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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت) ب(١٤البند 
  اإلدارية واملالية واملؤسسيةاملسائل

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني 
 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠حىت 

 ∗مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز
 من تعـرض هذه الوثيقة أداء ميزانية الصناديق االسئتمانية اليت تديرها األمانة خالل األشهر الستة األوىل          

والغرض هو إطالع األطراف على اإليرادات والنفقات والنتائج اليت حتققت حىت   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦فـترة السنتني    
 . ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠

، كما أبقت النفقات عند     ٢٠٠٦ يف املائة من إمجايل االشتراكات اإلرشادية لعام         ٦٩,٥وتلقت األمانة    
وبلغت التربعات املقدمة إىل الصناديق االسئتمانية من أجل        . ة للسنة  يف املائة من امليزانية املعتمد     ٤٠,٤مسـتوى   

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ويف األنشطة التكميلية         ٩١٦ ١٥٩اإلسـهام يف عملية االتفاقية اإلطارية       
 . ماليني دوالر١٠,٩

شروع مقرر بشأن املسائل    واهليـئة الفرعـية للتنفيذ مدعوة إىل أن حتيط علماً باملعلومات وأن تقترح م              
اإلدارية واملالية يوصي بأن يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

                                                      

 .دمي هذه الوثيقة بسبب إجراء املشاورات الداخلية الالزمة الستكمال الفصل اخلامستأخر تق ∗
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٤- ١ .....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٣ ٢- ١ ...........................................................الوالية -ألف  
 ٣ ٣   ....................................................اق املذكرةنط -باء   
 ٣ ٤   ............اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -جيم  

 ٣ ٢٦- ٥ ........................................التقرير املتعلق باإليرادات والنفقات -ثانياً 

الصـندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن     -ألف  
 ٣ ١٣- ٥ ........................................................تغري املناخ
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 يف إطار اتفاقية األمم     الصـندوق االسـتئماين لألنشطة التكميلية      -جيم  
 ٩ ٢٣-١٨ ................................املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

حكومة  الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من     -دال  
 ١١ ٢٤   .............................................)صندوق بون(ا أملاني

 ١٢ ٢٦-٢٥ .............................................تكاليف دعم الربامج -هاء  

 ١٣ ٨٩-٢٧ ...............................................................أداء الربامج -ثالثاً 

 ١٣ ٣١-٢٧ ................................اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري -ألف  
 ١٤ ٤٣-٣٢ ...............................................التنفيذ: ١اجملموعة  -باء   
 ١٧ ٦٤-٤٤ ........................املشورة العلمية والتكنولوجية: ٢اجملموعة  -جيم  
 ٢١ ٨٩-٦٥ ..................اخلدمات احلكومية الدولية والدعم: ٣اجملموعة  -دال  

 ٢٦ ٩٣-٩٠ .............................................................املوارد البشرية -رابعاً 

 ٢٦ ٩٢-٩٠ .........................................................املوظفون -ألف  
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 ٢٨ ٩٩-٩٤ ........................متويل النفقات املتصلة بسفر أعضاء اهليئات املنشأة -خامساً 

 ٢٩ ١٠٠   ............................................اعية والبيئيةاملسؤوليات االجتم -سادساً 

 املرفق

يف فترة   لألنشطة التكميلية  ن الصندوق االستئماين  ـولة م ـاملشـاريع واألنشـطة املم     
 ٣٠  ...............................................................٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

اعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مقرريهما  -١
، وطلبا إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ١-م أإ/٣٤ و١١-م أ/١٢

 .إىل مؤمتر األطراف عن اإليرادات وأداء امليزانية، واقتراح ما قد يلزم إدخاله من تعديالت على امليزانية

فيذ يف هذه املسائل وتعد توصيات للعرض على مؤمتر         ووفقـاً ملمارسـة املتبعة، تنظر اهليئة الفرعية للتن         -٢
 .األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو الختاذ إجراءات بشأهنا

  نطاق املذكرة-باء 

 أن وينبغي. ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن اإليرادات والنفقات وأداء امليزانية حىت  -٣
اليت تتضمن ما أستجد من معلومات بشأن حالة االشتراكات حىت            FCCC/SBI/2006/INF.6 ُتقرأ مع الوثيقة  

 . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٥

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

واختاذ قرار بشأن اإلجراءات اليت قد      قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة            -٤
يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية واليت سيوصى بأن يعتمدها مؤمتر األطراف يف                

 . دورته الثانية عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 قرير املتعلق باإليرادات والنفقات الت-ثانياً 

  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ-ألف 

 امليزانية -١

، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف        ١١-م أ /١٢اعـتمد مؤمتـر األطراف يف مقرره         -٥
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    ٥٣,٥ إمجالية بلغت     ميزانية ١-م أإ /٣٤بروتوكول كيوتو يف مقرره     

 ). ١انظر اجلدول  (٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -١اجلدول 

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

دوالر الواليات ( )أ()يورو(
 )املتحدة

دوالر الواليات (
 )املتحدة

دوالر الواليات (
 )تحدةامل

 

 التكلفة املباشرة لألنشطة الربناجمية ٢٣ ٤٨٢ ١٢١ ٢٣ ٥٥٨ ٧٠٠ ٤٧ ٠٤٠ ٨٢١ ٣٥ ٤٢١ ٧٣٩

 تكاليف دعم الربامج ٣ ٠٥٢ ٦٧٦ ٣ ٠٦٢ ٦٣١ ٦ ١١٥ ٣٠٧ ٤ ٦٠٤ ٨٢٦

 تسوية احتياطي رأس املال العامل ٣٣٨ ٢٧٣ ٧ ١٨٢ ٣٤٥ ٤٥٥ ٢٦٠ ١٢٨

 امليزانية اإلمجالية املعتمدة ٢٦ ٨٧٣ ٠٧٠ ٢٦ ٦٢٨ ٥١٣ ٥٣ ٥٠١ ٥٨٣ ٤٠ ٢٨٦ ٦٩٣

هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة من كانون        )  يورو ٠,٧٥٣ دوالر يعادل    ١(سـعر الصرف املستخدم      )أ( 
 . ٢٠٠٥ مارس/آذاريناير إىل /الثاين

ة ويتوقع متويل امليزانية املعتمدة من االشتراكات اإلرشادية جلميع األطراف، ومن املسامهة السنوية املقدم             -٦
ْنفَق من الفترات املالية السابقة  قائمة مبصادر اإليرادات ٢وترد يف اجلدول . من احلكومة املضيفة والرصيد الذي مل ُي

 . املتوقعة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اإليرادات املتوقعة لفترة السنتني -٢اجلدول 

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

دوالر الواليات ( )يورو(
 )املتحدة

دوالر الواليات (
 )املتحدة

دوالر الواليات (
 )املتحدة

 

ــيع  ٢٤ ٨٥٤ ٥٦٠ ٢٤ ٦١٠ ٠٠٣ ٤٩ ٤٦٤ ٥٦٣ ٣٧ ٢٤٦ ٨١٧ ــادية جلم االشــتراكات اإلرش
 األطراف

رصيد مل ُينفق من اشتراكات الفترات       ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٥٠٦ ٠٠٠
 )مبالغ مرّحلة(املالية السابقة 

 مهة احلكومة املضيفةمسا ١ ٠١٨ ٥١٠ ١ ٠١٨ ٥١٠ ٢ ٠٣٧ ٠٢٠ ١ ٥٣٣ ٨٧٦

 جمموع اإليرادات املتوقعة ٢٦ ٨٧٣ ٠٧٠ ٢٦ ٦٢٨ ٥١٣ ٥٣ ٥٠١ ٥٨٣ ٤٠ ٢٨٦ ٦٩٣

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ١٧,٣، كان قد سدد مبلغ      ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠ويف   -٧
كما ). ملائة بالنسبة لفترة السنتني    يف ا  ٣٥أو  (من إمجايل االشتراكات اإلرشادية املتوقعة للسنة       )  يف املائة  ٦٩,٥(

واستكملت هذه اإليرادات مبا مت دفعه من اشتراكات عن األعوام السابقة . دفعت احلكومة املضيفة تربعها بالكامل
 .٣كما هو مبني يف اجلدول 
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 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠ اإليرادات احلقيقية حىت -٣اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٧-٢٠٠٦  
  االتفاقية-٢٠٠٦اشتراكات إرشادية لعام  ١٠ ٠٦١ ١٨٦
  بروتوكول كيوتو-٢٠٠٦اشتراكات إرشادية لعام  ٧ ٢٣٣ ٩٩٢
 تربع مقدم من احلكومة املضيفة ٩٠٦ ٨٢٧
 اشتراكات عن سنوات سابقة ٧١٨ ٤٠٩
 اشتراكات عن سنوات مقبلة ُدفعت مقدماً ٤٦ ١٧٦
 فوائد وإيرادات متنوعة ٢٩٧ ٢٢٠
 جمموع اإليرادات الفعلية  ١٩ ٢٦٣ ٨١٠

 )١( مشتركاً ٢٠ مشتركني أو ستة من أكرب       ١٠، مل يكن ثالثة من أكرب       ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠وحىت   -٨
 ١٠٥ طرفاً، مل يسدد     ١٨٩ومن جمموع أطراف االتفاقية البالغ      . ٢٠٠٦قد سددوا اشتراكاهتم لالتفاقية عن عام       

هناك سبعة عشر طرفاً مل تسدد قط أية اشتراكات يف امليزانية األساسية لالتفاقية             و. ٢٠٠٦أطـرافاً اشـتراكاهتم عن عام       
 .  حالة االشتراكات غري املسددة٤ويبني اجلدول رقم . ١٩٩٦اإلطارية بشأن تغري املناخ منذ بدايتها يف عام 

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠ االشتراكات غري املسددة حبسب السنة حىت -٤اجلدول 
 )لواليات املتحدةبدوالرات ا(

  عدد األطراف املبلغ غري املسدد

 يناير/ كانون الثاين١مستحقة منذ   

١٩٩٦ ١٧ ٩ ٧٦٢ 
١٩٩٧ ٢٢ ٢٢ ٩٥٥ 
١٩٩٨ ٢٤ ١٣ ٣٦٨ 
١٩٩٩ ٢٤ ١١ ٥٨٠ 
٢٠٠٠ ٢٨ ١٧ ٠٠٤ 
٢٠٠١ ٣١ ٢٦ ٦٨٤ 
٢٠٠٢ ٣٧ ٦٢ ٤٠١ 
٢٠٠٣ ٤٦ ٨٦ ٣٠٣ 
٢٠٠٤ ٦٠ ٣٩٣ ٠٢٥ 
٢٠٠٥ ٧٣ ٧٠٨ ١٥٨ 
٢٠٠٦ ١٠٥ ٥ ٦٤٦ ٨٩٦ 
 اجملموع  ٦ ٩٩٨ ١٣٦

                                                      

 يف املائة، واشتراكات أكرب عشرين مشتركاً نسبة      ٧٥تشـكل اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة         )١(
 .  يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية٨٩
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 قد )٢( مشتركا٢٠ً مشتركني أو ستة من أكرب ١٠ مل يكن اثنان من أكرب ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠وحىت  -٩
ومن جمموع أطراف بروتوكول كيوتو     ). ٥انظر اجلدول    (٢٠٠٦سددوا اشتراكاهتم لربوتوكول كيوتو عن عام       

 . ٢٠٠٦اهتم عن عام  طرف اشتراك١٠٢ طرفاً، مل يسدد ١٦٣والبالغ 

 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠ االشتراكات غري املسددة لربوتوكول كيوتو حبسب السنة حىت -٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  عدد األطراف املبلغ غري املسدد

 يناير/ كانون الثاين١مستحقة منذ   

٢٠٠٥ ٦٩ ٣٦٦ ٦٩١ 
٢٠٠٦ ١٠٢ ١ ٩٤٠ ٥٨٦ 
 اجملموع  ٢ ٣٠٧ ٢٧٧

 النفقات -٣

  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة      ٩ ٤٨٤ ٦٢٥، بلغـت النفقات     ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٣٠حـىت    -١٠
 يف املائة من امليزانية املعتمدة لألنشطة الربناجمية        ٤٠,٤أي نسبة   )  دوالراً بإضـافة تكاليف دعم الربامج      ١٠ ٧١٦ ٧٥٠(

 .٢٠٠٦لسنة 

 النفقات حسب اجملموعة

 والنفقات اخلاصة باألشهر الستة األوىل حبسب       ٢٠٠٦مقارنة العتمادات امليزانية لسنة     ) أ(٦جلـدول   تـرد يف ا    -١١
 يف املائة، وهي نسبة منخفضة إىل حد ما لعدة أسباب ترد اإلشارة             ٤٠,٤وتصل نسبة النفقات اإلمجالية إىل      . اجملموعـة 

 .  أدناه١٣إليها يف الفقرة 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠عة حىت النفقات حبسب اجملمو -)أ(٦ اجلدول

النفقات كنسبة مئوية من 
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠النفقات حىت  امليزانية

 الربنامج )دوالر( )يورو( )دوالر( )أ()يورو( )دوالر( )يورو(

 دارياإلدارة التنفيذية والتنظيم اإل ١ ١٥٦ ١٧٣ ٨٧٠ ٥٩٨ ٣٦١ ٥٩٩ ٢٩٦ ١٥٠ ٣١,٣ ٣٤,٠

 ١اجملموعة  ٧ ١١١ ٦١٧ ٥ ٣٥٥ ٠٤٨ ٢ ٣٨٧ ٧٦٨ ١ ٩٥٥ ٥٨٢ ٣٣,٦ ٣٦,٥

 ٢اجملموعة  ٧ ٠٠٦ ٤١٤ ٥ ٢٧٥ ٨٣٠ ٢ ٥٧٤ ٠٩٤ ٢ ١٠٨ ١٨٣ ٣٦,٧ ٤٠,٠

 ٣اجملموعة  ٨ ٢٠٧ ٩١٧ ٦ ١٨٠ ٥٦٢ ٤ ١٦١ ١٦٤ ٣ ٤٠٧ ٩٩٣ ٥٠,٧ ٥٥,١

 اجملموع ٢٣ ٤٨٢ ١٢١ ١٧ ٦٨٢ ٠٣٨ ٩ ٤٨٤ ٦٢٥ ٧ ٧٦٧ ٩٠٨ ٤٠,٤ ٤٣,٩

 .٢٠٠٦على أساس متوسط سعر صرف الدوالر مقابل اليورو خالل األشهر الستة األوىل من عام  )أ( 

                                                      

، واشتراكات أكرب عشرين مشتركاً نسبة     يف املائة  ٧٢تشـكل اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة         )٢(
 . يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية٨٨
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 تشمل  "تكاليف املوظفني  "فـ. يف ستة بنود   مصنفةالنفقات حسب وجه اإلنفاق     ) ب(٦يـبني اجلدول     -١٢
 قصرية األجل واملساعدة  ورواتب املوظفني بعقود، معتمدةوظائفلموظفني املعينني يف العامة لتكاليف الالرواتب و
". اخلرباء االستشاريني"وأُدرج اخلرباء اخلارجيون، أفراداً ومؤسسات، ضمن بند .  العمل اإلضايف  وأجـر املؤقـتة   

