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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثالثة والعشرون

     ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول   ٦  -       نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

                      من جدول األعمال املؤقت  )  أ (  ١١      البند 
   :                        اإلدارية واملالية واملؤسسية       املسائل 

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                           أداء امليزانية لفترة السنتني 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني  أداء امليزانية
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت

 ةالتنفيذي مذكرة من األمينة

 ملخص

  ة         من فتر      األوىل          ة عشر شهرا       الثماني                                                              أداء ميزانية الصناديق االستئمانية اليت تديرها أمانة االتفاقية عن               هذه الوثيقة      تعـرض  
. ٥   ٢٠٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠                 النتائج احملققة حىت  ب                                               والغرض منها هو إبالغ األطراف باإليرادات والنفقات و  .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤       السنتني 

               االعتماد املؤقت                 ، مبا يف ذلك                                                            يف املائة من االشتراكات اإلرشادية يف امليزانية األساسية             ٦٤,٢     نحو                مت التوصـل ب          وقـد    
                يف املائة من        ٦٧,٥   ت        ة بلغ         عند نسب                             االتفاقية وبروتوكول كيوتو        ُ                  ، وأُبقي على نفقات         ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤        للفترة            كيوتو           لـربوتوكول 

                                      يف مسار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري                   للمشاركة    ة            ق االستئماني  ي د ا                                  بيد أن التربعات املقدمة إىل الصن       .                                امليزانـية املعتمدة هلذه السنة    
  .            على التوايل                       بدوالرات الواليات املتحدة،       دوالر  ٨     ٨٠٨     ٤٥١   و           دوالر أمريكي   ٢     ٣٦٦     ٠٦٣                       لألنشطة التكميلية بلغت       املناخ و

                                           ً                                                              واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة والبت يف اإلجراءات اليت ستدرج يف مشاريع املقررات  
                           عشرة ومؤمتر األطراف العامل  ة  دي ا                                مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته احل   ى  وص ي      واليت س         واملؤسسية                                 املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية 

  .                                                 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

   ة               ، وطلب إىل األمين    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                  ، امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )١ ( ٩-    م أ  /  ١٦                             اعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره      - ١
  .                                               ا قد يلزم إدخاله من تعديالت على ميزانية االتفاقية      قترح م ت               ً                                قدم إليه تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية وأن  ت     أن  ة        التنفيذي

َ              على أن ُتدَرج يف جدول       ) FCCC/CP/1996/2 (                                    من مشروع النظام الداخلي الساري          )  ه (  ١٠                  تـنص القـاعدة      - ٢   ُ       
   .                                                                                                    األعمال املؤقت لكل دورة عادية يعقدها مؤمتر األطراف، حسب اللزوم، مسائل تتعلق باحلسابات وبالترتيبات املالية

  .                                                                                         عادة اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تدرس هذه املسائل وتعد توصيات ليتخذ مؤمتر األطراف تدابري بشأهنا  من - ٣

  نطاق املذكرة- باء

       وينبغي   .  ٥   ٢٠٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                                                                   تقدم هذه الوثيقة معلومات مستوفاة عن اإليرادات والنفقات وأداء امليزانية حىت             - ٤
  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١     حىت                      بشأن حالة االشتراكاتFCCC/SBI/2005/INF.10                              قراءة الوثيقة مقترنة بالوثيقة 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -جيم 

     من     يكون                                        ً                                                       قـد تـود اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات املعروضة وأن تبت يف اإلجراءات اليت قد         - ٥
                  مؤمتر األطراف بأن  ى  وص ي      واليت س         واملؤسسية                                                  ريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية                                  الضـروري إدراجهـا يف مشا     

  .                                                                       ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل    عشرة     ادية                   يعتمدها يف دورته احل

  تقرير اإليرادات والنفقات-     ً ثانيا  

              التفاقية األمم                      للميزانية األساسية                    الصندوق االستئماين    -     ألف
                             ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ا

 امليزانية -١

      ٣٤,٨       قدرها       ٠٠٥ ٢-    ٢٠٠٤                                   ، ميزانية إمجالية لفترة السنتني       ٩-    م أ  /  ١٦                                   أقـر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ٦
          وبعد دخول   .                 ت لربوتوكول كيوتو                         مليون دوالر لالعتماد املؤق    ٥,٤٦           لالتفاقية و                          دوالرات الواليات املتحدة     ب             مليون دوالر   

ُ  ِّ                                                        ، ُحدِّد مبلغ االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو بالتناسب مع             ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١٦                                   بـروتوكول كيوتو حيز النفاذ يف          
ُ  ِّ                                                    وبذلك ُسوِّي مبلغ امليزانية اإلمجالية املعتمدة لفترة السنتني          .               مليون دوالر      ٤,٧٧         فبلغ       ٢٠٠٥                        أشـهر مـن عـام            ١٠,٥       
   ). ١      اجلدول  (             مليون دوالر     ٣٩,٦         فأصبح    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/2003/6/Add.1.  
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لسنتني مليزانية الربناجمية لفترة ا ا- ١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

                                 التكاليف املباشرة لألنشطة الربناجمية   ١٥     ٤١٧     ٣٠٧   ١٩     ٢٢١     ١٨٤   ٣٤     ٦٣٨     ٤٩١

                  تكاليف دعم الربامج  ٢     ٠٠٤     ٢٥٠  ٢     ٤٩٨     ٧٥٤  ٤     ٥٠٣     ٠٠٤

                       حتياطي رأس املال العامل       تسوية ا   ٧٣     ٧٨٩    ٣٦٥     ٨٦١    ٤٣٩     ٦٥٠
                         امليزانية اإلمجالية املعتمدة   ١٧     ٤٩٥     ٣٤٦   ٢٢     ٠٨٥     ٧٩٩   ٣٩     ٥٨١     ١٤٥

 اإليرادات -٢

                            املسامهة السنوية املقدمة من        من  ُ                                                                               ُيـتوقع متويـل امليزانية املعتمدة من االشتراكات اإلرشادية من مجيع األطراف و             - ٧
  .      ً                  تفصيالً لإليرادات املتوقعة ٢           ويبني اجلدول   .              احلكومة املضيفة

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ اإليرادات املتوقعة لفترة السنتني -٢اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

             يف االتفاقية                   االشتراكات من األطراف   ١٦     ٦٦٣     ٥٢٦   ١٦     ٤٨٠     ١٦٠   ٣٣     ١٤٣     ٦٨٦

          مة املضيفة             مسامهة من احلكو    ٨٣١     ٨٢٠    ٨٣١     ٨٢٠  ١     ٦٦٣     ٦٤٠

                                        مسـامهات األطـراف يف االعـتماد املؤقت            صفر  ٤     ٧٧٣     ٨١٩  ٤     ٧٧٣     ٨١٩
               لربوتوكول كيوتو

                      جمموع اإليرادات املتوقعة   ١٧     ٤٩٥     ٣٤٦   ٢٢     ٠٨٥     ٧٩٩   ٣٩     ٥٨١     ١٤٥

     يف    ٧,  ٦٧ (                         دوالرات الواليات املتحدة     ب                مليون دوالر        ٢٢,٤                 ، كان قد ورد      ٥   ٢٠٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠      حـىت  و - ٨
  )           يف املائة     ٣٩,٦ (                مليون دوالر       ١,٩               فترة السنتني و               املتوقعة ل                         يف ميزانية االتفاقية                         االشتراكات اإلرشادية          من جمموع   )        املائـة 

   ً           َّ                                                       فضالً عن ذلك، حتصَّل مما مت استالمه من تربع احلكومة املضيفة واملسامهات              .                                        مـن االعـتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو      
ٌ                   ملالية املقبلة والفائدة واإليرادات املتنوعة، إيراٌد إمجايل بلغ                                        ُّ                      املستحقة عن السنوات السابقة والسُّلف عن الفترات ا                 مليون    ٢٨                                             

   ). ٣      اجلدول  (     دوالر 



FCCC/SBI/2005/13 
Page 5 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ اإليرادات الفعلية حىت -٣اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

                          مسامهات يف ميزانية االتفاقية   ٢٢     ٤٣٣     ٦٤٨

   فة                  تربع من احلكومة املضي  ١     ٩٥١     ٠٨٣

                                  رصيد اشتراكات مرحل من سنوات سابقة  ١     ١٠٧     ٤٦٧

ُ          اشتراكات عن سنوات مقبلة ُدفعت مقدما    ٣٠٣     ٦٠٤                   من أجل االتفاقية                        

     ٢٠٠٥                                        اشتراكات يف االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو   ١     ٨٩٢     ٧٥٤

ُ          اشتراكات عن سنوات مقبلة ُدفعت مقدما   ٨٥     ١٧٤                         من أجل بروتوكول كيوتو                        

          دات خمتلفة           فوائد وإيرا    ٢٨٥     ٩٩٦

                      جمموع اإليرادات الفعلية   ٢٨     ٠٥٩     ٧٢٦

  ،  )٢ (       ً  مشتركاً  ٢٠         من أكرب  ٨               مشتركني، أو     ١٠                 فأربعة من أكرب      .                    شتراكات غري املسددة             حالة اال   ٤             ويبني اجلدول    - ٩
    عام      ً                                 طرفاً يف االتفاقية، اشتراكاهتم عن          ١٨٩                        طرفا، من بني ال           ١١٤          ومل يدفع     .     ٢٠٠٥                                    مل يدفعوا بعد اشتراكاهتم عن عام       

     ً                                                                                                   طرفاً أي اشتراك على اإلطالق يف امليزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ منذ قيامها                  ٢٠          ومل يدفع     .     ٢٠٠٥
     ً                   طرفاً ومل يدفع منهم        ١٤٧                                                    ، دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ بالنسبة ل               ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠    ويف    .     ١٩٩٦        يف عام   

  .     ً                طرفاً حىت ذلك التاريخ  ٤١                وتوكول كيوتو إال                             االشتراكات يف االعتماد املؤقت لرب

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ االشتراكات غري املسددة حبسب السنة حىت -٤اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

       يناير  /             كانون الثاين ١           مستحقة منذ  عدد األطراف ملبلغ غري املسددا
١٩٩٦   ٢٠   ١٦     ١٣٤     
١٩٩٧   ٢٥   ٣٠     ٨٢٨     
١٩٩٨   ٢٨   ١٧     ٥٠٦     
١٩٩٩   ٢٨   ١٣     ٨٧٤     
٢٠٠٠   ٣٢   ١٨     ٥٢٢     
٢٠٠١   ٣٦   ٢٧     ٥٢١     
٢٠٠٢   ٤٣    ٢١٣     ٧٢١     
٢٠٠٣   ٥٦    ٤٠٢     ٧٠٩     
٢٠٠٤   ٧٥    ٨١٧     ٩٥٠     
٢٠٠٥    ١١٤  ٩     ٥٨٦     ٠١٤     
      اجملموع    ١١     ١٤٤     ٧٧٩

 
                                                      

     يف    ٨٩       ً               مشتركاً ما نسبته       ٢٠                             يف املائة واشتراكات أكرب        ٧٥                      مشتركني ما نسبته       ١٠                     تشكل اشتراكات أكرب      ) ٢ (
  .                                املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية
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 لنفقاتا -٣

      ٢٦,٤    حنو   (                         دوالرات الواليات املتحدة     ب      دوالر            مليون       ٢٣,٤    حنو     ،   ٥   ٢٠٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠                    بلغت النفقات، حىت     -  ١٠
        لفترة                                              يف املائة من امليزانية املعتمدة لألنشطة الربناجمية    ٦٧,٥            أو ما نسبته   )                           إضـافة تكاليف دعم الربامج        عـد         والر ب  د         ملـيون   
                                                                                                            وقد أدى البطء يف استالم االشتراكات حىت اآلن، ال سيما االشتراكات يف االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو، إىل                   .       السنتني

  .     ً                     شهراً األوىل من فترة السنتني  ١٨                                  يف املائة الذي يتوقع عادة خالل ال    ٧٥         البالغ                  ً             تدين النفقات نسبياً عن احلد األقصى

 النفقات حسب الربامج

                  املرصودة لفترة                                                  ، مبا يف ذلك االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو،                               مقارنة ملخصصات امليزانية    )  أ ( ٥               ترد يف اجلدول     -  ١١
                 كنسبة مئوية من    (                          ً       ويعود اخنفاض النفقات نسبياً       .             كل برنامج           األوىل حسب     ١٨      ال                                          السـنتني والـنفقات بالنسبة لألشهر       

                                                                              ً     ً                     مبوجب برنامج اآلليات التعاونية إىل كون امليزانية األساسية للربنامج قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً بعد إضافة االعتماد     )         امليزانية
                           ن الصندوق االستئماين اخلاص           وقد كا   .                                                                                املؤقـت لـربوتوكول كيوتو قبل أقل من مخسة أشهر من هناية الفترة املستعرضة             

                                                غري أن الصورة ستتغري حبلول هناية العام بوصول          .                                                                     باألنشـطة التكميلـية حـىت اآلن املصـدر الرئيسي لتمويل الربنامج           
  .              ُّ                                                                  االشتراكات وتكثُّف األنشطة املتعلقة باالعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو مبا فيها تعيني املوظفني

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠امج حىت  النفقات حبسب الرب-)أ(٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 النفقات كنسبة مئوية
 من امليزانية

 ٣٠ات حىت ــالنفق
 ٢٠٠٥يونيه /حزيران

 املعتمدة لفترة ةــامليزاني
 الربنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

                         التوجيه التنفيذي واإلدارة  ٢     ٨٧٩     ٣٩٠  ١     ٨٧٣     ٤٢٢     ٦٥,١

  ) أ (              اخلدمات اإلدارية - - 

            خدمات اإلعالم  ٤     ٩١١     ٣٨٢  ٣     ٣٩٠     ٨٧٣     ٦٩,٠
                                     الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات  ٤     ٠٠٢     ١٦٩  ٢     ٩٢١     ١١٩     ٧٣,٠
                 اآلليات التعاونية  ٤     ٤٣٠     ٩٦٦  ١     ١٨٤     ١٤٤     ٢٦,٧
        التنفيذ  ٥     ١٤٣     ٥١٠  ٤     ١١١     ٥٦٥     ٧٩,٩
                                    األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية  ٦     ٣٩٩     ٩٩٣  ٤     ٦٤١     ٥٦١     ٧٢,٥
                 التنمية املستدامة  ٣     ٢٥٠     ٨٠١  ٢     ٢٨٣     ٠٤٧     ٧٠,٢
                               تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  ٣     ٦٢٠     ٢٨٠  ٢     ٩٧٦     ٧٧٨     ٨٢,٢
      اجملموع   ٣٤     ٦٣٨     ٤٩١   ٢٣     ٣٨٢     ٥٠٩     ٦٧,٥

  .                                                          تغطى مجيع تكاليف برنامج اخلدمات اإلدارية من تكاليف دعم الربامج  ) أ ( 
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                       النفقات حسب وجه اإلنفاق

                               فتكاليف املوظفني تشمل الرواتب      .                                           حسب وجه اإلنفاق مفصلة إىل ست جمموعات              النفقات  )  ب ( ٥              يـبني اجلدول     -  ١٢
                                                                                                                    وتكالـيف املوظفني املشتركة املتعلقة باملوظفني املعينني يف مناصب معتمدة ورواتب املوظفني بعقود قصرية األجل واملساعدة                

      ويظهر    ".                 اخلرباء االستشاريني  "             ضمن بند      ُ                          ً             وأُدرج اخلرباء اخلارجيون، أفراداً ومؤسسات،      .                                 املؤقـتة وساعات العمل اإلضافية    
                       وتشمل تكاليف التشغيل     .                              ً                                                              سفر املوظفني يف بعثات رمسية منفصالً عن سفر اخلرباء إىل حلقات العمل واملشاورات غري الرمسية              

   ات                                                      أما املنح واملسامهات فهي مبالغ تدفع إىل وحدة اخلدم          .                                                               العامـة املـبالغ املدفوعـة إىل موردي خمتلف السلع واخلدمات          
                                                                                                                                املشتركة لألمم املتحدة يف بون عن إدارة املباين، اليت تقدم خدمات لوجستية وإدارية إىل األمانة، واملسامهة السنوية إىل الفريق                   

  .                            احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

            يف املائة     ٧٥      بالغ                                                                                                 وباستثناء اإلنفاق على املنح واملسامهات، فإن مجيع النفقات تبقى دون املستوى األقصى املثايل ال              -  ١٣
                       ً                                                                            وبعض النفقات األقل نسبياً الواقعة حتت بعض البنود غري املتعلقة باملوظفني هي مثرة جهود بذلت يف                  .                      من امليزانية املعتمدة  

                                                                                                                    العام األول من فترة السنتني لتقليص النفقات على اخلرباء االستشاريني، واخلرباء، وسفر املوظفني بقصد ضمان توفر أموال              
   ً           فضالً عن ذلك،      ). FCCC/SBI/2004/13      انظر   (                                                              ع الرواتب يف حال استمرار تقلبات سعر الصرف غري املواتية                       كافـية لدف  

    ومن   .     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١٦                                                                                    زادت امليزانـية املخصصة هلذه البنود بسبب إدراج االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو يف          
                                                  دخول الربوتوكول حيز النفاذ بسبب بطء استالم                                                                           جهـة أخـرى، مل يتسـن لألمانة صرف هذه امليزانية اإلضافية حال            

