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(A)     GE.08-63396    151208     161208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
   والعشرونالتاسعةالدورة 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٤البند 
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨داء امليزانية لفترة السنتني أ
   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 

  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠حىت 
 ∗مذكرة أعدهتا األمانة

  موجز
 األوىل من فترة الـسنتني      ةلصناديق االسئتمانية اليت تديرها األمانة خالل األشهر الست       امليزانية الربناجمية ل  تعرض هذه الوثيقة أداء       
  . ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠والغرض هو إطالع األطراف على اإليرادات والنفقات والنتائج اليت حتققت حىت . ٢٠٠٩-٢٠٠٨

وبلغت .  يف إطار امليزانية األساسية    ٢٠٠٨ لعام   املنتظرة  يف املائة من إمجايل االشتراكات اإلرشادية      ٦٧,٥وتلقت األمانة     
 ماليني دوالر من دوالرات الواليات      ٤,٥ين من أجل اإلسهام يف عملية االتفاقية اإلطارية          االسئتما دوقالتربعات املقدمة إىل الصن   

 ١٥,٣، باإلضـافة إىل     من الدوالرات  ماليني   ٩,١ الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية   وبلغت التربعات املقدمة إىل     . املتحدة
  .لسجل املعامالت الدويل مليون دوالر ٢,٥ذ املشترك ولتنفي مليون دوالر ل١,٨مليون دوالر آللية التنمية النظيفة و

ف مبا يف ذلك تكـالي    ( مليون دوالر    ١٢,٩النفقات يف إطار امليزانية األساسية عند مبلغ        ظلّت  ومن جهة أخرى،      
مانية األخرى وبلغت النفقات يف إطار الصناديق االستئ.  يف املائة من امليزانية املعتمدة للسنة٤٧,٧  ما ميثل، أو)دعم الربامج

 مليون دوالر، ما يرفع جمموع النفقات يف إطار مجيع الصناديق االستئمانية إىل مبلغ ٢٢,٣مقدار والدخل القائم على رسوم 
  . مليون دوالر لألشهر الستة األوىل من فترة السنتني٣٥,٢

مشروع مقرر بشأن املسائل اإلدارية واملالية واقتراح علماً باملعلومات املعروضة اإلحاطة واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل   
وصى مؤمتر األطراف باعتماده يف دورته الرابعة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو                  ت

  .باعتماده يف دورته الرابعة

                                                      

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات داخلية  ∗
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

مـؤمتر  (اعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو                   -١
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني       ٣-م أإ /١١ و ١٣-م أ /١٣يف مقرريهما   ) اجتماع األطراف /األطراف

وطلبا إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف عن اإليرادات وأداء امليزانية، واقتراح ما قد يلزم إدخالـه مـن                     
  .تعديالت على امليزانية

   نطاق املذكرة- باء 
بـاالقتران   غي أن ُتقرأوينب. ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠أداء امليزانية حىت وعن تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن اإليرادات       -٢

 FCCC/SBI/2008/INF.9  برنامج عمل األمانة لفترة السنتني، والوثيقة      اليت تتضمن  FCCC/SBI/2007/8/Add.1 مع الوثيقة 
  . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥اليت تستعرض ما استجد من معلومات بشأن حالة االشتراكات حىت 

  ئة الفرعية للتنفيذ اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهلي- جيم 
قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة واختاذ قرار بشأن اإلجراءات اليت قد                  - ٣

يف باعتمادهـا   يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية واليت سيوصى مؤمتر األطراف              
  . اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/ر األطرافدورته الرابعة عشرة، ومؤمت

   التقرير املتعلق باإليرادات والنفقات- ثانياً 
   الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ- ألف 

  امليزانية - ١
 مليـون دوالر مـن      ٥٤اجتماع األطراف ميزانية إمجالية بلغت      /اعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      - ٤

  ). ١انظر اجلدول  (٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني )  مليون يورو٤١,٢(دوالرات الواليات املتحدة 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني - ١اجلدول 

  دال جيم باء ألف 
   

  امليزانية املعتمدة
دوالر الواليات ب(

 )املتحدة

  
  

  امليزانية املعتمدة
 )أ()يوروبال(

قيمة امليزانية املعتمدة   
ــران٣٠حــىت   / حزي

  ٢٠٠٨ يهـيون  
 )ب()يوروبال(

  
  الفرق بني 
  باء وجيم

 )وروبالي(

  
  
  التغري

 )بالنسبة املئوية(

  )٥ ٠١٧ ٧٠٧( ٣١ ٣٩٦ ٥٠٣ ٣٦ ٤١٤ ٢١٠ ٤٧ ٧٨٧ ٦٧٦ التكلفة املباشرة لألنشطة الربناجمية
  )٦٥٢ ٣٠٢( ٤ ٠٨١ ٥٤٥ ٤ ٧٣٣ ٨٤٧ ٦ ٢١٢ ٣٩٨ تكاليف دعم الربامج

  )٣ ٣٠٩( ٢٠ ٧٠٢ ٢٤ ٠١١ ٣١ ٥١٠ تسوية احتياطي رأس املال العامل
 )١٣,٨( )٥ ٦٧٣ ٣١٨( ٣٥ ٤٩٨ ٧٥٠ ٤١ ١٧٢ ٠٦٨ ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ امليزانية اإلمجالية املعتمدة

هو متوسط سعر الصرف خالل الفتـرة مـن كـانون           )  يورو ٠,٧٦٢=  دوالر   ١(سعر الصرف املستخدم      )أ(
  . ٢٠٠٧ مارس/آذارر إىل يناي/الثاين

هو متوسط سعر الصرف خالل الفتـرة مـن كـانون           )  يورو ٠,٦٥٧=  دوالر   ١(سعر الصرف املستخدم      )ب(
 .٢٠٠٨يونيه /يناير إىل حزيران/الثاين
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، فإن سعر   )١(والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ   وكما ورد يف تقرير أداء امليزانية الذي أُعّد للدورة الثامنة             - ٥
يزانيـة  امل املعمول به يف األمم املتحدة بني الدوالر واليورو قد هبط دون سعر الصرف املستخدم إلعداد                 الصرف

 قيمة امليزانية لفترة ١ويعرض اجلدول  . الربناجمية، األمر الذي أّدى إىل اخنفاض قيمة امليزانية املعتمدة فعلياً باليورو          
ينـاير إىل   /سعر الصرف لألشهر من كـانون الثـاين        وقت إعدادها باستخدام متوسط      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
، اخنفضت قيمـة امليزانيـة      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠وحىت  ).  يورو ٠,٦٥٧=  دوالر   ١ (٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 ماليني يورو أو ٥,٧ وهو ما ميثّل عجزاً بقيمة    -  مليون يورو    ٣٥,٥ مليون يورو إىل     ٤١,٢املعتمدة باليورو من    
  . يف املائة١٣,٨بنسبة 

وقد وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، على أن توصي مؤمتر األطراف ومـؤمتر                  - ٦
  مبلـغ  بالدوالرات حّتـى    نفقات لفترة السنتني    بتحّمل ال اجتماع األطراف بأن يأذنا لألمني التنفيذي       /األطراف

 كـانون   ٣١ و ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١مبتوسط سعر الصرف يف الفترة ما بني          مليون يورو  ٤١,٢يعادل  
وستعتمد الزيادة يف النفقات علـى مبلـغ        . ، شريطة تغطية هذه النفقات بإيرادات تقابلها      ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  .مليوين دوالر فقط ُيسحب من االحتياطي وعلى أي تربعات إضافية ُتقّدم للميزانية األساسية

  اإليرادات - ٢

املعتمدة من االشتراكات اإلرشادية جلميع األطراف، ومن املسامهة السنوية املقدمة من يتوقع متويل امليزانية   - ٧
ْنفَق من الفترات املالية الـسابقة              قائمـة مبـصادر     ٢وتـرد يف اجلـدول      . احلكومة املضيفة والرصيد الذي مل ُي

  . اإليرادات املتوقعة

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ اإليرادات املتوقعة لفترة السنتني - ٢اجلدول 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

دوالر الواليات ( 
 )املتحدة

دوالر الواليات (
 )املتحدة

دوالر الواليات (
 )املتحدة

  
 )يورو(

 ٣٨ ١١٤ ١٩٢ ٥٠ ٠١٨ ٦٢٣ ٢٤ ٩٩٢ ٦٤٤ ٢٥ ٠٢٥ ٩٨٠ االشتراكات اإلرشادية جلميع األطراف

رصيد مل ُينفق من اشتراكات الفترات      
 )مبالغ مرّحلة(املالية السابقة   

١ ٥٢٤ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ١ ٥٣٣ ٨٧٦ ٢ ٠١٢ ٩٦١ ١ ٠٠٦ ٤٨٠ ١ ٠٠٦ ٤٨٠ مسامهة احلكومة املضيفة

 ٤١ ١٧٢ ٠٦٨ ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ ٢٦ ٩٩٩ ١٢٤ ٢٧ ٠٣٢ ٤٦٠ جمموع اإليرادات املتوقعة

  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/3. 
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مجـايل  مـن إ  )  يف املائة  ٦٧,٥( مليون دوالر    ١٦,٩، كان قد ُسدد مبلغ      ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠يف    - ٨
 مليون دوالر ُسددت ١,٢، وتضمن املبلغ ) يف املائة لفترة السنتني٣٣,٧أو (االشتراكات اإلرشادية املتوقعة للسنة 

واستكملت هذه اإليرادات مبا مت دفعـه مـن      . ٢٠٠٨يف السنوات السابقة كاشتراكات مدفوعة مقدماً عن عام         
تكن احلكومـة  ، مل   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ وحىت   .٣اشتراكات عن األعوام السابقة كما هو مبني يف اجلدول          

  .املضيفة قد سّددت املسامهة الطوعية

   ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠حىت الفعلية  اإليرادات - ٣اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 ٩ ٠٧١ ٣٢٦ ٢٠٠٨اشتراكات إرشادية يف االتفاقية لعام 

 ٦ ٥٦٨ ٠٠٤ ٢٠٠٨وتو لعام اشتراكات إرشادية يف بروتوكول كي

 صفر )أ(تربع مقدم من احلكومة املضيفة

  صفر  أخرىأطراف تربعات مقدمة من 
 ٦٠٠ ٦٦٣ اشتراكات عن سنوات سابقة

 ١٢١ ٢٤٧ اشتراكات عن سنوات مقبلة ُدفعت مقدماً

 ٢٨١ ٧٧٣ فوائد وإيرادات متنوعة

 ١٦ ٦٤٣ ٠١٣ جمموع اإليرادات الفعلية 

 الفرعية للتنفيذ األطراف، يف دورهتا الثامنة والعشرين، على تقدمي تربعـات للميزانيـة              حثّت اهليئة   )أ(
 الوثيقـة   انظـر (األساسية للمساعدة على تغطية العجـز يف الـصناديق النـاجم عـن تقلبـات سـعر الـصرف                    

FCCC/SBI/2008/L.6.(  

 )٢( مشتركاً ٢٠ من أكرب     مشتركني أو ستة   ١٠، مل يكن ثالثة من أكرب       ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠وحىت    - ٩
 طرفاً، مل يـسدد  ١٩٢التفاقية البالغ األطراف يف اومن جمموع . ٢٠٠٨قد سددوا اشتراكاهتم لالتفاقية عن عام      

وهناك اثنا عشر طرفاً مل تسدد قط أية اشتراكات يف امليزانية األساسية . ٢٠٠٨أطراف اشتراكاهتم عن عام  ١٠٥
  .  حالة االشتراكات غري املسددة٤ويبني اجلدول . ١٩٩٦ناخ منذ بدايتها يف عام  تغري امللالتفاقية اإلطارية بشأن

                                                      

 يف  ٩٠ يف املائة، واشتراكات أكرب عشرين مشتركاً نـسبة          ٧٦تشكل اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة        )٢(
 .ن جمموع االشتراكات اإلرشاديةاملائة م
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  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ االشتراكات غري املسددة حبسب السنة حىت - ٤اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 املبلغ غري املسدد عدد األطراف 
  مستحقة 

 يناير/ كانون الثاين١منذ 
  

٧ ٢٥٢ ١٢ ١٩٩٦ 
١٢ ١١٩ ١٧ ١٩٩٧ 
٥ ٥٢٠  ١٨  ١٩٩٨  
٧ ٤١٢  ١٩  ١٩٩٩  
٨ ٢٤٨  ٢٠  ٢٠٠٠  
١٣ ٤٦٦  ٢٣  ٢٠٠١  
٢١ ٨٦٤  ٢٥  ٢٠٠٢  
٣١ ٢٤٤  ٣٠  ٢٠٠٣  
٨٣ ٦١٨  ٣٨  ٢٠٠٤  
١٠٦ ٣٢٦  ٤٦  ٢٠٠٥  
٢٣٥ ٠٤٢ ٥٥ ٢٠٠٦ 
٣٥٢ ٩٧٨  ٦٨  ٢٠٠٧  
٦ ٠١١ ٤٤٠  ١٠٥  ٢٠٠٨  
 ٦ ٨٩٦ ٥٢٩  اجملموع

 قد )٣( مشتركا٢٠ً مشتركني أو ستة من أكرب ١٠ن من أكرب  مل يكن اثنا٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠وحىت   - ١٠
ومن جمموع أطراف بروتوكول كيوتو     ). ٥انظر اجلدول    (٢٠٠٨سددوا اشتراكاهتم لربوتوكول كيوتو عن عام       

  . ٢٠٠٨ أطراف اشتراكاهتم عن عام ١٠٥ طرفاً، مل يسدد ١٨٢البالغ 

  حبسب  االشتراكات غري املسددة لربوتوكول كيوتو - ٥اجلدول 
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠السنة حىت 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 املبلغ غري املسدد عدد األطراف 

  مستحقة 
 يناير/ كانون الثاين١منذ 

  

٥٥ ٥١٧ ٣٦ ٢٠٠٥ 
١٥٧ ٨٧٤ ٤٨ ٢٠٠٦ 
٢٧٠ ٥٧٥  ٦٤  ٢٠٠٧  
٢ ١٣٢ ٩١٥  ١٠٥  ٢٠٠٨  
 ٢ ٦١٦ ٨٨١  اجملموع

                                                      

   يف املائة، واشتراكات أكـرب عـشرين مـشتركاً          ٧١تشكل اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة        )٣(
 . يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية٨٩نسبة 
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  النفقات - ٣

 مليون دوالر بإضافة تكاليف ١٢,٩( مليون دوالر ١١,٤، بلغت النفقات ٢٠٠٨ه يوني/ حزيران٣٠حىت   - ١١
مقارنة العتمادات ) أ(٦وترد يف اجلدول . ٢٠٠٨ يف املائة من امليزانية املعتمدة لسنة ٤٧,٧أو نسبة ) دعم الربامج

زت نفقات بعض الربامج وقد جتاو.  والنفقات اخلاصة باألشهر الستة األوىل حبسب الربنامج٢٠٠٨امليزانية لسنة 
 يف املائة، األمر الذي يرجع بشكل كبري إىل زيادة التكاليف بسبب أسعار الصرف ٥٠معدل التنفيذ املثايل البالغ 

مكتب وكيل األمني التنفيذي وبرنامج خدمات شؤون املؤمترات وبرنامج لتمويل رواتب املوظفني والسفر يف إطار 
لى نطاق األمانة أعلى يف هذه الفترة من السنة بسبب تكاليف تعيني املوظفني وبقيت التكاليف ع. خدمات اإلعالم

  . ومنح انتداهبم وإعادهتم إىل أوطاهنم

 يف امليزانية، األمر الذي ُيعزى الخنفاض اًويف الوقت نفسه، سّجل برنامج الشؤون القانونية معدل تنفيذ منخفض  -١٢
ني يف النصف الثاين يستشارخرباء اوقع أن يزيد الربنامج أنشطته قريباً بتوظيف وُيت. تنظيم اجتماعات جلنة االمتثال تكاليف
 واليت مل ينته ٢-د ويرتبط معدل التنفيذ يف إطار برنامج آليات التنمية املستدامة بالوظيفة الشاغرة من فئة م. من العام
  . إال بعد انتهاء فترة اإلبالغفيها التعيني 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠الربنامج حىت النفقات حبسب  - )أ(٦ اجلدول

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠النفقات حىت  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

النفقات كنسبة مئوية من 
 امليزانية

 )يورو( )دوالر( )ب()يورو( )دوالر( )أ()يورو( )دوالر( 

               الربنامج- ألف
 ٣٧,٣ ٤٣,٢ ٦٠٢ ٢٦٥ ٩١٦ ٦٩٠ ١ ٦١٦ ٨١٠ ٢ ١٢١ ٧٩٨ التوجيه التنفيذي واإلدارة 