وتشمل . ويظهر سفر املوظفني يف بعثات رمسية منفصالً عن سفر اخلرباء إىل حلقات العمل واملشاورات غري الرمسية
 فهي مبالغ   "املنح واملسامهات "أما  . الغ املدفوعة إىل موردي خمتلف السلع واخلدمات       املب "تكاليف التشغيل العامة  "

دمات واليت تقدم اخل  إدارة املباين   ب وهي الوحدة املعنية  تدفـع إىل وحدة اخلدمات املشتركة لألمم املتحدة يف بون           
 .كومي الدويل املعين بتغري املناخلفريق احلإىل ا املقدمةدارية إىل األمانة، واملسامهة السنوية اإللوجستية وال

وأدى اخنفـاض سعر صرف الدوالر مقابل اليورو منذ اعتماد امليزانية إىل حتقيق وفورات بشكل عام يف                  -١٣
وجيري عادة تكبد تكاليف إجازة زيارة الوطن       . وحتقق املزيد من الوفورات من الوظائف الشاغرة      . مجيع النفقات 

فريق اخلرباء االستشاري   (أما االجتماعات املقررة للهيئات املُنشأة      . اين من السنة  وِمـنح التعليم خالل النصف الث     
فريق اخلرباء املعين بأقل    ، و  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        املقدمةاملعـين بالـبالغات الوطنية      

رك وغريها فسيعقد معظمها خالل النصف الثاين ، والتنفيذ املشتاجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، والبلدان منواً
وخالفاً للسنوات السابقة، ستنفذ معظم االستعراضات املتعمقة، واستعراضات قوائم اجلرد السنوية           ). مـن السنة  

وسوف تزيد . والتقارير األولية يف أواخر العام هبدف اجلمع بني استعراضات قوائم اجلرد السنوية والتقارير األولية 
ومعدل إنفاق املنح واملسامهات مرتفع، ويرجع ذلك كاملعتاد إىل . فر املوظفني تبعاً لالستعراضات املقررةنفقات س

 قد  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٦ يوليه/متوز ١أن املدفوعات اخلاصة بإدارة املباين عن الفترة من         
لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري      املقدمة ل  ، كما ُدفعت املنحة السنوية    ٢٠٠٦ يونيه/حزيرانسـددت مقدماً يف     

 . املناخ

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ النفقات حىت -)ب(٦اجلدول 

 النفقات كنسبة مئوية
 حسـب وجه اإلنفاق

النفقـات كنسبة 
 مئوية من امليزانية

 ٣٠ات حىت ــالنفق
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 )بدوالر الواليات املتحدة(
 ٢٠٠٦ لعاماملعتمدة  ةــامليزاني
 وجه اإلنفاق )بدوالر الواليات املتحدة(

 تكاليف املوظفني ١٦ ٢٨٠ ٨١١ ٦ ٢٨٠ ١٨٣ ٣٨,٦ ٦٦,٢

 اخلرباء االستشاريون ١ ٢٩١ ٠٠٠ ٤٩٠ ٢٨٠ ٣٨,٠ ٥,٢

 سفر اخلرباء ١ ٤٢٣ ٤٥٠ ٢٣٠ ٦٩٢ ١٦,٢ ٢,٤

 سفر املوظفني ٨٤١ ٣٦٠ ٢٣١ ٣٥٥ ٢٧,٥ ٢,٤

 لتشغيل العامةتكاليف ا ٢ ١٨٥ ٥٠٠ ٩٢٤ ٧٨٨ ٤٢,٣ ٩,٨

 املنح واملسامهات ١ ٤٦٠ ٠٠٠ ١ ٣٢٧ ٣٢٧ ٩٠,٩ ١٤,٠

 جمموع النفقات املباشرة ٢٣ ٤٨٢ ١٢١ ٩ ٤٨٤ ٦٢٥ ٤٠,٤ ١٠٠,٠
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ــاء  ــية -ب  الصــندوق االســتئماين للمشــاركة يف عملــية اتفاق
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ألمم  االصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية    معلومات عن إيرادات ونفقات      ٧يقـدم اجلدول     -١٤
 .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وتعترب األطراف . وال تزال األمانة تطبق سياستها الراهنة املتمثلة يف تقدمي الدعم املايل إىل األطراف املؤهلة -١٥
 من دوالرات ٥ ٥٠٠حمللي اإلمجايل مل يتجاوز مؤهلة لتلقي التمويل إذا كان متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج ا

وُرفع هذا احلد األقصى إىل    .  وفق إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       ٢٠٠٤الواليـات املتحدة عام     
 .)٣( دوالر أمريكي يف حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية١٠ ٠٠٠

 اإليرادات -١

 دوالراً من   ٩١٦ ١٥٩شتراكات املدفوعة لفترة السنتني احلالية       بلغت اال  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠حىت   -١٦
وبلغ فائض اإليرادات عن   .  دوالراً ٧٨٤ ٤٣٢دوالرات الواليـات املـتحدة األمريكـية، وبلغ إمجايل النفقات           

عد بو.  دوالراً ١ ٣٠٤ ٩٥٣الـنفقات، مبا يف ذلك الرصيد املرّحل من الفترة املالية السابقة والفوائد املتراكمة،              
كاحتياطي نقدي تشغيلي،   ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف    السنوي اإلنفاق يف املائة من معدل      ١٠(حجـز املبلغ املطلوب     

، يف تغطية مشاركة األطراف      ترد إىل الصندوق االستئماين    ، إضافة إىل أية اشتراكات جديدة     املبلغسُيستعمل هذا   
 .عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف الو ملؤمتر األطراف ات القادمةاملؤهلة يف الدور

 النفقات -٢

 مشاركاً من أجل سفرهم للمشاركة يف الدورة ١٢١مت حىت اآلن خالل هذا العام تقدمي املساعدة املالية ل   -١٧
 بتكلفة مايو/أيارهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الرابعة والعشرين لكل من ا  

وُصِرف مبلغ إضايف قدره .  دوالرا١٤ً ٨٢٦ دوالراً؛ وبلغت تكلفة سفر أعضاء املكتب ٦٣٣ ٨٩٣إمجالية بلغت 
 دوالرات لتغطية النفقات املتعلقة باجتماعات من العام السابق، إضافة إىل تكاليف التشغيل الناشئة عن             ١٣ ٦١٠

 .املتحدة اإلمنائيحجز تذاكر السفر من خالل مكاتب برنامج األمم 

 

 

 

                                                      

أوقف العمل باملمارسة املتمثلة يف عدم دعم األطراف الذين مل يدفعوا اشتراكاهتم يف امليزانية األساسية                )٣(
 ).٩٢ إىل ٩٠، الفقرات من FCCC/SBI/2005/10 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١وذلك إىل غاية 
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 الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدةحالة  -٧اجلدول 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران٣٠  حىتاإلطارية بشأن تغري املناخ   

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليرادات 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤املبلغ املرحل من فترة السنتني  ١ ٠٩٧ ١٩٢
  التزامات الفترة السابقةالوفورات من ٥ ٨٢٢
 ٢٠٠٦االشتراكات الواردة عام  ٩١٦ ١٥٩
 الفائدة وإيرادات متنوعة ٣٤ ٢١٢
 جمموع اإليرادات ٢ ٠٥٣ ٣٨٥

 النفقات 
 سفر أعضاء املكتب ١٤ ٨٢٦
 ٢٠٠٦ مايو/أيار مشاركاً حلضور دوريت اهليئتني الفرعيتني، بون، ١٢١سفر  ٦٣٣ ٨٩٣
 السابقة ونفقات التشغيلتسويات السنوات  ١٣ ٦١٠
  املباشرةجمموع النفقات ٦٦٢ ٣٢٩
 تكاليف دعم الربامج ٨٦ ١٠٣
 جمموع النفقات ٧٤٨ ٤٣٢

 الرصيد ١ ٣٠٤ ٩٥٣

  يف إطار اتفاقيةالصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية -جيم 
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 من خالل التربعات    الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية   سية املقررة ميّول من      من األنشطة الرئي   ال يزال عدد   -١٨
ويشمل ذلك األنشطة املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت الدولية، والتنفيذ املشترك، . املقدمـة مـن األطراف    

فية مطلوبة من األمانة، ويوفّر املوارد      كما ميّول هذا الصندوق االستئماين أنشطة إضا      . ومجـيع حلقـات العمـل املقررة      
 .اإلضافية املطلوبة من أجل زيادة الكفاءة يف تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتني

 اإليرادات -١

ودفعت . ٢٠٠٦واصـلت األمانـة األنشطة املكثفة جلمع التربعات خالل األشهر الستة األوىل من عام              -١٩
 ٢٨,١ يف املائة من املبلغ املطلوب الذي قُّدر مبدئياً ب  ١٩والر ومتثل  مليون د٥,٤اشتراكات جديدة بلغت حوايل 

 ماليني دوالر يف شكل     ٥٠٥وعالوة على ذلك، ُدفع للصندوق االستئماين أكثر من         . مليون دوالر لفترة السنتني   
ا تصبح   عندم ٢٠٠٨رسـوم آللـية التنمية النظيفة وحصص من اإليرادات، وسيستخدم هذا املبلغ يف بداية عام                

 . أنشطة آلية التنمية النظيفة ذاتية التمويل



FCCC/SBI/2006/15 
Page 10 

 

 :  على ما يلي٢٠٠٥-٢٠٠٤ويشتمل الرصيد املرحل من فترة السنتني  -٢٠

الفـارق بني األموال امللتزم هبا للمشاريع املعتمدة وبني النفقات الفعلية املسجلة عند هناية فترة                )أ(
 السنتني؛

عليمات من األطراف املتربعة لتحديد األنشطة اليت ينبغي أن         أمـوال مت استالمها وُينتظر تلقي ت       )ب(
 تستخدم فيها؛

رسوم آلية التنمية النظيفة اليت سوف ُتستخدم عندما تصبح األنشطة املتعلقة بآلية التنمية النظيفة         )ج(
 ذاتية التمويل؛

 . احتياطي رأس املال العامل )د(

 النفقات وااللتزامات -٢

 مشروعاً، بعضها ال زال ٢٤ األوىل من فترة السنتني احلالية، متت املوافقة على متويل          خالل األشهر الستة   -٢١
ومع ذلك، ينبغي مالحظة أنه     .  ماليني دوالر  ١٠,٨، مببلغ إمجايل بلغ     ٢٠٠٥-٢٠٠٤مستمراً منذ فترة السنتني     

 يونيه/حزيران ٣٠ املتكبدة حىت عـلى الرغم من أن هذا املبلغ ميثل إمجايل االلتزام املعتمد حىت اآلن، فإن النفقات       
وسوف تكون هنالك التزامات مالية إضافية ملشاريع تشتمل على أنشطة          .  ماليني دوالر فقط   ٤,٧ بلغت   ٢٠٠٦

، أو ملشاريع جديدة تتم املوافقة الحقاً على متويلها خالل فترة السنتني احلالية، مما يؤدي               ٢٠٠٧ستستمر إىل عام    
 . وال املتاحة حالياًإىل استعمال املزيد من األم

باملشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة       كاملة  ويضـم مـرفق هذه الوثيقة قائمة         -٢٢
وتتعلق هذه املشاريع باألنشطة التكميلية     . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ فترة السنتني    خالل األشهر الستة األوىل من    التكميلية  

 .)٤(احلاليةرد يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني اليت ُحددت من أجلها االحتياجات من املوا

 يف إطار الصندوق االستئماين     املقدمة معلومـات عن اإليرادات وااللتزامات املالية        ٨يقـدم اجلـدول     و -٢٣
 .اليت يشملها التقريرفترة خالل اللألنشطة التكميلية 

 

 

 

 

                                                      

)٤( FCCC/SBI/2005/8/Add.2 ١١-م إأ/٣٤ و١١-م أ/١٢ واملقرران. 
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 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ىت  حالة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية ح-٨اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليرادات 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ل من ميزانية الفترة الرصيد املرحَّ ١٣ ١٧٧ ٥٦٠
 فترة السابقةالالوفورات اليت حتققت من التزامات  ٥ ٩٣٥
٥ ٣٦٢ ٠٣٩ 
٥ ٥٠٨ ٩٠٨ 

 التربعات
 رسوم آلية التنمية النظيفة واحلصة من اإليرادات

 الفائدة وإيرادات متنوعة ٣٧٦ ٥١٠
  جمموع اإليرادات ٢٤ ٤٣٠ ٩٥٢

 االلتزامات 
 املشاريع املعتمدة ٩ ٥٧٤ ٣٥٦
 تكاليف دعم الربامج ١ ٢٤٤ ٦٦٦

 جمموع االلتزامات ١٠ ٨١٩ ٠٢٢

 الرصيد ١٣ ٦١١ ٩٣٠

 ) بونصندوق(حكومة أملانيا  الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من -دال 

إطار العرض الذي قدمته الستضافة أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف يف  ،تعهدت حكومة أملانيا -٢٤
 ماليني مارك   ٣,٥ما يساوي    ( يورو ١ ٧٨٩ ٥٢٢قدرها  ) صندوق بون (بـون، بـتقدمي مسامهة سنوية خاصة        

 اإليرادات والنفقات يف إطار ٩ويبني اجلدول . يهيون/حزيران ٣٠ يف ٢٠٠٦ومت استالم كامل مسامهة عام ). أملاين
تكاليف تنظيم االجتماعات " النفقات"متثل و. ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لفترةلصندوق بون 

واهليئة وضـمان تدفق املعلومات منها وفيها وإليها، وهي الدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ                 
شورة العلمية والتكنولوجية، والدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية املقدمة من             الفرعـية للم  

األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وحلقة العمل األوىل للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل                
، وأربع اجتماعات وحلقات عمل أخرى قبل الدورة وأثناءها         )احلوار(فاقية  األجـل للتصدي لتغري املناخ بتعزيز تنفيذ االت       

 . ٢٠٠٦ُعقدت مجيعها يف بون خالل فترة الدورة األوىل لعام 
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 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ حالة صندوق بون حىت -٩اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  
 اإليرادات 

 )أ(املسامهات ٢ ١٦٤ ٤٢٧
 دة وإيرادات متنوعةالفائ ٢٤ ٦٩٤
 جمموع اإليرادات ٢ ١٨٩ ١٢١

 النفقات 
 دعم املؤمترات 

 مرافق املؤمترات ٩٨٧ ١٤٨
 املوظفون ٢٦٦ ٨٦١
 اجملموع الفرعي  ١ ٢٥٤ ٠٠٩

 الدعم اإلعالمي للمؤمترات 
 احلواسيب والربط الشبكي ٣٠٠ ٨٦٣
 املوظفون ٣٤ ٤٢٢
 اجملموع الفرعي ٣٣٥ ٢٨٥
  يف بونشاركة يف حلقات العملالسفر للم صفر
 تكاليف دعم الربامج ٢٠٦ ٤٩٥
 جمموع النفقات ١ ٧٩٥ ٧٨٩
 تسويات الفترات السابقة ١٠ ٦٦٩
 احتياطي رأس املال العامل ٣٠٠ ٠٠٠