      وعالوة   .                                                                                           وتظهر املنح واملسامهات جتاوزا لالعتماد ويعود السبب يف ذلك أساسا إىل تقلبات سعر الصرف               .            االشـتراكات 
ُ                                                               عـلى ذلك، ُسددت املبالغ املستحقة لقاء إدارة املباين عن الفترة من                     ديسمرب /              كانون األول    ٣١       إىل       ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز  ١         

  .    ٢٠٠٥      يونيه  /                   مقدما حبلول حزيران    ٢٠٠٥

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت وجه اإلنفاق النفقات حسب -)ب(٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 النفقات كنسبة مئوية
 حسـب من امليزانية

 وجه اإلنفاق
النفقـات كنسبة 
 مئوية من امليزانية

ات حىت ــالنفق
يونيه / حزيران٣٠

٢٠٠٥ 

املعتمدة  ةــامليزاني
ني ـالسنت رةـلفت

 وجه اإلنفاق ٢٠٠٥-٢٠٠٤
              تكاليف املوظفني   ٢٣     ٧١٧     ٨٩٨   ١٧     ٠٠٦     ٨٥٣     ٧١,٧     ٧٢,٧

                 اخلرباء االستشاريون  ١     ٦٠٨     ١٢٥    ٦٧٩     ٨٧٦     ٤٢,٣    ٢,٩

      اخلرباء  ١     ٦٣١     ٢٥٠    ٥١٦     ٧٧٠     ٣١,٧    ٢,٢
           سفر املوظفني  ١     ٥٦٨     ٧٦٣    ٨٦٩     ٩١٥     ٥٥,٥    ٣,٧
                    اليف التشغيل العامة  تك  ٣     ٩١٢     ٤٥٥  ١     ٩٨٤     ٣٦١     ٥٠,٧    ٨,٥
              املنح واملسامهات  ٢     ٢٠٠     ٠٠٠  ٢     ٣٢٤     ٧٣٤      ١٠٥,٧     ١٠,٠

                     جمموع النفقات املباشرة   ٣٤     ٦٣٨     ٤٩١   ٢٣     ٣٨٢     ٥٠٩     ٦٧,٥      ١٠٠,٠
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 تأثري التقلبات يف أسعار الصرف -٤

               لية لالتفاقية،                     على املوارد املا                   الذي ميارسه ذلك       ضغط     وال                                                  هبوط قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو              بسبب   -  ١٤
               مليون دوالر      ١,٥                                                             ، لألمينة التنفيذية، بصورة استثنائية، بسحب مبلغ لغاية          )٣ (  ١٠-    م أ  /  ١١                              أذن مؤمتر األطراف، يف مقرره      

                                                                                                                      مـن األرصدة غري املنفقة من الفترات املالية السابقة للتخفيف من جتاوز االعتماد املخصص للرواتب بسبب اخنفاض قيمة                  
                                                                                             قرار من الضغط وأصبحت األمانة يف وضع يسمح هلا بالقيام بواليتها دون أن يؤثر ذلك على                                 وقد خفف هذا ال     .       الدوالر

  .                            عقود عمل من تعينهم من املوظفني

                                                    الصـندوق االسـتئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية        -     باء
                                   األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                           إطار الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم                                               معلومات عن اإليرادات والنفقات يف        ٦             يقدم اجلدول    -  ١٥
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠   و    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١                            يف الفترة اليت تتراوح ما بني                              املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                        وتكون األطراف مؤهلة     .                                                                                         وتواصـل األمانـة تطبيق سياستها احلالية املتمثلة يف توفري الدعم املايل لألطراف املؤهلة              -  ١٦
                           دوالرات الواليات املتحدة يف     ب         دوالر    ٦     ٥٠٠                                                                                للحصول على متويل إذا كان الناتج احمللي اإلمجايل للفرد فيها مل يتجاوز مبلغ              

                       هذا احلد األقصى إىل        رفع  ُ وُي  .      ً                                                                                   وفقاً إلحصاءات دائرة إدارة البيانات التابعة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية            ٣   ٢٠٠       عـام   
                                                                                                                  دوالر يف حالـة الـدول النامـية اجلزرية الصغرية أو يف حال قيام الطرف بتوفري من يعمل كعضو ضمن أعضاء                       ١٠    ٠٠ ٠
  . )٤ (     املكتب

       ً                                                                        مشاركاً على مساعدة مالية حلضور الدورة العشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني            ٠  ١٢        ، حصل       ٢٠٠٤          يف عـام     و -  ١٧
       ً                                                مشاركاً آخر إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف وإىل            ١١٥    ور        ً                دوالراً ومت متويل حض       ٥٠٤     ٥٤٦                       يف بـون بكلفة بلغت      

                                                          والدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يف                                                      لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                               الدورة احلادية والعشرين ل   
 ً                     اً على مساعدة مالية            مشارك    ١٢٠        ، حصل       ٢٠٠٥         ويف عام     .       ً   دوالراً    ٧٧٧     ٨٣٦                                      بوينس آيرس، باألرجنتني، بكلفة بلغت      

  .      ً  دوالراً   ٦٢٣     ٣٤١                                                                     حلضور الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني يف بون بكلفة بلغت 

 اإليرادات -١

       دوالرات  ب      دوالر            مليون      ٢,٤     ً        طرفاً حنو      ١٦    من               ات الواردة        التربع      بلغت     ، ٥   ٢٠٠         يونـيه    /           حزيـران    ٣٠      حـىت    -  ١٨
                                ومثل الرصيد املرحل من الفترة       .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                  ن تقدير التمويل لفترة السنتني                         يف املائة فقط م      ٤٠       ، أي                  الواليات املتحدة 

     ٢,٩                                                                                                       ً                      املالـية السابقة، والوفورات اليت حتققت من فترة االلتزامات السابقة، والفوائد واإليرادات املتنوعة، إيرادا إمجالياً بلغ                 
  .          مليون دوالر

                                                      

) ٣ (  FCCC/CP/2004/10/Add.1.  
                                                 الذين مل يدفعوا اشتراكاهتم يف امليزانية األساسية وذلك                                                  تعليق العمل باملمارسة املتمثلة يف عدم دعم األطراف       مت    ) ٤ (

   ).  ٩٢     إىل   ٩٠          ، الفقرات FCCC/SBI/2005/10   (    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١        إىل غاية 



FCCC/SBI/2005/13 
Page 9 

 النفقات -٢

                                                                           لدعم للمشاركني، كما أشري إىل ذلك أعاله، مقترنة بالنفقات املتكبدة لسفر                                 َّ               بلغ إمجايل النفقات املتكبَّدة لتقدمي ا      -  ١٩
                                                يف املائة اليت صرفت يف تكاليف دعم الربامج،           ١٣                                                                    أعضاء املكتب، وتسويات السنوات السابقة واملصاريف املتنوعة ونسبة         

  .      ً  دوالراً   ٦١٦     ٧١٢                                     مليون دوالر مما أسفر عن رصيد مايل بلغ    ٢,٣   حنو 

                       ُ               كاحتياطي نقدي تشغيلي، سُيستعمل هذا       )                                        يف املائة من معدل النفقات السنوية        ١٠ (             بلغ املطلوب                 بعـد حجز امل    -  ٢٠
                                                                                                             الرصيد، إضافة إىل أية اشتراكات جديدة، يف تغطية مشاركة األطراف املؤهلة يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف ويف        

   .                يف بروتوكول كيوتو                                                   الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

                                                               حالـة الصـندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم           - ٦      اجلدول 
  ٥   ٢٠٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠                      بشأن تغري املناخ حىت                      املتحدة اإلطارية 

  )                      بدوالرات الواليات املتحدة (                                                  

         اإليرادات 

     ٢٠٠٣  �      ٢٠٠٢                    ل من ميزانية الفترة            َّ الرصيد املرحَّ    ٣٤٥     ٩٩٠
                                            الوفورات اليت حتققت من فترة االلتزامات السابقة    ١٥٩     ٢٩٥
     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                  املسامهات الواردة يف   ٢     ٣٦٦     ٠٦٣
                        الفائدة وإيرادات متنوعة   ٣٠     ٧٦٠
  )    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠   حىت    (             جمموع اإليرادات  ٢     ٩٠٢     ١٠٨

        النفقات 
                سفر أعضاء املكتب   ٦٦     ٩٩٦
                            والدورة العشرين للهيئة                                                  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                         الدورة العشرين ل    ر   ً     ركاً حلضو  ا     مش    ١٢٠       سـفر       ٥٠٤     ٥٤٦

     ٢٠٠٤      يونيه  /             ، بون، حزيران               الفرعية للتنفيذ
                                 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية                                                                  الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف والدورة احلادية والعشرين ل           ً      ركاً حلضور  ا     مش   ١٥ ١     سفر      ٧٧٧     ٨٣٦

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /          كانون األول  ،       س آيرس ن ي    ، بو                                            لدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    وا            والتكنولوجية
  ٥   ٢٠٠      مايو /    أيار       ، بون،                       دوريت اهليئتني الفرعيتني   ً     ركاً حلضور ا    مش   ١٢٠    سفر     ٦٢٣     ٣٤١
                     والنفقات التشغيلية                      تسويات السنوات السابقة   ٥٤     ١٦٤
                     جمموع النفقات املباشرة  ٢     ٠٢٦     ٨٨٤
               ليف دعم الربامج   تكا    ٢٥٨     ٥١٣
             جمموع النفقات  ٢     ٢٨٥     ٣٩٦
       الرصيد    ٦١٦     ٧١٢

 الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية -جيم 

                                                                                               معلومات عن اإليرادات وااللتزامات املالية اليت جرى التعهد هبا يف إطار الصندوق االستئماين               ٧              قـدم اجلدول     ي -  ٢١
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠   و    ٢٠٠٤    اير   ين /             كانون الثاين ١               للفترة ما بني                 لألنشطة التكميلية
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 اإليرادات -١

     ً                  شهراً األوىل من فترة      ١٨                                                               مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية خالل ال               ٨,٨                       مت تلقي تربعات قدرها      -  ٢٢
                  ضافة الرصيد املرحل                    مليون دوالر بعد إ     ١٦,٣                                                                               السنتني احلالية، مما رفع املبلغ اإلمجايل املتاح لدى الصندوق االستئماين إىل حنو             

  .                                                                          ، والوفورات اليت حتققت من فترة االلتزامات السابقة، والفائدة واإليرادات املتنوعة    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢        من فترة 

 النفقات وااللتزامات -٢

                                           مليون دوالر يف حني جرى التعهد بالفعل           ٨,٥       حنو       ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                     تبلغ النفقات الفعلية املتكبدة حىت       -  ٢٣
ُ          مشروعاً بعُضها ال      ٣١        لتمويل    )                   ً                                      مليون دوالر تقريباً إذا أدرجنا تكاليف دعم الربامج          ١٣    أو   (             مليون دوالر         ١١,٥        بإنفاق      ً       

                    مليون دوالر ملشاريع    ٣,٣            ً                               وسيخصص قريباً الرصيد غري املتعهد به بقيمة       .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢           ً                      يزال مستمراً منذ فترة السنتني      
  .                      ً تتم املوافقة عليها الحقاً                 أو أنشطة جديدة     ٢٠٠٥                             تضم أنشطة ستستمر إىل هناية عام 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حالة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية حىت -٧اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

         اإليرادات 

     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                    ل من ميزانية الفترة            َّ الرصيد املرحَّ  ٧     ١١٦     ٢٤٥
                                            الوفورات اليت حتققت من فترة االلتزامات السابقة    ١٠٥     ٤١٥
     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                  املسامهات الواردة يف   ٨     ٨٠٨    ٥١ ٤
                        الفائدة وإيرادات متنوعة    ٢٤٨     ٠٣٠
  )    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠   حىت    (             جمموع اإليرادات   ١٦     ٢٧٨     ١٤١
                املشاريع املعتمدة   ١١     ٤٨٦     ٦٢٨
                  تكاليف دعم الربامج  ١     ٤٩٣     ٢٦٢
          االلتزامات     جمموع    ١٢     ٩٧٩     ٨٩٠
       الرصيد  ٣     ٢٩٨     ٢٥١

ـ   وي -  ٢٤               يلية يف فترة    م                                                                            وثيقة قائمة باملشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التك                           م مـرفق هذه ال       ض
ُ                                                          وتتعلق هذه املشاريع باألنشطة التكميلية اليت ُحددت من أجلها االحتياجات من املوارد يف امليزانية                .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤        السنتني                                            

   ). ٩-   م أ / ٦ ١         واملقرر FCCC/SB1/2003/15 (                          الربناجمية لفترة السنتني هذه 

                                                         الصـندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من         -    دال 
  )         صندوق بون (             حكومة أملانيا 

                                                                                                                    يف إطـار العـرض الذي قدمته الستضافة أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف بون، تعهدت حكومة أملانيا                    -  ٢٥
ُ                                                     ُتستخدم لتغطية النفقات املتعلقة بالترتيب للمؤمترات               يورو    ١     ٧٨٩     ٥٢٢       قدرها    )           صندوق بون  (                           بتقدمي مسامهة سنوية خاصة     

       الفترة                                               اإليرادات والنفقات يف إطار صندوق بون يف          ٨                  ويبني اجلدول رقم      .                                              وبعـض حلقـات العمـل الـيت تعقد يف بون          
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        تنفيذها                                مليون دوالر األنشطة املزمع       ١                                       وسيغطي الرصيد املتبقي البالغ حنو        .    ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠    حىت        ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
  .    ٢٠٠٥                        يف الفترة املتبقية من عام 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حالة صندوق بون حىت -٨اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  
         اإليرادات 

  ) أ (       املسامهات  ٤     ٤٣٨     ٣٩٥
                        الفائدة وإيرادات متنوعة   ٣٠     ٢٩٩
              جمموع اإليرادات  ٤     ٤٦٨     ٦٩٤

        النفقات 
            دعم املؤمترات 

          ق املؤمترات    مراف  ١     ٧٦٢     ١٦٣
        املوظفون    ٧٥٥     ٢٠٤
            دعم املؤمترات  :             اجملموع الفرعي  ٢     ٥١٧     ٣٦٧

                      الدعم اإلعالمي للمؤمترات 
                      احلواسيب والربط الشبكي    ٥١٢     ٢٣٤
        املوظفون   ٩٦     ٤٩٠
             الدعم اإلعالمي  :             اجملموع الفرعي    ٦٠٨     ٧٢٤
        يف بون                            السفر للمشاركة يف حلقات العمل    ١٩١     ٩٩١
    امج              تكاليف دعم الرب    ٤٣٠     ٠٧٢
             جمموع النفقات  ٣     ٧٤٨     ١٥٤
                            الوفورات من الفترات السابقة  ٥     ٣٩٨
                        احتياطي رأس املال العامل    ٣٠٠     ٠٠٠
       الرصيد  ١     ٠٢٥     ٩٣٨

  .              يورو يف السنة ١     ٧٨٩     ٥٢٢            أي ما يعادل   ) أ ( 

  تكاليف دعم الربامج-هاء 

                                               لنفقات العامة على مجيع الصناديق االستئمانية                        يف املائة من ا      ١٣    ً                              ُ                 وفقاً لإلجراءات املالية لألمم املتحدة، ُتدفع نسبة         -  ٢٦
    َّ                                               وتقدَّم معظم هذه اخلدمات داخل األمانة من برنامج          .                                                                      التابعة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لتغطية اخلدمات اإلدارية        

             وظفني وخدمات           ِّ                                                                      بينما تقدِّم األمم املتحدة اخلدمات املركزية كمراجعة احلسابات وجداول رواتب امل            .                  اخلدمـات اإلدارية  
  .                                       االستثمار واخلزينة على أساس سداد التكاليف

  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤     ً                      شهراً األوىل من فترة السنتني   ١٨    ال                            تكاليف دعم الربامج على مدى      حالة    ٩           ويبني اجلدول  -  ٢٧
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 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حالة تكاليف دعم الربامج حىت -٩اجلدول 
 )دوالرات الواليات املتحدة(

           وجه اإلنفاق 
         اإليرادات 

     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢           َّ          الرصيد املرحَّل من فترة   ١     ٦٨٠     ٩٧٥
                                                 إيرادات تكاليف دعم الربامج من الصناديق االستئمانية  ٥     ٠٩٧     ٤٧٢
                        الفائدة وإيرادات متنوعة   ٧٣     ٩٢٦
              جمموع اإليرادات  ٦     ٨٥٢     ٣٧٣
                    تكاليف موظفي األمانة  ٣     ٨٥٧     ٩١١
                                 تكاليف األمانة غري املتعلقة باملوظفني    ١٢٧     ٩٧٧
                   إمجايل تكاليف األمانة  ٣     ٩٨٥     ٨٨٨
                              اخلدمات اليت تقدمها األمم املتحدة    ٤١٣     ١٣٦
             جمموع النفقات  ٤     ٣٩٩     ٠٢٤
                            الوفورات من الفترات السابقة   ١٦     ٢١٢
       الرصيد  ٢     ٤٦٩     ٥٦١

  أداء الربامج-     ً ثالثا  

 التوجيه التنفيذي واإلدارة  -ألف 

         امليزانية                           برنامج العمل املقدم مع                                متسقة مع تلك املبينة يف              اإلدارة                      التوجيه التنفيذي و          برنامج                نتائج أنشطة           كانـت    -  ٢٨
  .FCCC/SBI/2003/15/Add.1)     نظر ا   (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                      الربناجمية لفترة السنتني 

ـ  -  ٢٩                          االتفاقية وموظفيها بشكل         هيئيت                                                        بإدارة وتنسيق أنشطة األمانة وإسداء املشورة إىل          ة             التنفـيذي   ة          األميـن   ت      وقام
                                                                                                    د الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف والدورتني العشرين واحلادية والعشرين والثانية والعشرين للهيئتني                         مت إعداد وعق   و  .      مستمر

  .      لألمانة  ة    قدمُ                       ُشرع يف متابعة الطلبات امل                                                              الفرعيتني واحللقة الدراسية للخرباء احلكوميني وعدة اجتماعات للمكتب و

                                                     والنظام اإلداري أولوية قصوى لإلبقاء على اتصاالت وثيقة                                              ويف جمال العالقات اخلارجية، أعطت اإلدارة التنفيذية -  ٣٠
                                                      وواصل الربنامج تشجيع التنسيق مع املنظمات الشريكة إىل       .                                                           مـع األطراف من مجيع املناطق ومع احلكومة املضيفة لألمانة         

        ً       ً    اجتماعاً ومؤمتراً      ٢٥٠  ُ                          وُمثلت األمانة يف أكثر من        .                                                                      جانـب متثيل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن املناخ يف أنشطة االتصال          
ُ                     وقد ُعززت عالقات الشراكة     .                ومناسـبة أخرى               ً                                                       وكان مثة أيضاً طلب شديد على املعلومات من قبل وسائط اإلعالم ال              .     