 ٣٨,٥ ٤٤,٧ ١ ٣٥٨ ٠٧٤ ٢ ٠٦٧ ٠٨٤ ٣ ٥٢٣ ٩١٢ ٤ ٦٢٤ ٥٥٧ والبيانات والتحليلتقدمي التقارير 

 ٣٧,١ ٤٣,٠ ٨٠٥ ١٠٧ ١ ٢٢٥ ٤٢٩ ٢ ١٧٠ ٤٠٨ ٢ ٨٤٨ ٣٠٤ الدعم املايل والتقين

 ٣٩,٩ ٤٦,٣ ٨٦٥ ٢٠٨ ١ ٣١٦ ٩٠٧ ٢ ١٦٨ ٨٥٥ ٢ ٨٤٦ ٢٦٧ التكيف والتكنولوجيا والعلم

  ٣٥,١  ٤٠,٧  ٣٦٦ ٦٨٧  ٥٥٨ ١٢٤  ١ ٠٤٥ ٠٣٦  ١ ٣٧١ ٤٣٨  ليات التنمية املستدامةآ
  ٢٩,٢  ٣٣,٩  ٤٣٤ ٥٣٠  ٦٦١ ٣٨٥  ١ ٤٨٦ ٠١٦  ١ ٩٥٠ ١٥٢  الشؤون القانونية

  ٤٩,٧  ٥٧,٦  ٢٨٨ ٢٢٨  ٤٣٨ ٧٠٣  ٥٧٩ ٨٨٧  ٧٦١ ٠٠٧  مكتب وكيل األمني التنفيذي
  ٤٦,٥  ٥٣,٩  ٥٧٠ ٠٤٩  ٨٦٧ ٦٥٤  ١ ٢٢٧ ٠٤١  ١ ٦١٠ ٢٩٠  خدمات شؤون املؤمترات

  ٤٦,٣  ٥٣,٨  ١ ٤٦٦ ٨٤١  ٢ ٢٣٢ ٦٣٥  ٣ ١٦٥ ٠١٨  ٤ ١٥٣ ٥٦٧  خدمات اإلعالم
  ٥٩,٩  ٦٩,٥  ٧٣٤ ١٥١  ١ ١١٧ ٤٣٠  ١ ٢٢٤ ٧٣٧  ١ ٦٠٧ ٢٦٦  )ج( تكاليف التشغيل على نطاق األمانة –باء 

 ٤١,١ ٤٧,٧ ٧ ٤٩١ ١٤٠ ١١ ٤٠٢ ٠٤١ ١٨ ٢٠٧ ٧٢٠ ٢٣ ٨٩٤ ٦٤٦ )باء+ ألف  (اجملموع

هو متوسط سعر الصرف خالل الفتـرة مـن كـانون           )  يورو ٠,٧٦٢=  دوالر   ١(رف املستخدم   سعر الص   )أ(
  .٢٠٠٧مارس /يناير إىل آذار/الثاين

هو متوسط سعر الصرف خالل الفتـرة مـن كـانون           )  يورو ٠,٦٥٧=  دوالر   ١(سعر الصرف املستخدم      )ب(
  .٢٠٠٨يونيه /يناير إىل حزيران/الثاين

  .دارية تكاليف التشغيل على نطاق األمانةيدير برنامج اخلدمات اإل  )ج(
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تكاليف ال الرواتب و  "تكاليف املوظفني "تشمل فئة   . إىل ست فئات   مصنفةالنفقات  ) ب(٦يبني اجلدول     - ١٣
 وأجـر  ، واملساعدة املؤقتـة ، ورواتب املوظفني بعقود قصرية األجل، معتمدةوظائفلموظفني املعينني يف    العامة ل 

 وُتعرض نفقات ". اخلرباء االستشاريني  "فئةارجيون، أفراداً ومؤسسات، ضمن     اخلرباء اخل وأُدرج  . العمل اإلضايف 
  فئـة  وتشمل.  عن سفر اخلرباء إىل حلقات العمل واملشاورات غري الرمسية         ةًسفر املوظفني يف بعثات رمسية منفصل     

 فهي مبالغ   "املنح واملسامهات "ا  أم.  املبالغ املدفوعة إىل موردي خمتلف السلع واخلدمات       "تكاليف التشغيل العامة  "
وهي الوحـدة املعنيـة بتقـدمي        ،إدارة املباين من أجل   تدفع إىل وحدة اخلدمات املشتركة لألمم املتحدة يف بون          

   .لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخإىل ا املقدمةدارية إىل األمانة، واملسامهة السنوية اإللوجستية والدمات اخل

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ النفقات حىت - )ب(٦اجلدول 

  وجه اإلنفاق
   ٢٠٠٨لعام املعتمدة  امليزانية

 )بدوالر الواليات املتحدة(

  ات حىت ــالنفق
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠

 )بدوالر الواليات املتحدة(

النفقـات كنسبة 
  مئوية من امليزانية

 النفقات كنسبة مئوية
 حسـب وجه اإلنفاق

 ٧٦,٩  ٤٩,٨ ٨ ٧٧١ ٥٤٨ ١٧ ٦٣٠ ٩٩٥ تكاليف املوظفني

 ٢,٥  ٣٤,١ ٢٨٩ ٩٢٨ ٨٤٩ ٠٠٠ اخلرباء االستشاريون

 ١,٨  ١٢,٩ ٢٠١ ٧٤٥ ١ ٥٥٨ ١٥٠  اخلرباءأفرقة 

 ٤,٩  ٧٤,٩ ٥٥٨ ٥٨٨ ٧٤٥ ٤٢٤  سفر املوظفني

 ١٠,٧  ٥٩,٧ ١ ٢١٩ ٨٣٩ ٢ ٠٤٢ ٨٢٧  تكاليف التشغيل العامة

 ٣,٢  ٣٣,٧ ٣٦٠ ٣٩٣ ١ ٠٦٨ ٢٥٠  املنح واملسامهات

 ١٠٠,٠  ٤٧,٧ ١١ ٤٠٢ ٠٤١  ٢٣ ٨٩٤ ٦٤٦  موع النفقات املباشرةجم

وبالرغم من تدين قيمة دوالر الواليات املتحدة، فإن تكاليف املوظفني بقيت بالكاد دون معدل التنفيـذ                  - ١٤
 للستة أشهر   )٤()فيما عدا ثالث وظائف جممدة    (وكان متوسط عدد الوظائف الشاغرة      .  يف املائة  ٥٠املثايل البالغ   

ومل ُتـدرج يف النفقـات الفعليـة    .  وظيفة، األمر الذي أّدى إىل زيادة يف الوفورات    ٢٤األوىل من فترة السنتني     
، واليت ُيزمـع    )٢٠٠٨- ٢٠٠٧( دوالر عن السنة األكادميية السابقة       ٣٨٠ ٤٠٠مستحقات منح التعليم البالغة     

  .تسديدها بعد فترة اإلبالغ

أثناء فترة اإلبالغ بسبب ازدياد الطلبات الـواردة إىل         " فر املوظفني س"وجاءت النفقات مرتفعة يف بند        - ١٥
اهلامة، باإلضافة إىل ازدياد تكاليف بدل اإلقامة اليومي وتذاكر السفر، خاصة يف يف التظاهرات األمانة للمشاركة   

اإلقامة اليومي يف بون فعلى سبيل املثال، ازداد معدل بدل . منطقة اليورو، جراء تدين قيمة دوالر الواليات املتحدة
كما .  يف املائة٢٥، أي بنسبة ٢٠٠٨يونيه /حزيرانيف  دوالراً ٣١١ إىل ٢٠٠٦يونيه / دوالراً يف حزيران٢٤٨من 

  .أّدى ارتفاع أسعار الوقود إىل زيادة أسعار تذاكر السفر، اليت ُتسدد باليورو عادةً

                                                      

 .١٣- م أ/١٣املقرر  )٤(
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، األمر ٢٠٠٨ ء بقيت منخفضة يف األشهر الستة األوىل من عاماخلربانسبة لبقية البنود، فإن تكاليف أفرقة أما بال  -١٦
وُينتظر إجراء عدة استعراضات    . الذي يرجع جزئياً إىل اخنفاض التكاليف املرتبطة بتنظيم اجتماعات جلنة االمتثال          

 للفريق  ويف إطار بند املنح واملسامهات، فإن املدفوعات املستحقة       . مركزية ومعمقة خالل النصف الثاين من العام      
  رهنـاً  يف النصف الثاين من العـام       تسّدد   دوالر، سوف    ٣٥٠ ٠٠٠قدرهتا  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،      

  .بتوافر األموال

األمـم   الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية       - باء 
  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

بة يف إطار الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم          بلغت التقديرات األولية للمبالغ املطلو      - ١٧
بيد أن إدراج   . )٥( ماليني دوالر  ٥,٧ مبلغاً قدره    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لفترة السنتني        

فـق األول    املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املر          للفريق العامل عدة دورات إضافية    
مبوجب بروتوكول كيوتو، والفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية أّدى إىل 

وانعكس ذلك يف زيادة املسامهات الـيت قدمتـها         . زيادة كبرية يف املبالغ املطلوبة يف إطار الصندوق االستئماين        
جة إىل مبالغ كبرية لضمان توفر التمويل الالزم ملشاركة األطـراف           األطراف حىت اآلن، بالرغم من استمرار احلا      

  .املؤهلة يف مجيع االجتماعات املعقودة خالل املدة املتبقية من فترة السنتني

وتعترب األطراف . ال تزال األمانة تطبق سياستها الراهنة املتمثلة يف تقدمي الدعم املايل إىل األطراف املؤهلةو  - ١٨
 دوالر من   ٧ ٥٠٠مقدار  نصيب الفرد فيها من الناتج احمللي اإلمجايل        مل يتجاوز متوسط    إذا  لتمويل  مؤهلة لتلقي ا  

وُرفع هذا احلد   .  وفق إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       ٢٠٠٦دوالرات الواليات املتحدة يف عام      
  .)٦(ة الدول اجلزرية الصغرية النامية دوالر يف حال١٤ ٠٠٠األقصى إىل 

  اإليرادات - ١

 ٤,٥  بلغت االشتراكات املدفوعة لألشهر الستة األوىل من فترة السنتني احلاليـة           ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠حىت    -١٩
وأسفرت هذه االشتراكات، مبا يف ذلك الرصيد املرّحل من الفترة املالية السابقة والفوائد املتراكمة، . ماليني دوالر

  .دوالر ماليني ٧,٧عن إيرادات جمموعها 

  النفقات - ٢

 مت  ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان -مارس  /ويف الفترة آذار  .  مليون دوالر  ١,٨بلغت النفقات خالل األشهر الستة األوىل         -٢٠
حلضور اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر يف  مشاركني ١٠٤ املساعدة املالية إىل تقدمي

                                                      

 .١٣- م أ/١٣املقرر  )٥(

)٦( 
 األمانة أن توقف العمل باملمارسة املتمثلـة يف  طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، إىل       

 ).١٥٥، الفقرة FCCC/SBI/2007/15(عدم دعم األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية لسنتني أو أكثر 
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درجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، والدورة األوىل للفريق العامل           االلتزامات اإلضافية لألطراف امل   
ويف . املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة، اللـذين ُعقـدا يف بـانكوك بتايلنـد                 

رعيتني، واللـتني    مشاركاً يف الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الف         ١٨٠مشاركة  مت متويل   يونيه،  /حزيران
فريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف          مشلتا الدورة اخلامسة املستأنفة لل    ُعقدتا يف بون    

املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو وانعقاد الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل                
 يف  ١٠(وسُيحجز املبلغ املطلوب    .  مليون دوالر  ١,٢قية، بتكلفة بلغت حنو     التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفا    

كاحتياطي نقدي تشغيلي وسُيستعمل، باإلضافة إىل أي اشتراكات إضافية ترد إىل           ) ٢٠٠٧املائة من نفقات عام     
يقني العـاملني   الصندوق االستئماين، يف تغطية مشاركة األطراف املؤهلة يف الدورة السادسة والدورة الثالثة للفر            

اجتمـاع  /املخصصني يف أكرا بغانا، ويف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملـؤمتر األطـراف      
أيضاً للمشاركة يف دورات مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتني األموال وسُيطلب توفري . األطراف يف بوزنان ببولندا

  .٢٠٠٩ُيزمع عقدها يف عام والفريقني العاملني املخصصني، اليت 

 معلومات عن اإليرادات والنفقات يف إطار الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية ٧ويقدم اجلدول   - ٢١
  .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ خالل فترة اإلبالغ

  حدةالصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحالة  -٧اجلدول 
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠  حىتاإلطارية بشأن تغري املناخ   

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

   اإليرادات

 ٣ ٠١٣ ٦٦٩  ٢٠٠٧-٢٠٠٦املبلغ املرحل من فترة السنتني 

 ٩ ٤٥٨  الوفورات من التزامات الفترة السابقة

 ٤ ٥٢١ ٧٥٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨االشتراكات املسددة يف الفترة 

 ٧٦ ٠٦٦  الفوائد

 ٤٥ ٠٩٦  إيرادات متنوعة

 ٧ ٦٦٦ ٠٣٩  جمموع اإليرادات

   النفقات

 ٤٦٥ ٤٠٢  حلضور الدورتني اخلامسة واألوىل للفريقني العاملني املخصصنيكني  مشار١٠٤سفر 

 مشاركاً حلضور الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني والدورتني اخلامسة ١٨٠سفر 
   العاملني املخصصنيوالثانية للفريقني   

١ ١٤٩ ٣٧٤ 

 )٣ ١٨٤(   من الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافاملسترّدة املبالغ 

  ١ ٦١١ ٥٩٢   املباشرةجمموع النفقات
  ٢٠٩ ٥٠٧  تكاليف دعم الربامج

  ١ ٨٢١ ٠٩٩  جمموع النفقات
  ٥ ٨٤٤ ٩٤٠  الرصيد
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  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية -جيم 

 من خالل التربعات    الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية    من األنشطة الرئيسية املقررة ميّول من        عددال يزال     - ٢٢
وأثناء النظـر يف    . مكّن األمانة من تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتني احلالية بفعالية أكرب           املقدمة من األطراف، األمر الذي    

، أحاطت األطراف علماً بالتقديرات األولية للمبالغ املطلوبة يف إطار هذا           ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني    يةاجمنيزانية الرب امل
بيد أن زيادة كبرية طرأت على هذه التقديرات نتيجة   . )٧( مليون دوالر  ١٩,٩ وقدرهاالصندوق االستئماين لفترة السنتني،     

العامل املخصص للنظر يف االلتزامات     الواليات اإلضافية املسندة إىل األمانة، وخاصة إدراج عدة دورات إضافية للفريق            
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل                

  .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

مالت الـدويل يف هـذا      نظيفة والتنفيذ املشترك وسجل املعـا     الرسوم الواردة آللية التنمية ال    وُتدرج التربعات و    -٢٣
بيد أن مثة خطوات اختذت إلنشاء صندوقني استئمانيني منفصلني لكل مـن            . الصندوق االستئماين أيضاً يف الوقت الراهن     

آلية التنمية النظيفة وسجل املعامالت الدويل من أجل ضمان إبالغ األطراف عن اإليرادات والنفقـات بـصورة أكثـر                   
  . يف الوثيقة القادمة عن أداء امليزانيةشفافية، وهو األمر الذي سينعكس

 معلومات عن اإليرادات الواردة والنفقات املتكبدة يف إطار الصندوق االسـتئماين لألنـشطة              ٨ويقدم اجلدول     -٢٤
 التكميلية خالل األشهر الستة األوىل من فترة اإلبالغ، وتتضمن اإليرادات القائمة على الرسوم يف إطار آلية التنمية النظيفة                 

  .ومشاريع التنفيذ املشترك والرسوم املدفوعة لسجل املعامالت الدويل

  اإليرادات - ١

ويشمل هذا املبلغ .  مليون دوالر٨٣,٢إيرادات الصندوق االستئماين حالياً ، تبلغ ٨كما يتبني يف اجلدول   - ٢٥
واإليـرادات   والفوائد   ،٢٠٠٨بالغ الواردة يف عام     ، وجمموع امل  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الرصيد املرّحل من فترة السنتني      

 ٣٠قـدره  وتنبغي اإلشارة إىل أن هذا الرصيد يشمل احتياطياً         . املتنوعة، والوفورات من التزامات الفترة السابقة     
  .  دوالراً يف شكل رسوم للتنفيذ املشترك٤٨٣ ٦٧٥مليون دوالر يف شكل رسوم آللية التنمية النظيفة و

  النفقات وااللتزامات - ٢

 ال يزال تنفيذها مستمراً يف فترة السنتني  مشروعا٢٧ً مليون دوالر على ١٨,٣نة ما جمموعه أنفقت األما  - ٢٦
وبعد استقطاع احتياطي . احلالية، مبا يف ذلك أنشطة آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك وسجل املعامالت الدويل

