو من الزمالة واالحترام املتبادل جتسد يف ارتفاع مستوى مشاركة املوظفني يف حلقات                 
 .العمل، والتبادل الصريح واحلر لآلراء، واإلحياءات اإلرشادية الشفوية وغري الشفوية اليت أتاحها سلوك املوظفني
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 املرفق الثالث

 توليف الردود املقدمة من األطراف

نوع األنشطة "طلبت األمينة التنفيذية تعليقات من األطراف، كعنصر أساسي يف عملية االستعراض، بشأن  -١
 ١٢ووصلت ردود من .  )١("املضطلع هبا، ونوعية النتائج احملققة، واملستوى العام للرضا عن أداء األمانة وخدماهتا

اإلطار األويل الستعراض   "ت أطراف كثرية    واستخدم.  طرفاً ٢٦طـرفاً، مـن بيـنها رد من طرف بالنيابة عن            
مـن أجل توجيه مالحظاهتا وإبراز البنود حمل االهتمام؛ وركزت جل األطراف على فئة األنشطة                )٢("األنشـطة 

 .املتعلقة بدعم العملية احلكومية الدولية

وأبدت . خرىوأعربت األطراف عن رضاها بوجه عام عن تنفيذ األمانة للمهام والواجبات والوظائف األ -٢
أطـراف كـثرية تقديـرها الرتفاع جودة اخلدمات املهنية، يف التنفيذ الفعال لألنشطة ويف الدعم املقدم للعملية        

وحظي بالثناء بوجه عام الدعم املوضوعي للمناقشات اجلارية فيما بني األطراف بشأن            . احلكومـية الدولـية على السواء     
 . أنشطة التنفيذ املعهود هبا يف إطار الوالية، عن رضاها عن هذه األنشطةوأعربت األطراف، اليت علقت على. القضايا

ولئن كانت  . وطلبت أطراف كثرية توفري الوثائق يف وقت أكثر تبكرياً        . وتعلقـت أبـرز قضية بالوثائق      -٣
ة أو  أكثرية األطراف قد أبدت تقديرها الرتفاع جودة الوثائق فإن بضعة أطراف اقترحت استخدام لغة أقل تقني               

 .وأكد عدد من األطراف على أمهية التبكري يف توفري النسخ الصادرة باللغات احملددة. تعقيداً

وحددت بضعة  . وأعرب معظم األطراف عن التقدير جلودة وكفاءة تنظيم حلقات العمل واالجتماعات           -٤
راف غري املدرجة يف املرفق     أطـراف ضرورة إيالء اهتمام إضايف للتوازن يف املشاركة بني األطراف املدرجة واألط            

األول لالتفاقية، على التوايل؛ وأثارت بعض األطراف قضية اإلخطار املناسب التوقيت فيما يتعلق جبدولة حلقات               
 .العمل واإلعالن عنها

وشددت عدة أطراف على أمهية حتقيق توازن جغرايف مالئم فيما بني املوظفني، وبصفة خاصة يف الوظائف  -٥
وجاء يف أحد الردود أن اختالل .  إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على أهنا منقوصة التمثيلوأشري. العليا

 .التوازن يف التوظيف يؤدي إىل حتيز لقضايا معينة

واقترحت بعض األطراف أن تضطلع األمانة مبزيد . وكانت هناك بضعة تعليقات على برنامج عمل األمانة -٦
.  بالقضايا اليت هتم البلدان النامية، ولكنها مل تبني املصدر الذي سُتنقل منه املوارد الالزمة              مـن العمل فيما يتعلق    

وأشـارت بعـض األطـراف أيضاً إىل ضرورة زيادة الشفافية يف ختصيص املوارد وتقييم فعالية الربامج باملقارنة                 
 .بتكاليفها، وال سيما فيما يتعلق بالتمويل من خارج امليزانية

ت أكثرية األطراف تعليقات إجيابية على فائدة موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               وأبد -٧
وأشارت بعض األطراف إىل أن التغيريات املستقبلية ميكن أن تتضمن الترمجة إىل اللغات الرمسية . على شبكة الويب

 .ات البحث وحجم مكتبة الوثائقاألخرى لألمم املتحدة، وزيادة تواتر التحديثات، وزيادة قدر
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ورأت . وفـيما يتعلق بتوفري الدعم واللوجستيات أثناء الدورات أعربت األطراف عن رضاها بوجه عام              -٨
 .بعض األطراف أن هناك حاجة إىل تسهيالت احلواسيب واإلنترنت يف اجتماعات ما قبل الدورات

وطُلب خفض عدد االجتماعات وعقدها     . وليةوأشـارت بضعة أطراف إىل تنظيم العملية احلكومية الد         -٩
 وعلى حنو مماثل طُلب الثين عن إجراء املشـاورات غري        ). من أجل استيعاب الوفود الصغرية    (بالتـتابع ال بالـتوازي      

 .الرمسية وقصر املناقشات على أفرقة االتصال

 حواشي املرفق الثالث

)١( Message to Parties from the Executive Secretary, dated 6 July 2004 (ICA/MTP/COP9/04). 

)٢( ICA/MTP/COP9/04. 

_ _ _ _ _ 

 

 
 

 