  .                                        سيما بشأن دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ

               ، أو ممثلها،   ة           التنفيذي  ة        األمين  ت                                                                           وكجـزء من االتصال املؤسسي مع هيئات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، قام             -  ٣١
                       جلنة التنمية املستدامة                                                            التاسعة واخلمسون للجمعية العامة لألمم املتحدة ودورات                                                   باملشاركة يف مناسبات، من بينها، الدورة       

                 إىل فريق اإلدارة          فعالة               دمت مسامهات     ُ وقُ  .                                                                                 واجتماعات جملس مرفق البيئة العاملية وجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة          
                             وشاركت األمينة التنفيذية     .       بالربامج                                            جلنة األمم املتحدة الرفيعة املستوى املعنية           إىل                                    ع لربنامج األمم املتحدة للبيئة و                   البيئية التاب 
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    ً                                                                                                              أيضاً يف االجتماع الدويل يف موريشيوس بشأن االستعراض العشري لربنامج عمل بربادوس واملؤمتر العاملي بشأن احلد من                 
  .                            ة االتفاقية اإلطارية ذات الصلة                               الكوارث واطلعت املؤمترات على أنشط

       اليت      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                               واإلدارة يف إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                                           بـدأ برنامج التوجيه التنفيذي     و -  ٣٢
                  االستعراض الداخلي                                    وقاد، بواسطة نائب األمينة التنفيذية،   .                                                            ارتبطـت بإعـادة هيكلة كبرية لربامج األمانة وأشرف عليها        

                                   ً                   على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات فضالً عن استعراض               وأشرف  .                                               طة الذي طلبته الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف          لألنش
                                                  املشاورات الداخلية املتعلقة باالنتقال إىل جممع        ة           التنفيذي  ة                   قاد نائب األمين    ،    كذلك  .                                        تنفيذ نظام املعلومات اإلدارية املتكامل    

  .                 األمم املتحدة اجلديد

  اإلدارية اخلدمات- ءاب

      خدمات    يف           املالية و              البشرية و                                        تقدمي الدعم لألمانة يف إدارة مواردها         ً      ً        دوراً حموريـاً يف                          اخلدمـات اإلداريـة          أدت   -  ٣٣
 .                                       االتصال باألمم املتحدة بشأن املسائل اإلدارية        إىل جانب       السفر       خدمات    و              وإدارة املباين        املشتريات

                                                          نظمات األمم املتحدة يف بون واحلكومة املضيفة بشأن إنشاء                                                        وواصـلت اخلدمات اإلدارية دعم املشاورات بني م        -  ٣٤
                                                       وظلت األمانة على اتصال وثيق باحلكومة املضيفة لضمان          .                                                         جممع األمم املتحدة الذي سيضم مجيع منظمات األمم املتحدة        

                               االنتقال دون تكبيد األطراف                                                                                                   استجابة املباين اجلديدة ألعلى املعايري املتعلقة بالتصميم املستدام وأمن املوظفني والزوار وإمتام           
  .                                                                          عقدت اجتماعات منتظمة مع ممثلي احلكومة املضيفة لضمان التنفيذ الفعلي التفاق املقر و  .                  نفقات إضافية مهمة

                                                                                 قـام جملـس مراجعي حسابات األمم املتحدة بإعداد ومراجعة احلسابات عن الفترة                                          ويف جمـال اإلدارة املالـية،        -  ٣٥
               حالة تنفيذ       بشأن                                                                   وصدرت البيانات املالية املراجعة، وتقرير اجمللس وتعليقات األمانة           .  ٤   ٢٠٠                    يف بدايـة عام          ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢

                                                          لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية          )Add.1-2 و  FCCC/SBI/2004/12   (    ٢٠٠٤        يف عام                     توصـيات اجمللـس     
                 كما جاء شرحه يف      كثب                  الربناجمية احلالية عن           امليزانية        تنفيذ        وجيري رصد  .                                             العشـرين ومؤمتـر األطـراف يف دورته العاشرة     

                                 باالشتراكات يف امليزانية األساسية            خطارات                                     إىل مجيع األطراف يف الوقت احملدد اإل              وأرسلت    .             هذه الوثيقة                     الفصـل الثاين من     
َ                                                اسـتنادا إىل امليزانـية املراَجعة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف التاسع               ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                   لفـترة السـنتني           ارات            وأرسلت إخط   .                          

-    ٢٠٠٤                                                  وأعدت البيانات املالية املؤقتة عن فترة السنتني         .     ٢٠٠٤     اية   هن               إىل األطراف يف                                      باملسـامهات يف بـروتوكول كيوتو       
                                                                          وصدرت لتعرض على نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين         ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١         حـىت        ٢٠٠٥

) FCCC/SBI/2005/INF.4 .(      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                     ة الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                        وعرضـت امليزانـي    )   FCCC/SBI/2005/8   
                                                                                                            على اهليئة الفرعية للتنفيذ خالل نفس الدورة فتمخض ذلك عن توصية مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                   ) Add.1-2 و

   .                مشاريع مقررات                                                                             ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل باعتماد

                                    أبلغت عن هذه األنشطة يف الوثيقة                                      يف تنسيق جهود مجع األموال و            ً     حموريـاً                         ً        أدت اخلدمـات اإلداريـة دوراً      و -  ٣٦
) FCCC/SBI/2005/INF.5 .(         ووجهـت رسائل عديدة تتعلق جبمع األموال إىل األطراف ومت االنضمام إىل عدد كبري من                                                                            

                                           دوالر دفعت إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف  ٢     ٣٦٦     ٠٦٣    لغت                                            اتفاقـات االشتراك فتمخض ذلك عن تربعات ب      
      ً                                  دوالراً إىل الصندوق االستئماين لألنشطة       ٨     ٨٠٨     ٤٥١                                                                   مسـار اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومبلغ            

  .         التكميلية
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   .             خارجية شاغرة  /    خلية     دا  ة ف ي     وظ   ٣٨                   خارجية شاغرة و    ة ف ي     وظ   ٢٦                                          أصدرت وحدة املوارد البشرية إعالنات عن        و -  ٣٧
                        ويف إطار اإلعداد إلعادة      .            قيد التعيني               وظيفة األخرى       ١٣      ال                 ، وال تزال      ٥١                         املعلن عنها، مت شغل        ٦٤                        ومن بني الوظائف ال       

                                                                 ، عملت وحدة املوارد البشرية عن كثب مع املديرين لضمان حتول               ٢٠٠٦       يناير   /                                           هـيكلة األمانـة ابتداء من كانون الثاين       
                                                       جمموعة واسعة من األنشطة التدريبية من أجل تلبية            ظيم     تن  مت                                ويف جمال تطوير قدرات املوظفني،        .   يد                   سلس إىل اهليكل اجلد   

                       نظر الفصل اخلامس من هذا     ، ا                                لالطالع على املزيد من املعلومات     (                                                      االحتياجات املتنوعة للمنظمة وضمان مستوى أداء عال        
 . )       التقرير

                                                             التنفيذية بشأن املشتريات، تولت وحدة املشتريات واخلدمات                                                        وبعد إصدار صيغة منقحة لتفويض السلطة لألمينة       -  ٣٨
                                 طلبية شراء وعدة عقود مهمة         ٣٣١                            وتضمنت أعمال املشتريات      ٠                                                     العامة املسؤولية عن مجيع األعمال املتعلقة باملشتريات      

  .            مليون دوالر   ٦,٥                   زاد حجمها اإلمجايل عن 

                                          وعالوة على ذلك، مت تقدمي مساعدات السفر        .     بعثة     ٦٧٤                                                     اختـذت ترتيـبات السـفر ألجل املوظفني الذاهبني يف            -  ٣٩
          َّ                    مندوبا مموَّال حلضور الدورتني        ٣٥٥                                                   من حلقات العمل واالجتماعات غري الرمسية ول             ٩١       ً      ً           مشاركاً وخبرياً حلضور      ١     ٢٨٥     ل    

         للخرباء              إذنا بالسفر   ٣٢٩        كما صدر   .                                                                                 العشـرين والثانـية والعشـرين للهيئـتني الفرعيتني والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      
  .                                                                                االستشاريني واملرشحني من أجل مقابلتهم وللموظفني الذين مت تعيينهم والذهاب يف زيارة الوطن

  خدمات اإلعالم�جيم 

       ملساعدة                            ات إدارة املعارف واإلعالم        خدم                                    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و      فر و ت                                  تـأكد برنامج خدمات اإلعالم من        -  ٤٠
  .                 املعلومات ونشرها                                       ة يف مسار تغري املناخ ولدعم األمانة يف إدارة                           األطراف يف املشاركة بصورة فعال

        من أجل     ُ                        وقُدم الدعم الفين للمستخدمني                                        موثوقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      شبكية   ُ             وُهيئـت بيئة     -  ٤١
     آللية              س التنفيذي                                      حلقة عمل وسبع اجتماعات للمجل       ٤٧                                                     ودوريت اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف إىل جانب                 األمانـة 

                                                                                               وقدم الدعم الفين للمستخدمني إىل املوظفني ومتت االستجابة بنجاح لطلبات دعم بلغ عددها اإلمجايل                .                   التنمـية النظيفة  
                                                                                                     ومت تعزيـز أنظمـة أمن الشبكات بتنصيب نظام جدار محاية شديد التوفر وبىن أساسية جديدة للشبكة                 .          طلـبا   ٥     ٥٣٨

                      رسالة يوميا تبلغ     ٦     ٠٠٠                        ومتت معاجلة ما معدلـه       .                                 إللكتروين يف حيز التشغيل الكامل                          وكانت خدمات الربيد ا     .         الرئيسية
                                                وبدأ التخطيط خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .                                     ماليني رسالة على مدى الفترة املستعرضة ٣                يف اجملمـوع حنو     

   .                              جممع األمم املتحدة اجلديد يف بون                   استعدادا لالنتقال إىل

                                                                                            نظـم إدارة املعارف وتسهيل الوصول إىل مجيع الوثائق الرمسية مبا يف ذلك الوصول املباشر ومقدرات                حتديـث       ومت   -  ٤٢
                                                                                         وأتاح موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت االطالع               .                                    البحث املتعلقة باملقررات والتقارير   

                                                               الست الرمسية بواسطة حقول البحث املتعددة كالكلمة املفتاح وبند                                     وثيقة بلغات األمم املتحدة       ٤     ٠٠٠                     عـلى أكـثر مـن       
 "                  الذي حيمل عنوان         دمج    امل     قرص           من ال   ٦           اجمللد رقم                          وعالوة على ذلك، صدر       .                                           جـدول األعمال وتاريخ النشر ورقم الرمز      

Documenting Climate Change "  متيحاً احلصولَ على الوثائق ملن مل يتهيأ لـه استخدام اإلنترنت                                           َ      ً     .  

ـ  و - ٣ ٤                                     ً                           الفهرس املعد للجمهور عرب اإلنترنت مزيداً من فرص الوصول إىل                                             ت التحسـينات الـيت أدخلت على              أتاح
                                          كتابا وأعمال حلقات العمل واملؤمترات؛       ٤     ٦٤١                     مقالة أكادميية؛ و    ١     ٢٠٠                                              اجملموعة اليت حتتوي عليها املكتبة وتتكون من        
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                     طلب على الوثائق     ١     ٥٠٠                           ؤال عام يتعلق باملراجع و        س  ٩     ١٠٠                      ومتت اإلجابة على حنو       .                         صـحيفة ونشرة أخبار       ٥٨٨ و
  .                                        وصدرت ثالثة كتب يف الشكلني املطبوع واإللكتروين  .       الرمسية

                                          البوابة اخلارجية الرئيسية اليت تعرض من                ؤدي دور                               تغري املناخ على اإلنترنت ي                     اإلطارية بشأن        تفاقية ال                      ومـا يـزال موقع ا      -  ٤٤
    ٢٧     ٨٧٦     ٠٠٠             شخص على     ١     ٦٢٦     ٠٠٠                     عشر شهرا، اطلع       ١٨                  وخالل فترة ال        .     ماهتا                                         خالهلـا بيانات االتفاقية ووثائقها ومعلو     

  .       زيارة ٤     ١٠٠     ٠٠٠                                 صفحة ووثيقة على شبكة اإلنترنت خالل 

           يوما يف     ١٧                                                                                              وأتـيح االطـالع عـلى أعمال اهليئتني الفرعيتني بواسطة خدمات البث عرب اإلنترنت اليت غطت                  -  ٤٥
                                                                        إلنترنت للدورتني العشرين والثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني ويومني من البث                                    اجملموع من البث احلي وعند الطلب عرب ا  

                                    يوما من البث احلي وعند الطلب         ١٢                                                                                 احلـي وعند الطلب عرب اإلنترنت للحلقة الدراسية اليت عقدها اخلرباء احلكوميون و            
                                  طلب عرب اإلنترنت لسبعة اجتماعات                                     يوما من البث احلي وعند ال        ٢٠                                                 عـرب اإلنترنـت للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف و        

  .                                        عقدها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  :                                                                                         وسائط اإلعالم على نشر نتائج عمل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لدى مجهور أوسع                           ساعدت خدمات    و -  ٤٦
                                        العشرين والثانية والعشرين للهيئتني                                                                      ممثال للصحافة املكتوبة ولوسائط اإلعالم يف اجملموع حلضور الدورتني           ٤٢             فتم اعتماد   
  .                                                                    ممثال للصحافة املكتوبة ولوسائط اإلعالم حلضور الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   ٧٨٥                     باإلضافة، مت اعتماد حنو   .         الفرعيتني
  .                           بالغا صحفيا ورأيا استشاريا  ١٥     وصدر   .                                                     طلبا يف اجملموع من الصحافة للحصول على معلومات ومقابالت   ١٨٣     وعوجل 

                                                                              اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واالتفاقية          (                                    وتعاونـت أمانـات اتفاقيات ريو        -  ٤٧
                 ومن املتوقع عرض     .                                                                     يف تبادل بيانات عن مراكز التنسيق الوطنية واجلدول الزمين لألنشطة           )                              اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ     

                           أثناء نشاط مشترك على         ٢٠٠٥       ديسمرب   /                            ت واستعماهلا يف كانون األول                                                       نسـخة جتريبية من نظام قادر على تبادل املعلوما        
  .                                   هامش الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات� دال

                                                                                                     برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات على اتصال منتظم باألطراف واملراقبني، وقدم الدعم                    كـان    -  ٤٨
       اإلعداد       قام ب     ، و                   وبرتوكول كيوتو             ت االتفاقية  ا                                            املشورة القانونية لألطراف واملراقبني وهيئ      ى  سد أ                  مؤمتر األطراف و         ملكتـب 

                                                                    ، وبتحرير وثائق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                          وحلقات العمل                    لدورات واالجتماعات  ا     دعم   ب           اللوجيسيت و 
                                                              الشؤون احلكومية الدولية والقانونية، وخدمات شؤون املؤمترات،         :               ثة هذا العمل                                وتشاطرت الربامج الفرعية الثال     .        وجتهيزها

  .                واإلدارة والتنسيق

    قام  ف  .      ً مثمراً  .                           ُ                                                  ً      ً        ومكنـت املرافق واخلدمات اليت قُدمت أثناء دورات هيئات االتفاقية من حسن سري العمل سرياً مثمراً       -  ٤٩
   .                                   للهيئتني الفرعيتني، اللتني عقدتا يف بون                  والثانية والعشرين           العشرين   تني                                                   الـربنامج بالترتيبات، مبا فيها التسجيل واألمن، للدور  

                                                                                                                           وبالـتعاون الوثـيق مع حكومة األرجنتني، ساهم الربنامج يف وضع التدابري اللوجستية لعقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف                  
  .                  يف بوينس آيرس       ٢٠٠٤       ديسمرب   /                                                                                      والـدورة احلاديـة والعشـرين لكل من اهليئتني الفرعيتني الليت عقدت يف كانون األول              