 والتنفيذ املشترك، سيستخدم الرصيد  مليون دوالر الستخدامها يف مشاريع آلية التنمية النظيفة٣٠,٥قدره 
  . لالستمرار يف متويل األنشطة اجلارية حىت هناية فترة السنتني احلالية

، باملشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليةكاملة قائمة ميكن اإلطالع على و  - ٢٧
دة والرصيد املطلوب لكل نشاط، يف الوثيقة املتعلقة مبا يف ذلك عرض مفصل لتقديرات التكاليف واملبالغ الوار

                                                      

 .١٣- م أ/١٣املقرر  )٧(
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 واليت سُتعرض يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة )٨(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥حبالة االشتراكات حىت 
  .وتقدم هذه الوثيقة لألطراف معلومات حمدثة عن املبالغ املطلوبة لكل مشروع. الفرعية للتنفيذ

  وق االستئماين لألنشطة التكميلية  حالة الصند-٨اجلدول 
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠حىت  

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

   اإليرادات

 ٥٢ ٤٩٠ ٠٩٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ل من ميزانية الفترة الرصيد املرحَّ

 ٢٧٠ ٤٨٧  فترة السابقةالالوفورات اليت حتققت من التزامات 

ظيفة والتنفيذ فيما عدا التربعات آللية التنمية الن(التربعات 
  )املشترك وسجل املعامالت الدويل املدرجة أدناه

٩ ٠٩٣ ٦٢٨ 

 ١٥ ٣٣١ ٧٠٣  )الرسوم والتربعات(إيرادات آلية التنمية النظيفة 

 ١ ٧٦٧ ٩٢٦  )الرسوم والتربعات(إيرادات التنفيذ املشترك 

 ٢ ٥٣٦ ٧١٥  )الرسوم(إيرادات سجل املعامالت الدويل 

 ١ ١٢٢ ٩٢٩   وائدالف

 ٥٥٧ ٧٨٨ ادات متنوعةإير
 ٨٣ ١٧١ ٢٦٦   جمموع اإليرادات

   النفقات

 ١٦ ٢٧٥ ٩٤٧  النفقات الفعلية

 ٢ ٠٤٢ ٠٣٥  تكاليف دعم الربامج

 ١٨ ٣١٧ ٩٨٢  جمموع النفقات: اًصناق  

    الرسوم املخصصة
  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  رسوم آلية التنمية النظيفة
  ٤٨٣ ٦٧٥  رسوم التنفيذ املشترك

  ٣٠ ٤٨٣ ٦٧٥  املخصصةسوم رالجمموع : اًصناق  
  ٣٤ ٣٦٩ ٦٠٩  الرصيد

  

                                                      

)٨( FCCC/SBI/2008/INF.9. 
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الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة   - دال 
  )صندوق بون(حكومة أملانيا  من

إطار العرض الذي قدمته الستضافة أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف يف  ،تعهدت حكومة أملانيا  - ٢٨
 ٢٠٠٨ومت استالم مـسامهة عـام       . يورو مليون   ١,٨قدرها  ) صندوق بون (وية خاصة   بون، بتقدمي مسامهة سن   

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفتـرة ل اإليرادات والنفقات يف إطار صندوق بون        ٩ويبني اجلدول   . يونيه/حزيران ٣٠بالكامل حبلول   
فق املعلومـات  خدم هذا الصندوق لتغطية تكاليف تنظيم االجتماعات وضمان تـد سُتاو .٢٠٠٨يونيه / حزيران ٣٠حىت  

 والتكنولوجية، والـدورة    واهليئة الفرعية للمشورة العلمية   والعشرين لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ       الثامنة  املتعلقة بالدورة   
اخلامسة املستأنفة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب      

مبا (املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية         كيوتو، والدورة الثانية للفريق العامل      بروتوكول  
ُعقدت مجيعها يف بون أثنـاء  وقد ) حلقات عمل أثناء الدورة وست اجتماعات أخرى قبل الدورة    مخس  يف ذلك   

  .٢٠٠٨فترة الدورة األوىل لعام 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ حالة صندوق بون حىت -٩اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

   اإليرادات

 ٢ ٧٣٤ ٣٩٣  )أ(املسامهات
 ٣٥ ٨٨٠  وإيرادات متنوعةالفوائد 

 ٢ ٧٧٠ ٢٧٣  جمموع اإليرادات
   النفقات

   دعم املؤمترات  
 ١ ٢٣٨ ١٦٦  مرافق املؤمترات

 ٢٦٢ ٤٢٣  املوظفون
  ١ ٥٠٠ ٥٨٩  اجملموع الفرعي   

    ي للمؤمتراتالدعم اإلعالم  
  ٣٥١ ٧٤٢  احلواسيب والربط الشبكي

  ٤٤ ٠٢٩  املوظفون
  ٣٩٥ ٧٧١  اجملموع الفرعي

  ٢٨ ٤١٣   املشتركةاخلدماتحصة تكاليف   
  ٢٥٧ ١١٥  تكاليف دعم الربامج  

  ٢ ١٨١ ٨٨٨  جمموع النفقات
  صفر  تسويات الفترات السابقة

  ٣٠٠ ٠٠٠  احتياطي رأس املال العامل: ناقصاً
  ٢٨٨ ٣٨٥  الرصيد
  . يورو يف السنة١ ٧٨٩ ٥٢٢ما يعادل  )أ(
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   تكاليف دعم الربامج- هاء 

 يف املائة كرسوم إضافية على مجيع الصناديق االستئمانية ١٣وفقاً لإلجراءات املالية لألمم املتحدة، ُتدفع نسبة   - ٢٩
دمات يقدمها برنامج اخلدمات اإلدارية ومعظم هذه اخل. لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لتغطية اخلدمات اإلدارية

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

دوالر من  مليون ٤,٢، بلغت إيرادات األشهر الستة األوىل من فترة السنتني ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠وحىت   -٣٠
 مليون دوالر لتغطية ٢,٩وُصرِف خالل نفس الفترة مبلغ . الفوائد وإيرادات متنوعةمشلت دوالرات الواليات املتحدة 

أما تكاليف اخلدمات املقدمة من مكتب األمم املتحدة يف جنيف، واليت . تكاليف املوظفني وتكاليف غري متعلقة باملوظفني
 حالة ١٠ويبني اجلدول . ، فسوف ُتطلب وُتدفع خالل النصف الثاين من السنة٢٠٠٨ دوالر لعام ٣٦٠ ٠٠٠تقدر مببلغ 

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨تكاليف دعم الربامج لألشهر الستة األوىل من فترة السنتني 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ حالة تكاليف دعم الربامج حىت -١٠اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

   اإليرادات

 ٥ ٥٥٩ ١٣٠  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ن الفترة الرصيد املرحَّل م

  ٤ ٠٣٢ ٦٨١  إيرادات تكاليف دعم الربامج من الصناديق االستئمانية
 ١٢٨ ٧٥٢  وإيرادات متنوعةالفوائد 

 ٩ ٧٢٠ ٥٦٣  جمموع اإليرادات

    النفقات
 ٢ ٦٧١ ٥٢٤  تكاليف موظفي األمانة

 ٩٢ ٤٨٢  تكاليف األمانة غري املتعلقة باملوظفني

  ١٤٣ ٣٠٩  ات املشتركةحصة تكاليف اخلدم
  ٢ ٩٠٧ ٣١٥  جمموع النفقات

  ١ ٢٣٥ ٨٢٥  احتياطي التشغيل: ناقصاً
  ٥ ٥٧٧ ٤٢٣  الرصيد
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  الربامجإجناز -اً ثالث

 الذي ينص على الواليات واألهداف والنتائج       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الربامج إىل برنامج عمل فترة السنتني        إجنازيستند    -٣١
قـرأ  ُيلذا ينبغي أن    .  لكل برنامج، والواليات املمنوحة لألمانة بعد عرض برنامج العمل         املتوقعة واألنشطة الرئيسية املزمعة   

  . برنامج العملحتدد اليت FCCC/SBI/2007/8/Add.1 بالوثيقة اًهذا الفرع مقترن

 ويقدم هذا الفصل عرضاً موجزاً ملسؤوليات كل برنامج، ويبني ما إذا كانت النتائج املتوقعة لربنامج عمل فتـرة                   -٣٢
 . يف إجنازات األمانةتسهمأبدأت تتحقق، ويلخص األنشطة اليت قد السنتني 

 ألول مرة مؤشرات أداء يقصد منـها تقـدمي معلومـات            ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويتضمن برنامج عمل فترة السنتني        -٣٣
 عمـل   درجة رضا األطراف عن   : )٩(وفيما يلي مؤشرات األداء على نطاق األمانة       .لألطراف عن اإلجنازات العامة لألمانة    

 املتحـدة  األمـم  األمانة؛ والنسبة املئوية للواليات املنجزة واملنجزة يف الوقت املطلوب؛ وتواتر اإلشارة إىل عملية اتفاقية

  .األموال األساسية والتكميليةاستخدام املناخ يف وسائط اإلعالم؛ ومعدل  تغري بشأن اإلطارية

وترد معلومـات ذات صـلة يف        .سنوات عديدة لى مدى   عألموال  ستخدام ا وما فتئت األمانة تبلغ عن معدل ا        -٣٤
يتطلـب أسـاليب   و ،ليس باألمر اهلّينواإلبالغ عن املؤشرات الثالثة األخرى على نطاق األمانة   . )١٠(الفصل الثاين أعاله  

 إىل  هملقرر تقدمي وستتاح النتائج يف تقرير األداء املقبل ا       . يف هذا السبيل   رٍوالعمل جا  .مع البيانات واإلبالغ  جل سليمة   اًونظم
 .٢٠٠٩نظر فيه يف دورته اخلامسة عشرة عام يمؤمتر األطراف ل

 ما أعرب ممثلو األطراف ورؤساء هيئات االتفاقية وأفرقة التفاوض عن درجة عالية من الرضا عن الـدعم         اًوكثري  -٣٥
 اًالتعليقـات شـفوي  أُبديت و .يةاخلدمات اللوجيستاملشورة الفنية واإلجرائية والقانونية ومن حيث الذي تلقوه من األمانة  

 عن طريق الربيـد اإللكتـروين املوجـه إىل          الًمث(أو كتابة   )  اجللسات العامة أو اجتماعات أفرقة التفاوض      ، خالل الًمث(
حتـت  اإلحصاءات وضع رضا األطراف و درجة   على تطوير نظام للقياس املنتظم ل      اًوتعكف األمانة حالي   ).األمانة

 .بانتظامتصرفها 

استجابة األمانة جلميع الواليات اليت عهدت هبـا        يسهرون على   ألمني التنفيذي وفريقه من كبار املديرين       اظل  و  -٣٦
هد هبـا   ُعوبفضل كفاية القدرات واملوراد، قامت األمانة بتنفيذ الواليات اليت           .كيوتوإليها هيئات االتفاقية وبروتوكول     

 اوهي، هلـذ  . بتعزيز قدراهتا على اإلبالغ عن حالة تنفيذ والياهتااًة حاليوتقوم األمان .لفترة املشمولة بالتقريرخالل اإليها 
   .، بصدد تطوير أداة من شأهنا أن متكن من إبالغ األطراف بتفصيل عن تنفيذ الواليات يف وقتهارضالغ

                                                      

)٩(  FCCC/SBI/2007/8و ،Add.1. 

ويتضمن الفصل الثاين أيضاً معلومات عن وضع       . ١١ساسية يف الفقرة    يرد معدل استخدام األموال األ      )١٠(
الصندوق االستئماين لألنشطة   خ و اإلطارية بشأن تغري املنا    عملية اتفاقية األمم املتحدة   الصندوق االستئماين للمشاركة يف     

 .اأملاني  حكومةالصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة منو تفاقيةاالالتكميلية يف إطار 
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الل الـسنتني   وسائط اإلعالم عن عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ خ         بالغ  تواتر إ إىل حد كبري    وقد زاد     -٣٧
املاضيتني نتيجة نشر تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واعتبار األمني العام ومنظومة األمـم                  

 وآلية التنمية النظيفة، وزيادة االهتمام الـسياسي        "سوق الكربون "املتحدة مسألة تغري املناخ مسألة ذات أولوية، وظهور         
 .طارية بشأن تغري املناخ باعتبارها وسيلة للتصدي على نطاق عاملي للمشاكل اليت يطرحهـا تغـري املنـاخ                 باالتفاقية اإل 

بـاطّراد  لتلبية طلبات وسائط اإلعالم املتناميـة       لشؤون اإلعالم العام    املتاحة  ملوارد   من ا  وخصصت األمانة موارد إضافية   
قية اإلطارية بشأن تغري املناخ ومقرراهتا وإجراءاهتا والدور الذي عن عملية االتفاقائعية ومستوفاة على معلومات و للحصول  

االتفاقية اإلطارية خالل دورات    عملية  عدت تقارير إعالمية مستفيضة عن      وأُ .تلعبه األمم املتحدة يف التصدي لتغري املناخ      
 .يل بإندونيسيا وبعدها مباشرةكيوتو يف با بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفهالعامل  األطراف مؤمتر األطراف ومؤمتر

 خالل دورات الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف            الً متواص اًوأبدت وساط اإلعالم اهتمام   
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب                

، مبا يف ذلـك يف      التغطية اإلعالمية أكرب لتواتر   نوعي  وللحصول على تقييم    . ٢٠٠٨ل اجلزء األول من عام      االتفاقية خال 
اإلعالمية العاملية قبل دورات الفريقني العاملني املخصصني وخالهلا وبعدها يف          غطية  البلدان النامية، ستقوم األمانة برصد الت     

 ١٥ يف بوزنان؛ والدورة     ١٤؛ والدورة   )خط األساس (ألطراف يف بايل     ملؤمتر ا  ١٣الدورة   :٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني   
وسيجري مجع البيانات ذات الصلة وتقييمها بتعاون مع وحدة التقييم وحبوث االتصاالت التابعة              .يف كوبنهاغن، بالدامنرك  

 .إلدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة

  التوجيه التنفيذي واإلدارة- ألف

يه التنفيذي واإلدارة االتساق العام على نطاق األمانة واستجابتها الحتياجات هيئات االتفاقية      يكفل برنامج التوج    -٣٨
 .وهو يوفر التوجيه القيادي واالستراتيجي لألمانة ويعزز األهداف على نطاق األمانة وبروتوكول كيوتو

 العامل ، الفريق وهيديدة، هيئة فرعية ج)خطة عمل بايل (١٣-م أ/١وقد أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   -٣٩

رؤية مـشتركة  ) ١( :يركز عمل هذه اهليئة على اجملاالت اخلمسة التالية .االتفاقية مبوجب التعاوين بالعمل املعين املخصص
إجراءات حمّسنة ) ٣(دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ؛ /إجراءات وطنية) ٢(للعمل التعاوين الطويل األجل؛ 

تعزيز ) ٥(بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم اإلجراءات بشأن التخفيف والتكيف؛          لعمل  تعزيز ا ) ٤(لتكيف؛  بشأن ا 
  .اإلجراءات بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي

 العامل التوجيه التنفيذي واإلدارة لدعم الفريقبرنامج  داخل وأنشأ األمني التنفيذي فريق دعم خريطة طريق بايل  -٤٠

كما قدمت برامج أخـرى داخـل    .التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل والفريق اإلضافية االلتزامات يف للنظر املخصص
التكامـل بـني العمـل     للفريقني العاملني املخصصني وتعاونت مع فريق دعم خريطة طريق بايل لكفالة   اً فني اًاألمانة دعم 

ونظم االجتماع  األموال    التنفيذي نيومجع األم  .ألمانة واملسائل الناشئة يف نطاق الفريقني العاملني املخصصني       يف ا اجلاري  
اإلضافية واالجتماع األول للفريق العامل املخـصص املعـين بالعمـل     االلتزامات يف للنظر املخصص العامل الرابع للفريق

يف ،  وافق الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين        و . يف بانكوك  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان - مارس/التعاوين يف آذار  
 بذلك املناقشات املوضوعية يف اجملاالت اخلمسة املـشار إليهـا يف   اً، مطلق ٢٠٠٨ على برنامج عمل عام      ، األول هاجتماع
وجيه التنفيذي واإلدارة، بتعاون مع الـربامج األخـرى         التبرنامج  وحتت إشراف األمني التنفيذي، بدأ       . أعاله ٣٩الفقرة  

 لتحقيق والية األمانة الواردة يف االستنتاجات اليت اعتمدها الفريق العامل           اً زمني اًداخل األمانة، مناقشات أولية ووضع إطار     
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 ١٤ معلومات إىل الـدورة  املخصص املعين بالعمل التعاوين يف دورته الثانية واملتمثلة يف تقدمي ثالث ورقات تقنية ومذكرة    
 .اًزمين ضيق جدحيز ملؤمتر األطراف وإصدار وثائق الدورة يف 