 الرصيد ٧٠٤ ٠٠١

 . يورو يف السنة١ ٧٨٩ ٥٢٢ما يعادل  )أ( 

  تكاليف دعم الربامج-هاء 

 يف املائة كرسوم إضافية على مجيع الصناديق االستئمانية         ١٣لألمم املتحدة، ُتدفع نسبة     وفقـاً لإلجراءات املالية      -٢٥
ومعظم هذه اخلدمات يقدمها برنامج اخلدمات اإلدارية       . لالتفاقـية اإلطاريـة بشأن تغري املناخ لتغطية اخلدمات اإلدارية         

 املوظفني وخدمات االستثمار واخلزينة فتقدمها      أما اخلدمات املركزية كمراجعة احلسابات وجداول رواتب      . داخل األمانة 
 .األمم املتحدة مبقابل

 دوالراً من ٢ ١٢١ ٤٧١، بلغت إيرادات األشهر الستة األوىل من فترة السنتني      ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠وحىت   -٢٦
 دوالراً لتغطية ١ ٤٤٠ ١٦٩وُصِرف خالل نفس الفترة مبلغ  . دوالرات الواليات املتحدة تشمل الفوائد وإيرادات متنوعة      
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أما تكاليف اخلدمات املقدمة من مكتب األمم املتحدة يف جنيف، اليت . تكالـيف املوظفني وتكاليف غري متعلقة باملوظفني   
وبلغ فائض اإليرادات . ، فسوف ُتطلب وُتدفع خالل النصف الثاين من السنة٢٠٠٦ دوالر لعام   ٣٦٠ ٠٠٠تقـدر مببلغ    

 حالة تكاليف ١٠ويبني اجلدول .  دوالرا٢ً ٩٥٩ ٣١١صيد املرحل من الفترة املالية السابقة، عن النفقات، مبا يف ذلك الر  
 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦دعم الربامج لألشهر الستة األوىل من فترة السنتني 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ حالة تكاليف دعم الربامج حىت -١٠اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 وجه اإلنفاق 

 تاإليرادا 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الرصيد املرحَّل من الفترة  ٢ ٢٧٩ ٥٣٥
 إيرادات تكاليف دعم الربامج من الصناديق االستئمانية ٢ ٠٥٩ ٧٦٨

 الفائدة وإيرادات متنوعة ٦١ ٧٠٣

 جمموع اإليرادات ٤ ٤٠١ ٠٠٦

 تكاليف موظفي األمانة ١ ٤٣٩ ٣٣٢

 تكاليف األمانة غري املتعلقة باملوظفني ٨٣٧

 جمموع تكاليف األمانة ١ ٤٤٠ ١٦٩

 اخلدمات اليت تقدمها األمم املتحدة صفر

 جمموع النفقات ١ ٤٤٠ ١٦٩

 الوفورات من الفترات السابقة ١ ٥٢٦

 الرصيد ٢ ٩٥٩ ٣١١

  أداء الربامج-ثالثاً 

 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري -ألف 

برنامج العمل   املبينة يف     النتائج متسقة مع تلك   اإلداري   اإلدارة التنفيذية والتنظيم  برنامج  نـتائج أنشطة    كانـت    -٢٧
 .FCCC/SBI/2005/INF.6) الوثيقة نظرا (٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني املقدم مع 

ومت تنفيذ اهليكل اجلديد لألمانة وتفعيل      . وقـام املوظـف املسؤول بإدارة وتنسيق أنشطة األمانة بشكل مستمر           -٢٨
وأتاحت عملية االنتقال اجليدة اإلعداد سالسة نقل املهام واملسؤوليات إىل الربامج          . داري هلـذا اهليكل اجلديد    الدعـم اإل  

 . اجلديدة

. وكفـل املوظـف املسؤول أيضاً حصول هيئات االتفاقية وبروتوكول كيوتو وموظفيها على املشورة السديدة               -٢٩
األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه والدورة ادية عشرة ملؤمتر األطراف  وتضـمنت متابعة املقررات املعتمدة يف الدورة احل       

اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على وجه اخلصوص، توفري الدعم للفريق العامل االستشاري الذي أنشئ حديثاً    
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واهليئة الفرعية للمشورة العلمية    ومت إعداد وعقد الدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ            . ولعملـية احلوار  
والتكنولوجـية، والـدورة األوىل للفريق العامل االستشاري، وحلقة العمل األوىل يف إطار احلوار، وعدد من اجتماعات                 

 . املكتب، وشرع يف متابعة الطلبات املقدمة إىل األمانة

تصاالت ال ا الستمرارإلداري أولوية قصوى     ا والتنظيمويف جمـال العالقـات اخلارجية، أعطت اإلدارة التنفيذية           -٣٠
 مع املنظمات   التعاونوواصل الربنامج تشجيع    . وثـيقة مـع األطـراف من مجيع املناطق ومع احلكومة املضيفة لألمانة            ال

  ،على املعلومات للحصول  وسائط اإلعالم   كبري من    وكان هناك إقبال  . تعزيز الشراكات القائمة  الشـريكة إىل جانـب      
 . التقدم الذي أحرزته آلية التنمية النظيفة والعملية اجلديد اليت أنشأها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةن ال سيما بشأ

، أو ممثله،   املوظف املسؤول خرى يف منظومة األمم املتحدة، قام       األيئات  اهلوكجـزء من االتصال املؤسسي مع        -٣١
 واجتماعات جملس مرفق    الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة،    ورة   الد مبا يف ذلك  ،  عدد من االجتماعات  باملشـاركة يف    
 . الدورة االستثنائية التاسعة جمللس اإلدارة واحملفل الوزاري العاملي للبيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئةالبيئة العاملية و

 التنفيذ: ١ اجملموعة -باء 

، وكفل اتساق العمل يف مجيع      ١فيذ التوجيه االستراتيجي لعمل اجملموعة      قـدم نائب األمني التنفيذي املعين بالتن       -٣٢
قطاعات األمانة بالتشاور مع نواب األمناء التنفيذيني اآلخرين وقدم الدعم للدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                

 . وللدورة األوىل للفريق العامل االستشاري

 ات والتحليلبرنامج تقدمي التقارير والبيان -١

ركـزت أنشـطة بـرنامج تقدمي التقارير والبيانات والتحليل خالل النصف األول من العام على دعم العملية                   -٣٣
احلكومـية الدولـية بشأن املسائل املتعلقة بالبالغات الوطنية، وقوائم جرد غازات الدفيئة، واإلعداد لتنفيذ نظم التسجيل                 

 .ويلوالتشغيل الفعال لسجل املعامالت الد

  املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول       الرابعة للبالغات الوطنية    ة متعمق اتستعراضوبدأ الربنامج ا   -٣٤
وكانت تلك هي املرة األوىل اليت ُينظر فيها يف         . لالتفاقـية بإجـراء استعراض مركزي للبالغات الثمانية األوىل        

وأعد الربنامج توليفاً للتقارير اليت تبني      . ة وجناح هذا املنحى   الـبالغات الوطنية على هذا النحو، وقد ثبتت فعالي        
، وقّدم التوليف إىل اهليئة الفرعية      ٣ من املادة    ٢الـتقدم احملرز يف إطار بروتوكول كيوتو واملقدمة عمالً بالفقرة           

 .للتنفيذ للنظر فيه خالل دورهتا الرابعة والعشرين

تطوير والتحسني على نظام األمانة املتعلق جبمع وجتهيز ونشر         واسـتمر العمـل على إدخال املزيد من ال         -٣٥
والغرض من . يف املرفق األول باالتفاقيةبيانات قوائم جرد غاز الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة وغري املدرجة      

انات قوائم  هـذا العمل هو متكني األطراف واملستخدمني اخلارجيني من الوصول إلكترونياً وبطريقة ُميّسرة إىل بي              
ونظمت األمانة حلقة عمل ملستخدمي برجميات إبالغ بيانات        . اجلـرد واملعلومات األخرى بواسطة وصلة بيانات      

قوائم اجلرد، أي برجميات منوذج اإلبالغ املوحد، وهي احللقة اليت أتاحت لألطراف نشر الربجميات بشكل حمسن                
ت منوذج اإلبالغ املوحد شوطاً كبرياً وهو األمر الذي ينبغي وقطع نشاط تطوير نسخة موسعة لربجميا. وأكثر ثباتاً
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أن يؤدي إىل مواصلة حتسني وظائفها وإدخال وحدة برناجمية جديدة لإلبالغ عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري   
ة وساعد حتسني إجراءات جتهيز املعلومات يف ضمان نشر التقارير املرحلية املتعلق          . اسـتخدام األراضي واحلراجة   

وعالوة على ذلك، استكمل الربنامج حتديد متطلبات       .  يف الوقت املناسب   ٢٠٠٦بقوائـم اجلرد املقدمة يف عام       
 . قاعدة البيانات اخلاصة بالتجميع واحملاسبة يف إطار بروتوكول كيوتو وشرع يف تطويرها

غازات الدفيئة والبالغات وواصل الربنامج تنظيم ودعم تدريب اخلرباء املشتركني يف استعراض قوائم جرد  -٣٦
 للتدريب على إجراء االستعراضات     ٢٠٠٦ يونيه/حزيران - مايو/أياروُنظمت دورات عرب اإلنترنت يف      . الوطنية

مبوجـب االتفاقـية؛ وطّور برنامج تدريب إلكتروين مستقل يتعلق بالنظم الوطنية والتعديالت وطرائق حساب               
 . وتو وأُتيح للخرباءوحدات الكميات املخصصة مبوجب بروتوكول كي

وفـيما يتعلق بتنفيذ سجل املعامالت الدويل، خضعت االقتراحات املقدمة من موردي اخلدمات اخلارجية               -٣٧
وأُجريت مفاوضات لوضع الترتيبات التعاقدية الطويلة . قصد تطوير وتشغيل النظام لتقييم من الناحيتني التقنية واملالية

وقطع العمل على تطوير سجل املعامالت الدويل شوطاً كبرياً وهو يستند           . )٥( الدويل األمد املتعلقة بسجل املعامالت   
مديري نظم   وعقد االجتماع األول حملفل   . إىل معـايري ومواصفات تقنية حمددة بوضوح وجداول زمنية متفق عليها          

ني مديري نظم السجالت    وحدد هذا االجتماع اجتاه األنشطة التعاونية اجلارية ب       . ٢٠٠٦ أبريل/نيسانالسجالت يف   
واُتفق خالل االجتماع على األولويات واجلداول . والرامية إىل تعزيز اتساق وشفافية وكفاءة عمليات نظم السجالت

، وُشكلت ثالثة أفرقة عاملة يف إطار احملفل للقيام بالعمل          ٢٠٠٦الزمنية املتعلقة بالعمل الواجب االضطالع به عام        
 .جراءات التشغيلية اليت ينبغي أن يشترك يف تنفيذها مجيع مديري نظم السجالتالتقين املتصل بتطوير اإل

كمـا قـدم الربنامج الدعم الفين الجتماعات اهليئتني الفرعيتني وللفريق العامل االستشاري وللحوار يف            -٣٨
 .شكل مواد أساسية ووثائق وموظفني للدعم

 برنامج الدعم املايل والتقين -٢

دعم املايل والتقين بتقدمي الدعم للهيئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، فيما             قـام برنامج ال    -٣٩
يتعلق باستعراض اآللية املالية لالتفاقية، وتنفيذ الصندوق اخلاص لتغري املناخ، وصندوق التكيُّف يف إطار بروتوكول 

يسري املفاوضات املتعلقة باستعراض اآللية املالية، كما قام، على وجه اخلصوص، بإعداد تقرير توليفي بغية ت. كيوتو
 ٢٠٠٦ مايو/أيار ٥ إىل ٣ مشاركاً خالل الفترة من ٧٠ونظّم حلقة عمل بشأن صندوق التكيُّف حضرها حوايل 

وقام . يف إدمنـتون، بكـندا، وأُعد بشأهنا تقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ وعدد من ورقات املعلومات األساسية                
ج أيضاً، من خالل االتصال وتنسيق العمل باستمرار مع أمانة مرفق البيئة العاملية، مبتابعة حالة األنشطة                الـربنام 

املـتعلقة بـتغري املناخ يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية وحالة تنفيذ الصندوق اخلاص لتغري املناخ        
 . وصندوق أقل البلدان منواً

                                                      

 .٢٠٠٦أغسطس /مت توقيع عقد مطّور ومشّغل سجل املعامالت الدويل يف آب )٥(
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تقدمي الدعم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين، بشأن بنود جدول             وقـام الـربنامج ب     -٤٠
وأُعدت ورقة عن اخلطوات اليت ميكن اختاذها . األعمال املتعلقة ببناء القدرات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

ني الرابعة والعشرين واخلامسة    لرصـد إطـار بناء القدرات يف البلدان النامية كأساس للمفاوضات خالل الدورت            
 والصني أثناء إعداد    ٧٧وقدم الربنامج الدعم حللقة عمل نظمت جملموعة ال           . والعشـرين للهيـئة الفرعية للتنفيذ     

. تقريـرها املتعلق برصد بناء القدرات، وأعد خالل هذه احللقة ورقة معلومات أساسية بشأن الرصد واملؤشرات               
ته من املنظمات األخرى، وأنشأ شراكات جديدة مع الشبكات اجلامعية ومراكز           ويقـوم الربنامج بتوسيع عالقا    

 وبرنامج تنمية   شبكة قاعدة بيانات املوارد العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة         البحوث واملنظمات، مشلت    
التثقيف والتدريب، قام   ويف إطار التوعية و   . القـدرات الـتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومؤسسات خاصة         

. الربنامج بتعزيز وحتسني مركز تبادل املعلومات، وبدأ استعراض التقدم الذي حتقق يف إطار برنامج عمل نيودهلي               
ويقـوم الربنامج، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، بإعداد دليل للبالغات، ودعم شبكة ملراكز االتصال                

 . االتفاقية من ٦الوطنية ألغراض املادة 

، قام برنامج الدعم املايل والتقين بتقدمي الدعم لفريق اخلرباء          ٢٠٠٦وخالل فترة الدورات األوىل من عام        -٤١
ويف سبيل ذلك، قام الربنامج بتنظيم . ٢٠٠٧-٢٠٠٢االستشاري يف إجناز األنشطة احملددة يف برنامج عمله للفترة 

وحلقة عمل فريق اخلرباء    ) ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٨ و ١٧(ستشاري  وإدارة االجـتماع السادس لفريق اخلرباء اال      
 ٢٤ إىل   ٢٠من  (قابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيُّف معه       االستشـاري للتدريـب العمـلي على عمليات تقييم ال         

ويف حلقة العمل هذه درَّب خرباء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ          . يف جاكـرتا، بإندونيسيا   )  ٢٠٠٦ مـارس /آذار
كون يف حتضري البالغات الوطنية الثانية على تطبيق املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املشار