     األوىل                                                                                                                    وبالـتعاون الوثيق أيضا مع حكومة كندا، شرع يف العمل التحضريي للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة                   
  .                                                                                                       ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وللدورة الثالثة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني
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              ونسق الربنامج    .                                                                                           ستطاعت البلدان النامية واملنظمات احلائزة على صفة مراقب حضور الدورات واملشاركة فيها             وا -  ٥٠
                                                                طلبا للحصول على املساعدة املالية لألطراف املؤهلة لتمكينها            ١٢٠                                                   الفـرعي خلدمات شؤون املؤمترات بني ما يزيد على          
                           كما سامهت يف املشاركة الفعلية   .     ٢٠٠٥      يونيه  /         وحزيران    ٢٠٠٤       يناير /                                         من احلضور يف كل دورة تعقد ما بني كانون الثاين

                         ُ          معرضا يف الدورات الثالث وقُبلت بشكل   ٦٠                أنشطة جانبية و   ١٠٥ ُ    فُنظم   :                                      ملنظمات حائزة على صفة مراقب يف الدورات 
      وأقبل    ).                     منظمة غري حكومية     ٤٨                             منظمتان حكوميتان دوليتان و    (                                           مـنظمة جديدة حائزة على صفة مراقب           ٥٠        مؤقـت   

                                                                                                                   شـاركون بصـورة مـتزايدة على استعمال نظام التسجيل على اإلنترنت املعزز املتعلق باملعلومات اخلاصة باملشاركني                   امل
                                                                                                                         وباألنشـطة اجلانبية على موقع االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ مما أسهم يف حسن سري عملية التسجيل يف األنشطة اجلانبية                   

  .        واالعتماد

                                    للحلقة الدراسية اليت عقدها اخلرباء                                                دمات شؤون املؤمترات الترتيبات اللوجستية                               الـربنامج الفـرعي خل           واختـذ  -  ٥١
    اليت   )                عقد أحدها يف بون (                                                        يف بون واجتماعات املكتب الثالثة اليت عقدت بني الدورات          ٢٠٠٥      مايو   /                   احلكومـيون يف أيار   

                                 لالجتماعات السبعة اليت عقدها                             كما قدم الدعم اللوجسيت     .                                                         اشـتملت على مساعدة مالية لألعضاء من األطراف املؤهلة        
    ٢٥               ودعم الربنامج     .                              حلقة عمل واجتماع يف بون       ١٨ و  )                        عقدت ستة منها يف بون     (                                          اجمللـس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       

                                                                                                                  اجتماعا آخر عقدوا خارج بون عن طريق تسجيل املشاركني مقدما واملساعدة يف العالقات اخلارجية ووضع إطار العمل                 
                                                      وقد سهل بالفعل توفري مذكرات تفاهم منوذجية وإتاحة          .                                            ت القانونية بالتشاور مع احلكومات املضيفة                        اخلـاص بالترتيـبا   

      َ                     العملَ التحضريي على األطراف                                  الشؤون احلكومية الدولية والقانونية                                             منوذج منقح لالتفاق مع البلد املضيف من إعداد قسم 
  .     ألطراف                                                    اليت كانت تعتزم استضافة حلقات عمل واجتماعات ومؤمترات ا

               كما أحرز بعض     .        ملستخدمني      على ا                                        زيادة مالءمة الوثائق وتسهيل قراءهتا       ل                                   وأجريـت تغيريات يف شكل الوثائق        -  ٥٢
                                        قام برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون      إمجاال،  و  .                                     تزويد األطراف بالوثائق يف الوقت املناسب                 الـتقدم يف حتسـني   

      ٢٠٠٤      يناير  /                            ، يف الفترة ما بني كانون الثاين      صفحة ٥     ٤٣٢           موع صفحاهتا        يبلغ جم      ائق       وث    ٤٠٩                          املؤمتـرات بتحرير وجتهيز     
  .                                      ا الدورتني التاسعة والعاشرة ملؤمتر األطراف    قرير ت           ، مبا يف ذلك  ٥   ٢٠٠      يونيه  /       وحزيران

  .                                      يف الدفع قدما باملسار احلكومي الدويل                      ملؤمتر األطراف        ضوعي             ن للعمل املو   ا م َ كَ                    ْ     التخطيط والتنظيم احملْ         سـاعد  و -  ٥٣
                                                                                                الربنامج رؤساء ومكاتب مؤمتر األطراف يف التخطيط والتنسيق لدوراته وساعد يف إعداد جداول األعمال والشروح        ودعم  

                                                                                                                    املتعلقة بالدورتني العاشرة واحلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               
                    خالل الدورة احلادية        املؤمترات                             الشؤون احلكومية الدولية وشؤون    امج                      ويف حلقة عمل قادها برن  .                     يف بـروتوكول كـيوتو  

                                                                                                                 والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني، قدم املشاركون اقتراحات لتحسني املسار احلكومي الدويل اندجمت يف االستنتاجات               
                                    اعات احلكومية الدولية الرامية إىل                                                                                              املقدمـة يف الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني بشأن الترتيبات لالجتم            

  .                           حتسني سري تنظيم الدورات املقبلة

                                                                                                             والـتمس األطراف واملراقبون بانتظام املشورة وحصلوا عليها يف جوانب إجرائية ومؤسسية وقانونية خمتلفة من                -  ٥٤
                            دليل عن االتفاقية اإلطارية                                                                                وكانت اخلربة املكتسبة من هذا التعاون الوثيق مع األطراف مفيدة يف حترير               .                 مسـار االتفاقية  

ُ                                        وُشرع يف حبث قانوين يتناول مسائل تتعلق         .                                                                             بشـأن تغـري املناخ سيطبع قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف              
                                                ومن بني هذه املسائل، االمتيازات واحلصانات اليت         .                                                                  بتعزيز تشغيل اآلليات مبوجب بروتوكول كيوتو فصار نشاطا رئيسيا        

                       ُ                                                                                    فراد العاملون يف هيئات ُتنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو واليت بدأت املفاوضات بشأهنا مع حكومة أملانيا ومع                             يتمتع هبا األ  
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                                                                                                                                    إدارة الشؤون القانونية التابعة ألمانة األمم املتحدة بغية تعديل االتفاق املتعلق مبقر االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ املربم                  
  .                   حدة وأمانة االتفاقية                         بني حكومة أملانيا واألمم املت

ُ                                               على ُعدة أفضل لدعم جدول االجتماعات الزمين املكثف               واألمانـة  -  ٥٥                        الشؤون احلكومية الدولية                فقد كان برنامج   .      
                                                                                                      األول يف ختطيط مجيع األنشطة اليت جتري ضمن إطار الدورات وأثناء الفترات اليت تتخللها ويف رصدها                        املؤمترات       وشؤون

                                                                                        علومات إىل السلطات األملانية بشأن تصميم مركز مؤمترات جديد يف بون وقاعات اجتماعات                        وقد قدم م    .               داخـل األمانة  
  .                             يف جممع األمم املتحدة اجلديد يف بون

 اآلليات التعاونية -هاء 

                                                  ، وخاصة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة واهليئة                                        ً     ً                            قـدم برنامج اآلليات التعاونية دعماً فعاالً إىل هيئات االتفاقية          -  ٥٦
             تعزيز تطوير     ل      من أج                                                                                                      فرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دوراهتا العشرين واحلادية والعشرين والثانية والعشرين،             ال

                         ً        وقد شرع يف هذا العمل وفقاً        .                        مبوجب بروتوكول كيوتو                                                                 وتنفـيذ اآللـيات القائمة على مشاريع واالجتار يف االنبعاثات         
                                                                 ومقررات أخرى ذات صلة اختذها مؤمتر األطراف يف دوراته الثامنة            )  ٧- أ   م   /  ١٩    و  ٧-    م أ  /  ١٥         املقرران   (                التفاقات مراكش   

   ج      الربنام        املوضوعي                 واضطلع بالعمل     .                                                                                       والتاسـعة والعاشرة ووفقا الستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         
               وقام الربنامج  .               نبعاثات والسجالت          االجتار يف اال                     الربنامج الفرعي اخلاص ب                              باآلليات القائمة على مشاريع و  اص  اخل         الفـرعي 

 .                 البشرية واملالية              إدارة املوارد       إىل جانب                                               الفرعي لإلدارة والتنسيق باإلشراف العام والتوجيه، 

                          استحداث آليات قائمة على       مواصلة                                                              عمـل الربنامج الفرعي اخلاص باآلليات القائمة على مشاريع على          ركـز  و -  ٥٧
                                                   وكان لتقدمي اخلدمات إىل جملس آلية التنمية النظيفة، ضمن   .                   التنمية النظيفة        آلية                لى دعم عمليات                       مشاريع وبشكل خاص ع   

            لذا، ساعدت    .       شفافية ب                                                              متكن من أداء وظائفه بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة و           ىت ح                                     حـدود املوارد املتاحة، أمهية خاصة       
                                           التنمية النظيفة ال سيما االعتماد وإقرار                                                                                           األمانـة اجمللـس وهيـئاته وأفرقته العاملة يف إجناز الوظائف احملورية داخل آلية               

                    كما ساهم يف تطوير      .                                                                                               منهجـيات خط األساس والرصد وتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار االئتمانات            
  .                                                                               سجل آلية التنمية النظيفة عن طريق الربنامج الفرعي اخلاص باالجتار يف االنبعاثات والسجالت

                                                                                نظيفة قابلة للتشغيل بصورة تامة خالل فترة اإلبالغ وتسارعت وترية الطلب على                                          وصـارت آلـية التنمـية ال       -  ٥٨
ُ                                                        وُسجل أول نشاط يتعلق مبشروع آلية التنمية النظيفة يف           .                                                           اخلدمات بشكل خاص منذ دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ          

                             آلية التنمية النظيفة حبلول                                منها من أنشطة مشاريع        ١٠                      طلب تسجيل، أصبح       ١٧          ومت تلقي     .     ٢٠٠٤       نوفمرب   /            تشرين الثاين 
ُ       ومن النتائج األخرى احملرزة، اعتماُد        .     ٢٠٠٥         يونـيه    /           حزيـران    ٣٠               منهجية خط     ١٧                                  وحدات قابلة للتشغيل وإقرار        ١٠                              

                                         إضافة إىل ذلك، متت إتاحة ثالث منهجيات         .   ٢٢                                                                     أسـاس ورصد إضافية مما رفع العدد اإلمجايل للمنهجيات املعتمدة إىل            
                                       ولضمان تشغيل اجمللس التنفيذي وهيئاته       .                                            يع الصغرية النطاق الستعمال مطوري املشاريع                      منهجية للمشار    ١٥          موحـدة و  

                                                                                                                            وأفرقـته العاملة، ظلت األمانة تقدم املساعدة الفنية واللوجستية الواسعة النطاق الجتماعاهتا وملسارات العمل يف الفترات                
              وأعد الربنامج    .         يف اجملموع   )                    تماعات عقدها اجمللس                سبعة منها اج   (            اجتماعا     ٢٩                   فقدمت الدعم ل        .                      اليت تتخلل االجتماعات  

     ملؤمتر  (         والرابع    )             ملؤمتر األطراف  (                                                                                             الفـرعي مسـودات خلطـة إدارة آلية التنمية النظيفة األوىل وللتقريرين السنويني الثالث               
  .      لنظيفة                                        اليت قدمت صورة عامة عن عمل آلية التنمية ا  )                                                   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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                                                                                                   كمـا أدى الـربنامج الفرعي اخلاص باآلليات القائمة على مشاريع دورا رئيسا يف مجع األموال لدعم عمل آلية       -  ٥٩
                                                                                           ومـن أجل تشجيع الفهم املشترك وانسجام املنهج فيما خيص أشد القضايا حرجا املتعلقة بآلية التنمية     .                     التنمـية النظـيفة   

                               وسهل الربنامج الفرعي التفاعل بني   .                                              واخلرباء الذين يعتمد عليهم يف أداء عمله                ُ                                النظـيفة، ُنظمت حلقة عمل لفائدة اجمللس      
                                                                                                                 األطراف وذوي الشأن عن طريق تنظيم حصة لالستجواب مع كل اجتماع يعقده اجمللس أو دورة يعقدها مؤمتر األطراف                  

                                   التابعة لالتفاقية اإلطارية على                                                                                              واهليئـتان الفرعيـتان وكذلك من خالل صيانة وحتديث وحتسني موقع آلية التنمية النظيفة             
ِ            مستخِدم مسجل     ٥     ٠٠٠                                         شبكة اإلنترنت اليت لديها ما يزيد عن         ُ                       مستخدم جديد ُسجلوا خالل الفترة       ٣     ٠٠٠          أكثر من    (                   

         أكثر من   (                    ، ومزودي القوائم     ) ٩ (                                                                    وبصرف النظر عن صيانة عدة مرافق لالتصال اإللكتروين، كاإلكسترانت             ).         املستعرضة
                                                                                                        لتيسري تبادل املعلومات الناجع والفعال من حيث الكلفة بني اجمللس وهيئاته وأفرقته العاملة، توفر                                وأدوات املناقشـة    )   ٦٠

   ٤     ٨٠٠              إىل قرابة     ١     ٥٠٠                                 فزاد عدد املستخدمني املسجلني من        .                                                             األمانـة أيضـا مرفقا يعرض أخبار آلية التنمية النظيفة         
ِ                      مستخِدم خالل الفترة املستعرضة     .  

                                                                             اآلليات القائمة على مشاريع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                    عي اخلاص ب      الفر       ربنامج    ال            كمـا دعم     -  ٦٠
                    ملساندة املشاورات     ٢٣-                             عن تدمري اهليدروكربون املفلور        نية    تق                                                                واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة عن طريق إعداد ورقة          
                                                                   ورهتا الثانية والعشرين املتعلقة بآثار تنفيذ أنشطة مشروع آلية                                                                         اليت عقدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف د        

  ،     ٢٠٠٤       ويف عام   .                                                                                             التنمـية النظيفة على حتقيق أهداف اتفاقيات وبروتوكوالت بيئية أخرى، ال سيما بروتوكول مونتريال    
      من   ٦            وجب املادة                                     مشارك بشأن التنفيذ املشترك مب        ١٠٠                                                                 دعا الربنامج الفرعي أيضا إىل عقد حلقة عمل حضرها أكثر من            

                                                                وكي يتيح جلميع األطراف االطالع على املعلومات الناجتة عن حلقة            .                                              بـروتوكول كـيوتو يف موسكو، االحتاد الروسي       
                                                                                                                      العمـل هـذه، نظم الربنامج الفرعي حدثا إعالميا عن نفس املوضوع خالل الدورة العشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني                   

  .                                   موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت                                وسينشر معلومات عن هذا املوضوع على

                                                                                     املتعلق باالجتار يف االنبعاثات والسجالت على تطوير النظم واملقاييس التقنية املطلوبة                                         وركـز عمل الربنامج الفرعي       -  ٦١
   لت      واشتم  .                                                                                                           لتسـهيل تنفيذ االجتار يف االنبعاثات وحساب الكميات املسندة وفق الطرائق املعتمدة مبوجب بروتوكول كيوتو              

                                                                                                   ملواصفات التقنية ملعايري تبادل البيانات، اليت ستطبقها السجالت الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق              ا                         النـتائج واألنشطة على     
      نفذها  ي                                                        وعلى شروط سجل املعامالت ومواصفاته التقنية، اليت س                         املعامالت الدولية؛                                             بـاء، وسجل آلية التنمية النظيفة وسجل        

                                                     متكن السجالت من إجراء اتصاالهتا اإللكترونية مع سجل             اليت          ستحداث    اال         الختبار و           إجراءات ا      ذلك            ، مبا يف                 ربنامج الفرعي   ال
    ات      اجتماع           عقد ثالثة                                           يف الدول األطراف؛ مبا يف ذلك من خالل                   ومديريها                                      الدويل؛ والتعاون مع خرباء السجالت             عامالت    امل

                                                الربنامج الفرعي سجل آلية التنمية النظيفة            وأنشأ  .    جالت                                                 وتسهيل عقد مشاورتني بني الدورات بشأن نظم الس          ؛           خلرباء تقنيني 
                                                       وعرض النسخة األوىل من السجل على الدورة العاشرة                                                             الربنامج الفرعي اخلاص باآلليات القائمة على مشاريع                      بالـتعاون مع    
ُ                                                                            وُوضعت إجراءات تشغيلية لسجل آلية التنمية النظيفة وتفاعله مع نظم أخرى أنشئت ضمن   .           ملؤمتر األطراف   .           تلك اآللية 

ـ  -  ٦٢                                  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية     ل                                                                         الربنامج الفرعي اخلاص باالجتار يف االنبعاثات والسجالت تقارير مرحلية            م د    وق
                                                وساهم أيضا يف العمل املنهجي املتعلق بالكميات         .                                                          ودعـم عمـلها املتعلق بقضايا مرتبطة بنظم التسجيل                       والتكنولوجـية 

                                                واختذ تدابري لالستفادة من الترتيبات التعاونية                                                    عي دورا كبريا يف مجع األموال للقيام بعمله                                كما أدى الربنامج الفر     .       املسندة
 .                                           املصحوبة جبهود ترمي إىل تزويد األطراف بنظم سجالت
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                                                     مع األطراف واجلهات الفاعلة يف العملية، مبا يف ذلك                 االتصال                                               الربنامج الفرعي اخلاص باإلدارة والتنسيق          كفل و -  ٦٣
  ل َ   َّ َتمثَّ و  .                                                                                              يل األمانة يف مؤمترات وحلقات عمل بشأن آليات السوق بالقدر الذي مسحت به املوارد احملدودة                           مـن خالل متث   