أوسع لتعزيز التعاون مع األمانة العامة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة          إعالمياً   الًوباشر األمني التنفيذي عم     -٤١
ويف .  هذه االتفاقيـة   اخ وإجراءات تنفيذ مقررات   واملنظمات الدولية من أجل دعم عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املن          

، طرحت أمانة   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة يف برن بسويسرا، يف             
دعـم  ن تغـري املنـاخ ودعـت إىل         أ عن الوثيقة اخلتامية حملادثات بانكوك بش      اًاالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ تقرير     

ومتابعة الجتماع جملس الرؤساء التنفيذيني، انتدب األمني  .اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ على نطاق منظومة األمم املتحدة
 إىل تنسيق اإلجراءات املتعلقة     ، كل يف جمال ختصصه    ،العام وكاالت حمددة لتضطلع بدعوة كيانات منظومة األمم املتحدة        

   .التفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لعملية ااًبتغري املناخ دعم

خذت تدابري لتعزيز وحتسني التنسيق فيما بني كبار املديرين من أجل إجناز أفضل للربنامج عن طريـق اإلدارة                  واتُّ  -٤٢
 ، على سبيل األولوية، إىل مجيع رؤساء الـربامج أن يبـذلوا           يوطلب األمني التنفيذ   .البشرية واملالية األمانة  وارد  الفعالة مل 
تـدابري يف عمليـة     التواصل األمانة تنفيذ    و. داخل األمانة جلغرايف والتوازن بني اجلنسني      متضافرة لتحسني التوازن ا    اًجهود

  . بني اجلنسنياًتوازنو اً واسعاً جغرافياًطيفمبا يعكس  الًوظفني تأهيأفضل املب لجللتوظيف ا

وقد استعرض فريـق     .مالئمبشكل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نتني الس كفل التنسيق رصد تنفيذ امليزانية الربناجمية لفترة      و  -٤٣
وإذ  .ميزانية األمانة كل ثالثة أشهر، وهو ما أدى إىل تنفيذ امليزانية الربناجمية يف الوقت املطلـوب               تنفيذ  اإلدارة يف األمانة    

إىل اهليئـة الفرعيـة      )١١(اًقدم تقرير فقد   على ميزانية األمانة،      الواليات املتحدة  الحظ األمني التنفيذي آثار ضعف دوالر     
علـى تنفيـذ    للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين يتضمن التدابري املقترحة للتصدي لآلثار املناوئة لتقلبات أسعار الصرف               

وقـد   .كما كفل التنسيق الفعال إدارة واستخدام األموال اإلضافية بفعالية        . )١٢(برنامج عمل فترة السنتني املعهود به إليها      
بيـد أن   . )١٤( وإىل دعم مشاركة األطراف املؤهلـة      )١٣( األموال إىل زيادة املسامهات لألنشطة التكميلية      أدت جهود مجع  

تظل بعض األنشطة اهلامة، مبا فيهـا األنـشطة         واملسامهات،  ارتفعت بسرعة فاقت سرعة زيادة      احلاجة إىل متويل إضايف     
 ٢٠١١-٢٠١٠ التنفيذي إعداد مقترح امليزانيـة للفتـرة         وباشر األمني  . التمويل ةقصااملتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو، ن    

 .يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذهذا املقترح بتعاون وثيق مع كبار موظفي األمانة، وسيقدم 

  مكتب وكيل األمني التنفيذي- باء

بوصـفه اجتمـاع    مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل       ومكتب   يدعم مكتب وكيل األمني التنفيذي رئيس       -٤٤
يـساعد  و. األمانـة نطاق  األطراف يف بروتوكول كيوتو، ويوجه وينسق الدعم املقدم إىل العملية احلكومية الدولية على              

                                                      

)١١(  FCCC/SBI/2008/3. 

 . أعاله٦ مشار إليها يف الفقرة اهليئة الفرعية للتنفيذالتدابري اليت وافقت عليها   )١٢(

 .انظر الفصل الثاين جيم لالطالع على التفاصيل  )١٣(

 .انظر الفصل الثاين باء لالطالع على التفاصيل  )١٤(
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اخلدمات اإلداريـة   (وكيل األمني التنفيذي األمني التنفيذي يف كفالة اتساق عمل األمانة، ويشرف على برامج اخلدمات               
 ).ماتوخدمات املؤمترات وخدمات املعلو

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف        ٣ ملؤمتر األطراف والدورة     ١٣وتلقى رئيس ومكتب الدورة       -٤٥
 ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع         ٤ ملؤمتر األطراف والدورة     ١٤بروتوكول كيوتو، والرئيس املرشح للدورة      

كامل من مكتب وكيل األمني التنفيذي ومن فريق أمانة مـؤمتر           والتنظيمي ال فين  األطراف يف بروتوكول كيوتو، الدعم ال     
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       ٣ ملؤمتر األطراف والدورة     ١٣لدورة  الوثيقة اخلتامية ل  األطراف يف متابعة    

ف العامل بوصفه اجتماع     ملؤمتر األطرا  ٤ؤمتر األطراف والدورة    مل ١٤يف بروتوكول كيوتو يف بايل، ويف حتضريمها للدورة         
تنفيذ خطة عمل بايل خالل الـدورتني األوىل والثانيـة          بدأ بنجاح   ويف حني    . يف بوزنان  األطراف يف بروتوكول كيوتو   

، على التوايل، تواصل    ٢٠٠٨يونيه  /أبريل وحزيران /نيسان - مارس/للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين يف آذار       
خصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية مبوازاة دورات الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين  عمل الفريق العامل امل   

لفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات        إىل ا  األمانة    املقدم من  دعمالونسق وكيل األمني التنفيذي      .ٍندون توا بو
بشأن دورات مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر        لوقت املناسب   يف ا كفل إصدار التقارير    و. هاإلضافية وأسدى املشورة لرئاست   

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو والفريـق العامـل املخـصص للنظـر يف االلتزامـات                   
 .)١٥(اإلضافية

ي البيئة الدينامية لألنشطة اليت ال تفتأ تتوسع خالل الدورات وفيما بينها، ساعد وكيل األمني التنفيـذ               هذه  ويف    -٤٦
قاد أفرقة كبار املديرين يف مداوالهتم وتوصياهتم وقراراهتم بـشأن          و .اًاألمني التنفيذي يف إدارة األمانة وتطويرها مؤسسي      

 ،كيفية استيعاب املهام املتنامية واملتغرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز تبادل املعلومات والتشاور فيما بني اإلدارة واملوظفني                 
وعزز وكيل األمني التنفيذي االتساق على نطاق الربامج ووضح توزيـع            .لشواغل املوظفني إصالحات تستجيب   ضع  وو

 .املهام واملسؤوليات وحسن عمل العمليات الداخلية

 عناية خاصة اًوأشرف وكيل األمني التنفيذي على رصد إجناز الربامج وأداء امليزانية يف فترة السنتني اجلديدة، مولي         -٤٧
كما بدأ العمل املتعلق بوضع امليزانية       .نية األساسية الناجم عن تراجع قيمة دوالر الواليات املتحدة        امليزاعجز  إلدارة أوجه   

 . اليت ستستخدم فيها عناصر امليزنة القائمة على النتائج بدرجة أكرب٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية لفترة السنتني 

مانة على توفري املعلومات والدعم اإلداري      تعزيز قدرات األ  دور القيادة يف    مكتب وكيل األمني التنفيذي     ولّى  وت  -٤٨
ودعم املؤمترات حبيث أمكن احلفاظ على مستويات اخلدمات املقدمة إىل األطراف واألمانة وتعزيزها، وخباصة يف سـياق                 

 املعلومات خالل الدورات والتنظـيم اجليـد        سنن حت كّوقد م  .اجلدول الزمين للدورات خالل فترة السنتني احلالية      توّسع  
كرب من األعضاء واملراقبني من املشاركة بفعالية يف االجتماعات املعقودة خالل الـدورات يف              أ اًغري الرمسية أعداد  فرقة  لأل

                                                      

ويرد . 2 و Add.1 ويف إضافتيها    FCCC/CP/2007/6راف يف الوثيقة     ملؤمتر األط  ١٣يرد تقرير الدورة      )١٥(
ــدورة  ــر ال ــ٣تقري ــول    مل ــراف يف بروتوك ــاع األط ــفه اجتم ــل بوص ــراف العام ــو يفؤمتر األط   كيوت

الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات       ويرد تقرير   . 2 و Add.1 ويف إضافتيها    FCCC/KP/CMP/2007/9الوثيقة  
؛ ويرد تقريره عن دورتـه اخلامـسة        FCCC/KP/AWG/2008/2 األول من دورته اخلامسة يف الوثيقة         عن اجلزء  اإلضافية

 .FCCC/KP/AWG/2008/3املستأنفة يف الوثيقة 
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وأشرف مكتب وكيل األمني التنفيذي على تأمني املوارد البشرية واملالية وعلى حتديد األمـاكن الالزمـة               .بانكوك وبون 
كما شرع مكتب وكيل األمني التنفيذي يف إعادة توزيع احليز املكتيب يف مقر              .لتنظيم أربع جوالت من الدورات يف السنة      

إىل موقع األمم املتحدة يف بون ال يزال يف      زمع  األمانة من أجل إيواء العدد املتنامي من املوظفني، مبا أن االنتقال امل           
 .طور التحضري

  تقدمي التقارير والبيانات والتحليل-جيم 

املسائل املتعلقة بالبالغات الوطنيـة     يف  التقارير والبيانات والتحليل العملية احلكومية الدولية       يدعم برنامج تقدمي      -٤٩
وقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك استعراضاهتا وكذا الكميات 

تنـسيق  ية  الربنامج أيضاً مسؤول  يتوىل  و .ر حبقوق إطالق االنبعاثات    واالجتا  العامة احملددة ونظم التسجيل وأدوات السياسة    
للهيئة الفرعية للتنفيذ، وقد ساهم يف العمل الفعال والكفء للهيئة الفرعية للتنفيذ خـالل الفتـرة                املقدم  الدعم  

 .بالتقريراملشمولة 

مة من األطراف املدرجة يف املرفـق       عمقة للبالغات الوطنية الرابعة املقد    املستعراضات  االوواصل الربنامج تنسيق      -٥٠
 عملية استعراض قوائم اجلـرد      يةوكفل الربنامج استمرار  . )١٦(بالغاتعشرة  األول لالتفاقية، بإجراء استعراض مركزي ل     

 غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف        انبعاثات  اليت هتدف إىل حتسني دقة وموثوقية واكتمال قوائم جرد         ،مبوجب االتفاقية 
 ومـن املقـرر أن تـتم يف         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وجيري اإلعداد الستعراضات قوائم اجلرد لعامي        . املرفق األول  املدرجة يف 

 .٢٠٠٨أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/أيلول

 لقوائم جـرد غـازات الدفيئـة        ٍفعيها إىل إجراء استعراض متسق ووا     وساعد الربنامج أفرقة االستعراض يف س       -٥١
وواصل الربنامج دعم دورات التـدريب       . الرئيسيني رباء االستعراض خلتنظيم اجتماع   املقدمة، من خالل تدريب اخلرباء و     

بشأن النظم الوطنيـة والتـسويات      إلكتروين مباشر منفصل     االتفاقية، وبرنامج تدريب     بلفائدة خرباء االستعراض مبوج   
  الربنـامج أكثـر مـن      يف هذا وشارك يف هذه الدورات و     .مبوجب بروتوكول كيوتو  سندة  وطرائق حساب الكميات امل   

والقصد من هذا التدريب هو كفالـة اسـتعداد خـرباء            . التدريب واجتازوا االمتحانات ذات الصلة     ي خبرياً حديث  ٢٠
ـ     .االستعراض بشكل جيد إلجراء االستعراض يف إطار االتفاقية والربوتوكول االختياري كليهما            اًويقوم الربنـامج حالي

أحدث مقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           إلبراز  بتحديث الدورات والربنامج    
بروتوكول كيوتو، واستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، وكـذا املعـارف                

 .كيوتومن االستعراض األويل يف إطار بروتوكول ال سيما املكتسبة من عملية االستعراض، و

ـ ٣٧جـري  ، أُالًوإمجا .حرز تقدم كبري يف تنسيق االستعراضات األولية مبوجب بروتوكول كيوتو   وأُ  -٥٢  اً استعراض
 عينتـهم   اً خـبري  ١٨٠وشارك يف هذه االستعراضات أكثر من       . ٢٠٠٨ ومن املقرر إجراء استعراض آخر يف هناية         اًقطري

وتضمنت هـذه التقـارير البيانـات املتعلقـة      .ىل جلنة االمتثالإالصادرة وقد أحيلت مجيع التقارير   .حكومات بلداهنم
 إىل  ، وسجلت بدقة يف قواعد بيانات التجميع واحملاسـبة        الً شام اًباالنبعاثات والكميات احملددة اليت استعرضت استعراض     

                                                      

 . بالغاً وطنياً قبل بدء الفترة املشمولة بالتقرير١٦جرى استعراض   )١٦(
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ت احلاضر للمشاركة   مؤهلني يف الوق   اً طرف ٣٤يعترب  على العموم،   و .طراف املدرجة يف املرفق األول    جانب حالة أهلية األ   
 .٢٠٠٨ويتوقع أن تصبح ثالثة أطراف أخرى مؤهلة بنهاية  )١٧(يف آليات كيوتو

وواصل الربنامج تطوير وحتسني نظم إبالغ األطراف املدرجة يف املرفق األول عن بيانات قوائم جـرد غـازات                    -٥٣
التحسني املتواصل للربنامج ذلك مشل قد و. رهاونشتها الدفيئة، وكذا النظم اليت تتبعها األمانة يف مجع تلك البيانات ومعاجل       

 ونـشر أدوات ووثـائق      ،احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد، والدعم املستمر الستخدام األطراف هلذا الربنامج احلاسويب          
وشـرع برنـامج     .استعراض قوائم اجلرد اليت تتضمن معلومات عن اجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة يف الوقت املطلوب             

 من املادة ٤ و٣ التقارير والبيانات والتحليل يف تطوير وحدات منوذج اإلبالغ املوحد لدعم اإلبالغ مبوجب الفقرتني           تقدمي
ومتثل أحد التطورات اجلديدة يف إعـداد        .عدم وجود متويل كافٍ   يعرقلها   من بروتوكول كيوتو؛ بيد أن هذه األنشطة         ٣

إعداد أول  حالياً  رير التجميع واحملاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو؛ وجيري        املنشورات السنوية لتقا  إعداد  أدوات وعمليات   
كما عزز الربنـامج    .هذه املنشورات للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            

تعلق بـاألطراف املدرجـة يف      تيئة  النبعاثات غازات الدف  حديثة  الوصلة البينية لبيانات غازات الدفيئة اليت تتضمن بيانات         
غري املدرجة فيه، عن طريق إضافة بيانات النشاط وعوامل االنبعاث الضمنية، وعن طريق             األطراف  املرفق األول لالتفاقية و   

  . يف بروتوكول كيوتواًأطراف أيضهي اليت إدراج بيانات سنة األساس املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق األول 

 طلبات احلصول على بيانات غازات الدفيئة الـواردة مـن األطـراف              من نامج االستجابة للعديد  وواصل الرب   -٥٤
 من  ١٠٠، مت تلقي ما يقارب      ٢٠٠٨في النصف األول من عام      ف .واملنظمات الوطنية والدولية ووسائط اإلعالم واألفراد     

، تضاعفت أعداد الطلبـات  ٢٠٠٧سها من عام ومقارنة بالفترة نف  .ثالثة أيام غضون  هذه الطلبات والرد عليها، عادة يف       
موثـوق  ويؤكد هذا االرتفاع أن أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ معترف هبا كمـصدر                .ذات الصلة بالبيانات  

  .للبيانات على نطاق العامل

ج نسخة جديدة من    فرباير، أصدر الربنام  /ففي شباط . وأُحرز املزيد من التقدم يف تطوير سجل املعامالت الدويل          -٥٥
، أصـبح االحتـاد     ٢٠٠٨ويف النصف األول من عام      .  بنظام التنفيذ املشترك   اًسجل املعامالت الدويل وهو موصول حالي     

وقد مت عرض سجل املعـامالت الـدويل        . الروسي وهنغاريا قادرين متاماً على إجراء العمليات بسجل املعامالت الدويل         
وعالوة على ذلك، ركزت أنـشطة      . ناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ      العملي كلياً خالل مترين تفاعلي أث     