، كما مت تعريفهم بأدوات إجراء ودمج       قابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيُّف معه     يف إعـداد التقارير املتعلقة بتقييم ال      
 . عمليات التقييم القطاعي

 ذلك، ساعد الربنامج فريق اخلرباء االستشاري على إعداد منوذج لتيسري التبليغ باملعلومات             وعالوة على  -٤٢
املـتعلقة بالبحـث واملالحظـة املنهجـية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتثقيف، والتدريب والتوعية،               

 األول على إعداد البالغات واملعلومـات والـربط الشـبكي ملساعدة اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق      
ويواصل الربنامج تيسري حشد    . ٢٠٠٦وستقوم األمانة بنشر هذا النموذج خالل فترة أقصاها هناية عام           . الوطنية

الدعـم املـايل والتقين لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من مرفق البيئة العاملية وغريه من الوكاالت الثنائية                   
خالل تعاونه املتواصل مع برنامج دعم البالغات الوطنية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي            واملـتعددة األطراف، من     

 . وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، والبلدان املاحنة

 العموم، ولعمل   وقـام الربنامج بتقدمي الدعم التقين والفين لتنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً على وجه               -٤٣
وقد جنح هذا . فـريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً على وجه اخلصوص، ولعملية برنامج عمل التكيف الوطين           

الفريق، منذ إنشائه، يف مساعدة البلدان الثمانية واألربعني من فئة أقل البلدان منواً األطراف يف االتفاقية اإلطارية                 
وقدمت مخسة من هذه البلدان إىل األمانـة       . امج عملها املتعلقة بالتكيف الوطين    بشـأن تغري املناخ يف إعداد بر      

وقّدم الربنامج الدعم لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً فـي صياغة           . بـرامج عمـل مكتملة للتكيف الوطين      
 داكا، ببنغالديش،  خالل االجتماع التاسع الذي عقده الفريق يف      ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦وإعـداد برنامج عمله للفترة      
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كما نظر الربنامج يف مشاريع برامج عمل التكيف الوطين املقدمة إىل األمانة    . ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٨ إىل   ٦مـن   
باسـتخدام منوذج مت وضعه لتيسري االستعراض، وأرسل تعليقاته إىل األطراف املعنية من خالل فريق اخلرباء املعين                 

 إسهاماً يف املناقشات املتعلقة بتنفيذ صندوق مرفق البيئة العاملية ألقل البلدان منواً             وقّدم الربنامج . بأقل البلدان منواً  
 . ويف إمتام هذا التنفيذ

 املشورة العلمية والتكنولوجية: ٢ اجملموعة -جيم 

موعة قدم نائب األمني التنفيذي املعين بإسداء املشورة العلمية والتكنولوجية التوجيه االستراتيجي لعمل اجمل -٤٤
، وكفـل اتساق العمل يف مجيع قطاعات األمانة، بالتشاور مع نواب األمناء التنفيذيني اآلخرين، وقدم الدعم                 ٢

 . للدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وحللقة العمل األوىل يف إطار احلوار

 برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلوم -١

برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلوم بدعم تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف             قـام    -٤٥
وتيسري االستمرار يف تطوير وتنفيذ برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية   ) ١٠-م أ /١املقرر  (واالسـتجابة   

 ).١١-م أ/٢املقرر (معه والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف 

ونظم الربنامج حلقة العمل اإلقليمية األوىل املتعلقة بالتكيف ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وفقاً  -٤٦
، وهي احللقة اليت قام األطراف خالهلا بتبادل املعلومات وحتديد متطلبات وشواغل            ١٠-م أ /١ملا يقضي به املقرر     

وأُعدت ورقة معلومات أساسية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف . املنطقةالتكيف اليت ختص هذه    
وفيما يتعلق بتأثري تنفيذ تدابري االستجابة، نظّم       . معـه يف أمـريكا الالتينية بغية دعم األطراف خالل مداوالهتم          

م هذه املسألة خالل الدورة الرابعة والعشرين الربنامج اجتماع خرباء سابقاً للدورة بشأن التنويع االقتصادي، ودع
 .للهيئتني الفرعيتني

وملواصلة تطوير األنشطة والطرائق يف إطار برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، قام  -٤٧
 للمشورة العلمية   الربنامج بتنظيم اجتماع غري رمسي ملمثلي األطراف قبل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية            

كما دعم الربنامج املفاوضات املتعلقة . والتكنولوجية، وكان هذا االجتماع مفيداً يف حبث هذه املسألة حبثاً إضافياً
وإضافة إىل ذلك، شرع    . باملسـألة يف الـدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           

ظمات واملؤسسات العاملة يف اجملاالت ذات الصلة بربنامج العمل ونشر تلك القائمة يف الربنامج يف إعداد قائمة باملن
 . وعلى املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخFCCC/SBSTA/2006/INF.3الوثيقة 

نقل التكنولوجيا   من االتفاقية، وتنفيذ إطار      ٤ من املادة    ٥وواصل الربنامج دعم األطراف يف تنفيذ الفقرة         -٤٨
وقدم الدعم لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف تنظيم دورة العمل اخلاصة يف             . ٧-م أ /٤الوارد يف مرفق املقرر     

 بغية وضع تفاصيل توصياته املتعلقة بتعزيز تنفيذ    ٢٠٠٦ مارس/آذار ١١ إىل   ٩بروكسل، ببلجيكا، خالل الفترة من      
وقدم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا توصياته إىل . ١٠-م أ/٦ا يقضي به املقرر   إطـار نقل التكنولوجيا وفقاً مل     

كما نظم الربنامج جلسة    . اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيها خالل دورهتا الرابعة والعشرين           
 .٢٠٠٦خلرباء على تنفيذ برنامج عمله لعام خاصة وأخرى عادية لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وساعد فريق ا
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وبـناء عـلى طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أعد الربنامج تقريراً عن حلقة العمل                 -٤٩
 يف بون،   ٢٠٠٥أكتوبر  /املتعلقة باخليارات املبتكرة لتمويل تطوير ونقل التكنولوجيات، املعقودة يف تشرين األول          

 ٢٥ تقريراً مكتمالً عن تقييم االحتياجات التكنولوجية و     ٢٣ياً عن املتطلبات التكنولوجية احملددة يف       وتقريراً توليف 
بالغاً وطنياً مقدمة من أطراف غري مدرجة باملرفق األول، وورقة تقنية تتعلق بتطبيقات التكنولوجيات السليمة بيئياً 

شأن مشروع جترييب للربط الشبكي بني مركز تبادل        وواصل الربنامج العمل ب   . مـن أجل التكيف مع تغري املناخ      
كما عكف على تطوير دليل للممارسني ملساعدة       . املعلومات واملراكز الوطنية واإلقليمية للمعلومات التكنولوجية     

وسيتاح هذا الدليل   . واضعي املشاريع يف إعداد مقترحات باملشاريع تفي باملعايري اليت حددها املمولون الدوليون           
 .ات اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطرافباللغ

وقـام الربنامج بدعم عمل األطراف فيما يتعلق مبجموعة من املسائل ذات الصلة بالعلوم والتخفيف من آثار                  -٥٠
؛ واستخدام األراضي وتغيري    تغـري املـناخ، مبـا يف ذلك خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية                

 االقتصادية املتعلقة بتخفيف    -استخدام األراضي واحلراجة؛ واملسائل املنهجية؛ واجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          
 . آثار تغري املناخ؛ واحتياجات االتفاقية يف جمال البحث؛ والتعاون مع املنظمات األخرى وهيئات األمم املتحدة

امج وثائق رمسية لعرضها على األطراف ونظّم حلقة عمل عن التخفيف من آثار تغري املناخ               وأعـد الربن   -٥١
ولقاًء خاصاً بشأن البحث أثناء الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية ) تناولت الزراعة واحلراجة والتنمية الريفية(

التفاقيات األخرى، واملنظمات وهيئات    وظل الربنامج على اتصال منتظم مع ا      . للمشـورة العلمية والتكنولوجية   
األمـم املـتحدة، مبا يف ذلك الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ومنظمة الطريان املدين الدويل، واملنظمة                  
الـبحرية الدولـية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة               

، لضـمان إطـالع األطراف بانتظام على التطورات ذات الصلة وتيسري النظر يف املعلومات ذات الصلة                 األوزون
وإضافة إىل ذلك، قام الربنامج مبساعدة برنامج تقدمي التقارير والبيانات والتحليل           . الواردة من العمليات األخرى   

ام األراضي وتغيري استخدام األراضي     يف عملـية اسـتعراض قوائـم جرد غازات الدفيئة املتصلة بقضايا استخد            
 . واحلراجة، ومساعدة الربامج األخرى يف املسائل املتعلقة بالبحث واملالحظة املنهجية

حتسن فهم األطراف للمسائل    : ومشلت نتائج العمل اهلامة اليت حتققت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير ما يلي             -٥٢
زالة الغابات يف البلدان النامية؛ واالتفاق على تقدمي مقرر إىل مؤمتر األطراف         املتصـلة خبفـض االنبعاثات النامجة عن إ       

بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن طلب حمدد قدمته إيطاليا لوضع قيمة جديدة للحد األقصى              العامل  
 تبادل املعلومات، وتبادل    اخلـاص بـإدارة غاباهتا؛ ومواصلة النظر يف معاجلة منتجات األخشاب املقطوعة؛ واستمرار            

للتخفيف  االقتصادية   -اخلـربات واآلراء بشأن الفرص واحللول العملية املتعلقة باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية             
من آثار تغري املناخ؛ والتوصل إىل اتفاق بشأن إجراءات النظر مستقبالً فيما أُجنز علمياً بشأن االقتراح املقدم من                  

، ويف املسائل املتعلقة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور؛ واملشاركة يف            )٦(الـربازيل 

                                                      

)٦( FCCC/AGBM/1997/Misc.1/Add.3. 
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تعزيـز االتصال بني اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وجمتمع البحث يف جمال تغري املناخ، فضالً عن                 
 .عزيز هذا االتصالالتوصل إىل اتفاق بشأن إنشاء عملية لبحث سبل االستمرار يف ت

وخالل حلقة العمل املذكورة، بدأ . وقـدم الـربنامج الدعم حللقة العمل األوىل املعقودة يف إطار احلوار          -٥٣
األطراف تبادل آراء مفتوحاً بشأن التنمية املستدامة، والتكيف، والتكنولوجيا والُنُهج املعتمدة على السوق، ومتهيد 

 .ستقبلالطريق لتنظيم حلقات عمل يف امل

 برنامج اآلليات القائمة على املشاريع -٢

قـدم برنامج اآلليات القائمة على املشاريع الدعم إىل اهليئات املنشأة بغية اإلشراف على تنفيذ اآلليات                 -٥٤
القائمة على املشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو، وال سيما اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف                

 التنفيذ املشترك، حىت يتسىن ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، الذي               عـلى 
 . تعمل هذه اهليئات حتت سلطته، االستمرار يف أداء مهامه

وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، أصبحت آلية التنمية النظيفة عاملة بشكل كامل وازداد الطلب على                -٥٥
وقام . نذ انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            اخلدمـات م  

الربنامج مبساعدة اجمللس وهيئاته وأفرقته العاملة على إجناز الوظائف الرئيسية يف إطار آلية التنمية النظيفة، وحتديداً 
، واعتماد الكيانات املقدمة    عتمداملنبعاثات  االت خفض   وحداتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار        

وقدم الربنامج الدعم الجتماعات اجمللس التنفيذي وأعد التقرير        . للطلبات وإقرار منهجيات خط األساس والرصد     
كما أجرى . ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالسنوي الذي يقدمه اجمللس إىل م

 . مج دراسات حالة متعلقة بأنشطة املشاريع، مت متويل معظمها مبسامهات تكميليةالربنا

 اجتماعاً  ١٤، اشتملت النتائج اليت حتققت على دعم        ٢٠٠٦وبـناًء على خطة إدارة آلية التنمية النظيفة لعام           -٥٦
 اإلجراءات املتعلقة بطلبات    عقدهـا اجمللـس وهيئاته وأفرقته العاملة، وإنشاء فريق تسجيل وإصدار قام بتيسري تبسيط             

وارتفع عدد أنشطة مشاريع آلية . عتمداملنبعاثات االوحدات خفض تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار 
  إصداراً  ١٠ ٢٣٥ ٦١٦ عتمداملنبعاثات  االوحدات خفض   إصدار  ، وبلغ جمموع    ٢٤٧التنمـية النظـيفة املسجلة إىل       

لـس وعّين مؤقتاً ستة كيانات تشغيلية إضافية للمصادقة، فبلغ جمموع هذه الكيانات             واعـتمد اجمل  .  مشـروعاً  ٢٧ل    
ومت تسريع النظر يف منهجيات .  كياناً، مبا يف ذلك كيانان يف البلدان غري املدرجة يف املرفق األول          ١٦التشـغيلية املعينة    

وزادت عمليات املوافقة على    . طاق تطبيقها خـط األساس والرصد املقترحة واستمر العمل املتعلق بتوحيدها وتوسيع ن          
 منهجية ووفق عليها متاحة حالياً يف جمموعة كبرية من ٦٦منهجـيات خـط األساس والرصد زيادة كبرية ، وهنالك        

، نظم الربنامج حلقة عمل يف بون       ٢٠٠٦ فرباير/شباطويف  . القطاعات ألنشطة املشاريع الكبرية والصغرية على السواء      
رك حىت يتسىن للمجلس واخلرباء تعزيز فهم مشترك وهنج متسق فيما يتعلق بأهم قضايا آلية التنمية                 مشا ١٠٠حضرها  
وتعزز التفاعل بني األطراف واجلهات صاحبة املصلحة بتنظيم جلسات أسئلة وأجوبة بالتزامن مع كل اجتماع              . النظيفة

، فضالً عن صيانة وحتديث وحتسني املوقع       لـلمجلس وخـالل الـدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني           
 مشتركاً، بينما   ٧ ٧١٦اإللكـتروين اخلاص بآلية التنمية النظيفة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، الذي يستخدمه              

 .  مشتركاً يف خدمة أخبار آلية التنمية النظيفة بشكل منتظم على أحدث املعلومات املتعلقة باآللية٦ ٤١٣حصل 
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شـهد العمل املتعلق بالتنفيذ املشترك تقدماً كبرياً خالل الفترة اليت يشملها التقرير حيث عقدت االجتماعات                و -٥٧
ونتيجة هلذه االجتماعات ولدعم الربنامج، أصبح هلذه اللجنة حالياً         . الـثالثة األوىل للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       

شاريع املتعلقة مبشاريع التنفيذ املشترك، كما مت وضع طرائق جلنة          خطـة إدارة خاصـة هبـا ومسودات لوثيقة تصميم امل          
وساعد الربنامج أيضاً على تنظيم لقاء جانيب بشأن التنفيذ املشترك خالل           . اإلشراف على التنفيذ املشترك ونظامها الداخلي     

 .بثاً مباشراً عرب اإلنترنتالدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني وأنشأ موقعاً إلكترونياً يتضمن 