                               ه ال سيما من أجل ضمان عمل           لعمل         الكافية          املوارد       حشد        يف                       هذا الربنامج الفرعي                                         أحـد التحديات الرئيسية اليت واجهت       
                           وبالرغم من توفر بعض املوارد   .                    ر سجل املعامالت الدويل                                                         اجمللـس التنفـيذي آللـية التنمية النظيفة بشكل صحيح وتطوي    

                                                                                            بواسطة االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو، فإن مصدر معظم تلك املوارد املستخدمة يف دعم                  ٢٠٠٥                   اإلضـافية يف عام     
               ية األمم املتحدة                                                                                    التربعات اليت تقدمها األطراف إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع التفاق                           عمل الربنامج كان    

                                                                                       وكان من املمكن حشد موارد هائلة، غري أهنا مل تكن تتناسب مع املتطلبات فأدت حاالت                 .                            اإلطاريـة بشأن تغري املناخ    
  .                                    النقص إىل الدخول يف مآزق وإىل حدوث تأخري

  التنفيذ-واو 

                                      والعشرين والثانية والعشرين وقدم                                                                                      نسـق برنامج التنفيذ عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دوراهتا العشرين واحلادية            -  ٦٤
                                          التنفيذ اخلاص باألطراف املدرجة يف املرفق األول،   :                                                وينقسم برنامج التنفيذ إىل ثالثة برامج فرعية        .                       املشـورة إىل رئيسـها    

  .                                                              والتنفيذ اخلاص باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، واإلدارة والتنسيق

                                                                       تنسيق أنشطة األمانة املتعلقة بتنفيذ إرشادات مؤمتر األطراف إىل مرفق            "      تنسيق           اإلدارة وال  "                         وتـوىل الربنامج الفرعي      -  ٦٥
                                                                                                                وركز على تطبيق إرشادات مؤمتر األطراف بشأن املشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية واليت تنص على تنفيذ                   .                  البيـئة العاملية  

                                                  تغري املناخ على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، مع                                                             األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية أنشطة مشاريع    
  .                                                                                                                                  احلفاظ على السياسة االستراتيجية يف مراقبة إجراءات مرفق البيئة العاملية والوكاالت املشرفة على التنفيذ واإلجناز التابعة لـه                

  .                       القتصادي يف جمال تغري املناخ                 ً                                                        وتوىل الربنامج أيضاً تنسيق تعاون األمانة مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا

  يف                            املدرجة يف املرفق األول                           الذي أحرزته األطراف                             األطراف على تقييم التقدم               للتنفيذ                   الربنامج الفرعي        سـاعد  و -  ٦٦
                                                                                                     من خالل تنظيم ستة استعراضات متعمقة للبالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وإعداد                                  تنفـيذ االتفاقـية   

                                                                                                         استعراض متعمقة، وغريها من الوثائق ذات الصلة ومواد حتليلية تتعلق باالستعراضات والتحليالت القطاعية                             سـبعة تقارير    
                                                                                                                       الجتاهـات االنبعاثات املاضية واملقبلة والعوامل الرئيسية وراءها، وسياسات أطراف املرفق األول وتدابريها، وأثرها على               

                                                              ملعلومات املستمدة من استعراض البالغات الوطنية ألطراف املرفق          ُ                  وأُعد تقرير يلخص ا     .                              مسـتويات واجتاهات االنبعاثات   
                                                                          وأعد اثنان وثالثون من املالمح القطرية اليت تلخص املعلومات املتأتية من             .                                             األول من أجل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      

                                الستعراضات املتعمقة، ونشرت على                                             ً                                               آحـاد البلدان املدرجة يف املرفق األول، استناداً إىل بالغاهتا الوطنية وتقاريرها عن ا             
  .                                 موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت

      من   ٢                                                                                                              ونظمـت حلقة عمل عن إعداد البالغات والتقارير الوطنية الرابعة اليت تبني التقدم احملرز يف إطار الفقرة                   -  ٦٧
  .                        لتعاون مع برامج أخرى                                                                                          مـن بروتوكول كيوتو، وحلقة عمل بشأن إعداد إسقاطات انبعاثات غاز الدفيئة با              ٣         املـادة   

  .                                                                    وأعدت وثيقة تتيح خيارات لوضع أداة على اإلنترنت بشأن السياسات والتدابري

                                                                                                                وشـارك الربنامج الفرعي يف تنظيم حلقة دراسية خلرباء حكوميني قبل الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني                  -  ٦٨
                                       كما قدم، بالتعاون الوثيق مع برامج        .                    نوات على االتفاقية      س   ١٠                    ً                    ً                الفرعيـتني، وشارك أيضاً يف إعداد منشور ختليداً ملرور          
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                                                                                                                   أخـرى، مسـامهات ومـواد أخرى بشأن اجلوانب التشغيلية واملنهجية للتكيف والتخفيف إىل أدىن حد من أثر تدابري                   
  .                                          االستجابة على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                                         املدرجة يف املرفق األول مساعدة هذه األطراف يف إعداد                                                            وواصل الربنامج الفرعي للتنفيذ اخلاص باألطراف غري       -  ٦٩
                                                                                                                     الـبالغات الوطنـية من خالل تقدمي الدعم لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري                  

ُ                                                   وُعقدت ثالثة اجتماعات لفريق اخلرباء االستشاري ونظمت ثالث ح  .                                   املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية                لقات تدريب  
  :     ً                       بلداً غري مدرجة يف املرفق األول  ٧٨     ً      ً     خبرياً وطنياً من    ١٢٠               عملي شارك فيها 

                                                                 تدريب على قوائم جرد غازات الدفيئة ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  ) أ ( 

                                             تدريب على قوائم جرد غازات الدفيئة ملنطقة آسيا  ) ب ( 

  .            نطقة أفريقيا                                           حلقة تدريبية بشأن القابلية للتأثر والتكيف مل  ) ج ( 

                                                                                                               ونظم الربنامج الفرعي حلقة عمل عن إعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                  -  ٧٠
 ُ                                       وُترجم دليل استخدام املبادئ التوجيهية       .      ً                             طرفاً غري مدرجة يف املرفق األول        ٤٧       ً                            مشاركاً، من بينهم ممثلون ل           ٩٩       حضرها  

                                                                                            واردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل اإلسبانية والفرنسية بغرض تيسري استعمال                                          بشـأن البالغات الوطنية ال    
                                                                                 وأعد الربنامج الفرعي تقارير حلساب اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن نتائج حلقات             .                                         األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إياه      

                                             وإضافة إىل ذلك، واصل الربنامج دعم الفريق         .               خلرباء االستشاري                                                           العمل وبشأن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فريق ا         
  "                             برنامج دعم البالغات الوطنية   "                                                                                           يف دراسته البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وتعاونه مع               

  .                                           التابع ملرفق البيئة العاملية وأفرقة خرباء أخرى

                                                                                 التدريب املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة اليت قامت هبا األمانة وبرنامج                                              وسـاهم الربنامج الفرعي يف أنشطة      -  ٧١
  :                                    دعم البالغات الوطنية، مبا يف ذلك ما يلي

                                                                                                            التعاون مع معهد االستراتيجيات البيئية العاملية والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن القضايا                ) أ ( 
                الدفيئة الوطنية                                 التقنية املتعلقة بقوائم جرد غازات 

                                  ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،      )       اليابان (                                                                        الـتعاون مع املعهد الوطين للدراسات البيئية التابع لوزارة البيئة             ) ب ( 
                                                                                                                          وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ووكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة، بشأن وضع مشاريع إقليمية ترمي إىل حتسني نوعية                 

  .                 الدفيئة الوطنية               قوائم جرد غازات

  .NAI Newsletter   وNAI Update                                               وتشمل أنشطة الربنامج الفرعي يف جمال التوعية إعداد  -  ٧٢

  األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية�زاي 

                                                       عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف         "                                        األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية     "               نسـق برنامج     -  ٧٣
                                    كما قدم الدعم الفين للمفاوضات يف        .                                                                               هتـا العشرين واحلادية والعشرين والثانية والعشرين وقدم املشورة إىل رئيسها              دورا
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        التنسيق   :                                        ويتألف الربنامج من ثالثة برامج فرعية       .                                                                      إطار شىت البنود املدرجة يف جدول أعمال دورة مؤمتر األطراف العاشرة          
                                                                           مان أفضل استعمال ممكن للخربة املتاحة يف إطار الربنامج، تعاون الربناجمان              ولض  .                                      واإلدارة، واألسـاليب، وقوائـم اجلرد     

   .       ً      ً                                                      تعاوناً وثيقاً، ال سيما بشأن القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة  "           قوائم اجلرد " و  "        األساليب "         الفرعيان 

                          ي وتغيري استخدام األراضي                                          على القضايا املتعلقة باستخدام األراض      "        األساليب "                                وركـز عمـل الربنامج الفرعي        -  ٧٤
                                                                                                                          واحلـراجة؛ واآلثـار والقابلية للتأثر والتكيف؛ وتدابري التخفيف؛ واالنبعاثات النامجة عن النقل اجلوي والبحري الدويل؛                

  .                                                               والبحوث واملراقبة املنهجية؛ واالسقاطات والتعاون مع املنظمات الدولية

                                                     دعم الربنامج الفرعي، بالتعاون مع الربنامج الفرعي         :  ة                                                 اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراج       -  ٧٥
                                                                                                  ، عمل األطراف يف إعداد اجلداول الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام األراضي وتغيري استخدام                "             قوائـم اجلرد   "

               شأن هذه املسألة                    ً                                                                  ً                األراضـي واحلراجة وفقاً لربوتوكول كيوتو، ما جنم عنه إحالة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مقرراً ب             
                                             ودعم الربنامج الفرعي، بالتعاون مع برنامج        .                                                                      إىل مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          

                                                                                                                     اآللـية التعاونية، عمل األطراف يف وضع أساليب وإجراءات مبسطة ملشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية احلجم يف                 
                                                                                ً          تدابري تيسري تنفيذ هذه املشاريع، ما جنم عنه اعتماد مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مقرراً                                             إطـار آلـية التنمية النظيفة و      

                                                                                                                  بشـأن هـذه املسألة وإحالة مقرر متصل باملوضوع إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                   
                                        ما ساهم يف مناقشات اهليئة الفرعية                                                                          كمـا نظم الربنامج الفرعي حلقة عمل بشأن منتجات اخلشب املقطوع،            .        كـيوتو 

  .                                            للمشورة العلمية والتكنولوجية خبصوص هذه املسألة

                                                       استجابة للطلبات اليت قدمتها اهليئة الفرعية للمشورة         :                                                         اآلثـار، والقابلـية للتأثر والتكيف، وتدابري التخفيف        -  ٧٦
                                                 اف يف جمال التكيف وتدابري التخفيف بتنظيم ثالث                                                                               العلمية والتكنولوجية، دعم الربنامج الفرعي تبادل املعلومات بني األطر        

                      كما قدم معلومات عن      .                                                                                         حلقـات عمل أثناء الدورات بشأن التكيف وثالث حلقات عمل أخرى بشأن تدابري التخفيف             
      وواصل   .                                                                                                                   الكـتابات املوجـودة بشأن الروابط بني التكيف والتنمية املستدامة على موقع اتفاقية تغري املناخ على اإلنترنت                

                                                               ّ                                                     نامج الفرعي جهوده ملساعدة األطراف على اختيار أنسب املنهجيات لكي تقّيم القابلية للتأثر والتكيف بواسطة وضع                   الرب
                                                                                                                            خالصـة اتفاقـية تغـري املناخ بشأن أساليب وأدوات تقييم اآلثار والقابلية للتأثر والتكيف مع تغري املناخ وحتديث تلك                    

         كما نظم    .        ً   أسلوباً   ٩٠                                                      د على اإلنترنت يقدم معلومات رئيسية عن أكثر من                                    هذه اخلالصة عبارة عن مور      .               اخلالصة بانتظام 
                                                                  ِ                                                   الربنامج الفرعي اجتماع خرباء بشأن استعراض األساليب والوسائل ونشاط جانِبي مع مستعملي أساليب ووسائل القابلية               

  .                                                     للتأثر والتكيف من أجل تدشني اخلالصة املستوفاة على اإلنترنت

                                                  استمر الربنامج الفرعي يف دعم عمل األطراف خبصوص          :                                 النقل اجلوي والبحري الدولية                        االنبعاثات من وسائل   -  ٧٧
                                         ويف هذا الصدد، عزز التعاون مع منظمة         .                                                                              منهجية حتسني تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة من أنشطة وسيليت النقل هاتني          

                                               اجتماعني للخرباء بشأن املسائل املنهجية اليت                               ومشل هذا التعاون تنظيم     .                                                   الطـريان املـدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية       
  .                                                                         سامهت يف مناقشات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية خبصوص هذه املسألة

                                                                                    واصل الربنامج الفرعي اتصاله باملنظمات بشأن نظم املراقبة العاملية للمناخ وبشأن             :                            الـبحوث واملراقبة املنهجية    -  ٧٨
                                         ً       خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً        "                                                  تعلقة باملراقبة املنهجية، مبا يف ذلك وضع ورصد                                   تيسـري ودعـم األنشطة امل     
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                                                                         كما دعم النظر يف القضايا املتعلقة بالبحوث ويسر تبادل املعلومات بني              ".                                                 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  .                                                         ولية بتنظيم نشاط جانيب بشأن احتياجات االتفاقية يف جمال البحوث                                          اخلرباء وصانعي القرار وممثلي أوساط البحوث الد

                                                                                                       استجابة لطلب قدمته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، نظم الربنامج الفرعي، بالتعاون              :         اإلسقاطات -  ٧٩
                           ول، ما سهل تبادل اخلربات                                                                                                مع برنامج التنفيذ، حلقة عمل بشأن إسقاطات االنبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفق األ             

  .               ً                                             بني اخلرباء، مسامهةً من هذه األطراف يف إعداد البالغات الوطنية األربعة

                 ، مشاركة فعالة    "           قوائم اجلرد  "                                                       شارك الربنامج الفرعي، بالتعاون مع الربنامج الفرعي          :                              التعاون مع املنظمات الدولية    -  ٨٠
                                                                            بشأن تطوير املبادئ التوجيهية بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة                                                              يف عمـل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          

                                                                                                                    اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ حبضور اجتماعات نظمها الفريق وتقدمي تعليقات على مشاريع                     ٢٠٠٦
                                 التكنولوجي واالقتصادي التابع                                                                                 كمـا شـارك الربنامج الفرعي يف عمل الفريق احلكومي الدويل وفريق التقييم              .         النصـوص 

                       واستضاف الربنامج الفرعي   .                                                                                      لـربوتوكول مونـتريال بشأن تقرير خاص عن احلفاظ على طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي       
       ً                                                                                                                        اجـتماعاً لفـريق االتصـال املشترك، وبالتعاون مع أمانيت كل من اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي أعد                   

  .                                                                         عزيز التعاون مع اتفاقيات ريو الثالث من أجل أن ينظر فيها فريق االتصال املشترك         خيارات لت

                                                   ً         على حتسني فعالية عملية االستعراض وكفاءهتا واتساقها طبقاً للمبادئ   "            قوائم اجلرد  "                            وركز عمل الربنامج الفرعي      -  ٨١
                                              غري املناخ، وساعد بالتايل على ضمان موثوقية                                                                               التوجيهية يف جمال االستعراض اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بت          

  .                                                                                   املعلومات بشأن انبعاثات واجتاهات غازات الدفيئة املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

                                          ، نظم الربنامج الفرعي مثانية استعراضات          ٢٠٠٤                                               بالنسبة إىل دورة استعراض قوائم اجلرد لعام          :                أنشطة االستعراض  -  ٨٢
  .                                                                                                    أربعة استعراضات مركزية واستعراضني مكتبيني، إضافة إىل االجتماع الثاين خلرباء استعراض قوائم اجلرد                               داخـل البلدان، و   

              واستكملت مجيع    .        ً          ً      ً     تقريراً استعراضياً فردياً     ٣٧                                            تقرير حالة، وتقرير توليفي وتقييمي، و        ٣٨                           ومتخضـت االستعراضـات عن      
         تقرير    ٣٩                            ، استكمل الربنامج الفرعي         ٢٠٠٥                               ة استعراض قوائم اجلرد لعام                       وبالنسبة إىل دور    .                ً                    التقارير تقريباً يف املواعيد احملددة    

                              كما قدم الربنامج الفرعي إىل       .                                                                                             حالـة والـتقرير التولـيفي والتقييمي ونظم االجتماع الثالث خلرباء استعراض قوائم اجلرد             
     ً وطبقاً   .                         ة اإلطارية على اإلنترنت                                                                                            األطـراف معلومات عن انبعاثات واجتاهات غازات الدفيئة عرب وثيقة رمسية وموقع االتفاقي            

                                                                                                          وضـع وأجنز الربنامج الفرعي إجراءات تنفيذ مدونة قواعد املمارسة ملعاجلة املعلومات السرية يف أثناء                 ٩-    م أ  /  ١٢          لـلمقرر   
                               ً                                                                                      اسـتعراض قوائـم اجلرد، وأعد اتفاقاً بشأن خدمات خرباء االستعراض وقعه مجيع اخلرباء املشاركني يف استعراضات قوائم                  

  .    ٢٠٠٤       لعام     اجلرد

                                         واصل الربنامج تطوير نظام املعلومات عن        :                                                                  نظـام املعلومات بشأن غازات الدفيئة وما يتصل به من برجميات           -  ٨٣
  .                                                                                                                        غازات الدفيئة وما يتصل به من برجميات من أجل تبليغ األطراف بيانات قوائم اجلرد والتعمق يف حتليلها وحتسني عرضها                  