تطوير سجل املعامالت الدويل على التحضريات من أجل الربط املنسق لسجالت الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب                  
 .بسجل املعامالت الدويل، املقرر للنصف الثاين من هذه السنة

 للمفاوضات بشأن املسائل املتصلة بالبالغات الوطنية، وقوائم جـرد غـازات            كايفالج الدعم   وقد أمَّن الربنام     -٥٦
 .، والتزامات فرادى البلدان، وااللتزامات املقبلة)مبا فيها االجتار حبقوق إطالق االنبعاثات(الدفيئة، وأدوات السياسة العامة 

                                                      

 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥احلالة يف   )١٧(
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  الدعم املايل والتقين-دال 

املدرجة يف املرفـق األول، يف تنفيـذ   األطراف غري لتقين الدعم لألطراف، وال سيما يقدم برنامج الدعم املايل وا      -٥٧
تمويل يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتـو امللحـق هبـا؛           ال: اليةاالتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا يف اجملاالت الت       

 .ت؛ والتعليم والتدريب والتوعية العامةوالبالغات الوطنية؛ وبرامج العمل الوطنية اخلاصة بالتكيف؛ وبناء القدرا

ودعم الربنامج املفاوضات بشأن االستعراض الرابع لآللية املالية وتابع مع مرفق البيئة العاملية حالة أنشطة تغـري                   -٥٨
 .حالة تنفيذ الصندوق اخلاص بتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منـواً          بشأن  املناخ يف إطار الصندوق االستئماين للمرفق، و      

وقدم الربنامج، بناء على طلب جملس صندوق التكيُّف، وبتنسيق مع برامج أخرى لألمانة، الدعم الـتقين والقـانوين إىل                   
 .وجهت له الدعوةاملسؤول على إدارته الذي ه وتاجمللس وكذا ألمان

التدفقات "عمل بشأن حلقة الإىل وخباصة  ،التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل وقدم الربنامج الدعم إىل الفريق  -٥٩
االستثمارية للورقة التقنية املتعلقة بالتدفقات     حتديث  ويعكف على إعداد     ."لتصدي لتغري املناخ  من أجل ا  االستثمارية واملالية   

 .التعاوين يف دورته الرابعة بالعمل املعين املخصص العامل نظر فيها الفريقي ل)١٨(لتصدي لتغري املناخمن أجل اواملالية 

ن البالغات الوطنية الثانية والثالثة من األطراف       أرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة بش     مبلربنامج االتصال   وواصل ا   -٦٠
كما واصل نشر املعلومات عن الدعم املايل والـتقين          .غري املدرجة يف املرفق األول بغية كفالة متويلها يف الوقت املناسب          

 .ولاملتاح لألطراف غري املدرجة يف املرفق األ

وعقب تلقي طلب املساعدة فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة من مثانية من األطراف غري املدرجة                   -٦١
الربنامج، بتعاون مع هيئة البيئة الوطنية يف سنغافورة، حلقة عمل إقليمية لبناء            ظّم  يف املرفق األول من جنوب شرق آسيا، ن       

وبناء على طلب هذه األطراف، وفر الربنـامج   .ة لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة القدرات بشأن نظم اإلدارة املستدام    
والتكيف  تغري املناخلتأثر باقابلية  خلرباء قوائم اجلرد يف هذه البلدان بشأن تطبيق مواد التدريب يف جمال              اً موجه اًأيضا تدريب 

عـدت  أُو .ية من البلدان غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        اليت طورها فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطن       
 على مراكز االتصال الوطنية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ومنسقي البالغـات الوطنيـة               ازعتُون  افيتنشرتان صح 

 .)١٩(رباء من البلدان الناميةاخلو

ويف تقدمي الدعم لتنفيـذ      )٢٠(جتماعه الثالث عشر  االربنامج فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف عقده          ساعد  و  -٦٢
 بـرامج العمـل     اًوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت مثانية من أقل البلدان منو          .برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً     

وقدم فريق اخلرباء االستشاري التوجيه واملشورة التقنية فيما يتعلق مبسائل من            .الوطنية للتكيف اخلاصة هبا يف حلة مكتملة      
 مشروع تنفيذ ووافق على متويلها عن طريق        ١٥ مرفق البيئة العاملية     جهزوحىت الوقت احلاضر،     .قبيل استراتيجيات التنفيذ  

                                                      

)١٨(  <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/application/pdf/background_paper.pdf>. 

 : غري املدرجة يف املرفـق األول علـى موقـع االتفاقيـة            طالع على النشرة اإلخبارية لألطراف    ميكن اال   )١٩(
<http://unfccc.int/354.php>وعلى حتديث هلا يف؛  :http://unfccc.int/347.php><. 

)٢٠(  ><http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=6000046544. 
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ية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت وقواعد بياناهتا كما واصل الربنامج تطوير موقع االتفاقية اإلطار .اًمنو البلدان أقل صندوق
املتعلقة بإدارة ونشر املعلومات املتعلقة بالبالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وبعمل فريق                

 .االستشارياخلرباء 

املـسائل املتـصلة   بشأن  الزراعية للتنمية الدويل األفريقي والصندوق التنمية مصرفاتصاالت مع الربنامج أقام و  -٦٣
 . للتكيف بغية توعية املوظفني العاملني يف املؤسستني وتعزيز خـربهتم          ةبالتكيف مع تغري املناخ وتنفيذ برامج العمل الوطني       

والبحث واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل استكشاف  للتدريب املتحدة األمم كما تعاون الربنامج مع معهد
 .وع برنامج العمل الوطين للتكيففرص وضع مشر

وساعد الربنامج األطراف يف التوصل إىل اتفاق بشأن اختصاص االستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القـدرات                   -  ٦٤
كما باشر الربنامج إعداد عدة وثائق متصلة ببناء القدرات،          .الذي أُطلق يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        

 ألنـشطة   ٍن القدرات؛ وتقرير جتميعي سنوي ثا     رصد وتقييم بناء  لؤشرات  املتقرير تقين عن جتارب استخدام       :يمنها ما يل  
يف االستعراض الشامل الثاين؛ ومنشور عن أفضل املمارسات والـدروس          إسهاماً  بناء القدرات من شأنه أن يكون بدوره        

جتماع التحضري ال كما باشر الربنامج     .التعامل مع تغري املناخ   املستفادة من تنفيذ أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك دروس           
 . ملؤمتر األطراف١٤ قبل الدورة عقدهن مؤشرات األداء من املقرر ع

CC:iNet شبكة تبادل املعلومات      منوذج  لزيادة إمكانية اإلفادة من    الًواستكشف الربنامج حلو     -  ٦٥
 األطراف  ّد وم )٢١(

 تعاونـه مـع     اًوعزز الربنامج أيض   .لتعامل مع تغري املناخ   من أجل ا  نشطة التوعية   مبعلومات عن أفضل املمارسات لتنفيذ أ     
منها إعداد مبادئ توجيهية وجمموعات أدوات للتوعية لفائـدة         وبادرات،  املوكاالت األمم املتحدة األخرى لتيسري تنفيذ       

ات الصلة اليت تضطلع هبـا األمـم         أقوى يف العمليات احلكومية الدولية واألنشطة ذ       هم بشكل األطفال والشباب وإشراك  
                        لتصدي لتغري املنـاخ يف      ل                                       ألمانة بغية املسامهة يف بناء القدرات           يف ا    ت                                           وباشر الربنامج إعادة إطالق برنامج الزماال      .املتحدة

  . ً اً                                                                                  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منو

 التكنولوجيا والعلوم التكيف و-هاء 

يدعم برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلوم األطراف يف رسم استراتيجيات وإجراءات التكيف لتلبية احتياجاهتا               - ٦٦
  .احملددة وتبديد شواغلها املتعلقة بالتكيف مع اآلثار الـسلبية لـتغري املنـاخ ومـع آثـار تنفيـذ تـدابري االسـتجابة                  

قية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف تعزيز تطوير ونقل التكنولوجيـات وحتـسني القواعـد               كما يدعم الربنامج عملية االتفا    
 إجراءات احلد مـن االنبعاثـات       ذلكاملنهجية والعلمية لسياسات وإجراءات املناخ الدولية اليت تضعها األطراف، مبا يف            

نسيق الدعم للهيئـة الفرعيـة للمـشورة        ويتوىل الربنامج مسؤولية ت    .النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية      
 .العلمية والتكنولوجية

 بفعاليـة   يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة     اهلسري  يف  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ساهم الربنامج         -٦٧
يف  التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل والفريق اإلضافية االلتزامات يف للنظر املخصص العامل  ودعم عمل الفريقوكفاءة،

                                                      

)٢١(  http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.php><.  
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واحلراجة، مبا يف ذلك تنظيم ثالث حلقات عمل  األراضي استخدام وتغيري األراضي استخدامجماالت التكيف والتكنولوجيا و
 .خالل انعقاد الدورات ومائدة مستديرة وإعداد عدة وثائق

نامج عمل بوينس آيرس بشأن     بربفيما يتصل   برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلوم     به  العمل الذي قام    يسر  وقد    -٦٨
ة الثامنـة  ر التوصل إىل اتفاق بني األطراف بشأن جمموعة من األنشطة احملددة خالل الـدو             )٢٢(تدابري التكيف واالستجابة  

أُحرز تقدم هام يف تنفيذ برنامج عمـل        قد  و . من أجل ضمان إحراز تقدم يف تنفيذ الربنامج        تني الفرعي نيوالعشرين للهيئت 
 يف جمـاالت العمـل التـسعة        اختاذ إجراءات وحفز الربنامج    .لتأثر به والتكيُّف معه   اار تغري املناخ وقابلية     نريويب بشأن آث  

ات التكيف، وبشأن سبشأن ختطيط وممار(لربنامج عمل نريويب من خالل أمور منها إعداد عدة وثائق وتنظيم حلقيت عمل         
بشأن األساليب واألدوات،   ( واجتماعني للخرباء    ) وسيناريوهاته مناذج املناخ واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن      وضع  

  تتضمن توصيات من حلقيت    "لعملنداءات ل "وأعد الربنامج    ).والبيانات واملراقبة، وبشأن املعلومات االجتماعية االقتصادية     
وقد أصبح برنـامج     .العمل واجتماعات اخلرباء، وأرسلها إىل أصحاب املصلحة يف برنامج عمل نريويب من أجل تنفيذها             

  منظمة حكومية دولية ومنظمة غري حكومية والقطاع اخلاص وغـري          ١٠٠ للتكيف يهم أكثر من      اً عاملي اًعمل نريويب إطار  
 املتعلقة بالتكيف مـن أجـل       ةنشطاألوقد كثف العديد من هذه املنظمات        .التكيفجمال  من أصحاب املصلحة يف     ذلك  

طراف خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة           واتفقت األ  .مساعدة البلدان النامية  
 .٢٠١٠على جمموعة من األنشطة للمرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب، حىت هناية 

 ملؤمتر األطراف من أجل إعادة تشكيل فريـق         ١٣وَيسَّر الربنامج التوصل إىل اتفاق بني األطراف خالل الدورة            -٦٩
إطـار  تعزيـز   خلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واعتماد جمموعة من اإلجراءات الواردة يف توصيات فريق اخلرباء املتعلقـة ب               ا
وخالل الفترة   ).إطار نقل التكنولوجيا  ( من االتفاقية    ٤ من املادة    ٥تنفيذ الفقرة   حسني  فعالة لت الغزى و املإلجراءات ذات   ا

ج تقدمي الدعم لألطراف ولفريق اخلرباء املعـين بنقـل التكنولوجيـا يف حتفيـز تطـوير      املشمولة بالتقرير، واصل الربنام  
مبا فيها  وساعد الربنامج فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إعداد اختصاصات عدد من املهام               .التكنولوجيات ونقلها 

  لتطـوير  ضع اسـتراتيجية إمنائيـة طويلـة املـدى         وو ،ديد وتقييم املوارد املالية   حتوما يتصل مبؤشرات األداء اإلمنائي،      
كما ساعد الربنامج فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا يف           . وإشاعتها ونقلها يف إطار االتفاقية      ونشرها التكنولوجيات

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨وضع وتنفيذ برنامج عمله املتجدد للفترة 

االسـتثمار يف نقـل     مـستوى   ج استراتيجي لزيـادة     دعم الربنامج عمل مرفق البيئة العاملية يف صياغة برنام        و  -٧٠
صادر عـن   الوفقاً للتكليف    اًتكنولوجيات سليمة بيئي  إىل  جتها  حاتلبية  على  مساعدة البلدان النامية    من أجل   التكنولوجيا  

ـ     . )٢٣(مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة      ـ       سنة  وأتاح الربنامج نـسخة حم  ةملركـز تبـادل املعلومـات التكنولوجي
)TT:CLEAR()ويقوم الربنامج،   . لتمكني األطراف من إمكانية أفضل للوصول إىل معلومات عن مسائل التكنولوجيا           )٢٤

                                                      

 .١٠- م أ/١املقرر   )٢٢(

 .١٣- م أ/٤املقرر   )٢٣(

)٢٤(  <http://ttclear.unfccc.int>. 
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تدريب على إعداد املـشاريع     للبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمات دولية أخرى، بتنسيق برنامج             
 .تمويللقابلة لم على إعداد برامج لفائدة خرباء البلدان النامية من أجل زيادة قدرهت

وواصل الربنامج تقدمي الدعم لألطراف يف القضايا املتصلة مبسائل التخفيف واملسائل املنهجية والعلوم، والبحوث                -٧١
ومشل العمل يف هذا اجملال تنظيم حلقة عمل بشأن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعـين                  .واملالحظة املنهجية 

 املناخ خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ودعم املفاوضات اليت اختتمـت                بتغري
وساهم عمل الربنامج يف تعزيز االتصال بـني األطـراف          . )٢٥(العمل املنهجي يف إطار االتفاقية املتصل باملقترح الربازيلي       

 .لية العاملة يف جمال حبوث تغري املناخالدواإلقليمية وث ووبرامج ومنظمات البح

وحددت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، املسائل املنهجية األساسـية                -٧٢
ة عمل  ونظم الربنامج حلق   .املرتبطة جبدول األعمال املتعلق باحلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية             

   ٢٥مـن  بشأن املسائل املنهجية العالقة املتصلة باحلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية يف الفتـرة      
 علـى   اً، طور الربنامج منـرب    )٢٧(الصادر عن مؤمتر األطراف   لتكليف  كما جاء يف ا   و. )٢٦(٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧إىل  

الواردة ذات الصلة ات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية من أجل تبادل املعلومات اإلنترنت بشأن احلد من االنبعاث
وقد عمل الربنامج بتعاون وثيق مع املنظمات املعنية، من قبيل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة                  .من األطراف واملنظمات  

والزراعة والبنك الدويل، وذلك من أجل تيسري تقدمي الدعم         غذية  مم املتحدة لأل  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األ     
 .إىل البلدان النامية لتعزيز قدراهتا على اختاذ إجراءات مباشرة بشأن احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات

وبرامج البحث،  وقد يسر االتصال املنتظم والتعاون الوثيق بني الربنامج واملنظمات املعنية وهيئات األمم املتحدة                -٧٣
بعمليـة  ذات الـصلة    ، تنسيق وتدفق املعلومات بشأن األنشطة       )٢٨( أعاله ٧٢-٧٠املشار إليها يف الفقرات     تلك  مبا فيها   

  .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

  آليات التنمية املستدامة-واو 

اإلشراف على تنفيذ اآلليات القائمة أجل كونة من يقدم برنامج آليات التنمية املستدامة الدعم للهيئات امل  - ٧٤
على املشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو، وهي اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ                

                                                      

)٢٥(  <http://unfccc.int/1038.php> . 

)٢٦(  http://unfccc.int/4289.php. 