وتتمـثل التحديات اإلدارية الرئيسية اليت تواجهها اآلليات القائمة على املشاريع يف حشد ما يكفي من                 -٥٨
املـوارد املالية والبشرية من أجل تنفيذ امليزانية الربناجمية وخطط إدارة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة                 

 خبرياً ٦١ خبرياً استشارياً و٢٢ موظفاً وحترير عقود ل  ٢٣وقام الربنامج بتعيني . يذ املشترك اإلشـراف على التنف   
كما وفّر الربنامج ما يكفي من املوارد املالية التكميلية لعمل آلية التنمية النظيفة خالل عام            . لالسـتعراض املكتيب  

 من إمكانية حشد موارد كبرية، سيحتاج  وبالرغم).  ماليـني دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة        ٩ (٢٠٠٦
 . التنفيذ املشترك إىل املزيد من املوارد لتجنب التأخري يف التنفيذ

 برنامج االمتثال -٣

خالل الفترة اليت يشملها التقرير، قام برنامج االمتثال بدعم مكتب جلنة االمتثال واللجنة بكامل هيئتها                -٥٩
 هلا، فضالً عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            وفرع التيسري وفرع اإلنفاذ التابعني    

 .كيوتو، وذلك بإسداء املشورة الفنية واإلجرائية وتنظيم االجتماعات وصياغة الوثائق

وقـام الربنامج بتقدمي الدعم الثنني من اجتماعات جلنة االمتثال بكامل هيئتها يف بون خالل الفترة اليت                  -٦٠
 ٣١ إىل ٢٩ والثاين يف الفترة من ٢٠٠٦ مارس/آذار ٣ إىل ١وُعقد االجتماع األول يف الفترة من : التقريريشملها 

 ١من (كما قدم الربنامج الدعم الجتماعات ومداوالت فرع التيسري يف بون خالل هذه الفترة              . ٢٠٠٦ مايو/أيار
، والجتماع واحد عقده فرع     )٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٠ و ٢٠٠٦ مايو/أيار ٣٠، و ٢٠٠٦ مـارس /آذار ٣إىل  

 . ٢٠٠٦ مارس/آذار ٣ إىل ١اإلنفاذ يف الفترة من 

ويتعلق العمل الرئيسي الذي يضطلع به برنامج االمتثال لدعم اللجنة بكامل هيئتها بالنظام الداخلي، عمالً  -٦١
يف مرفق املقرر   " (ل كيوتـو اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكو     "بوالية اللجنـة الواردة يف     

واخلاصة بوضع املزيد من مواد النظام الداخلي، مبا يف ذلك املواد املتعلقة بالسرّية، وتضارب املصاحل، ) ١-م أإ/٢٧
وقدم الربنامج الدعم   . وتقـدمي املعلومات من ِقبل املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، والترمجة           

لبحث، مبا يف ذلك أعمال فترة ما بني الدورات املتعلقة بالنظام الداخلي؛ وكان هذا العمل               ألعمـال الصياغة وا   
ومع ذلك، مثة نص أُعد بصورة جيدة يتناول القضايا اليت قد تطرأ، . مستمراً عند انتهاء الفترة اليت يشملها التقرير

 .مبا يف ذلك االمتثال لربوتوكول كيوتو

دعم للجنة، من خالل املكتب بصورة أساسية، عند نظرها يف املعلومات املقدمة من وقام الربنامج بتقدمي ال -٦٢
كما قدم هلا الدعم عند مناقشة      . األمانـة بشأن حالة البالغات الوطنية الرابعة يف كل جلسة من جلساهتا العامة            
 . الروابط بني عمل جلنة االمتثال والوظائف ذات الصلة يف إطار بروتوكول كيوتو
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ـ  -٦٣ ن دعـم عمل اللجنة ومكتبها وفروعها، استحدث برنامج االمتثال وظيفة حلفظ املعلومات ويقوم              وم
 وفعالة من حيث التكلفة وكفؤه وهتدف إىل توفري معلومات موثوقة ١-م أإ/٢٧بتنفيذها وهي وظيفة تتفق واملقرر 

 . ويف الوقت املناسب لألطراف املعنية وألعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني

وقـام الربنامج بتقدمي املشورة والدعم للدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ فيما يتعلق بتعديل               -٦٤
 . اقترحت اململكة العربية السعودية إدخاله على بروتوكول كيوتو يف جمال إجراءات وآليات االمتثال

 اخلدمات احلكومية الدولية والدعم: ٣ اجملموعة -دال 

ر تسمية أمني تنفيذي، توىل املوظف املسؤول ومنسق برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون             بانـتظا  -٦٥
وتوىل بصفة خاصة بدء العمل     . ٣املؤمتـرات املهـام األساسـية لنائـب األمني التنفيذي املسؤول عن اجملموعة              
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف التحضريي للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف       

 . بروتوكول كيوتو، الذي اشتركت فيه الربامج الثالثة هلذه اجملموعة

 برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات -١

كـان برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات على اتصال منتظم باألطراف واملراقبني، كما قدم                -٦٦
ر األطراف يف دورته احلادية عشرة وللرئيسة اجلديدة على وجه اخلصوص عند توليها ملهام منصبها، وأسدى                الدعم ملؤمت 

املشـورة القانونـية لألطـراف واملراقـبني وللهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، وقام بالتحضريات      
رير وجتهيز وثائق االتفاقية اإلطارية بشأن تغري    اللوجسـتية وتقـدمي الدعم للدورات واجللسات وحلقات العمل، وبتح         

واستمر الربنامج يقوم بالدور الرئيسي يف ختطيط ورصد الدعم املقدم من األمانة إىل العدد املتنامي من األنشطة                 . املناخ
دورة املـنفذة خالل الدورات وفيما بينها، وقد توسعت هذه األنشطة بشكل كبري منذ بدء العمليات اجلديدة خالل ال                 
 .احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

وأتاحـت التسهيالت واخلدمات املقدمة خالل الدورات للهيئات الفرعية لالتفاقية والربوتوكول العمل             -٦٧
ذلك ترتيبات التسجيل واألمن، للدورة الرابعة والعشرين ووضع الربنامج الترتيبات، مبا يف . بسالسة وبشكل مثمر

لكـل مـن اهليـئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة األوىل للفريق العامل                 
وُعقدت يف إطار هذه الدورات ست حلقات عمل وجلسات قبل الدورات وأثناءها، مبا يف ذلك               . االستشـاري 
 . ل األوىل املعقودة يف إطار احلوارحلقة العم

وقام . ومتكنـت البلدان النامية واملنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب من حضور الدورات واملشاركة فيها              -٦٨
 طلباً لتقدمي الدعم املايل لألطراف املؤهلة بغية تيسري مشاركتها يف دورات اهليئات الفرعية              ١٢١الربنامج بتنسيق   

كما ساهم برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات، من خالل نظم         .  خالهلا واللقـاءات الـيت تـتم     
التسـجيل احملسـنة للمعلومات املتعلقة باملشاركني وباألنشطة اجلانبية على املوقع اإللكتروين لالتفاقية، يف متكني             

ة مؤقتة قبول مثاين منظمات تتمتع      ومت بصور . املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب من املشاركة بفعالية يف الدورات         
 بزيادة ثالثة أنشطة جانبية ومعرضني مقارنة       - معرضاً   ١٥ نشاطاً جانبياً و   ٤٦وشهدت الدورات   . بصفة مراقب 

 . بنفس املدة من فترة السنتني السابقة
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نّسق كما قدم الدعم لعمل املكتب وقام بالترتيبات اللوجستية، و  . ونظـم الـربنامج اجتماعني للمكتب      -٦٩
 . املساعدة املالية املقدمة ألعضاء املكتب من األطراف املؤهلة لتلقي الدعم

وسـاهم التنظـيم اللوجسيت الذي قام به برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات يف جناح                 -٧٠
ة عمل األفرقة   انطالقـة عمـل اهليـئات واألفرقة املنشأة حديثاً يف إطار بروتوكول كيوتو، فضالً عن استمراري               

 اجتماعاً وحلقة عمل وفر هلا برنامج       ١٩وخالل الشهور الستة األوىل من فترة السنتني، ُعقد يف بون           . األخـرى 
الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات الدعم اللوجسيت الكامل الذي كاد أن يساوي ما قُّدم خالل كل فترة 

الربنامج أيضاً بالتسجيل املسبق للمشاركني يف سبعة لقاءات ُعقدت         وباإلضافة إىل ذلك، قام     . السـنتني السابقة  
خارج بون، وقدم املساعدة يف جمال العالقات اخلارجية والدعم اللوجسيت هلذه اللقاءات، ووفر اإلطار للترتيبات               

 .القانونية مع احلكومات املضيفة

لتوفري وثائق تسهل قراءهتا ويف الوقت      وظـل برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات يسعى           -٧١
وبشكل عام، قام برنامج الشؤون     . املناسـب بغية تيسري تدفق املعلومات إىل األطراف واهليئات احلكومية الدولية          

 صفحة خالل الفترة من كانون ٢ ٢٢٨ وثيقة تضم    ١٥٧احلكومـية الدولـية وشؤون املؤمترات بتحرير وجتهيز         
، مبا فيها تقارير الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر      ٢٠٠٦ونيه  ي/يناير إىل حزيران  /الـثاين 

 يف املائة مقارنة حبجم ٥٠وميثل ذلك زيادة بنسبة . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 .ما صدر يف نفس املدة من فترة السنتني السابقة

قبون يلتمسون ويتلقون املشورة من برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون          واسـتمر األطراف واملرا    -٧٢
وعالوة على ذلك، . املؤمترات بشأن خمتلف اجلوانب اإلجرائية واملؤسسية والقانونية املتعلقة باالتفاقية والربوتوكول

يازات واحلصانات لألفراد العاملني فإن اهليئة الفرعية للتنفيذ عند نظرها خالل دورهتا الرابعة والعشرين يف منح االمت
يف اهليئات املنشأة يف إطار بروتوكول كيوتو قد استرشدت بالبحوث اليت أجراها برنامج الشؤون احلكومية الدولية 

واستندت . وال يزال الربنامج يناقش هذه املسائل مع مكتب الشؤون القانونية يف األمم املتحدة  . وشؤون املؤمترات 
 . شورة القانونية السديدة فيما يتعلق بإعداد وإبرام العقود، ومذكرات التفاهم واالتفاقات األخرىاألمانة إىل امل

وبدأ التحضري للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               -٧٣
وقام برنامج الشؤون   . يئتني الفرعيتني األطـراف يف بـروتوكول كيوتو، والدورة اخلامسة والعشرين لكل من اهل           

احلكومـية الدولـية وشـؤون املؤمترات بتيسري الدراسات اليت أجراها املكتب، ومداوالت اهليئة الفرعية للتنفيذ                
واستنتاجاهتا خالل دورهتا الرابعة والعشرين عن كيفية تنظيم عملية املفاوضات احلكومية الدولية اآلخذة يف التوسع 

لثانـية عشـرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               يف الـدورة ا   
واسترشد برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات هبذه        . بـروتوكول كـيوتو، ويف األجـل األطول       

ب األمم املتحدة يف نريويب،     الدراسـات واملـداوالت واالستنتاجات يف دعمه املتواصل، بالتعاون الوثيق مع مكت           
لـلحكومة الكينية يف التحضري للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه                

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 برنامج خدمات اإلعالم -٢

األمانة يف االتصاالت اخلارجية    يـتوىل بـرنامج خدمات اإلعالم وضع وإدارة األدوات اليت تستخدمها             -٧٤
ويقوم الربنامج الذي يشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة املعرفة         . والداخلـية وخدمـات التوعية    

واالتصـاالت والعالقـات مع وسائط اإلعالم بدعم مجيع الربامج يف وضع وتنفيذ العمل املقرر، وصيانة املوقع                 
 . ة واألنشطة املتصلة بالعالقات مع وسائط اإلعالماإللكتروين العام التابع لألمان

ويف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، استكملت املرحلة األوىل من التقييم االستراتيجي للمخاطر             -٧٥
وسيتم بالتايل تطوير خطة الستمرارية العمل تسعى إىل        . الـيت ميكـن أن تواجهها نظم املعلومات التابعة لألمانة         

وحتول ثالثون موظفاً إىل استخدام     .  مـن خماطر تعطل هذه النظم بسبب احلوادث األمنية أو الكوارث           التقلـيل 
ويقوم مخسة وتسعون . احلواسـيب احملمولة خالل الفترة بغرض خفض تكاليف املؤمترات وضمان استمرار العمل        

 األمانة بربيد إلكتروين يناهز     واسُتكِملت قدرة الفاكس الضخمة يف    . موظفـاً اآلن باستخدام احلواسيب احملمولة     
 طلباً  ٢ ٤٢٦ رسـالة إلكترونية جيري تبادهلا يومياً يف املتوسط عرب شبكتها ويف اجملموع، متت معاجلة                ١٥ ٠٠٠

 . موظفاً يف دورات تدريب وتوعية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت٨٠لدعم املستخدمني، ويشارك 

مم املتحدة ملكافحة التصحر يف جمال إرسال البيانات لتمكينها من الوصول إىل            ومت دعم أمانة اتفاقية األ     -٧٦
نظام املعلومات اإلدارية املتكامل يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف مكاتبها اجلديدة يف جممع األمم املتحدة اجلديد 

 تكنولوجيا معلومات واتصاالت    وأُتيحت للدورة الرابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني بىن أساسية لشبكة        . يف بون 
وباإلضافة إىل ذلك، مت خالل الفترة تقدمي       . عالـية األمـان تضمنت توفري خدمات اإلنترنت اجملانية للمشاركني         

 .وبدأ العمل التحضريي للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف.  حلقة عمل٢٦اخلدمات ل  

ارة السجالت بغية إدخال سياسات وإجراءات أساسية إلدارة ويف جمال إدارة املعرفة، بدأ تنفيذ برنامج إلد -٧٧
كما أعدت العناصر األساسية لوضع إطار لسياسة إدارة        . سـجالت وملفـات األمانـة بطـريقة أكثر منهجية         

والغرض من الربنامج هو . السجالت، مبا يف ذلك وثيقة للسياسة العامة إلدارة السجالت ومبادئ توجيهية مساندة
 . ة التنظيمية مع توحيد إدارة املعلومات وإخضاعها للنظامزيادة الكفاء

وسيوفر . ومت إعـداد وتقدمي الطلب املتعلق بصياغة اقتراح بشأن إنشاء نظام إلكتروين إلدارة السجالت              -٧٨
نظام إدارة السجالت لألمانة يف البداية سجالً مركزياً لتخزين السجالت النهائية لسجل األمانة وسجالت برنامج 

 .المتثال وبرنامج تقدمي التقارير والبيانات والتحليلا

وتسمح التعديالت اليت أُدخلت بالوصول بشكل أسرع إىل        . واكتمل تعزيز الفهرس اإللكتروين للمكتبة     -٧٩
  كتاباً، ومداوالت حلقات العمل واملؤمترات،      ٥ ٠١٣ موضوعاً أكادميياً، و   ١ ٨٥٠حمـتويات املكتبة اليت تضم      