                                                          إلبالغ أطراف املرفق األول بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛   ) CRF Reporter (                               كمـا واصل تطوير الربنامج اجلديد  
         كما وضع    .     ٢٠٠٥                                              واستعملتها أربعة أطراف يف بالغاهتا لعام            ٢٠٠٤       ديسمرب   /                                   وصدرت النسخة األوىل يف كانون األول     

                                  األراضي وتغيري استخدام األراضي                                                                                             الربنامج الفرعي لوحة جدولية منفصلة من أجل التبليغ باالنبعاثات النامجة عن استخدام           
     ً                     طرفاً من أطراف املرفق       ٣٧ ُ                                     وُنقلت البالغات عن قوائم اجلرد ل           .     ٢٠٠٥     ً            طرفاً يف عام       ١٩                               واحلراجة وإزالتها، واستعملها    

  .                                                                  وأدرجت يف قاعدة بيانات غازات الدفيئة لالتفاقية اإلطارية على اإلنترنت    ٢٠٠٥        يف عام   ٣٨   و    ٢٠٠٤           األول يف عام 
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                                                                                     استكمل الربنامج الفرعي وضع دورة تدريبية أساسية يف جمال استعراض قوائم اجلرد يف               :               خرباء االستعراض        تدريب   -  ٨٤
  .     ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                     ومشلت الدورة حلقة دراسية يف عامي         .                      وأشرف على الدورة       ٢٠٠٤                                   إطار وحدات على اإلنترنت يف عام       

     ً                       شخصاً ودعوا إىل املشاركة       ٤٣                  االمتحان منهم                                    يف الدورات التدريبية، اجتاز        ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤     ً             خبرياً يف عامي       ٥٠       وشارك  
                                                     كما وضع الربنامج الفرعي وحدة تدريب على اإلنترنت بشأن     .     ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                          يف دورات يف جمـال قوائم اجلرد يف عامي          

                                                                                    ً                                   قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة خلرباء استعراض قوائم اجلرد ونظم درساً وحلقة دراسية يف جمال                
  .              منهم االمتحان  ٢٦     ً                                              خبرياً شاركوا يف الدرس وحضروا احللقة الدراسية، اجتاز   ٢٩       ومن بني   .                التعلم اإللكتروين

                                    دعم الربنامج الفرعي، بالتعاون مع       :                                                                       التبلـيغ باملعلومات املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب بروتوكول كيوتو         -  ٨٥
                                                                 ة إلكترونية موحدة لتبليغ املعلومات املتعلقة بالكميات املسندة                                                              برنامج اآللية التعاونية، عمل األطراف خبصوص وضع صيغ       

                                                                      ً                                  مبوجب بروتوكول كيوتو، ما جنم عنه إحالة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مقرراً بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف   
  .                                           العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                   استكمل الربنامج الفرعي، بالتعاون      :                       من بروتوكول كيوتو    ٥              من املادة     ٢                                  الـتعديالت املقررة مبوجب الفقرة       -  ٨٦
   ٢                                             بشأن منهجيات التعديالت املقررة مبوجب الفقرة                        اإلرشادات التقنية                ، عمله خبصوص     "       األساليب "                       مـع الربنامج الفرعي     

                     راضي وتغيري استخدام     األ                                                             ، مبا فيها اإلرشادات من أجل إدخال تعديالت على استخدام                                 من بروتوكول كيوتو    ٥           من املادة   
                                                                                                   وتوقع مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة اختاذ قرار بشأن هذه املسألة وإحالة مقرر إىل مؤمتر                  .                  األراضـي واحلراجة  

  .                                                  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  التنمية املستدامة-حاء 

                                                              يئتني الفرعيتني بشأن املسائل املتعلقة بتطوير التكنولوجيات ونقلها،                                                 قـدم بـرنامج التنمية املستدامة الدعم إىل اهل        -  ٨٧
                                                                                           ً                                   وبفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا؛ والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ ودعم أقل البلدان منواً، ودعم فريق اخلرباء                  

                                            ويتألف برنامج التنمية املستدامة من ثالثة        .             من االتفاقية    ٦                     ً                                                 املعين بأقل البلدان منواً؛ وبناء القدرات؛ واألنشطة املتعلقة باملادة          
  .                                                           ً التنسيق واإلدارة، والتكنولوجيا، والتكيف ودعم أقل البلدان منواً  :                برامج فرعية، هي

                                                                     إعداد وتنظيم اجتماع سابق للدورة للمشتغلني يف جمال بناء القدرات            "                 التنسيق واإلدارة  "                       ودعم الربنامج الفرعي     -  ٨٨
                                                                                                 ادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، متخض عن استعراض ناجح ألطر بناء القدرات يف الدورة العاشرة ملؤمتر             يف الدورة احل 

                                                                                                              وملـا تعذر حشد املزيد من األموال لدعم األنشطة اإلضافية املتعلقة ببناء القدرات، مت وقف األنشطة املتعلقة                   .         األطـراف 
  .            مبكتبة املوارد

  .                من االتفاقية   ٦                                                                        يف تقدمي الدعم إىل األطراف يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة                                      واستمر الربنامج الفرعي     -  ٨٩
      وعقدت   .                من االتفاقية   ٦                                                                                                 وعزز تعاونه مع برنامج األمم املتحدة للبيئة على ختطيط وتنظيم ثالث حلقات عمل بشأن املادة                

ُ                                    وُعرض على األطراف منوذج مصغر لشبكة         ).     ارييب                                       ملنطقيت أفريقيا وأمريكا الالتينية والك     (                               حلقـتا عمل من تلك احللقات         
                                                    ً                                يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وكان أساساً للمزيد من املشاورات             ٦                                         خاصـة بتـبادل املعلومات بشأن املادة        

         ً                                                                           وتأسيساً على هذه اإلرشادات، ومبساعدة أحد اخلرباء االستشاريني، قدمت األمانة دراسة            .                        واإلرشـادات من األطراف   
  .                                                   ً                         جدوى من أجل تعزيز تطوير مركز تبادل املعلومات استناداً إىل عملية تنفيذ من مرحلتني
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                        من االتفاقية واملقرر     ٥- ٤                                                                                      وواصل الربنامج الفرعي اخلاص بالتكنولوجيا تقدمي الدعم إىل األطراف يف تنفيذ املادة              -  ٩٠
                                                              تنظيم اجتماعاته العادية الثالثة ويف تنفيذ برنامج عمله                                                                 وقدم الدعم إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف          .  ٧  -    م أ  / ٤

    ً                                                                                                              وبـناًء على طلبات قدمتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورتيها التاسعة عشرة والعشرين،                 .         السـنوي 
     طوير                                                                                                                نظمـت حلقـة عمـل بشـأن اخلـيارات املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها، وحلقة دراسية بشأن ت                  

  .                                       التكنولوجيات ونقلها للتكيف مع تغري املناخ

                                   ً                                                                            واسـتكمل الـربنامج الفـرعي استقصاء شامالً بواسطة استبيان لتقييم مدى فعالية استخدام نظام مركز تبادل                 -  ٩١
                                                                                                                              املعلومـات عـن نقـل التكنولوجـيا التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ونظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                  

         كما عمل    .                                                      وأبقي على ذلك النظام وأدخلت عليه حتسينات إضافية         .                                                  والتكنولوجية يف هذا االستقصاء يف دورهتا العشرين      
                                                                                                                      الـربنامج الفـرعي على مشروع منوذجي بشأن إقامة شبكة بني النظام املذكور ومراكز املعلومات التكنولوجية الوطنية                 

  .                           واإلقليمية يف البلدان النامية

                 ً                                                                                   نامج الفـرعي اتصـاالً مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن حتليله األويل لنتائج عمليات تقييم                              وأقـام الـرب    -  ٩٢
                                                                                   وتعاون مع قطاع األعمال واملنظمات غري احلكومية اليت تشتغل يف اجملال على تنظيم نشاط            .                           االحتـياجات التكنولوجـية   

  .                                                      بشأن القضايا املتعلقة بالبيئات املؤاتية لنقل التكنولوجيا

   ٨- ٤                                                                ً                                            وواصل الربنامج الفرعي اخلاص بالتكيف وتقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً دعم املفاوضات املتعلقة باملادة                 -  ٩٣
                                                              ً                                                           مـن االتفاقـية، مبـا يف ذلك تلك املتصلة بتشغيل صندوق أقل البلدان منواً من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية                       ٩- ٤ و

                     ً                                                             صندوق أقل البلدان منواً قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية                                               ونظم مشاورات سابقة للدورة بشأن        .       للتكيف
  .                                                                                                                         للتنفـيذ، تـبني أهنا عملية يف املساعدة على التوصل إىل نتيجة مرضية يف املفاوضات بشأن هذه القضية يف تلك الدورة                    

      من   ٨- ٤                          م املفاوضات بشأن املادة                                                                                          وبالـتعاون مـع برنامج التنفيذ، دعم الربنامج الفرعي اخلاص بالتكيف وتقدمي الدع            
  .                                                     ، وبرنامج عمل بوينس آيرس بشأن التكيف، وتدابري االستجابة  ١٠-   م أ / ١                                  االتفاقية، ما أفضى إىل اعتماد املقرر 

                                                                ً                                          كمـا واصل الربنامج الفرعي دعم عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بتقدميه إرشادات بشأن إعداد برامج          -  ٩٤
                                                         وشرع يف العمل على قائمة باخلرباء على الصعيد اإلقليمي           .                                              للتكيف وبشأن إعداد مرحلة تنفيذ هذه اخلطط                      العمل الوطنية   

                                                                                                                      لدعـم إعـداد برامج العمل الوطنية للتكيف وإنشاء قاعدة بيانات بشأن استراتيجيات التصدي احمللية ووضع مؤشرات                 
                                وأعدت أربع ورقات تقنية بشأن       .                   الوطنية للتكيف                   ً                                                    ألنشـطة التكـيف دعماً لتقييم التكيف يف إطار عملية برامج العمل           

                                           وتشتمل على مدخل إىل عملية برامج العمل         "                                    دليل برامج العمل الوطنية للتكيف     "          كما أعد     .                             عملـية بـرامج العمل هذه     
   ة،                          ً                                                   مث إن الربنامج الفرعي، سعياً إىل املساعدة على نشر املعلومات هبدوء وفعالي             .                                        الوطنـية للتكيف ومكوناهتا خطوة خطوة     

                                                             ً      ً                                                 يواصـل إفراد صفحة ذات سرعة اتصال منخفضة لقضايا أقل البلدان منواً تيسرياً التصال املفاوضني واملمارسني من هذه                  
                                                                             ً                                   ومت تكثيف التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية دعماً لعملية برامج العمل                  .          الـبلدان 

                                                                                      نات للمفاوضني من أقل البلدان منوا بانتظام بغية رصد وتقييم دعم األمانة لعملية               ُ                وأُشرف على استبيا    .                  الوطنـية للتكيف  
  .                        خطط العمل الوطنية للتكيف
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  املوارد البشرية-     ً رابعا  

  املوظفون-ألف 

                          وظيفة من الفئة الفنية        ٨٣                             مالك املوظفـني املؤلف مـن       ٩-    م أ  /  ١٦                                     أقـر مؤمتـر األطـراف مبوجب مقرره         -  ٩٥
                   َّ                                                                                   ئة اخلدمات العامة متوَّل من امليزانية األساسية لالتفاقية واالعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو يف الفترة                             وظيفة من ف       ٤٦,٥ و

         َّ                                                       وظيفة متوَّل من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية وصندوق           ٦٦                   ُ          وباإلضافة إىل ذلك، اسُتحدثت       .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
                                                    مقارنة بني عدد الوظائف املعتمدة وعدد الوظائف          ١٠     دول             وترد يف اجل     ).                 التكاليف العامة  (                             بـون وتكاليف دعم الربامج      

ُ               الـيت ُشغلت حبلول                                             يف اجلدول الوظائف اليت يشغلها موظفون        "        املشغولة "                 ويقصد بالوظائف     .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠    
ُ              ُيعزى االرتفاع   و  .                                        ُ                                                                       بعقود حمددة املدة لعام واحد أو أكثر، ممن ُعينوا يف وظائف ثابتة بعد أن اجتازوا عملية التعيني بأكملها                 

                                                                                                                  النسـيب يف معـدل الوظائف األساسية الشاغرة إىل جتميد العديد من الوظائف وإىل تعليق التوظيف مبوجب بروتوكول                  
    ً                                    ً     ً          وفضالً عن ذلك، كان على األمانة أن تنتهج هنجاً حذراً            .                                                             كـيوتو، وهي قد أنشئت بعد دخول الربوتوكول حيز التنفيذ         

  .                                                                                بني نتيجة املفاوضات بشأن امليزانية يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                                جتاه هذه الوظائف الشاغرة إىل أن تت

       ١٤٢,٥      ً                                                        موظفاً املعينني على أساس الوظائف الثابتة البالغ عددها             ١٤٣                                       وإضـافة إىل املوظفـني البالغ عددهم         -  ٩٦
ُ                                       وظـيفة، ُعني مخسة موظفني من الفئة الفنية و             ٣٠                                      امة مبوجب عقود املساعدة املؤقتة حىت             ً                        موظفاً من فئة اخلدمات الع       ١٥       

  .    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

                                                          مقارنـة بني الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة حبسب         -  ١٠         اجلـدول   
     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠                 مصدر التمويل، حىت 

 امليزانية األساسية الصندوق التكميلي صندوق بون التكاليف العامة اجملموع

 معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة ةمشغول معتمدة مشغولة
 
 الرتبة

              أمني عام مساعد  ١  ١        ١  ١
  ٢-  مد  ٤  ٢        ٤  ٢
  ١-  مد  ٦  ٥      ١   ٧  ٥
  ٥- ف  ٩  ٦      ١  ١   ١٠  ٧
  ٤- ف   ٢١   ١٤  ٢     ٣  ٢   ٢٦  ) أ (  ١٦
  ٣- ف   ٣٤   ٢٢   ١١  ٥  ٢  ٢  ٥  ٤   ٥٢   ٣٣
  ٢- ف  ٨  ٨  ٢  ٢  ١   ١  ١   ١٢   ١١
  ١- ف    ١  ١      ١  ١

             اجملموع الفرعي   ٨٣   ٥٨   ١٦  ٨  ٣  ٢   ١١  ٨    ١١٣   ٧٦
                  فئة اخلدمات العامة     ٤٦,٥     ٣٥,٥  ٩  ٧  ٦  ٤   ٢١   ٢٠     ٨١,٥     ٦٦,٥

      اجملموع      ١٢٩,٥     ٩٣,٥   ٢٥   ١٥  ٩  ٦   ٣٢   ٢٨      ١٩٤,٥      ١٤٢,٥

  .                                            وظيفة يشغلها موظف برتبة أدىن ألغراض إدارية فقط  ) أ ( 
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               أما التوزيع بني    ).  أ (  ١١                            الفنية فما فوقها يف اجلدول                                                                 وتـرد معلومات عن التوزيع اجلغرايف للموظفني املعينني يف الفئة          -  ٩٧
                                                                                                                         األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة فيه والتوزيع حبسب نوع اجلنس بني املوظفني من الفئة الفنية فريدان                   

          ، الفقرة  FCCC/SBI/2004/19 (      ً                                                                 وطبقـاً الستنتاجات الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ            ).  ب (  ١١           يف اجلـدول   
           وقد طلب من   .   ُ                                ّ                                                           ، ُتـبذل اجلهـود لتحقيق توازن جغرايف أمتّ يف تعيني املوظفني يف املستويات العليا واإلدارية يف األمانة        )   ١٠٤

                                                                                                                           املنسـقني واملديـرين إيالء أولوية عليا للطلبات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ومن النساء، بغية حتسني                    
                                                                                   كما قررت األمانة نشر إعالنات عن الشواغر يف املنشورات اليت تستهدف الفنيني املعنيني            .                              ازن حبلول هناية فترة السنتني          الـتو 

  .                                من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

          فوقها،                                                           الـتوزيع اجلغرايف للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما           ): أ (  ١١      اجلدول 
     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠   حىت 

 موعاجمل
أوروبا الغربية 
 أوروبا الشرقية ودول أخرى

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

آسيا واحمليط 
 الرتبة أفريقيا اهلادئ

              أمني عام مساعد      ١  ١
  ٢-  مد    ١   ١  ٢
  ١-  مد   ١   ٢  ٢  ٥
  ٥- ف  ٣  ١  ١   ٢  ٧
  ٤- ف  ١  ٤  ٣  ٢  ٦   ١٦
  ٣- ف  ٣  ٧  ٥  ١   ١٧   ٣٣
  ٢- ف  ١  ٣  ١  ٣  ٣   ١١
  ١- ف      ١  ١

      اجملموع  ٨   ١٦  ١ ١  ٨   ٣٣   ٧٦
                       النسبة املئوية من اجملموع     ١٠,٥     ٢١,١     ١٤,٥     ١٠,٥     ٤٣,٤    ١٠٠

                                                                       توزيع وظائف املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها بني األطراف املدرجة              ): ب (  ١١      اجلدول 
                                                       يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وبني اجلنسني

رفق األولالبلدان غري املدرجة يف امل ذكور إناث البلدان املدرجة يف املرفق األول  الرتبة
              أمني عام مساعد  ١   ١