 .١٣- م أ/٢املقرر   )٢٧(

النظـام   و املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،   ل الربنامج بتعاون وثيق مع منظمات أخرى منها         كما يعم   )٢٨(
، شراكة العلم بشأن نظام األرض    ، و الربنامج العاملي لبحوث املناخ   ، و النظام العاملي ملراقبة األرض   ، و العاملي ملراقبة املناخ  

منظمة الطريان املـدين الـدويل،      ، و تنمية يف امليدان االقتصادي   منظمة التعاون وال  والشراكة التعاونية املعنية بالغابات، و    
مبا يف ذلك عمل فريـق      واتفاقية التنوع البيولوجي،     واملنظمة البحرية الدولية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،       

 .االتصال املشترك
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 ملفاوضات األطراف بشأن التطورات املقبلة      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم الربنامج الدعم أيضاً        .املشترك
وواصل الربنامج تيسري أنشطة بناء  .روتوكول كيوتو امللحق هبا فيما يتصل بآلياهتا القائمة على السوقلالتفاقية وب

هـذه  القدرات للمساعدة يف تشجيع التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ولدعم تنفيذ               
  .هاوتعزيزاآلليات 

زاد الطلب علـى    مذ ذلك احلني     و ،٢٠٠٦تشغيل الكامل عام    وقد دخلت آلية التنمية النظيفة مرحلة ال        - ٧٥
التسجيل : ةيف اجملاالت اخلمسة لدعم آلية التنمية النظيفة داخل األمان        اً كبرياً   تقدمالعمل  اخلدمات باطراد وأحرز    

لتقرير، وخالل الفترة املشمولة با .واإلصدار؛ واملنهجيات؛ واالعتماد؛ واجلودة ونظام املعلومات؛ وشؤون اإلعالم       
 ١٩  لعقد ترتيباتال برنامج آليات التنمية املستدامة      وضع،  ٢٠٠٨ مع خطة إدارة آلية التنمية النظيفة لعام         ومتاشياً
 إعداد وإصدار أكثر    لكومشل ذ  . وأفرقتها العاملة  ة خربائها  للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وأفرق      اجتماعاً

  . وثيقة وتقرير١ ٥٠٠من 

لربنامج تيسري احلوار بشأن اآلليات القائمة على املشاريع من خالل تنظيم حلقة العمل السنوية              وواصل ا   - ٧٦
، )٣٠(، واالجتماع اخلامس حملفل السلطات الوطنيـة املعتمـدة     )٢٩(للتنسيق للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة     

ومواصلة تطوير موقع آلية التنمية النظيفة ، )٣١(وجلسات لألسئلة واألجوبة للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      
 مـن   أكثرويتلقى  . )٣٤(لية التنمية النظيفة  آ، وقائمة مقررات    )٣٣("النظيفة  آلية التنمية  سوق"، و )٣٢(على اإلنترنت 

كما تواصـل تعزيـز      . بانتظام آخر املعلومات عنها    )٣٥( اإلخبارية آللية التنمية النظيفة     مشتركاً يف النشرات   ١٢ ٠٠٠
وهو مركز خدمة جديد وأكثر تكامالً يف جمـال    - )٣٦("مركز الرسائل "ت اإللكترونية عن طريق تطوير وإطالق       االتصاال
   .ظام معلومات آلية التنمية النظيفةالتراسل لن

                                                      

  رها أكثـر  يف بـون، بأملانيا، وحض٢٠٠٨أبريل / نيسان١٣ و١٢نظمـت حلقـة العمل يومي  )٢٩(
 . مشاركا٢٥٠ًمن 

)٣٠( http://cdm.unfccc.int/DNA/DNAForum/05/index.html><. 

كانت جلسات األسئلة واألجوبة تعقد بعد كل اجتماع للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وبالتزامن مع                )٣١(
 .نة والعشرين للهيئتني الفرعيتني لالتفاقيةالدورة الثام

، أكثر  <http://cdm.unfccc.int/index.html>يستخدم موقع آلية التنمية النظيفة على اإلنترنت، على العنوان           )٣٢(
 . صفحة وملف كل شهر٢ ٧٠٠ ٠٠٠كثر من  زائر ملرة واحدة حيملون أ٨٠ ٠٠٠ مستخدم معروف اهلوية و١٤ ٠٠٠من 

)٣٣( <http://www.cdmbazaar.net>/ . 

)٣٤( <http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search> . 

)٣٥( <http://cdm.unfccc.int/CDMNews/index.html>. 

)٣٦( http://cdm.unfccc.int/mcenter .ال ميكن الوصول إىل هذه اخلدمة إال عن طريق التسجيل عرب اإلنترنت. 
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 ،)٣٧( من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      ٤٥ويف جمال التسجيل واإلصدار، مشل التقدم احملرز تسجيل           - ٧٧
، ونشر أول طلب لتجديد فترة االعتماد، واعتمـاد         )٣٨(معتمدةنبعاثات  اض  يفوحدة خت  ٧٧ ٩٥٢ ٣١٩وإصدار  

 الربنامج حتسني سـري     واصلوقد   .ة النظيفة لتوجيه بشأن تقييم حتليل االستثمارات      ـاجمللس التنفيذي آللية التنمي   
ظيفـة وسـجلها وسـجل      عمل التسجيل واإلصدار عن طريق تعزيز الترابط بني نظام معلومات آلية التنمية الن            

وواصل الربنامج أيضاً إدارة العمليات اليومية لسجل آلية التنمية النظيفة عـن طريـق فـتح                 .املعامالت الدويل 
   .احلسابات وتنفيذ املعامالت

وقام اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، بدعم من الربنامج، باعتماد كيان تشغيلي وتعيينـه مؤقتـاً                  - ٧٨
 حالياً قيـد نظـر اجمللـس        هووأعد الربنامج مشرع دليل للمصادقة والتحقق       . )٣٩(وظائف املصادقة لالضطالع ب 

   .ددةراقبة فيما يتعلق بالكيانات التشغيلية احململكما شرع أيضاً يف عملية تقييم ا .التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 . فيها واملوافقة عليها منواً متواصالً     وقد عرف تقدمي خطوط األساس ومنهجيات الرصد املقترحة والنظر          - ٧٩
جعلها قابلة للتطبيق على جمموعة مـن أنـشطة        إىل  عمل املتعلق مبواصلة تعزيز هذه املنهجيات وتوسيعها        لوأدى ا 

ويشمل التقدم احملرز يف جمال املنـهجيات املوافقـة علـى            .مشاريع آلية التنمية النظيفة الصغرية والكبرية احلجم      
تني للتحول من الكتلة احليوية غري املتجددة للتطبيقات احلرارية ومن تدابري كفاءة استخدام الطاقة        منهجيتني مبسَّط 

ل التوجيه بشأن تسجيل األنشطة املؤهَّلة املتعلقة       ـكما تشم . ةيف التطبيقات احلرارية للكتلة احليوية غري املتجدد      
  . )٤٠(ديدةاجلقدرات ال/رافقميف  اليت ال تؤدي إىل زيادة ٢٣مبركبات اهليدروفلوروكربون 

، وذلك بغية تعزيـز     )٤١(وواصلت آلية التنمية املستدامة التعاون مع الشركاء املعنيني بإطار عمل نريويب            - ٨٠
   .التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

لجنة اإلشراف علـى التنفيـذ     ل اجتماعنيلعقد  الربنامج ترتيبات   وضع  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  - ٨١
وقد وضحت جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ املـشترك           .املشترك وثالثة اجتماعات لفريق اعتماد التنفيذ املشترك      

 . املقدمة من الكيانـات املـستقلة      االستنتاجاتاإلجراءات املتعلقة مبسائل شىت ونقحتها، كما نظرت يف تقارير          
مـن   كياناً ١٥ من أصل ١٤فيذ املشترك وفريق اعتماد التنفيذ املشترك، أمت       ونتيجة لعمل جلنة اإلشراف على التن     

                                                      

 . مشروعا١ً ١٤٣ اآلن يبلغ امجايل عدد املشاريع املسجلة حىت )٣٧(

 . وحدة١٨٠ ٤٣٣ ١٦٣ حىت الوقت احلاضر ختفيض االنبعاثات املعتمدةيبلغ امجايل عدد وحدات  )٣٨(

 . كيانا١٨ًيبلغ امجايل عدد الكيانات التشغيلية املعينة لالضطالع بوظائف للتصديق حىت الوقت احلاضر  )٣٩(

مشاريع آلية التنمية النظيفة وبرامج      متاحة ألنشطة    رصدة  ومنهجيعتمداً  خط أساس م   ١١٦مثة حالياً    )٤٠(
 مرات، من أجل جعلها أكثر قابلية للتطبيـق وأسـهل           ١٠وقد ُنقحت بعض هذه املنهجيات مما ال يقل عن          . أنشطتها

) وحدات تتضمن عناصر مشتركة أو توجيهية( أداة منهجية معتمدة ٢٠وإضافة إىل ذلك، مثة . استخداماً على حنو واسع
ر منهجيات جديدة، أو اإلحالة إليها يف املنهجيات املعتمدة، ومواصلة تبسيط مجيع منهجيات آلية              الستخدامها يف تطوي  

 .التنمية النظيفة وحتسني اتساقها

)٤١( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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وبدأت أنشطة املالحظة بالنسبة ألحـد هـذه         )٤٢(خلطوات األوىل لعملية االعتماد   الكيانات املستقلة املترشحة ا   
 خالل الدورة   وساعد الربنامج يف تنظيم لقاءات جانبية وجلسات أسئلة وأجوبة بشأن التنفيذ املشترك            .الكيانات

نظام معلومات التنفيذ   يسهر باستمرار على صيانة وحتديث وحتسني        وما فتئ    تني،الفرعيتني  الثامنة والعشرين للهيئ  
  .)٤٣(نتراملشترك وموقعه على اإلنت

كيفية وال تزال األنشطة املنفذة بشكل مشترك يف املرحلة التجريبية آلية هامة لبعض األطراف اليت تتعلم                  - ٨٢
 . يف بلدان أخرى   املشاريع اليت ختفض انبعاثات غازات الدفيئة أو تعزيز عمليات إزالتها عن طريق املصارف            تنفيذ  

  .)٤٤( موقع األنشطة املنفذة بشكل مشترك على اإلنترنتتعهد صيانةوتواصل آلية التنمية املستدامة 

داخيل املتأتية من حصة آلية التنمية      وأصبحت التحديات اإلدارية الرئيسية أمام الربنامج تتمثل يف إدارة امل           - ٨٣
كافية لتنفيذ امليزانية الربناجمية واخلطط اإلداريـة       البشرية  الالية و املوارد  املالنظيفة من العائدات والرسوم، وتعبئة      

، ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ومنذ . كللمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وللجنة اإلشراف على التنفيذ املشتر
ن الربنامج أيضاً موارد مالية تكميلية كافية للعمل        وأّم. )٤٥( عقد عمل آخر   ١٧٣ موظفاً وجهز    ٢٠ني الربنامج   ع

 .)٤٦(٢٠٠٨عام لاملتعلق بالتنفيذ املشترك 

  الشؤون القانونية-  زاي

 أي مـؤمتر  (يسدي برنامج الشؤون القانونية املشورة إىل األطراف وهيئات االتفاقية وبروتكول كيوتو              - ٨٤
اهليئـات   و واهليئتني الفرعيتني األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،           

 وإىل األمانة بغية كفالة تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وإجراء العمليات احلكومية ) يف إطارمهانشأةامل
                                     يسدي برنامج الشؤون القانونية املشورة    كما   .نية واإلجرائية واملؤسسية وفقاً للمتطلبات القانو  هبا  الدولية املرتبطة   

                                                                                                                  ويقدم الدعم للجنة االمتثال لكفالة عمل آليات االمتثال بفعالية ويدعم السالمة البيئيـة لربوتوكـول كيوتـو                 
  .                                 ومصداقية اآلليات القائمة على السوق

                                                      

 .ملكتيب وعمليات التقييم امليدانيةاالستعراض ا )٤٢(

 مستخدم حمدد اهلوية وعدد مماثل من املستخدمني جمهويل اهلوية          ١ ٥٠٠كل شهر، يستخدم أكثر من       )٤٣(
 مشتركاً ١ ٤٠٠وأكثر من . <http://ji.unfccc.int/index.html>موقع التنفيذ املشترك على اإلنترنت املتاح على العنوان 

 يتلقون بانتظام <http://ji.unfccc.int/JI_News/index.html>يف اخلدمة اإلخباريـة للتنفيذ املشترك املتاحة على العنوان   
 .آخر املعلومات عن التنفيذ املشترك

)٤٤( http://unfccc.int/cooperation_support/activities_implemented_jointly/items/2307.php. 

 عقداً ألعضاء فريق ٣١ موظف استعراض مكتيب، و٣١ل  عقداً ٥٦ خبرياً استشارياً، و٢٦ل  عقداً ٣٤ )٤٥(
 . للمسؤولني عن احلاالت٩ عقداً ألعضاء فريق التقييم و٤٣سجيل واإلصدار، والت

 .٢٠٠٩سيحتاج األمر إىل املزيد من املوارد لتفادي التأخري يف التنفيذ عام  )٤٦(
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 ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       ،ر األطراف وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام رئيس ومكتب مؤمت        - ٨٥
 ،واألطرافيف إطارمها، نشأة ورؤساء اهليئات املمكتبا اهليئتني الفرعيتني، اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، و

 بطلب املشورة القانونية من برنامج الشؤون القانونية بشأن قـضايا           ، واألمني التنفيذي وبرامج األمانة    ،واملراقبون
  املشورة القانونية بشأن مـسائل ناشـئة ومعقـدة،         ذلك  ومشل    .نية وإجرائية ومؤسسية شىت وحصلوا عليها     قانو

وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو، واملفاوضات يف إطار خطة عمل بايل، والنظر يف االلتزامات املقبلة                 
 من بروتوكول كيوتـو، واالسـتعراض الثـاين         ٣ من املادة    ٩لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف إطار الفقر         

وال سيما بشأن التعديالت املمكنة لربوتوكول كيوتو ومرفقاتـه، وكـذلك            (٩لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة     
  .، والوضع القانوين ألمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وعالقتها باألمم املتحـدة            )االمتيازات واحلصانات 

 إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وجملس صـندوق               وأسديت املشورة 
التكيف ملساعدهتا يف تنفيذ والياهتا، مبا يف ذلك تقدمي الدعم للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة حلل القضايا                 

    ُ                                           ك، أُسديت املشورة القانونية إىل األمانة يف دورهـا              وإضافة إىل ذل  .استجابة لبعض القرارات اليت اختذهتا  ،الناشئة
  ّ   مكّن               هذه املشورة و ت ن   ّ ومكّ   .                                           سجل املعامالت الدويل وسجل آلية التنمية النظيفة      إدارة                 اجلهة املسؤولة عن        بوصفها 

  م                    امللحق هبا والنظـا          كيوتو                                              ً                                     الدعم هيئات شىت من تنفيذ والياهتا بفعالية، وفقاً ألحكام االتفاقية وبروتوكول                 هذا  
   .                                                                           الداخلي الساري ومتطلبات االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ والقانون الدويل عامة

                                                                                                           وقدم برنامج الشؤون القانونية املشورة القانونية الفنية، وكذا الدعم التنظيمي واللوجـسيت، إىل فـرع                 - ٨٦
            مع األطـراف           باالتصاالت         الربنامج     قام  و   .                                                                      اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال خالل نظره يف مسألتني من مسائل التنفيذ        

                                                                                                   برامج األمانة ذات الصلة، من أجل كفالة إتاحة املعلومات األساسية املالئمة لفرع اإلنفاذ خالل نظره            مع و        املعنية  
          العمل                                         اليت شكلت أول فرصة لتنفيذ ترتيبات       ،                        اجتماعات فرع اإلنفاذ       سارت و   .                                يف كل مسألة من مسائل التنفيذ     

                                          مما أدى إىل اعتماد استنتاج أويل وقرار هنائي           سلس ومثمر،                             مهور يف اجتماعات اللجنة، بشكل                  املتعلقة مبشاركة اجل
ن تشغيل الربنامج احلاسويب وقد مكّ   .                                      قرار بعدم االستمرار أكثر يف حالة طرف آخر     اختاذ       طرف، و      أحد األ       يف حالة 

سالمة وثائق جلنة االمتثال وتيـسري      إلدارة حمفوظات األمانة برنامج الشؤون القانونية ليس فقط من احلفاظ على            
أصحاب املصلحة واجلمهور، مما كفل اطـالع       على    أيضاً إمكانية الوصول إىل املعلومات     سّهلاسترجاعها، وإمنا   

    .اجلمهور اطالعاً تاماً على العمل املتعلق بآلية االمتثال

                                     ت تبادل الرسـائل فيمـا يتعلـق                                         اتفاقات البلد املضيف واتفاقا        متاشي                           برنامج الشؤون القانونية         كفل   و  - ٨٧
              اليت تربمها     ات                               ً                                                                 باملؤمترات والدورات املعقودة بعيداً عن املقر، وكذا العقود ومذكرات التفاهم وغريها من االتفاق            

                                                                         وقدم برنامج الشؤون القانونية املشورة والدعم للجنة احمللية املـشتركة            .  ة              األمم املتحد   ة   نظم أ                     األمانة، مع قواعد و   
                      كما قـدمت املـشورة        .                                                                 حمللي املشترك حلصر املمتلكات ومكنهما من تنفيذ واليتيهما بفعالية                          للعقود وللمجلس ا  

                                                               ُ                                                       القانونية إىل األمني التنفيذي وبرامج األمانة املتعلقة بالشواغل اليت أُثريت قبل وبعد تنفيذ العقود وغريهـا مـن                  
                  وأجـرت األمانـة       .           ريقة مرضية                                                              وقد عوجلت تلك الشواغل واملسائل وحلت يف الوقت املناسب وبط            .        االتفاقات