وأتاح نظام حمفوظات الوثائق للمستخدمني من كل أحناء العامل الوصول عرب املوقع اإللكتروين . نشرة جريدة و٦٩٨و
 وثـيقة بلغات األمم املتحدة الست من خالل عدة منافذ مثل الكلمة املفتاح وبند جدول       ٥ ٠٠٠إىل أكـثر مـن      

 طلب لوثائق ١ ١٠٠مراجع عامة و  عملية طلب    ٦٠٠ومتت معاجلة حوايل    . األعمـال وتاريخ النشر والرقم والرمز     
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، Documenting Climate Change"وباإلضافة إىل ذلك، صدر العدد السابع من األقراص املدجمة املعنونة . رمسـية 
 .الذي أدى إىل حتسني الوصول إىل الوثائق

 <unfccc.int>اخ  ويف جمال االتصاالت، يواصل املوقع اإللكتروين التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املن            -٨٠
وخالل الفترة . العمل كبوابة خارجية رئيسية للوصول إىل البيانات والوثائق واملعلومات املتعلقة باالتفاقية اإلطارية

 مليون زيارة ومت    ١,٩، بلغ عدد زيارات املوقع حوايل       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١مـن   
وخالل الدورة الرابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني جذب املوقع        . ة ماليـني صفحة ووثيق    ٧,٤٢تصـفُح حنـو     

 .  زيارة٤٣٠ ٠٠٠اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية أعداداً قياسية من الزائرين حيث بلغت زيارات املوقع 

من وبلغ اجملموع تسعة أيام     : ومت توفري خدمات البث املباشر ملداوالت اهليئات الفرعية عرب شبكة الويب           -٨١
البث املباشر وعند الطلب للدورة الرابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني والدورة األوىل للفريق العامل االستشاري،              
ويومـني من البث املباشر وعند الطلب بالنسبة للحوار، وستة أيام من البث املباشر وعند الطلب جللسات اجمللس       

 . البث املباشر لثالثة من اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركالتنفيذي آللية التنمية النظيفة، وسبعة أيام من

وسائط اإلعالم  / ممثالً للصحافة  ٣٦ومت تيسري وصول وسائط اإلعالم إىل اهليئتني الفرعيتني، حيث اعُتِمد            -٨٢
 ١٣ابالت وُنظمت ومتت معاجلة ستة وسبعني طلباً إلجراء مق. حلضور الدورة الرابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني

وصدرت مثاين نشرات صحفية    .  طلباً للحصول على منشورات ومعلومات     ٢١٨وقـدم   . مقابلـة للمـندوبني   
 ١٦وقدم موظفو برنامج خدمات اإلعالم      . واستشـارية وُنِظمت أربعة مؤمترات صحفية أو اجتماعات إعالمية        

إلطارية لتغري املناخ، وذلك على سبيل دعم التوعية عرضاً إىل عامة اجلمهور عن عملية تغري املناخ وعمل االتفاقية ا
 . يف البلد املضيف، أملانيا

 برنامج اخلدمات اإلدارية -٣

خـالل الفترة اليت يشملها التقرير، أكمل برنامج اخلدمات اإلدارية الترتيبات الضرورية لضمان التنفيذ               -٨٣
انظر الوثيقة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦ الربناجمية لفترة السنتني     الكـامل هليكل األمانة اجلديد على حنو ما ورد يف امليزانية          

FCCC/SBI/2005/8 .(         واكتمل نقل املوظفني إىل وحدات عملهم اجلديدة، حسب االقتضاء، مع كفالة احلد قدر
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت سياسات األمانة املتعلقة بتوزيع املسؤوليات . اإلمكان من تعطيل عمل الربامج التقنية

 .الصالحيات املالية على حنو يعكس اهليكل اجلديدوتفويض 

وواصل الربنامج متثيل مصاحل األمانة يف املفاوضات اجلارية بني رؤساء وكاالت األمم املتحدة يف بون وبني  -٨٤
وعقب اكتمال املفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهم . حكومة أملانيا بشأن نقل األمانة إىل جممع األمم املتحدة اجلديد

 جانب وكاالت األمم املتحدة واحلكومة األملانية، قام األمني العام لألمم املتحدة واملستشارة األملانية بافتتاح               مـن 
 بعد انتهاء جتهيز    ٢٠٠٨ومن املقرر أن تنتقل األمانة إىل اجملمع عام         . ٢٠٠٦يونيه  /جممع األمم املتحدة يف حزيران    

ويف غضون ذلك، واصل . فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     املباين اليت يتوقع أن تكون املقر اجلديد الت       
 بـرنامج اخلدمـات اإلداريـة القـيام بالترتيـبات الرامـية إىل إعـادة جتمـيع كل موظفي األمانة يف مبىن                     

Haus Carstanjen  موظفاً مع أثاثهم وحواسيبهم ومعداهتم باإلضافة إلـى غرف املؤمترات ١٦٧ واسـتعد لنقل 
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وتتحمل حكومة أملانيا   . جـتماعات واحملفوظات وغرف دعم تكنولوجيا املعلومات وحاسوب خدمة الشبكة         واال
 . واالنتقال بشكل هنائي إىل مباين األمم املتحدةHaus Carstanjenكل نفقات االنتقال املؤقت إىل مبىن 

ت مكتب خدمات الرقابة الداخلية،     واتساقاً مع املبادرات اليت قامت هبا األمم املتحدة، واستجابة لتوصيا          -٨٥
وقام برنامج  . قام برنامج اخلدمات اإلدارية بتقدمي الدعم لألمانة يف تنفيذ هنج قائم على النتائج مليزانيتها الربناجمية              

اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري وبرنامج اخلدمات اإلدارية بإنشاء فرقة عمل خاصة وضعت املبادئ التوجيهية              
 وأعـدت حللقات العمل اليت سينظمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية خالل النصف الثاين من عام                لـلموظفني 

ويعكس برنامج العمل لفترة السنتني     .  بغية املساعدة على وضع إطار للميزانية القائمة على النتائج لألمانة          ٢٠٠٦
راجها يف دورة التخطيط والرصد      هذا النهج اجلديد، وجيري العمل على تطوير مؤشرات أداء إلد          ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨واإلبالغ، اعتباراً من فترة السنتني 

 ٢٠٠٦يونيه /وفيما يتعلق بإدارة املوارد املالية، قام جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة يف حزيران          -٨٦
خالل فترة الدورة الثانية وسوف ُتتاح البيانات املالية املراجعة . ٢٠٠٥-٢٠٠٤بتجهيز ومراجعة حسابات الفترة 

ويقوم برنامج اخلدمات اإلدارية برصد     ). Add.2 و Add.1 و FCCC/SBI/2006/14انظر الوثائق    (٢٠٠٦من عام   
دقيق لتنفيذ امليزانية الربناجمية احلالية وتقدم لإلدارة تقارير منتظمة بغية تيسري اإلدارة املثلى لألموال على املستويات 

ويتضح ذلك من خالل املسامهات الكبرية املقدمة إىل .  الدعم الفعال ألنشطة مجع التربعات ومت تقدمي . التشـغيلية 
 .الصناديق االستئمانية األربعة كما ورد آنفاً يف التقرير

ويف جمال التوظيف، واصل برنامج اخلدمات اإلدارية جهوده الرامية إىل ضمان املعاجلة السريعة إلعالنات               -٨٧
 ٣٥وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، صدر       . ية ملء الوظائف الشاغرة بأسرع ما ميكن      الوظـائف الشاغرة بغ   

 .يونيه/ حزيران٣٠ وظيفة منها حبلول ٢٠إعالناً عن وظائف شاغرة ومت شغل 

وفيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية على نطاق أوسع، بدأ برنامج اخلدمات اإلدارية استعراضاً لنظام اختيار  -٨٨
ومن املقرر االنتهاء من االستعراض وتنفيذ التوصيات، . ظفني باألمانة بغية تعزيز اإلطار احلايل، حسب الضرورةاملو

وزادت األمانة جهودها الرامية إىل دعم اإلدارة يف تعيني املوظفني على أوسع . ٢٠٠٦حسب االقتضاء، حبلول عام 
واصل اجلهود يف هذا اجملال مع قيام برنامج اخلدمات         وتت. نطـاق جغرايف ممكن وحتقيق توازن أفضل بني اجلنسني        

كما نظم برنامج اخلدمات . اإلدارية بتقدمي تقارير وتوصيات منتظمة إىل اإلدارة بغية املساعدة على حتسني الوضع        
 .اإلدارية دورة تدريب داخلية لتعزيز مهارات موظفيه يف جمال إجراء املقابالت

 مشاركني وخرباء ٥٠٧ بعثة وسفر ١٨٩الترتيبات املتعلقة بسفر املوظفني يف وفيما يتعلق بالسفر، اختذت  -٨٩
 مندوباً قُدم هلم الدعم املايل حلضور الدورة الثالثة والعشرين للهيئتني           ١٣٣ حلقـة عمـل، وسفر       ٣٧حلضـور   
ملوظفني املعينني  تصريح سفر للخرباء االستشاريني، واملرشحني إلجراء املقابالت، وا٥٣وأصدر الربنامج . الفرعيتني

وفيما يتعلق باملشتريات، قام الربنامج مبراقبة العملية اإلدارية املتعلقة         . أو املغـادرين يف إجـازة لـزيارة املوطن        
مبناقصات سجل املعامالت الدويل، وهي أكرب صفقة مشتريات يف تاريخ األمانة من حيث القيمة الدوالرية وتعقيد 

  أوامر شراء  ٥٠٩ غلى ذلك، مت خالل الفترة اليت يشملها التقرير إبرام أو بدء حنو              وباإلضافة. الترتيبات التعاقدية 
 . ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٨,٩ عقداً تبلغ قيمتها اإلمجالية حوايل ٢٣و
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  املوارد البشرية-رابعاً 

  املوظفون-ألف 

 املوظفني الذي أبقى عدد املوظفني كما      على جدول مالك   ١١-م أ /١٢وافـق مؤمتر األطراف يف مقرره        -٩٠
.  وظيفة من فئة اخلدمات العامة     ٤٦,٥ وظيفة من الفئة الفنية و     ٨٣كـان علـيه خالل فترة السنتني السابقة أي          

 وظيفة يف إطار الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لالتفاقية اإلطارية بشأن           ٩٢وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت     
وعقب ختفيض القيمة الفعلية للميزانية اليت      ). النفقات العامة (وق بون وتكاليف دعم الربامج      تغـري املناخ، وصند   

وترد يف اجلدول . اقُترحت يف البداية، تعذر متويل مخس من الوظائف املنشأة يف إطار امليزانية األساسية ومت جتميدها
والوظائف . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ حبلول  مقارنة بني عدد الوظائف املعتمدة وعدد الوظائف اليت مت شغلها١١

يف اجلدول تعين تلك الوظائف اليت شغلها موظفون حصلوا على عقود تعيني حمددة املدة بعام واحد أو أكثر                  " املشغولة"
 .ومت تعيينهم يف وظائف ثابتة بعد اجتياز عملية التعيني بالكامل، مبا يف ذلك االستعراض من ِقبل جملس املراجعة

يونيو تعيني مخسة   / حزيران ٣٠ موظفاً الذين ُعينوا يف وظائف ثابتة، مت حىت          ١٧٠,٥اإلضـافة إىل ال       وب -٩١
موظفني من الفئة الفنية وعشرة موظفني من فئة اخلدمات العامة مبوجب عقود املساعدة املؤقتة ليبلغ إمجايل عدد                 

 . موظفا١٨٥,٥ًاملوظفني 

والوظائف املشغولة حبسب مصدر مقارنـة بـني الوظـائف الثابتة         -١١اجلدول 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠التمويل، حىت 

 امليزانية األساسية الصندوق التكميلي صندوق بون التكاليف العامة اجملموع

 معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة

 

 أمني عام مساعد ١        ١ 

 ٢-مد ٤ ٢       ٤ ٢

 ١-مد ٦ ٦     ١  ٧ ٦

 ٥-ف ١٠ ٧     ١ ١ ١١ ٨

 ٤-ف ٢٢ ١٩ ٥ ٣   ٣ ٢ ٣٠ )أ(٢٤

 ٣-ف ٣٠ ٢٣ ١٦ ٨ ١ ١ ٦ ٦ ٥٣ )ب(٣٨

 ٢-ف ١٠ ٨ ٦ ٣ ١ ١ ٣ ٢ ٢٠ ١٤

 ١-ف   ١ ١     ١ ١

 اجملموع الفرعي ٨٣ ٦٥ ٢٨ ١٥ ٢ ٢ ١٤ ١١ ١٢٧ ٩٣

 فئة اخلدمات العامة ٤٦,٥ ٤١,٥ ٢١ ١٣ ٦ ٥ ٢١ ١٨ ٩٤,٥ ٧٧,٥

 اجملموع ١٢٩,٥ ١٠٦,٥ ٤٩ ٢٨ ٨ ٧ ٣٥ ٢٩ ٢٢١,٥ ١٧٠,٥

 .وظيفة يشغلها موظف برتبة أدىن ألغراض إدارية فقط )أ( 
 .وظيفتان يشغلهما موظفان برتبة أدىن، بانتظار تاريخ نفاذ الترقية )ب( 
 . وظائف٥يرجع معدل الشواغر املرتفع نسبياً يف الوظائف األساسية إىل جتميد  )ج( 
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معلومات عن التوزيع اجلغرايف للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها أما            ) أ(١٢اجلدول  وتـرد يف     -٩٢
توزيع املوظفني من الفئة الفنية بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة فيه وتوزيعهم حبسب        

 ).ب(١٢نوع اجلنس فريدان يف اجلـدول 

رايف للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها، حىت         الـتوزيع اجلغ   -)أ(١٢اجلدول 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠

 اجملموع
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

أوروبا 
 الشرقية

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

آسيا واحمليط 
 الرتبة أفريقيا اهلادئ

 أمني عام مساعد      
 ٢-مد  ١   ١ ٢
 ١-مد  ١ ١ ٢ ٢ ٦
 ٥-ف ٢ ١ ١ ١ ٣ ٨
 ٤-ف ٣ ٧ ٣ ٣ ٨ ٢٤
 ٣-ف ٣ ٨ ٤ ٢ ٢١ ٣٨
 ٢-ف ١ ٤ ١ ٢ ٦ ١٤
 ١-ف     ١ ١

 اجملموع ٩ ٢٢ ١٠ ١٠ ٤٢ ٩٣
 النسبة املئوية من اجملموع ٩,٧ ٢٣,٦ ١٠,٨ ١٠,٨ ٤٥,١ ١٠٠

توزيـع املوظفـني املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها بني األطراف             -)ب(١٢اجلدول 
اف غري املدرجة يف املرفق األول،      املدرجة يف املرفق األول واألطر    