  ٢-  مد  ١  ١ ٢ 
  ١-  مد  ٤  ١ ٤ ١
  ٥- ف  ٢  ٥ ٥ ٢
  ٤- ف  ٩  ٧ ١٢ ٤
  ٣- ف   ٢٠   ١٣ ١٨ ١٥
  ٢- ف  ٧  ٤ ٩ ٢
  ١- ف  ١   ١
      اجملموع   ٤٥   ٣١ ٥٠ ٢٦
                       النسبة املئوية من اجملموع     ٥٩,٢     ٤٠,٨ ٦٥,٨ ٣٤,٢
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 شاريون واألفراد املتعاقدون اخلرباء االست�باء 

ُ                ، ُعني ما جمموعه         ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                       يف الفـترة مـا بني        -  ٩٨              أفراد من      ١٠٤  
   ١     ٦٧٨     ٠٣٧                                    شهر عمل بتكلفة إمجالية قدرها            ٢١٢,٣                                                            اخلـرباء االستشـاريني واملتعاقدين، قدموا جمتمعني ما جمموعه          

                                  معلومات عن كيفية توزيع هذه        ١٢              ويقدم اجلدول     .                                    ملتحدة يف إطار مجيع مصادر التمويل          ً                        دوالراً من دوالرات الواليات ا    
  .                     اخلدمات بني خمتلف الربامج

                                                                       خدمـات اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد حبسب الربنامج يف الفترة           -  ١٢      اجلدول 
     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠     إىل     ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١   من 

 الربنامج  أشهر-شخص  )ات الواليات املتحدةبدوالر(التكاليف 
                         التوجيه التنظيمي واإلدارة    ٤,٠   ١٨     ٣٤٠
               اخلدمات اإلدارية     ١١,٨    ١٢٦     ٦٦٠
            خدمات اإلعالم     ٢٤,٢    ١٦٣     ٧٨٠
                                     الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات     ٣٥,٤    ١٧٢     ٦٥٨
                 اآلليات التعاونية     ٢٩,٣    ٥٤٠     ٧٥٦
        التنفيذ     ٣٤,٠    ١٢٢     ٢٥٧
                                    األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية    ٧,٨ ٥    ٣٩٠     ٤٠٧
                 التنمية املستدامة     ١٥,٨    ١٤٣     ١٧٩
      اجملموع      ٢١٢,٣  ١     ٦٧٨     ٠٣٧

  املسؤوليات االجتماعية والبيئية�     ً خامسا  

  .                                                                                                    مـا برحـت األمانة ترصد أفضل املمارسات داخل األمم املتحدة وخارجها خبصوص املسؤوليات االجتماعية               -  ٩٩
                                      وجيري، حيثما أمكن، ويف إطار القيود        .                                               سني بيئة العمل وسياسات تنمية قدرات املوظفني                                  وانصـب التركـيز عـلى حت      

  .                                                                                                                    التنظيمـية والعملية، وضع سياسات وإجراءات لتمكني املوظفني من حتقيق توازن أفضل بني العمل واحلياة خارج العمل                
                                         لعمل املرن، مبا فيها العمل يف البيت، وجداول       ُ                                                          فقد اسُتحدثت يف السنوات املاضية تدابري على سبيل التجربة يف جمال وقت ا 

  .                                                       العمل املضغوطة وجدولة فترات االستراحة من أجل أنشطة التعلم

                         ً       ً                                                                                  وال يزال التدريب يؤدي دوراً رئيسياً يف حياة األمانة وهدفه النهائي االستعمال األقصى للموارد البشرية لتحقيق                 -   ١٠٠
                                                                 ي للموظفني بتطوير مهاراهتم املهنية وتعزيزها يف اجملاالت اليت هتم                                         ويسـمح برنامج التدريب اخلارج      .                  أهـداف املـنظمة   

                                                  وجيري استكشاف إمكانية إدراج لغات األمم املتحدة         )                    اإلسبانية والفرنسية  (           َّ                           وال يزال يوفَّر التدريب على اللغات         .      عملهم
  .                                    الرمسية األخرى يف األشهر القليلة القادمة

                                                                              جمايل املكاتب املستدامة والنقل املستدام، بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة                     ً                        وجيري حالياً وضع سياسة األمانة يف      -   ١٠١
                          ، ومن املتوقع أن توضع موضع  "                 االستدامة يف العمل  "                                      وستشمل هذه السياسة جوانب عدة من         .                           الـيت يوجد مقرها يف بون     

  .                                                  التنفيذ بعد انتقال األمانة إىل جممع األمم املتحدة اجلديد
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                                                                                                  بيئية كخطوة أوىل، على حتديد انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن عملية اتفاقية األمم املتحدة                               وتركزت اجلهود ال   -   ١٠٢
                                                                           ولبلوغ هذا اهلدف، أعدت أول قائمة جرد النبعاثات غازات الدفيئة لفترة             .                                            اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ واإلبالغ عنها       

    ٣٠       إىل       ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                       الفترة املمتدة من                                 أدناه ملخص لالنبعاثات يف      ١٣                ويرد يف اجلدول      .               السنتني احلالية 
  . )٥ (                                                            وميكن الوقوف على التفاصيل يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت  .       ً              تيسرياً للرجوع إليها    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

  ملخص انبعاثات غازات الدفيئة مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ-١٣اجلدول 
 )ئ ثاين أوكسيد الكربونبأطنان مكاف(

 فئة االنبعاثات     ٢٠٠٤     ٢٠٠٥      اجملموع
        إزالتها و         املباشرة        نبعاثات   اال   

                                   السيارات املشمولة باالتفاقية اإلطارية    ٣,٧    ٢,٤    ٦,١
                           انبعاثات الطاقة غري املباشرة   

         الكهرباء    ٨١٧      ٤٠٨,٥  ١       ٢٢٥,٥
                     االنبعاثات غري املباشرة   

      السفر   ٢٨     ٠٦١  ٤     ٠٩٧   ٣٢     ١٥٨
              أماكن املؤمترات  ١     ٢٣٦    ١٩٢  ١     ٤٢٨
         النفايات     ٤٩,٨     ٢٤,٩     ٧٤,٧
     املاء     ٨٣,٦     ٤١,٨      ١٢٥,٤
             اجملموع الفرعي   ٢٩       ٤٣٠,٤  ٤       ٣٥٥,٧   ٣٣       ٧٨٦,١
 جمموع االنبعاثات   ٣٠       ٢٥١,١  ٤       ٧٦٦,٦   ٣٥       ٠١٧,٧

  ً                       ضاً، مبجرد انتقال األمانة                                                                                             وميكن النظر يف املزيد من اإلبالغ البيئي الشامل، مع االلتفات إىل وسائط بيئية أخرى أي               -   ١٠٣
  .                                                         إىل جممع األمم املتحدة اجلديد الذي سيوفر فرصة لوضع األسس املالئمة

                                                      

) ٥ (  <http://unfccc.int/secretariat/ghg_inventory/items/3539.php>.  



FCCC/SBI/2005/13 
Page 29 

 املرفق

 ن الصندوق االستئماينـولة مـاملشاريع واألنشطة املم
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فترة السنتني  لألنشطة التكميلية

 االلتزام املعتمد

       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

                    بدأ هذا املشروع يف      .                                                إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتبادل املعلومات       :                       إقامـة شبكات املعارف       ٨٧ ١     ٥٠٠ 
                 اليت لدى األمانة          واخلربة                                        تنظيم وختزين البيانات واملعلومات                    ويسـعى إىل       ٢٠٠٠        مـارس    /    آذار

    لية                  املشاركة يف عم        لتيسري       راقب،    امل     صفة                       واملنظمات اليت تتمتع ب                                 واسترجاعها وإتاحتها لألطراف    
  "              بوابة بيانات  "                                                ويواصل املشروع تقدمي الدعم لتطوير وصيانة         .    عارف  امل         شبكة         وتعزيز            االتفاقـية   

                                                                                                   االتفاقية اإلطارية بالنسبة إىل جمموعات بيانات األمانة الرئيسية، ويشمل قائمة جرد شاملة لسائر             
ّ                 وُمّول من هذا املشروع    .                          قواعد بيانات األمانة ونظمها   . ٢- ف      برتبة        الفنية                وظيفة من الفئة  ُ 

       بدأ   .        الويب                                                                                  إعـادة تنشيط موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة                 ٤١٠     ٤٤٧ 
                                              إعادة تنشيط موقع اتفاقية تغري املناخ على                  ويهدف إىل      ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط  ١                  هـذا املشروع يف     

                        ني ووسائط اإلعالم وعامة                                                                             الشـبكة، الـذي يعد البوابة الرئيسية املفتوحة أمام األطراف واملراقب          
               ً                                                                                    اجلمـاهري، وداخلـياً أمام كافة الربامج العاملة يف جمال االتفاقية، لالطالع على بيانات االتفاقية               

                                                                      وتـوىل املشروع إتاحة مجيع البيانات واملعلومات والوثائق على عنوان            .                        ووثائقهـا ومعلوماهتـا   
              وتركز املرحلة    .                    إىل تلك املعطيات                          ً      ً       ً      ً                إنترنـت واحد منظم تنظيماً متسقاً وموحداً تسهيالً للوصول        

                                                            ، على إدخال املزيد من التحسينات على بنية تصفح املوقع              ٢٠٠٥                                الثانـية من املشروع، يف عام       
                                                       وسيدرج وظيفة حفظ وثائق مكتبة االتفاقية اإلطارية يف          .            ً                       اجلديـد تلبـيةً الحتياجات األطراف     

  . ر                                                    املوقع لضمان إتاحة الوثائق الرمسية على اإلنترنت باستمرا

                 بدأ هذا املشروع يف   .                            تطوير بوابة باللغة اإلسبانية  :                                         موقـع اتفاقية تغري املناخ على شبكة الويب      ٤٤     ٦٤٩ 
              ونتيجة لذلك،    .                                                             إلنشاء صفحة ترحيب باللغة اإلسبانية على موقع االتفاقية            ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز  ١

                    حاب املصلحة يف هذه                                     لمتحدثني باللغة اإلسبانية من أص     ل                                       أتيحت معلومات عن عملية تغري املناخ     
     ً             وفضالً عن ذلك،     .                                                                        العملية، وبصفة رئيسية األطراف واملراقبون ووسائط اإلعالم وعامة اجلماهري        

  .                                           مسح املشروع بنشر بعض املعلومات باللغة اإلسبانية

      سبتمرب  /        أيلول  ١                     بدأ هذا املشروع يف        .                                                   الـربط الشـبكي بواسطة احلاسوب وإرسال البيانات            ٢٦٩     ٣٨٣ 
                                                                              رسال البيانات والربط الشبكي لنظم معلومات وقواعد بيانات متخصصة وضعتها                    لدعم إ      ٢٠٠٤

                                                                       ويعمل املشروع على أن تكون نظم األمانة يف جمال تكنولوجيا املعلومات             .                     بـرامج يف األمانـة    
                                                                                          واالتصـاالت والبنية التحتية الشبكية مأمونة وموثوقة، مبا يف ذلك إتاحة اخلدمة كاملة مع وجود      

ّ                     وُمّول من هذا املشروع       .                              ً    مستقر التصاالت األمانة إلكترونياً                     أسـاس تكنولوجي                      وظيفة من الفئة    ُ 
  . ٣- ف             الفنية برتبة 
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 االلتزام املعتمد

       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

      فرباير  /       شباط  ١                        بدأ هذا املشروع يف       .                                                          دلـيل اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             ٩٩     ٣٩٤ 
             ألطراف وغريها                                  سيكون مبثابة أداة مرجعية ل       ه،            تفاقية ونشر         بشأن اال                        هبـدف إعداد دليل          ٢٠٠٢

                                         ومن املقرر استكمال اإلصدار اإلنكليزي       .                                                      من اجلهات املهتمة بعملية التفاوض يف جمال تغري املناخ        
                                                                          ومـن املعـتزم إصـدار الدلـيل بلغـات األمم املتحدة الرمسية األخرى يف               .     ٢٠٠٥          يف عـام    
٢٠٠٧-    ٢٠٠٦    .  

                                اف يف دورته العاشرة يف بوينس                                           ً                   مشـاورات غري رمسية رفيعة املستوى استعداداً ملؤمتر األطر            ٢٢     ٩٨٦ 
                           ورغبت الرئاسة األرجنتينية     .     ٢٠٠٤       سبتمرب   /                        جرى هذا احلدث يف أيلول      .         باألرجنتني   ،        آيـرس 

                                                                                            للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف استشارة جمموعة منوذجية من األطراف بشأن القضايا املدرجة             
  .          اف املختارة                                ورتبت األمانة سفر املشاركني من األطر  .                      على جدول أعمال الدورة

                             ري استخدام األراضي واحلراجة،     ي                                                         تطويـر األنشـطة املنهجية املتصلة باستخدام األراضي وتغ            ٨٨     ٥١٠ 
                                                                                                 ومواصـلة تطويـر قواعـد بيانات انبعاثات غازات الدفيئة املتعلقة بقوائم اجلرد املقدمة من               

   ١                هذا املشروع يف         بدأ    .                                                                 األطـراف املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         
                                                                     تتمثل األهداف الرئيسية هلذا املشروع يف حتليل البيانات املتوفرة عن           و  .     ٢٠٠٢         أبـريل    /       نيسـان 

               قوائم الوطنية    ال                             ً                             ري استخدام األراضي واحلراجة وفقاً ملا أبلغته األطراف يف           ي                    استخدام األراضي وتغ  
          ري استخدام  ي          ألراضي وتغ                                                                   غـازات الدفيـئة، وتعزيز االتساق يف العمل املتعلق باستخدام ا                 جلـرد   

                                                                                                  األراضي واحلراجة، بني أمانة اتفاقية تغري املناخ وغريها من هيئات األمم املتحدة، وإدماج بيانات              
              غري املدرجة يف           األطراف                                                                           القوائـم الوطنـية جلرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة و           

  .    ٢٠٠٤      يف عام                   وانتهى هذا املشروع   .                                املرفق األول يف قاعدة بيانات واحدة

      من   ٥              من املادة     ٢                                                                        دعـم األعمـال الرامـية إىل وضـع منهجيات التعديل مبقتضى الفقرة                   ١٠٩     ٨٢٦ 
                 بدأ هذا املشروع  .                                استعراض قوائم اجلرد مبوجب االتفاقية                                  بـروتوكول كيوتو، وأنشطة خرباء    

                           ، أسفرت عن االنتهاء من     ت                     عمل بشأن التعديال    ةُ         ُنظمت حلق  و  .     ٢٠٠٢         فـرباير    /         شـباط   ١   يف  
 ُ    وُنظم   .                                                                                           إعداد اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديالت أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف          

-   م أ /  ٢٠         املقرر                                                                              اجتماع خلرباء االستعراض، وجرى أيضا توفري الدعم ملواصلة األعمال اليت طلبها          
         يف طرائق                                                            ، ما مسح لألطراف وأفرقة خرباء االستعراض باكتساب اخلربة                  التعديالت        خبصـوص      ٩

    .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣                                                  التعديل يف أثناء عملية استعراض قوائم اجلرد يف الفترة 

                                                               اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف وضع تعاريف                                     بـرنامج العمـل ملسـاعدة         ٥٣     ٠٢٨ 
           يف فترة     ١٢       املادة                    املنصوص عليها يف                                     أنشطة التحريج وإعادة التحريج                 عمل إلدراج         وطرائق  

                          ملساعدة اهليئة الفرعية        توسع    ، و     ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط  ١                         بـدأ هذا املشروع يف      .   وىل             االلـتزام األ  
                                                                                           للمشـورة العلمـية والتكنولوجية يف إعداد مشروع مقرر بشأن الطرائق واإلجراءات ألنشطة             

                   أن ما يتعني اختاذه     بش                                                                                املشـاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، و           
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 االلتزام املعتمد

       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

        ً                                                                                بري تيسرياً لوضع أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية النطاق موضع التنفيذ                     مـن تدا    
           املتعلقني    ١٠-    م أ  / ٤    و   ١٠-    م أ  /  ١٣                                  واعتمد مؤمتر األطراف املقررين       .                               يف إطار آلية التنمية النظيفة    

  .          هبذه املسائل

                             ات الدفيئة وبرجمياهتا ألغراض                                                                      تقدمي الدعم لقاعدة البيانات املتعلقة بقوائم جرد انبعاثات غاز             ٨٨٣     ٦٨٠ 
      ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١                        بدأ هذا املشروع يف       .                                        عملية استعراض انبعاثات غازات الدفيئة    

                                                                                               لـتوفري دعـم إضايف متواصل لتطوير قاعدة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وبرجمياهتا ألغراض              
            وأنشئ مبوجب     ،              ار االتفاقية         يف إط                                                             عملـيات اإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة واستعراضها        

                                                      ويركز على وضع تطبيق برجمي جديد لنسق إبالغ مشترك           .  ٨-    م أ  /  ١٩    و  ٨-    م أ  /  ١٨           املقـررين   
                                                                                           تستعمله األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ ووضع برجميات لدعم االستعراض التقين لقوائم جرد             

                            ع اتفاقية تغري املناخ على                                                                           غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، بواسطة الوثائق وموق         
                        ووظيفة من فئة اخلدمات      )  ٣- ف (                             وظائف من الفئة الفنية       ٣ ُ                       وُمولت من هذا املشروع       .        اإلنترنت
  .      العامة

      ٢٠٠٣     مايو  /                           بدأ هذا املشروع يف أيار     .                                                   األنشـطة التدريبـية ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض            ٣٧٧     ٠٩٦ 
                                                قوائم اجلرد عرب التعلم اإللكتروين مع تنظيم                                                        هبدف إعداد وتنفيذ برنامج تدريب خلرباء استعراض      