                            يف احلل الفعـال للمـسائل            منها                          اتفاق املقر، مسامهة                                                                  مشاورات منتظمة مع حكومة البلد املضيف فيما يتعلق بتنفيذ        
  .  رض       ُ  بشكل ُم ه                                             ن حقوقهم والتزاماهتم مبوجب االتفاق، مما يسر تنفيذ أ                                 كما قدم الربنامج املشورة للموظفني بش   .       الناشئة
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 ؤمترات خدمات شؤون امل-حاء 

قوم ييسر برنامج خدمات شؤون املؤمترات مشاركة األطراف واملراقبني يف العملية احلكومية الدولية، وي              - ٨٨
  . الدعم للدورات واالجتماعات وحلقات العمل، وحيرر وجيهز وثائق االتفاقيةيوفر التحضريات اللوجستية وب

طراف واملراقبني من االلتقاء والعمـل سـوياً        ومكّنت التسهيالت واخلدمات املقدمة خالل الدورات األ        -   ٨٩
                          ن العمل التعاوين الطويل     أ                                       وقد كانت مداوالت ومفاوضات األطراف بش     . ةوالسري قدماً بالعملية احلكومية الدولي    

                                                   املدرجة يف املرفق األول يف إطار بروتوكول كيوتـو               طراف                                                       األجل يف إطار االتفاقية وبشأن االلتزامات املقبلة لأل       
 املعين املخصص العامل والفريق اإلضافية االلتزامات يف للنظر املخصص العامل الفريق                 خاص، مع انعقاد  ل   بشك      مكثفة 

                    ً      ً                           وقد حدد الربنامج بلداً مضيفاً وقام جبميع الترتيبات، مبا   .يف مواعيد تفصل بينها ثالثة أشهر أو أقل التعاوين بالعمل
                                                         امل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية والفريق العامـل         الع                                                 فيها التسجيل واألمن، للدورات اإلضافية للفريق     

                      كما نظم حمادثات بون        ).    ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ٤  -     مارس /       آذار   ٣١ (                                         املخصص املعين بالعمل التعاوين يف بانكوك       
                                                            اليت تضمنت دورات لكل من الفريق العامل املخصص للنظر يف            )     ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ١٣-  ٢ (               ن تغري املناخ     أ  بش

                                                                                                            ت اإلضافية، والفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين، واهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئـة الفرعيـة                       االلتزاما
                                                                           وإىل جانب اجللسات العامة هلذه اهليئات األربع، مشلت دورات بانكوك وبـون               .                              للمشورة العلمية والتكنولوجية  

    ذات                          التفاوض والوفود واملنظمات       أفرقة        ليمية و        ً                                         اجتماعاً خالل الدورات جملموعات االتصال واجملموعات اإلق   ٩٤١
ُ                    وإضافة إىل ذلـك، ُعقـدت سـبعة           .        ط اإلعالم  ئ                       واملناسبات املخصصة لوسا                                     مركز املراقب والتظاهرات املوازية                     

   .             بانكوك وبون                      قبل الدورات قبل دوريت  ملا         اجتماعات 

   ً                               يضاً لعدد كبري من اجلوانب اللوجستية                                                      التعاون الوثيق بني اتفاقيات ريو، قدم الربنامج الدعم أ    ً      حتلياً بروح و  - ٩٠
                                                                                           ملؤمتر األطراف فـي اتفاقية التنـوع البيولوجي، واالجتماع الرابع لألطـراف يف بروتوكـول                    تاسعة            للدورة ال 

    تني                                                                                       وقد عقدت هذه االجتماعات يف بون مباشرة قبيل الدورة الثامنـة والعـشرين للـهيئ                 .                    كارتاخينا امللحق هبا  
                                                                 من الوفود اليت حضرت دورات كلتا االتفـاقيتني اسـتفادت مـن                         وفود عديدة      ن   وـ                 ولذلك قد تك      تني،      الفرعي

   .               تنظيمهما املشترك

ودة يف النصف األول من     ـور الدورات املعق  ـة من حض  ـبمتكن ممثلو البلدان النامية واملنظمات املراقِ     و  - ٩١
عم املايل لألطراف املؤهلة     طلباً للحصول على الد    ١٦٠ هوسطما مت الربنامج  جهز  و.  واملشاركة فيها  ٢٠٠٨عام  

بغية تيسري حضورها يف كل دورة من دورات الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية، والفريـق                 
العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين، واهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة              

   ١     ٢٠٠               أبريل حـوايل     /     نيسان  -       مارس /       آذار  يت         وحضر دور .  معها ليت تنظم بتزامن  والتظاهرات ا وحلقات العمل   
تـسجيل   معـززة ل   وساهم الربنامج، من خالل نظم       .        مشارك  ٢     ٠٠٠       من      كثر        يونيه أ  /         حزيران              مشارك، ودوريت 

 مـشاركة   ذات مركز املراقب  معلومات املشاركني واللقاءات اجلانبية عن طريق اإلنترنت، يف مشاركة املنظمات           
  . جانبياً خالل الدورتني لقاًء٩٠فعالة يف الدورتني، حيث نظمت حوايل 

                                                              االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا عملها يف فترة السنتني               مبوجب             املنشأة       فرقة                   وواصلت اهليئات واأل    - ٩٢
             صدر هبـا                                                                           وإضافة إىل ذلك، اجتمع ممثلو األطراف واخلرباء يف حلقات عمل واجتماعات             .                    اجلديدة بوترية سريعة  
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                                                                                         ويف املتوسط، انعقد اجتماع صدر تكليف به يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف كل يوم عمل   .      تكليف
                                                  وقد مكنت اآللية اجلديدة لتوزيع التكاليف املعلن         .     ٢٠٠٨       يونيه   /                 يناير إىل حزيران   /                             خالل الفترة من كانون الثاين    

        ً               اجتماعاً وحلقة عمل      ٤٦  ل                           الربنامج من تقدمي الدعم        )٤٧ (    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨    تني                                          عنها يف امليزانية الربناجمية لفترة السن     
           أو املساعدة  /                                                                                         داخل بون وخارجها، وذلك عن طريق التسجيل املسبق للمشاركني وتسهيل أمور تأشريات السفر و         

   .                     يف الترتيبات اللوجستية

                         ترة املمتدة بني كـانون                    صفحة يف الف    ٢     ٣٥٨    نت                   وثيقة رمسية تضم      ١٩٣                       ، حرر الربنامج وجهز          ً وإمجاالً  - ٩٣
         من قبيل                 ددة يف واليته                                                                 ، مبا فيها وثائق اهليئات التداولية وغريها من الوثائق احمل             ٢٠٠٨       يونيه   /              يناير وحزيران  /     الثاين

                                 اآلجال احملددة لكل واحدة منـها         يف                                                      وقدمت وحدة الوثائق بنجاح مجيع تقارير االستعراض           .                تقارير االستعراض 
       يكن             بيد أنه مل     .     يونيه /              أبريل وحزيران  /                                                 ت التداولية باللغة اإلنكليزية قبل دوريت نيسان         يئا  اهل و       وثائق    ُ            وأُتيحت مجيع   

                     وإضـافة إىل ذلـك،        .        الجتماعات             املتزايد ل       تواتر ل            ً    للترمجة، نظراً ل         احملددة       ً                      دوماً باآلجال النهائية         تقيد           باإلمكان ال 
      ً         برناجماً لتدريب دمات شؤون املؤمترات برنامج خ      وضع                       وإصدارها يف الوقت احملدد،                            ولتحسني جودة الوثائق الرمسية

، أصدر الربنامج دليـل األسـلوب       ٢٠٠٨يناير  /ومنذ كانون الثاين     .                 بصدد الشروع فيه                         املكلفني بالصياغة وهو    
ألسلوب املستخدم يف مجيع    لتفاقيات و دليل لتدوين اال  بصدد  وهو  التحريري لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،       

     رع يف      ُ كما ُش  .ارية بشأن تغري املناخ، إضافة إىل عدد من املبادئ التوجيهية التحريرية األخرى          وثائق االتفاقية اإلط  
            وتتوخى هذه     . ً اً     مستمر              هذا التجديد                                                                     لقاعدة بيانات ختطيط وتعقب الوثائق الداخلية لألمانة وال يزال                شامل      جتديد  

   .                         ف واهليئات احلكومية الدولية                                 تيسري تدفق أفضل للمعلومات إىل األطرا   :                        املبادرات مجيعها اهلدف نفسه

               األطراف كجزء من            حيظى بتأييد   )          يف السنة       فترات    أربع (                             جدول زمين مكثف لفترات الدورات         مع وجود و  - ٩٤
                                                                    إىل مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                 إسهام                                   تنفيذ خطة عمل بايل، يلزم تقدمي       

                                                        للتعاون مع احلكومات املضيفة واملاحنة ومؤسـسات األمـم               تكرة   ب                                         األطراف يف بروتوكول كيوتو وإجياد طرق م      
 بالعمـل  املعـين  املخصص العامل الفريق                         وقد كانت التحضريات لدورات    .                              املتحدة يف متويل وتنظيم االجتماعات

     مؤمتر ، و)٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١(كرا أيف  اإلضافية االلتزامات يف للنظر املخصص العامل الفريق و التعاوين
               يف بوزنـان                تني الفرعيتني                                                                            اف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئ              األطر

                 وكان قد مت قبل                                                            جارية على قدم وساق خالل الفترة املشمولة بالتقرير،           )     ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢-  ١ (
        ملؤمتر    ١٥                  احملتمل للدورة                البلد املضيف        ر مع             والعمل جا    .                                                         تبادل الرسائل ذات الصلة وتوقيع اتفاقات البلد املضيف            ذلك  

             اإلضـافية         لدورات ل       إلعداد                 ً     والعمل جار أيضاً ل                                                   ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         ٥                 األطراف والدورة   
 .٢٠٠٩اإلضافية عام  االلتزامات يف للنظر املخصص العامل الفريق و التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل لفريق ل

  خدمات اإلعالم- طاء

: ت هـي  يوفر برنامج خدمات اإلعالم العمود الفقري التصاالت األمانة ويشمل ثالثة جماالت للخدما             - ٩٥
           الربنامج       ويسهر  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وإدارة املعارف؛ واالتصاالت والعالقات مع وسائط اإلعالم         

                                                      

)٤٧( FCCC/SBI/2007/8 ٢٥ و٨، الفقرتان. 
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                                                          اف باستخدام بنية حتتية موثوقـة وآمنـة لتكنولوجيـا                                                            كفالة تقدم العمل الذي صدر به تكليف من األطر             على  
              على اإلنترنـت      عام                                        موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ال                       كما يسهر على أن يكون                        املعلومات واالتصاالت،   

         ملـداوالت                                                           الوصول بسهولة إىل الوثائق واملعلومـات والبيانـات وا                              على متكني األطراف من          ً              متاحاً باستمرار، و  
                                                                          إطالع عامة اجلمهور باستمرار على عملية تغري املناخ من خالل نشر املواد                      سهر على         كما ي    .      الرمسية   ت           والتظاهرا

   .                               اإلعالمية والعالقات مع وسائط اإلعالم

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل الربنامج توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت              - ٩٦
حمطـة   ٩٣أضـاف   وأضاف الربنامج من مجلة ما       .جات اإلضافية للعملية احلكومية الدولية    لألمانة لتلبية االحتيا  

فـرت خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات        وقد وُ  . جيغابايت ١ ٠٠٠  وقدرة على ختزين البيانات بسعة     تشغيل
اإلضـافية   االلتزامات يف للنظر املخصص العامل  بون، إضافة إىل دورات الفريق يفلقة عمل ح٤٢  لواالتصاالت

كمـا قـدمت خـدمات     . يف بانكوك وبونتني الفرعينيالتعاوين، واهليئت بالعمل املعين املخصص العامل والفريق
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتمـاع        تاسعة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل الدورة ال     

وأضاف الربنامج جمموعة من خدمات دعم  . يف بونينا املعقودبروتوكول كارتاخينا امللحق هب  يف  الرابع لألطراف   
مـن  لوحدات خدمة افتراضية    بنية حتتية   اً  النظم اجلديدة إىل حافظة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستخدم       

  .)٤٨(ُنظُم لعدة أحدث طراز

 والـسجالت   وواصل الربنامج وضع وتنفيذ إجراءات إدارة السجالت بإنشاء خطط لتصنيف األعمـال             - ٩٧
                    الناجح لربنـامج       نقل                                                                      وقد أكمل املرحلة األوىل من إعداد الربنامج احلاسويب وختصيصه، وكفل ال            .لفائدة األمانة 

   .                                             الشؤون القانونية إىل نظام إدارة البيانات اجلديد

  يف تكليف، مبـا  هبا  صدر  يت  ونفذ الربنامج إجراءات إدارة املخاطر لكفالة استمرار أعمال مجيع النظم ال            - ٩٨
  .)٤٩(سجل املعامالت الدويليف دخول  وصلة التحكم ذلك

وواصل الربنامج كفالة التنظيم اجليد للمعلومات والبيانات والوثائق، مبا فيها الكتب وغريها من الوسائط،   - ٩٩
 الرد وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام الربنامج بتيسري .وسهولة استرجاعها للمستخدمني الداخليني واخلارجيني

   .وثائق رمسيةلحصول على  طلباً خارجياً ل٨٨من بينها طلب بيانات مرجعية عامة،  ٢ ٢٣٥ على

ويّسر هذا الربنامج الفهم العام لعملية تغري املناخ عن طريق االستجابة لطلبات احلصول على معلومات من   -    ١٠٠
 . اإلعالمية العامة واملنتجات اإلعالمية    تظاهراتوالخالل موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت          

                                                                                     على اإلنترنت يعمل كبوابة خارجية رئيسية لبيانات االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ              االتفاقية               وال يزال موقع  
    عدد  (   ة                                                   لتقرير، جرى حتميل الوثائق التالية بأعداد كبري        با                       وخالل الفترة املشمولة       .           املتعلقة هبا        وثائق    ال         علومات و   امل و

                                                      

لقاعدة بيانات قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، وقاعدة بيانات غازات الدفيئة، ووصلة تبادل البيانات  )٤٨(
مركز غازات الدفيئة، وسجل آلية التنمية النظيفة، ونظام معلومات آلية التنمية النظيفة، ونظام معلومات التنفيذ املشترك، و

 .سجالت املقاولة/، ونظام إدارة معلومات)TT: CLEAR(تبادل املعلومات التكنولوجية 

 .تطبيق املستمر إلجراءات إدارة املخاطريشرف فريق االستمرارية األعمال ،أنشئ حديثاً، على ال )٤٩(
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               ، وبرامج العمل  ) ١     ١٩٣     ٩١٦ (                 ، والوثاق الرمسية  )   ٩٦٣     ٣٠٦ (                البالغات الوطنية     ):                      عمليات التحميل بني قوسني
    ).  ٣٠     ١٨٥ (                                                                         ، والتقرير املتعلق بالتقدم املمكن إثباته يف إطار بروتوكول كيوتـو             )   ١٢٥     ٩٥٥ (                 الوطنية للتكيف   

 طلب حصول على ٢٦٠وتلقى الربنامج . ة مليون صفحة ووثيق٤٨,٥تصفح جرى  ماليني زيارة و٤,٣وسجلت 
وعمل برنامج خدمات اإلعالم بتعاون وثيق مع وسائط اإلعـالم           . منها من مؤسسات إعالمية    ١٤٧معلومات،  

 خطبـة وبيانـاً   ١١٦وأعد الربنامج ما جمموعه      .لتعزيز فهم وسائط اإلعالم لتغري املناخ وكفالة تغطيتها له بدقة         
  .للدوريات واجملالتأعدت ت خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وكذا مخس مقاالت ومقابلة وبياناً صحفياً قدم

، منها اجتماعـات ودورات     ة اجتماعاً ودور  ١٢ووفر الربنامج خدمات البث على اإلنترنت ملا جمموعه           - ١٠١
. )٥٠(وجلنة االمتثـال  اهليئات الفرعية وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة             

 خدمات البث على اإلنترنت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة التنـوع               الربنامج وفروإضافة إىل ذلك،    
 هـذا   ساهموقد   . يف بون  ين املعقود ،البيولوجي، واالجتماع الرابع لألطراف يف بروتوكول كارتاخينا امللحق هبا        

 .دوليةالكومية احلعملية يف شفافية الالعمل 

  اخلدمات اإلدارية-ياء 

يوفر برنامج اخلدمات اإلدارية خدمات الدعم املركزية يف جمال إدارة املوارد البشرية واملالية يف األمانة،                  - ١٠٢
يعمل كما أنه  . وترتيبات السفر، وإدارة األماكن، وعمليات الشراء،ووضع السياسات واملبادئ التوجيهية اإلدارية