 وبني اجلنسني

 ذكور إناث
البلدان غري املدرجة يف 

 املرفق األول
البلدان املدرجة يف 

 الرتبة املرفق األول
 أمني عام مساعد    
 ٢-مد ١ ١ ٢ 
 ١-مد ٤ ٢ ٥ ١
 ٥-ف ٤ ٤ ٤ ٤
 ٤-ف ١٣ ١١ ٢١ ٣
 ٣-ف ٢٥ ١٣ ٢٥ ١٣
 ٢-ف ١٠ ٤ ٨ ٦
 ١-ف ١  ١ 

 اجملموع ٥٨ ٣٥ ٦٦ ٢٧
 النسبة املئوية من اجملموع ٦٢,٤ ٣٧,٦ ٧٠,٩ ٢٩,١
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  اخلرباء االستشاريون واألفراد املتعاقدون-باء 

 خبرياً استشارياً متعاقداً،    ٧١، ُعني   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠يناير و / كانون الثاين  ١يف الفـترة ما بني       -٩٣
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف إطار ٦٢٣ ٥٧٩ شهر عمل بتكلفة إمجالية قدرها ٧٧,٣قدموا جمتمعني 

 . معلومات عن كيفية توزيع هذه اخلدمات بني خمتلف الربامج١٣ويقدم اجلدول . مجيع مصادر التمويل

خدمات اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد حبسب الربنامج يف الفترة          -١٣اجلدول 
 ٢٠٠٦يونيه /ران حزي٣٠يناير إىل / كانون الثاين١من 

 الربنامج  أشهر-شخص  )بدوالرات الواليات املتحدة(التكاليف 
 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري ١,٢٥ ٢ ٣٤٠
 ١اجملموعة  ٣٥,٩٠ ٤٠١ ٥٨٣
 ٢اجملموعة  ٨,٢٥ ٧٦ ٥٢٣
 ٣اجملموعة  ٣١,٩٠ ١٤٣ ١٣٣
 اجملموع ٧٧,٣٠ ٦٢٣ ٥٧٩

 عضاء اهليئات املنشأة متويل النفقات املتصلة بسفر أ-خامساً 

عمـالً بتوصـية صادرة عن اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 -٩٤
الترتيبات  أن تتخذ األمانة     ١-م أإ /٧ من مقرره    ١٨ و ١٧اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف الفقرتني         

، من أجل دفع أجور األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس          ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين  ١املالئمـة، اعتـباراً من      
 دوالر من ٥ ٠٠٠ يف املائة عن املعدل القياسي، على أن ال يتجاوز ٤٠التنفيذي بزيادة بدل اإلعاشة اليومي بنسبة 

 هلم على   دوالرات الواليـات املتحدة يف السنة، مع العلم أن ذلك ال يشكل مكافأة كافية على خدماهتم تقديراً                
كما طلب إىل األمانة أن تعدل املمارسات املتعلقة باالتفاقية اإلطارية . تضحياهتم اجلسيمة بوقتهم ومصاحلهم املالية

حـىت ُتغطـى تكالـيف سفر األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي وبدل إعاشتهم اليومي من اجلانب        
 . الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليةاملخصص لتمويل عمل آلية التنمية النظيفة يف

وبـناًء عـلى هذا املقرر، اختذت األمانة الترتيبات الالزمة بالنسبة ألعضاء اجمللس التنفيذي آللية التنمية                 -٩٥
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١النظيفة اعتباراً من 

يف إطار حتول "، ٢٠٠٦يوليه /عقد يف متوز ووافق اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة خالل اجتماعه املن -٩٦
خطة إدارة آلية التنمية النظيفة إىل التمويل الذايت من الرسوم واحلصة املخصصة من العائدات، فضالً عن الزيادة                  
الكـبرية يف حجم العمل وما يتصل به من أعباء سفر األعضاء واألعضاء املناوبني، على أن يطلب إىل األمانة أن                    

اء اجمللس واألعضاء املناوبني من اآلن فصاعداً، رهناً بتوفر املوارد، وفقاً لنفس القواعد واألنظمة              يكون سفر أعض  
تقرير االجتماع اخلامس والعشرين للمجلس التنفيذي آللية التنمية        " (الـيت تطـبقها األمم املتحدة على موظفيها       

 ).١١٧النظيفة، الفقرة 
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عضاء اجمللس التنفيذي واألعضاء املناوبني نفس معاملة موظفي  وامتثلـت األمانـة هلذا الطلب ومنحت أ        -٩٧
االتفاقـية اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ فيما يتعلق بترتيبات السفر واإلقامة حلضور اجتماعات اجمللس وأفرقته      

نمية النظيفة وقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أن حتيط علماً بطلب اجمللس التنفيذي آللية الت. املتخصصة والعاملة
 . واإلجراء الذي اختذته األمانة

 الذي سيتاح يف    FCCC/KP/CMP/2006/6(ويف هذه األثناء، أوصت جلنة االمتثال يف تقريرها السنوي           -٩٨
بأن حيصل مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني على الدعم املتعلق بنفقات          ) الـدورة الثانـية عشرة ملؤمتر األطراف      

كما أوصت . فظة على استقالليتهم، وضمان حتقيق النصاب القانوين الالزم العتماد القراراتسفرهم من أجل احملا
بـأن يسافر األعضاء واألعضاء املناوبون يف درجة رجال األعمال عندما تكون مدة الرحلة إىل اجتماعات جلنة                 

 .  ساعات أو أكثر٩االمتثال 

يبات واحلاجة إىل اتباع هنج متسق جتاه اهليئات املنشأة، قد          ونظـراً لآلثـار املالية املترتبة على هذه الترت         -٩٩
ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف استعراض هذه املسألة وتقدمي التوجيه إىل األمني التنفيذي يف الوقت املناسب إلعداد 

كن أن ُيتاح للهيئة الفرعية وأجرت األمانة حتليالً أولياً هلذه اآلثار املالية مي. ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية للفترة 
 .للتنفيذ من أجل مداوالهتا خالل هذه الدورة

  املسؤوليات االجتماعية والبيئية-سادساً 

وقامت يف سبيل ذلك بتعزيز جلنة املكاتب       . تلـتزم األمانـة باالضطالع مبسؤولياهتا االجتماعية والبيئية        -١٠٠
اخليارات املتاحة لتعزيز استدامة عمليات األمانة فيما يتعلق        املسـتدامة املكلفـة بإسـداء املشورة لإلدارة بشأن          

وستواصل األمانة رصد   . باملشتريات والسفر، واستهالك الطاقة، وإدارة النفايات وغريها من اجملاالت ذات الصلة          
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤وقد مت حتديث قائمة اجلرد األولية لفترة السنتني         . قائمة جردها املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة     

وسيتضمن تقرير األداء القادم معلومات عن      . )٧(وميكـن االطـالع عليها يف املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية         
وفيما يتعلق باملسؤوليات االجتماعية لألمانة، واصلت األمانة العمل على حتسني بيئة           . االنبعاثات يف السنة اجلارية   

 .رابطة املوظفنيالعمل وفرص تطوير املوظفني بالتشاور مع 

                                                      

)٧( <http://unfccc.int/secretariat/environmental_responsibilities/items/3539.php>. 
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 املرفق

 ن الصندوق االستئماينـولة مـاملشاريع واألنشطة املم
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف فترة السنتني  لألنشطة التكميلية

 االلتزام املعتمد
بدوالرات الواليات (

 املشروع  )املتحدة

املشروع بدأ هذا . إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتبادل املعلومات: إقامة شبكات املعارف  ١٥٢ ٥٠٠
األمانة وخربات   تنظيم وختزين بيانات ومعلومات       ويسـعى إىل   ٢٠٠٠مـارس   /يف آذار 

ومت إعداد الوثائق   .  مراقب صفةواملنظمات اليت تتمتع ب   واسـترجاعها وإتاحتها لألطراف     
، اخلاصـة جبمـيع نظم التطوير واألدلة التقنية والكتيبات اخلاصة باملستخدمني النهائيني           

ومت حتديد  . رد للنظم املعرفية لالتفاقية اإلطارية ومصفوفة للمشاريع      واستكملت قائمة ج  
وتنفـيذ وسـائل جديدة لتقاسم البيانات بفعالية مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              
التصحر وأمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واستناداً إىل مفهوم تبادلية            

 .٢-فالفنية برتبة وظيفة من الفئة  من هذا املشروع وُمّول. األنظمة عن بعد

املوقـع اإللكتروين مع التركيز على تنسيق خدمات الشبكة وتلبية احتياجات            تنفـيذ   ٤٣ ١٥٨
حتسني توصيل حمتويات   ويهدف إىل٢٠٠٣فرباير /بدأ هذا املشروع يف شباط .املستخدمني

تقرير، مت إدخال نشرة جديدة توزع عن وخالل الفترة اليت يشملها ال. املوقـع اإللكتروين  
طـريق الـربيد اإللكـتروين؛ وطلب أربعة آالف مستخدم خارجي إضافتهم إىل القائمة     

.ومت تنسيق وحتسني خدمات الشبكات اخلارجية مع تنفيذ شبكة تبادل املعلومات. الربيدية

. اإلسبانية تطوير بوابة باللغة :املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ  ٥٢ ٢١٣
باللغة اإلسبانية من    لتقدمي اخلدمات للناطقني     ٢٠٠٣يوليه  /بـدأ هـذا املشروع يف متوز      

وبصفة رئيسية األطراف واملراقبون ووسائط اإلعالم      ،  أصـحاب املصلحة يف هذه العملية     
 الصحفية   وخالل الفترة اليت يشملها التقرير ترمجت بانتظام النشرات        .اجلمهوروعامـة   

 .املتعلقة بعملية تغري املناخ إىل اللغة اإلسبانية ووضعت يف املوقع اإللكتروين

سبتمرب /بدأ هذا املشروع يف أيلول     .الربط الشبكي بواسطة احلاسوب وإرسال البيانات       ٢٥٣ ٥١٣
 لدعم إرسال البيانات والربط الشبكي لنظم املعلومات وقواعد البيانات املتخصصة ٢٠٠٤

وُشِرع يف تعيني موظف شبكات معاون من الفئة الفنية برتبة . وضعتها برامج يف األمانةاليت 
 . لتنفيذ أنشطة املشروع٢-ف
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 االلتزام املعتمد
بدوالرات الواليات (

 املشروع  )املتحدة

فرباير / بدأ هذا املشروع يف شباط     .دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         ٨٨ ٣١٥
أداة مرجعية لألطراف  يكون مبثابة   ل ه،تفاقية ونشر بشأن اال  هبـدف إعـداد دليل       ٢٠٠٢

 ومن املقرر إصدار النسخة .وغريها من اجلهات املهتمة بعملية التفاوض يف جمال تغري املناخ
ويعتزم إصدار الدليل بلغات األمم املتحدة الرمسية األخرى يف        . ٢٠٠٦اإلنكلـيزية عام    

٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

ملتحدة اإلطارية بشأن تغري    دعـم نظام املعلومات التكنولوجية اخلاص باتفاقية األمم ا          ٧٤ ٧٢٨
 بدأ هذا املشروع يف كانون      ).مركـز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا      (املـناخ   

 لتعريف توعيةتتمثل أهداف هذا املشروع يف تصميم وتنفيذ برنامج   و. ٢٠٠٣يناير  /الثاين
ليل سبل املستخدمني املستهدفني مبركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا، ولتحديد وحت

ملعلومات التكنولوجية اخلاص   اوصـول إىل هذا النظام، وحتديث وصيانة نظام         التيسـري   
باتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك حتديد أية فجوات يف                 

 .املعلومات وتقدمي توصيات من أجل التحسني

 بدأ هذا املشروع . املعين بنقل التكنولوجياتقدمي الدعم لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء  ٢٢٨ ٨٧٨
 لتيسري تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،          ٢٠٠٣سبتمرب  /يف أيلول 
اإلجراءات بشأن  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     تقدمي توصيات إىل اهليئة     بغـية   

، بغية ومفيدةن خالل إجراءات فعالة طار ماإلضافية املالئمة، ولدعم األطراف يف تنفيذ اإل
 . من االتفاقية٤ من املادة ٥تعزيز تنفيذ الفقرة 

ساعدة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف اخلاص مبعمل البرنامج   ١١١ ٠٩٩
تشمل  .بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      املتصلة  قضـايا   ال
تقدمي التقارير واستعراض   : ٢٠٠٤شطة املتعلقة هبذا املشروع واليت بدأت يف أوائل عام          األن

املعلومـات املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار            
وتدريب خرباء استعراض   االتفاقـية مبا يف ذلك وضع منوذج موحد لإلبالغ يف هذا اجملال،             

ى استعراض املعلومات املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام         قوائـم اجلرد عل   
إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن        األراضـي واحلـراجة مع مراعاة       

وذلك  ،املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         
أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي       ومعاجلة   فـيما خيـص قضايا االستبعاد     

وتقدير انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن      ؛  يف املستقبل اليت تنفذ مبوجب االتفاقية     واحلراجة  
 .، واإلبالغ عنها وحساهبا وعمليات إزالتهاالغابات ومنتجات األخشاباستغالل 
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املقرر  (وينس آيرس بشأن تدابري التكيُّف واالستجابةعمل بتقدمي الدعم لتنفيذ برنامج   ٥٠٦ ٥٢٦
يهدف هذا املشروع إىل ضمان أداء الواليات األساسية املطلوبة من األمانة     .)١٠-م أ /١

 لكن معظمها سينفذ يف بداية ٢٠٠٥وبدأت األنشطة يف أواخر عام . ١٠-م أ/١يف املقرر 
يمية واجتماع خرباء للدول    وتشمل تنظيم ثالث حلقات عمل إقل     . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

اجلزرية الصغرية النامية بشأن التكيف، فضالً عن بعض األنشطة األولية اليت يشملها برنامج 
آثار تغري املناخ بشأن الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عمل السنوات اخلمس للهيئة 

 .والتكيُّف معهوالقابلية للتأثر به 

يهدف  . غازات الدفيئة الناجتة من إزالة الغابات يف البلدان الناميةتيسري خفض انبعاثات  ٥٠ ٠٠٠
هـذا املشروع إىل منح األطراف فرصة دراسة املسائل والدوافع املتنوعة واملعقدة املتعلقة             
بإزالة الغابات، وبدء النظر يف الُنُهج واإلجراءات الفعالة املمكنة خلفض إزالة الغابات يف             

رة أساسية من خالل دعم تنظيم حلقات العمل اليت طلبتها األطراف البلدان النامية، وبصو
كما سيمكن تنفيذ املشروع األطراف واخلرباء من مناقشة القضايا   . بشـأن هـذه املسألة    

العلمية والتقنية واملنهجية املعقدة املتعلقة هبذا املوضوع، وتبادل املعلومات واخلربات بشأن    
ويتوقع أن تسهم املناقشات اليت ستجري      . حلوافز اإلجيابية ُنُهج السياسات العامة وحتديد ا    

خالل حلقات العمل يف دراسة األطراف للعملية اإلضافية الضرورية ملعاجلة هذه القضايا            
 .خالل السنتني القادمتني