ُ                                 ً                                         ُنفذ برنامج التدريب بالكامل تقريباً فعزز نوعية أنشطة استعراض قوائم           و   .                    حلقات دراسية هنائية  
  . ٩-   م أ /  ٢١   ، و ٩-   م أ /  ١٢                                                 جرد غازات الدفيئة اليت مت التكليف هبا مبوجب املقررين

                                                 ورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف قضايا                                                    بـرنامج عمـل ملساعدة اهليئة الفرعية للمش            ١٣٥     ١٥٨ 
                    بدأ هذا املشروع يف      .                                                                 تتصـل بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        

                                                                              لتحليل املعلومات املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي              ٢٠٠٤            أوائل عام   
             وتدريب خرباء                               اإلبالغ املوحد املقابل لذلك،                                                       واحلـراجة يف إطار االتفاقية، ودعم إعداد منوذج         

                                                                                            اسـتعراض قوائـم اجلـرد على استعراض املعلومات املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري              
                                                        إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن                                              استخدام األراضي واحلراجة مع مراعاة      

    كما   .  ة                             ي وتغيري استخدام األراضي واحلراج                                                املمارسـات اجلـيدة فـيما يتعلق باستخدام األراض     
  ُ                                                                                        اسُتعمل يف دعم أنشطة أخرى من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،             

  .                                          مثل تنظيم حلقة عمل بشأن منتجات اخلشب املقطوع

   أن                                                                                              حلقـتا عمـل أثـناء الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بش                 ٤٠     ٥٦٣ 
                                         لتقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي                                                          التكـيف وبشـأن تدابري التخفيف نتيجة النظر يف ا         

                                                                     نظمت حلقتا عمل أثناء الدورة ملناقشة املواضيع املدرجة يف بنود            .                            الـدويل املعـين بتغري املناخ     
  .                                                         القابلية للتأثر واملخاطر؛ واحللول والفرص؛ والتنمية املستدامة  :                   جدول األعمال اجلديدة
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 االلتزام املعتمد

       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

                                                                                           بـرنامج عمل بشأن األنشطة املتعلقة بالبند اجلديد من جدول األعمال عن اجلوانب العلمية                  ٢١     ٩٣٠ 
                                                                      االقتصادية لآلثار والقابلية للتأثر والتكيف والعمل املتعلق بذلك         -                          والتقنـية واالجتماعـية     

       شروع يف           بدأ هذا امل  .                                                                       بشـأن مجع ونشر املعلومات عن القابلية للتأثر وطرائق ووسائل التكيف        
                                                                       لتسهيل النظر أثناء الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة         ٢٠٠٤         سـبتمرب    /          أيلـول   ١

                               االقتصادية لآلثار والقابلية    -                                                                     العلمـية والتكنولوجـية يف اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          
                  لومات عن القابلية             وحتسني نشر املع  )                                           مبا يف ذلك تنظيم حلقة عمل أثناء الدورة       (                   للـتأثر والتكيف    

                                                                                                 للـتأثر وطـرائق ووسائل التكيف عرب مراجعة وحتديث خالصة اتفاقية تغري املناخ بشأن القابلية               
  .                           للتأثر وطرائق ووسائل التكيف

                                                                                          وضـع نظام قاعدة البيانات من أجل مجع وحساب قوائم جرد االنبعاثات والكميات املسندة                   ٣٠٣     ٥٤١ 
                       لوضع قاعدة بيانات        ٢٠٠٥       فرباير   /                    هذا املشروع يف شباط           بدأ    .                         ً    مبوجب بروتوكول كيوتو سنوياً   

                                                                                      خاصـة بـاجلمع واحلساب للسماح بتعقب قوائم جرد االنبعاثات والكميات املسندة مبوجب             
                    وجيري اإلعداد ألنشطة     .                                                     من بروتوكول كيوتو والتحقق منها وختزينها بدقة        ٨- ٣    و  ٧- ٣        املادتني  
  .     حتضريية

                       بدأ هذا املشروع يف       ).                   املرحلة األوىل، منوذج   (                    رد غازات الدفيئة                                 وضع نظام رابط بني قوائم ج         ٤٤     ٢٤٨ 
                                                                       هبدف وضع منوذج وصول األطراف إىل بيانات قوائم اجلرد املناسبة كما                ٢٠٠٥        مـايو    /      أيـار 

  .                                                                       طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين

      فرباير  /    شباط   ١                     بدأ هذا املشروع يف       .                   ً    ين بأقل البلدان منواً                                       أنشـطة تتصـل بفـريق اخلرباء املع           ٧٣     ٢٣٥ 
                                              الدورة السابعة ملؤمتر األطراف فيما يتعلق             مقررات                          الواليـة املسـندة مبوجب                   لتنفـيذ      ٢٠٠٢

                          ً                                                ً                         باألطـراف مـن أقل البلدان منواً، هبدف دعم أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وسائر                 
     ، مشل  ٥   ٢٠٠- ٤   ٢٠٠            فترة السنتني             وبالنسبة إىل   .               ً قل البلدان منواً                              عناصـر برنامج العمل اخلاص بأ   

  .    ٢٠٠٥      أبريل  /                         وانتهى هذا املشروع يف نيسان  .                                             هذا االلتزام تكلفة وظيفة من فئة اخلدمات العامة

               لدعم العملية     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١                 بدأ هذا املشروع يف   .                                        بـناء قدرة األمانة على بناء القدرات          ١٣٢     ٧٠٣ 
             األمانة واليت   ُ         كُلفت هبا                                                                    لية املتعلقة ببناء القدرات من أجل تيسري تنفيذ األنشطة اليت                        احلكومية الدو 

                       األنشطة املدرجة يف فترة  ت     وتضمن  .  ٧-   م أ / ٣   و ٧-   م أ / ٢                                      تـرد يف اإلطـارين املرفقني باملقررين       
ـ                                                                           وتنظيم اجتماع سابق للدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ               إعـداد    ية                السـنتني احلال

                                                                                          لممارسني يف جمال بناء القدرات، متخض هو وعدد من البحوث اليت أعدهتا األمانة واملفاوضات               ل
ُ                                                                                         الـيت ُدعمت يف تلك الدورة، عن استعراض ناجح يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ألطر بناء                     

           ومل تتواصل    .                                                                       وتواصل التنسيق الداخلي والتماس االتساق اخلارجي بشأن بناء القدرات          .        القدرات
                                                 وأنشئت فرقة عمل داخلية بشأن التكيف واجتمعت         .                            ً                   األنشـطة املتعلقة باملكتبة نظراً لقلة املوارد      

  .   َّ                                          ومتوَّل وظيفة من فئة اخلدمات العامة من هذا املشروع  .                              مرات عدة لتحسني االتساق الداخلي
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 االلتزام املعتمد

       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

   ١                   هذا املشروع يف           بدأ  .                                                                      تقدمي الدعم لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا              ٢٩٨     ٨٦٢ 
                                                                                 لتيسري تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، بغية توصية                ٢٠٠٣       سبتمرب   /     أيلول

                                                                                                اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باإلجراءات اإلضافية املالئمة، ولدعم األطراف يف            
      من   ٤              من املادة     ٥               تنفيذ الفقرة                                                          طار من خالل إجراءات فعالة ذات مغزى، بغية تعزيز                     تنفـيذ اإل  
                                          لدعم تنفيذ برنامج عمل الفريق حلقيت           ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                              ومشلت أنشطة فترة السنتني       .          االتفاقـية 

                                                                                           عمـل، إحدامهـا عـن اخليارات املبتكرة لتمويل نقل التكنولوجيا واألخرى عن تكنولوجيات              
  .                                                             التكيف مع تغري املناخ، وإعداد ورقات تقنية وورقات معلومات أساسية

                                                                                              دعـم نظـام املعلومات التكنولوجية اخلاص باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                  ٤٣     ٤٤٧ 
      يناير  /               كانون الثاين   ١                        بدأ هذا املشروع يف        ).                                               مركـز تـبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا        (

                    لتعريف املستخدمني        توعية                                                         تتمـثل أهـداف هذا املشروع يف تصميم وتنفيذ برنامج            و  .     ٢٠٠٣
                                                                                       املسـتهدفني مبركـز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا، ولتحديد وحتليل سبل تيسري وصول         
                                                                                              املسـتخدمني إىل هـذا النظام، ولتحديث وصيانة النظام القائم للمعلومات التكنولوجية اخلاص             
                                                                                                   باتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك حتديد أية فجوات يف املعلومات                

                 إجراء استقصاء      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                              ومشلت أنشطة فترة السنتني       .                              وتقدمي توصيات من أجل التحسني    
                    وأبلغت النتائج إىل     .                                                                                للـزبائن لتقييم فعالية استخدام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا          

  .                                                          الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

         كانون   ١                            بدأ تنفيذ هذا املشروع يف        .                من االتفاقية   ٦                              شطة األمانة املتعلقة باملادة                    تقدمي الدعم ألن       ٣٤٦     ٠٦٣ 
                                                                                 هبدف تلبية طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإجياد وسيلة               ٢٠٠٢       يناير   /       الـثاين 

  .       علومات  امل                                                                                  فعالـة من حيث التكلفة لنشر الدروس املستفادة وأفضل املمارسات وغري ذلك من              
                                                                      من تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية حىت اآلن ووضع منوذج مصغر لشبكة                       ن املشروع          وقد مك 

                                                                 ومن املقرر تدشني النموذج العامل يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر            .                             مـن مراكز تبادل املعلومات    
  .               من هذا املشروع                    من فئة اخلدمات العامة  َّ        متوَّل وظيفة  و  .       األطراف

     يهدف    .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                         ً                   رباء املعين بأقل البلدان منواً خالل الفترة                                 تقدمي الدعم إىل فريق اخل         ٣١٦     ٤١٠ 
                                   فيما يتصل بأنشطة فريق اخلرباء       ٩-    م أ  / ٧          يف املقرر                  املنصوص عليها                     تنفيذ الوالية      إىل              هذا الربنامج   

                         من فئة اخلدمات العامة     َّ          متوَّل وظيفة       و  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤        السنتني                         ً              املعين بأقل البلدان منواً خالل فترة     
  .  وع           من هذا املشر

              أنشئ برنامج  .                                                                                بـرنامج الـزماالت املتصـلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                ٥٠     ٦٢٢ 
                            إتاحة فرص التدريب يف جمال      ب             ً           األطراف قراراً يقضي      ت               بعد أن اختذ       ١٩٩٨                   الـزماالت يف عام     

                         تصاداهتا مبرحلة انتقالية                                                                                     تغـري املناخ لصاحل املهنيني الشبان من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اق             
ُ                          وُدعم ثالثة زمالء يف عام       .                                                                  ممن ال تتوفر هلم بدون ذلك فرصة الكتساب مثل هذه اخلربة الدولية              

٢٠٠٤    .  
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 االلتزام املعتمد

       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

     وعقد   .     ٢٠٠٥      مارس   /       آذار  ١                   بدأ املشروع يف      .                                  ً          مشـاورات بشـأن صندوق أقل البلدان منواً            ١٢٩     ٤٠٠ 
                                           للتنفيذ لتيسري املفاوضات بشأن صندوق أقل                                                               اجتماع قبل الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية        

     َ                                                                                وسيتاَبع التقدم يف املفاوضات يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ             .            ً      الـبلدان منـواً   
  .                               والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

                 السريعة آللية                    لتيسري االنطالقة      ٢٠٠٢                                    بدأ هذا املشروع يف أوائل عام         .                          آلـية التنمـية النظيفة       ٤     ٦٤٢     ٨٦٦ 
                                                                                                       التنمـية النظـيفة من خالل زيادة املوارد املقدمة من امليزانية األساسية، على أمل أن تصبح آلية                 

  ُ                                                          وأُضيفت أنشطة أخرى لزيادة تطوير آلية التنمية النظيفة،          .           ة التمويل  ي                               التنمـية النظـيفة آلية ذات     
       وتوصيل        عتمدة  امل    ات       نبعاث  اال            وحدات خفض                            وتسجيل املشاريع وإصدار             االعتماد       دعم           وخباصـة   

    ١٩                               وقد شغلت مخس وظائف من أصل         .          والرصد                                       املعلومـات وتوحيد منهجيات خط األساس     
                             ممولة من هذا املشروع، وهناك      )                                                           ثـالث من الفئة الفنية واثنتان من فئة اخلدمات العامة          (         وظـيفة   

  .                               ً مخس وظائف إضافية جيري شغلها حالياً

               الغرض من هذا     .                                       تقنية للسجالت الوطنية ولسجل املعامالت                                       بـرنامج العمـل بشأن املعايري ال         ١     ١٢٨     ٦٢٣ 
                                                هو توفري حمفل لتبادل املعلومات بني األطراف،            ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط  ١                        املشـروع الذي بدأ يف      

                  وطنية وسجل آلية     ال      سجالت    ال                                                                    وإتاحة املوارد الالزمة لعمل األمانة فيما يتصل باستحداث وإنشاء          
   ٣- ف               الفنية برتبة            ً                                  جيري حالياً متويل وظيفة واحدة من الفئة         و  .       ملعامالت ا                        التنمية النظيفة وسجل    

   .              من هذا املشروع

          بدأ هذا  .                   من بروتوكول كيوتو ٦                     األنشطة املتصلة باملادة                                  االحتـياجات مـن املوارد من أجل        ١١٣     ١٤١ 
                                                             هبدف االضطالع باألعمال الرامية إىل الترويج إلنشاء وتشغيل             ٢٠٠٤      مارس   /                 املشـروع يف آذار   

ُ        وُشرع يف   .                                      ، وإىل االستعداد هلذه األعمال وتيسريها      ٦                                    اإلشـرافية اليت تنص عليها املادة                 اللجـنة      
  .                                                         توظيف شخصني من الفئة الفنية وشخص واحد من فئة اخلدمات العامة

    بدأ   .                                                                                      استعراض متعمق للبالغات الوطنية الثالثة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول               ٣٤     ٢٠٩ 
                                      الستكمال االستعراض املتعمق للبالغات         أنشئ    ، و     ٢٠٠٢       يناير   /            كانون الثاين    ١                هذا املشروع يف    

  .                                                                                            الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول وإلعداد جتميع وتوليف للبالغات الوطنية            
   .     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٣٠                وانتهى املشروع يف 

         بدأ هذا     .                                     رجة يف املرفق األول لتنفيذ االتفاقية           املد      غري                                      دعم وتيسري اجلهود اليت تبذهلا األطراف          ٣٠٨     ٦٧٢ 
                                             املساعدة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق                    وهو يقدم      ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١           املشروع يف   

                                                    التقارير املتعلقة جبملة أمور منها املوارد املالية        /                                                  األول يف تنفـيذ االتفاقـية بتحضري ونشر الوثائق        
                                        ً                                 واخلطوات املتخذة لتنفيذ االتفاقية، استناداً إىل أمور منها املعلومات                                      واملسـاعدة التقنية املطلوبة   

                                                                                                      الواردة يف بالغاهتا الوطنية األولية، وتقارير التجميع والتوليف املتعلقة بالبالغات الوطنية األولية،            
 ى         املشرفة عل                                                                                          والورقـات التقنـية والتقارير ذات الصلة اليت أصدرها مرفق البيئة العاملية ووكاالته             
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       املشروع   )                      بدوالرات الواليات املتحدة (

  َّ                                     متوَّل من هذا املشروع وظيفة من الفئة        و   .                                                 وغريها من الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف             التنفيذ  
  . ٤-   خ ع      برتبة                      من فئة اخلدمات العامة        واحـدة          ووظيفة  ٣- ف             الفنية برتبة 

         قدمة من                                                                        تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية امل          ل     دعم          تقدمي ال      ٧٣٩     ٥٩٨ 
                    ، مبا يف ذلك تيسري      )                     فريق اخلرباء االستشاري   (                                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

                                                                                                  استخدام املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد             
  م  / ٣                   مم لتنفيذ املقرر     ُ ُص    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                     بدأ هذا املشروع يف       .                   الـبالغات الوطنية  

                                        ، بغية توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ                           فريق اخلرباء االستشاري                                    عـن طريق تيسري ودعم أعمال         ٨- أ
      تقنية   ال /    الية  امل       ساعدة    امل                      واختصاصاته وتقدمي               هذا الفريق                                            باختاذ إجراءات إضافية مالئمة بشأن والية       

        التدريب                               التفاقية؛ واالجتماعات وحلقات                                                تنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل                املالئمة ل 
      لتنظر             ذات الصلة                               لورقات والتقارير التقنية             وإعداد ا    ،                       فريق اخلرباء االستشاري                  اليت ينفذها          العملي

  .                          فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                            حلقـة عمـل بشأن إعداد البالغات الوطنية الرابعة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                   ٢٢     ٤١٢ 
      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩                    وعقدت حلقة عمل من     .     ٢٠٠٤       أغسطس   /                            بـدأ هذا املشروع يف آب       .    األول

                                                     ملعاجلة املشاكل اليت واجهتها األطراف يف  إعداد البالغات       ٢٠٠٤        أكتوبر   /                تشـرين األول    ١    إىل  
  .                                                                                               الوطنـية وتسهيل تقدمي البالغات الوطنية الرابعة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول             

  .         ملشروع اآلن           وقد انتهى ا

- - - - - 

 

 

 