 من  ٣ من املادة    ١٤حلقـة العمـل املعقـودة فيما بني الدورات بشأن تنفيذ الفقرة               ٧٠ ٠٠٠
 سوف تسهم حلقة العمل هذه يف أداء الوالية املنصوص ).١-م أإ/٣١(بروتوكول كيوتو 

، وهي تطوير منهجيات تقدمي التقارير بشأن وسائل التقليل إىل ١-م أإ/٣١عليها يف املقرر 
من البلدان أدىن حد من اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة اليت يسببها لألطراف 

رجة يف املرفق األول بتنفيذ السياسات والتدابري للوفاء بالتزاماهتا          قيام األطراف املد   النامية
 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤مبوجب الفقرة 

 لدعم  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١ بدأ هذا املشروع يف      .قدرة األمانة على بناء القدرات    تعزيز    ١٠٠ ٢٧٩
تيسري تنفيذ األنشطة اليت ترد يف من أجل والعملية احلكومية الدولية املتعلقة ببناء القدرات 

األنشطة املدرجة يف فترة السنتني وتشمل . ٧-م أ/٣ و٧-م أ/٢اإلطارين املرفقني باملقررين 
 تقرير عن إجراءات الرصد املنتظم إلطار بناء القدرات يف البلدان            إعداد ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ت والدروس  ، وتقرير عن أفضل املمارسا    )FCCC/SBI/2006/5انظـر الوثيقة    (النامـية   
املستفادة من تنفيذ أنشطة بناء القدرات، فضالً عن التفاعل مع مرفق البيئة العاملية بشأن              

ومتول وظيفة سكرتارية   . مؤشـرات األداء اليت ينبغي استخدامها يف رصد بناء القدرات         
 .واحدة من هذا املشروع
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 املعين بالبالغات الوطنية   تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري     لدعـم   تقـدمي ال    ٣٩٥ ١٩١
 )فريق اخلرباء االستشاري  (املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          

، مبا يف ذلك تيسري استخدام املبادئ التوجيهية التفاقية         ٢٠٠٧-٢٠٠٣خالل الفترة   
هذا  ُصمم .ةاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطني

، فريق اخلرباء االستشاري   عن طريق تيسري ودعم أعمال       ٨-م أ /٣لتنفيذ املقرر   املشروع  
 هذا الفريقبغـية توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ باختاذ إجراءات إضافية مالئمة بشأن والية         

يف املرفق تنفيذ األطراف غري املدرجة املالئمة لتقنية ال/اليةاملساعدة املوتقدمي ؛ واختصاصاته
فريق اخلرباء اليت ينفذها اإلقليمية  التدريب العملياألول لالتفاقية؛ واالجتماعات وحلقات 

. لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذذات الصلة لورقات والتقارير التقنية وإعداد ا، االستشاري
 .ومتول وظيفة سكرتارية واحدة من هذا املشروع

 .لتبادل املعلومات لدعم تنفيذ األطراف ألنشطة التثقيف والتوعيةتطوير وصيانة شبكة   ١٠٢ ٠٠٤
 لتيسري البدء فوراً يف مرحلة التطوير األوىل ملركز         ٢٠٠٥ يوليه/متوزبدأ هذا املشروع يف     

تـبادل املعلومات، وفقاً لطلب األطراف خالل الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية            
وأُطلـق النموذج التجرييب    . (FCCC/SBI/2004/14)للتنفـيذ وكمـا ورد يف الوثـيقة         

<www.unfccc.int/ccinet>         وقُدم لألطراف خالل الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية 
وسيستمر تطوير النموذج التجرييب استناداً إىل اإلرشادات    . للتنفـيذ املنعقدة يف مونتريال    

لتبادل املعلومات يف مرحلة ثانية    املسـتمرة املقدمـة من األطراف، ليصبح مركزاً كامالً          
. من أجل زيادة وظائفه وتلبية احتياجات قاعدة أوسع من املستخدمني         ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(

 .ومتول وظيفة عامة واحدة من هذا املشروع

. ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقدمي الدعم إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً خالل الفترة              ٣٨٢ ٦٤٨
 فيما يتصل   ١١-م أ /٤يف املقرر   املنصوص عليها   فيذ الوالية    تن إىل املشروعهذا  يهـدف   

 ويتضمن .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني  بأنشطة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً خالل فترة 
ذلك توفري الدعم الفعال للفريق يف االضطالع بدوره املتعلق بتقدمي املشورة إىل األطراف             

ل التكيف الوطين فضال عن استراتيجية تنفيذها،       مـن أقل البلدان منواً إلعداد برامج عم       
كما سيتم  . بأداء املهام اللوجستية والفنية   ) اجتماعان يف العام  (وتيسري اجتماعات الفريق    

تيسري التفاعل بصورة منتظمة مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املعنية بالتنفيذ بشأن األنشطة 
من ) مساعد للفريق (سكرتارية واحدة    وظيفة   متوَّلو. املـتعلقة بـربامج التكيف الوطين     

 .هذا املشروع
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 . والصني إلعداد تقرير اجملموعة بشأن بناء القدرات       ٧٧اجتماع مفاوضي جمموعة ال         ٨٥ ٠٠٠
وكان الغرض منه تقدمي . ٢٠٠٦يوليه / متوز١ إىل فرباير/شباط ١ُنفـذ هذا املشروع من    

 يف مارس/آذار ٢٢ إىل ٢٠ والصني يف الفترة من ٧٧الدعم حللقة عمل تنظمها جمموعة ال      
. دار السالم، بترتانيا، بشأن مداوالهتا املتعلقة خبطوات الرصد املنتظم إلطار بناء القدرات           

 . مندوباً من البلدان النامية واثنني من موظفي األمانة١٥ومّول هذا املشروع مشاركة 

 ١-م أإ /٢٨ُصمم هذا املشروع لتنفيذ املقرر       .حلقـة العمل املتعلقة بصندوق التكيف       ٢٥٣ ٦٤٧
الـذي طلـب إىل األمانـة تنظيم حلقة عمل تكون مبثابة حمفل لتبادل املعلومات بشأن                

وُعقدت حلقة العمل املتعلقة بصندوق التكيف يف       . إرشـادات تشغيل صندوق التكيف    
 ٣٧ وحضر حلقة العمل. ٢٠٠٦ مايو/أيار ٥ إىل ٣إدمنـتون، بكـندا، يف الفـترة من        

 بلداً باإلضافة إىل ممثلني عن العديد من املنظمات ٣١ميثلون )  منهم٢٢مت متويل (مشاركاً 
ومت تعيني ثالثة خرباء استشاريني قاموا بإعداد    . احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية    

وأُنشئت . ورقات املعلومات األساسية والعروض بغية تيسري املناقشات خالل حلقة العمل         
ل حلقة العمل صفحة إلكترونية باملوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية إلتاحة مجيع           خـال 

 .املعلومات ذات الصلة باحللقة

حلقة العمل اخلاصة بالبلدان :  من االتفاقية٦تقدمي الدعم ألنشطة األمانة املتعلقة باملادة   ٧٠ ٥٩٣
لدعم تنظيم حلقة  ٢٠٠٦يناير /ثاين بدأ هذا املشروع يف كانون ال.اجلزرية الصغرية النامية

عمـل خاصة بالبلدان اجلزرية الصغرية النامية ملعاجلة االحتياجات احملددة هلذه البلدان يف             
وستكون حلقة العمل هذه هي     .  من االتفاقية  ٦تنفـيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة        

شات فيما بني اخلرباء    احللقة األخرية من جمموعة حلقات عمل إقليمية نظمت لتيسري املناق         
وسيكون التقرير  . بغـية توفري املعلومات واألفكار املتعلقة بالتثقيف والتوعية بتغري املناخ         

 .٢٠٠٧الصادر عن حلقة العمل مسامهة قيمة يف استعراض برنامج عمل نيودهلي عام 

هبدف  ٢٠٠٢ئل عام  بدأ هذا املشروع يف أوا.آلية التنمية النظيفةتقدمي الدعم لعمليات   ٥ ٦٠٣ ٢١١
وتتيح آلية الربوتوكول هذه لألطراف املدرجة يف املرفق        . تنفيذ آلية التنمية النظيفة   تيسري  

األول واملصدقة على بروتوكول كيوتو استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، الناجتة 
 وخفضها  مـن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، للوفاء بالتزامات احلد من االنبعاثات           

ويف نفس الوقت، تقوم آلية التنمية النظيفة مبساعدة البلدان . بطريقة فعالة من حيث التكلفة
وميارس . النامـية على حتقيق التنمية املستدامة واملسامهة يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية           

ات العامة ويتوىل املهام املتعلقة بالسياس   . التنفيذ/اجمللس التنفيذي لآللية وظائف اإلشراف    
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مبا يف ذلك (واملهام اإلجرائية والتقنية اهلامة املتصلة بتسجيل املشاريع، واعتماد املنهجيات           
وإصـدار وحـدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات، فضالً عن اعتماد الكيانات           ) توحـيدها 

التشـغيلية املسـؤولة عـن املصادقة على املشاريع والتحقق من وحدات اخلفض املعتمد              
وبالنسبة للمهام التقنية، ميكن أن يعتمد اجمللس، حسب االقتضاء،         . عاثات واعتمادها لالنب

وتقوم أمانة االتفاقية اإلطارية، املكلفة خبدمة اجمللس . على األفرقة واللجان واألفرقة العاملة
ويتوقع أن تشهد فترة السنتني. التنفـيذي آللـية التنمـية النظيفة، بدعم مجيع الوظائف    

 زيادة سريعة يف النتائج اليت حيققها املشروع مثل املشاريع املسجلة وإصدار ٢٠٠٧-٢٠٠٦
ويتوقع أن يصبح املشروع    . وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات، واملوافقة على املنهجيات      

 . ٢٠٠٨ذايت التمويل حبلول عام 

 بدأ هذا املشروع يف ).التنفيذ املشترك( من بروتوكول كيوتو   ٦األنشطة املتعلقة باملادة      ٤٥١ ٦٤٨
 ٦ هبدف عام يتمثل يف االضطالع بالعمل الذي يعزز وييسر تنفيذ املادة ٢٠٠٤ مارس/آذار

والتنفيذ املشترك هو آلية من آليات بروتوكول       ). التنفيذ املشترك (من بروتوكول كيوتو    
 يف  عليه التزام وارد  (كـيوتو جيوز مبوجبها لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول            

تنفيذ مشروع خلفض االنبعاثات أو مشروع يعزز       ) مـن بروتوكول كيوتو   ) ب(املـرفق   
عليه التزام وارد يف املرفق   (اإلزالة باملصارف يف أراضي طرف آخر مدرج يف املرفق األول           

وحساب وحدات خفض االنبعاثات الناجتة للوفاء هبدفه       ) مـن بـروتوكول كيوتو    ) ب(
ز لطرف مدرج يف املرفق األول السماح لكيانات قانونية         وجيو. مبوجب بروتوكول كيوتو  

وتقوم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، حتت       . باملشـاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك     
سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وبدعم 

فيذ املشترك، مبا يف ذلك التحقق من       مـن أمانـة االتفاقية اإلطارية، باإلشراف على التن        
وخالل فترة السنتني القادمة، يتوقع حدوث املزيد من التعزيز         . وحدات خفض االنبعاثات  

 . والتطوير للتنفيذ املشترك ليبلغ املرحلة التشغيلية

يناير / بدأ هذا املشروع يف كانون الثاين      .تطوير سجل املعامالت ومعايري تبادل البيانات       ٤٦٣ ٣٠٠
استكمال املواصفات الفنية ملعايري تبادل البيانات، من أجل        ) أ: (وأهدافـه هي  . ٢٠٠٣

تطوير وإنشاء سجل املعامالت ) ب(كفالة التنفيذ املتسق للمعايري يف مجيع نظم السجالت؛ 
تيسري التعاون بني مديري نظم ) ج(؛ ٢٠٠٧ أبريل/نيسانالدويل ليصبح قابالً للتشغيل يف 

 ذلك من خالل حمفل مديري نظم السجالت من أجل تعزيز اتساق ودقة السجالت، مبا يف
واستكملت املواصفات الفنية األولية ملعايري     . وشـفافية وكفاءة عمليات ُنظم السجالت     

 .تبادل البيانات
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تقـدمي الدعم لقاعدة بيانات قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة وبرجمياهتا ألغراض               ٥٧٣ ٠٠٦
نوفمرب /تشرين الثاين  بدأ هذا املشروع يف      .نبعاثات غازات الدفيئة  عملـية اسـتعراض ا    

 لتوفري دعم إضايف متواصل لتطوير قاعدة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وبرجمياهتا ٢٠٠٢
 مبا يف ذلك تطوير     ألغراض عمليات اإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة واستعراضها،        

 ستستخدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ وتطوير برجميات منوذج اإلبالغ املوحد اليت
أدوات الـربجميات لدعـم القـرارات املتعلقة بنموذج اإلبالغ املوحد اليت يتخذها مؤمتر         
األطـراف، فضـالً عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة             

 غازات الدفيئة واجتاهاهتا واليت ينبغي أن باملرفق األول؛ وتعزيز املعلومات املتعلقة بانبعاثات
 .تقدم لألطراف من خالل الوثائق وموقع األمانة اإللكتروين

تطوير نظام قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحلساب السنويني لقوائم جرد االنبعاثات   ٤٣٧ ٤٧٧
 ٢٠٠٥ يرفربا/شباط بدأ هذا املشروع يف .والكميات املخصصة مبوجب بروتوكول كيوتو

لتطوير قاعدة بيانات التجميع واحلساب للسماح بتتبع قوائم جرد االنبعاثات والكميات           
وتسجل قاعدة البيانات، . املخصصة مبوجب بروتوكول كيوتو والتحقق منها وختزينها بدقة

لكـل واحـد من األطراف املدرجة يف املرفق األول، مجيع املعلومات ذات الصلة بتقييم               
 من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك أهلية الطرف للمشاركة    ٣ من املادة    ١رة  االمتثال للفق 

كما متكن قاعدة البيانات من تقدمي وجتهيز وصيانة املعلومات اإلضافية          . يف آليات كيوتو  
املطلوبـة لتتـبع وتقيـيم االمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، وإعداد التجميع السنوي             

 .جب بروتوكول كيوتوللكميات املخصصة واالنبعاثات مبو

أنشطة دعم عملية االستعراض اليت جيريها اخلرباء مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري              ٢٦٤ ٤٣٨
تدريـب أفرقة خرباء االستعراض واجتماعات خرباء       : املـناخ وبـروتوكول كـيوتو     

وأهدافه هي  . ٢٠٠٦يناير  / بدأ هذا املشروع يف كانون الثاين      .االسـتعراض الرئيسـيني   
وير وتنفيذ برنامج تدريب خلرباء االستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو؛ ومواصلة تنفيذ تط

برنامج تدريب خرباء االستعراض مبوجب االتفاقية وتنظيم حلقة دراسية للتدريب؛ وتيسري 
 .عملية االستعراض وحتسني كفاءهتا وفعاليتها بتنظيم اجتماع خلرباء االستعراض الرئيسيني
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