يف  القضايا اإلدارية، ومع حكومة أملانيا يفألمم املتحدة يف جنيف واألمانة العامة لألمم املتحدة مع مكتب ابتنسيق 
  .املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق املقر

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، رصد الربنامج تنفيذ امليزانية الربناجمية لضمان إنفـاق األمـوال وفقـاً        - ١٠٣
للتنفيذ  الفرعية وأعد الربنامج تقريراً عن أداء امليزانية لتنظر فيه اهليئة .ام املايل لألمم املتحدةللواليات املعتمدة والنظ

 على تنفيذ برنامج العمل     ، يقترح فيه تدابري ملعاجلة آثار تقلبات أسعار الصرف السلبية         يف دورهتا الثامنة والعشرين   
دمات اإلدارية، مبساعدة برامج األمانة األخرى، احلفاظ على ويف الوقت نفسه، واصل برنامج اخل .احملدد يف واليتها

  .النفقات األساسية متماشية مع املوارد املدرجة يف امليزانية خالل الستة أشهر األوىل من فترة السنتني

 غري املسددة، وهو مـا مكـن        اشتراكاهتا، تابع الربنامج مع األطراف      انتظام التدفقات النقدية  ولضمان    - ١٠٤
، دعم ٢٠١١- ٢٠١٠ومن حيث التخطيط لفترة السنتني  . يف املائة من املسامهات املعتمدة  ٦٧,٥ة من مجع    األمان

 اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف      لعرضها على الربنامج األمني التنفيذي يف إعداد ميزانية برناجمية مقترحة سليمة وواقعية           
دارية تطوير إطار امليزنة القائمة على النتائج الرامي        ويف هذا السياق، واصل برنامج اخلدمات اإل       .دورهتا الثالثني 

  .إىل تعزيز الشفافية يف استخدام املوارد وإثبات حتقيق النتائج املتوقعة

                                                      

 .نتاجإ يوم ٥٦تطلبت خدمات البث على اإلنترنت  )٥٠(
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تنسيق جهود األمانة الرامية إىل مجع األموال لعدد من األنشطة احملددة يف واليتها              أيضاً   وواصل الربنامج   - ١٠٥
ستئماين لألنشطة التكميلية والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية         واليت متول عن طريق الصندوق اال     

مبلغاً إمجالياً ، حيث مجع ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك الزيادة يف عدد الدورات يف الفترة 
مسامهات آلية التنمية   هام من رسوم و   مبلغ  كما قام الربنامج برصد وتسجيل تسديد        . مليون دوالر  ١٣,٦ قدره

وبتعاون مـع    . مليون دوالر  ١٩,٦النظيفة وسجل املعامالت الدويل والتنفيذ املشترك، حيث وصل جمموعها إىل           
شعبة احلسابات يف األمم املتحدة، أنشئ صندوقان استئمانيان منفصالن آللية التنمية النظيفة وسجل املعـامالت               

  .)٥١(إىل األطراف تقارير عن املداخيل والنفقاتالعند تقدمي الدويل لكفالة هنج أكثر بساطة وشفافية 

ـ        - ١٠٦ اري هبـا  وعمالً باملعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة والنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة اجل
م جملس مراجعي ، وقا٢٠٠٧- ٢٠٠٦، أعدت وحدة العمليات املالية واإلدارية البيانات املالية لفترة السنتني العمل

وقدم اجمللس تقريره إىل األمني التنفيذي يف       . ٢٠٠٨مايو  /أبريل وأيار /حسابات األمم املتحدة مبراجعتها يف نيسان     
ونسق اجمللس مع   . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وأصدر اجمللس رأياً بدون حتفظات بشأن البيانات املالية للفترة           .أغسطس/آب

 واستعرض تغطية املراجعة الداخلية للحـسابات       ،راجعة احلسابات مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف التخطيط مل      
   .لعمليات جملس خدمات الرقابة الداخلية لتقييم مدى الثقة اليت ميكن وضعها يف عمله

حتت  وحتليل تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات    ، وتقرير اجمللس  املراجعة،البيانات املالية   كلّ من   وضع  يوس  - ١٠٧
  . ملؤمتر األطراف١٤ورة  األطراف يف الدتصرف

 ٢٠٠٧يوليـه   / وظيفة يف الفترة املمتدة بني متوز      ٩٥ويف جمال املوارد البشرية، مت اإلعالن عما جمموعه           - ١٠٨
كما واصل الربنامج تنويـع     . )٥٢( يف املائة  ٢٥، وهو ما ميثل زيادة يف الشواغر مبا يقارب          ٢٠٠٨يونيه  /وحزيران

عة املستخدمة للتعيني، مبا يف ذلك االستهداف اإلقليمي واستخدام الـشبكات        وسائط اإلعالم اإللكترونية واملطبو   
التوازن اجلغـرايف   بعناية  وسرياعى   .البلدان غري املدرجة يف املدرجة يف املرفق األول        من    املرشحني لباخلارجية جل 

املرشحني املؤهلني مـن  على  و،التعيني، مع تركيز االهتمام على املرشحاتوالتوازن بني اجلنسني يف مجيع مراحل     
 عدد زاد، ٢٠٠٨يونيه / وحزيران٢٠٠٧يوليه /بني متوزاملمتدة ويف الفترة   .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     

للمزيد ( يف املائة ٤٧,١ إىل ٤٣,١املوظفني من الفئة الفنية فما فوق من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من 
  ويف الفترة نفسها، ارتفع عدد املوظفات من الفئة الفنيـة فمـا فـوق               .)لرابع أدناه انظر الفصل ا  من التفاصيل   

  . يف املائة٣٤,٦ إىل ٣٠,٣من 

 إىل الفرص   ارستمربا  املوظفني  إىل ضمان وصول   ٢٠٠٧وأدى اعتماد نظام منقح الختيار املوظفني عام          - ١٠٩
عيني املوظفني ذوي املهارات والتأهيـل املالئـم        زيادة التركيز على التخطيط االستراتيجي يف ت      أدت  و .الوظيفية

قلص وسـي  . ووفرت أرضية لتلبية حاجات املستقبل     ،ألمانةيف ا لقدرات املوجودة   لأكرب  إىل تعزيز   واالحتفاظ هبم   
                                                      

 .٢٠٠٨سبتمرب /سيبدأ الصندوقان االستئمانيان العمل اعتباراً من أيلول )٥١(

 وظيفة أخرى يف مرحلة ١٨ وظيفة وكانت ٩٥ من أصل ٧٧وقت إجناز هذا التقرير، كان قد مت ملء  )٥٢(
 .عينياالنتهاء من إجراءات الت
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التجهيز اليـدوي املطلـوب     من  حدث للمرشحني الداخليني واخلارجيني     نظام لتقدمي الطلبات على اإلنترنت استُ     
 املساعدة نيوالعمل جار من أجل تعزيز عملية توجيه املوظفني اجلدد وحتس . تعيني أبسط وأسلسويؤدي إىل عملية

 مستشار للموظفني سيقدم املشورة املهنيـة      تعينيومت   .ن تقدمهما األمانة إىل مجيع املوظفني وأسرهم      يوالدعم اللذ 
  .حسب احلاجةملوظفني إىل اواحملايدة 

دمات لتيسري اخل، وجيري تقدمي عطاءات لتحديد مقدمي ٢٠٠٨م أداء األمانة للعام     وجرى تنفيذ نظام منقح لتقيي      -١١٠
وجيـري التخطـيط     .عملية شاملة جلمع التغذية االرجتاعية وما يلي ذلك من تدريب وتوجيه إداري لفائدة اإلدارة العليا              

  .ملعتكف جلميع املوظفني

بدل اإلقامة اليـومي ملـا      توفري  ترتيبات السفر و  لى  سهر الربنامج ع  ة بالتقرير،   ـوخالل الفترة املشمول    - ١١١
 الثامنـة والعـشرون     ةالدورمنها  ،   اجتماعاً ٤٩ احضروُتموَّل مشاركتهم،   ممن   مشارك وخبري    ١ ٠٠٠يقارب  

ل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية والفريق العامـل         ـ يف بون واجتماعات الفريق العام     تني الفرعي تنيللهيئ
 طلـب شـراء سـلع       ٢٠٠ويف جمال املشتريات، ُجهز ما يقارب       . ك بالعمل التعاوين يف بانكو    املخصص املعين 

  . من الدوالرات ماليني دوالر٦,٤وخدمات، بقيمة إمجالية تقارب 

ويف ضوء استمرار منو األمانة، تبذل جهود خاصة لالستخدام األمثل للحيز املكتيب املوجود يف مقرها من                  - ١١٢
                     مركز املؤمترات اجلديد يف      إلجناز                                                كما نسق برنامج اخلدمات اإلدارية مع حكومة أملانيا    .دداجل وظفنياملأجل إيواء   
  .           األمم املتحدة   ّ   مركّب                                  ً            وتوفري مرافق كافية ومستدامة بيئياً لألمانة يف  ،    ٢٠٠٩      نهاية  ل          بون املقرر 

 املوارد البشرية - رابعاً

 املوظفون - ألف

 وظيفة من الفئة ٨٨ مكون من وظفنيم جدول مالك ،١٣- م أ/١٣ه مقرروجب  مب،اعتمد مؤمتر األطراف  - ١١٣
 وظيفة يف إطار الصندوق االستئماين ١٨٥وعالوة على هذا، أنشئت  .وظيفة من فئة اخلدمات العامة ٥٢,٥ والفنية

انية وعقب ختفيض القيمة احلقيقية للميز ).النفقات العامة(لألنشطة التكميلية وصندوق بون وتكاليف دعم الربامج 
وتـرد   . يف إطار امليزانية األساسية ومت جتميدها      الثابتة، مل يكن باإلمكان متويل ثالث من الوظائف         املقترحة أصالً 

وتعين . ١١ يف اجلدول    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠عدد الوظائف اليت ُشغلت حىت      بمقارنة لعدد الوظائف املعتمدة     
حمددة املدة لعام أو أكثر، ومت تعيينهم يف ُمنحوا عقوداً لها موظفون يف اجلدول الوظائف اليت شغ    " اليت ُشغلت "الوظائف  
  .االستعراض مبا يف ذلك االستعراض من قبل جملس ،تعينيالعملية ميع إجراءات بعد مرورهم جبالثابتة الوظائف 

 ٢١فئة الفنية و موظفاً من ال٢٦، مت تعيني موظفاً مت تعيينهم يف الوظائف الثابتة ٢٣٥,٥ل اوباإلضافة إىل   - ١١٤
يونيه ليـصبح العـدد اإلمجـايل       / حزيران ٣٠موظفاً من فئة اخلدمات العامة مبوجب عقود مساعدة مؤقتة حىت           

 . وظيفة٢٨٢,٥ وظائفلل
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 حبسب  اليت ُشغلت والوظائف  الثابتة  مقارنة بني الوظائف     - ١١اجلدول 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠مصدر التمويل، حىت 

  
  األساسيةالوظائف

  فوظائ
 الصندوق التكميلي

  وظائف
 صندوق بون

  وظائف
  العامةالنفقات

  
 اجملموع

 

 شغولةامل عتمدةامل شغولةامل عتمدةامل شغولةامل عتمدةامل شغولةامل عتمدةامل شغولةامل عتمدةامل

 ١ ١       ١ ١ أ ع م

 ٣ ٤     ١ ١ ٢ ٣ ٢-مد

 ٥ ٨ ١ ١    ١ ٤ ٦ ١-مد

 )أ(١٤ ١٩ ٢ ٢    ٥ ١٢ ١٢ ٥-ف

  )أ(٢٨ ٤٣ ١ ٢   ٨ ١٧ ١٩ ٢٤ ٤-ف

 ٥٢ ٧٥ ٨ ٨ ١ ١ ٢٠ ٣٤ ٢٣ ٣٢ ٣-ف

 ٣٢ ٤٥ ٢ ٤ ١ ١ ٢١ ٣٠ ٨ ١٠ ٢-ف

 ١ ١     ١ ١   ١-ف

 ١٣٦ ١٩٦ ١٤ ١٧ ٢ ٢ ٥١ ٨٩ ٦٩ ٨٨ اجملموع الفرعي

 ٩٩,٥ ١٢٩,٥ ٢٣ ٢٩ ٦ ٦ ٢٦ ٤٢ ٤٤,٥ ٥٢,٥ خ ع

 ٢٣٥,٥ ٣٢٥,٥ ٣٧ ٤٦ ٨ ٨ ٧٧ ١٣١ ١١٣,٥ ١٤٠,٥ )ب(ع الكلياجملمو

  .ةالفئة الفني= فئة اخلدمات العامة، ف= مدير، خ ع= أمني عام مساعد، مد= أ ع م: ملختصراتا

  .وظيفة يشغلها موظف برتبة أدىن ألغراض إدارية فقط  )أ(  

يرجع معدل الشواغر املرتفع نسبياً إىل العدد الكبري من الوظائف اليت أنشئت يف إطار بند التمويـل                   )ب(  
  . لوحده٢٠٠٨ير فربا/التكميلي يف شباط

 فيما بني املوظفني من الفئـة       بني اجلنسني واصلت األمانة تعزيز جهودها فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف والتوازن          و  -١١٥
تغطي أكرب قدر ممكن من األطراف      و وسائط إعالم إقليمية وعاملية      ةيف عد تنشر  اإلعالنات عن الشواغر    ف .الفنية فما فوق  

معلومات عن التوزيع اجلغرايف للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما          ) أ(١٢وترد يف اجلدول     .األولغري املدرجة يف املرفق     
أما توزيع املوظفني من الفئة الفنية فما فوق بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غـري املدرجـة فيـه               .فوق

، زادت  ٢٠٠٨يونيـه   / إىل حزيران  ٢٠٠٧يوليه  /متوزيف الفترة من    و ).ب(١٢ فريد يف اجلـدول     ،وحسب نوع اجلنس  
زادت النسبة املائوية للموظفني من األطراف غري املدرجة يف         كما  .  يف املائة  ٣٤,٦ إىل   ٣٠,٣النسبة املئوية للموظفات من     

  . يف املائة٤٧,١ إىل ٤٣,١ما فوق من واملرفق األول يف الفئة الفنية 
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موظفني املعينني يف الفئة الفنية وما فـوق،        التوزيع اجلغرايف لل    - )أ(١٢اجلدول 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠حىت 

  
 الرتبة

  
 أفريقيا

  
 آسيا واحمليط اهلادئ

أمريكا الالتينية ومنطقة 
 ييبالبحر الكار

  
 أوروبا الشرقية

أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

  
 اجملموع

 ١ ١     أ ع م

 ٣ ٢    ١  ٢- مد
 ٥ ١ ١ ١ ١ ١ ١- مد
 ١٤ ٥ ١ ١ ٢ ٥ ٥- ف
 ٢٨ ١٢ ٣ ٤ ٦ ٣ ٤- ف
 ٥٢ ٢٢ ٨ ٤ ١٥ ٣ ٣- ف
 ٣٢ ١٠ ٣ ٧ ١١ ١ ٢- ف
  ١  ١     ١- ف
 ١٣٦ ٥٤ ١٦ ١٧ ٣٦ ١٣ جملموعا

 ١٠٠ ٣٩,٧ ١١,٨ ١٢,٥ ٢٦,٥ ٩,٥ النسبة املئوية من اجملموع

 .الفئة الفنية= مدير، ف= أمني عام مساعد، مد= أ ع م :املختصرات

ني يف الفئة الفنية وما فوق بني األطراف املدرجة يف املرفـق            توزيع املوظفني املعين    -)ب(١٢اجلدول 
 األول واألطراف غري املدرجة فيه، وبني اجلنسني

 الرتبة

  البلدان املدرجة يف 
 املرفق األول

البلدان غري املدرجة يف 
 إناث ذكور املرفق األول

  ١  ١  أ ع م

  ٣ ١ ٢ ٢- مد

 ١ ٤ ٣ ٢ ١- مد

 ٥ ٩ ٨ ٦ ٥- ف

 ٦ ٢٢ ١٢ ١٦ ٤- ف

 ٢٢ ٣٠ ٢١ ٣١ ٣- ف

 ١٣ ١٩ ١٩  ١٣ ٢- ف

  ١   ١ ١- ف

 ٤٧ ٨٩ ٦٤  ٧٢ اجملموع

 ٣٤,٦ ٦٥,٤ ٤٧,١  ٥٢,٩ ئوية من اجملموعالنسبة امل

  .الفئة الفنية= مدير، ف= أمني عام مساعد، مد= أ ع م :املختصرات
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 االستشاريون وفرادى املتعاقديناخلرباء  - باء

 مـن فـرادى     ٨١، مت التعاقد مع ما جمموعه       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠يناير و / كانون الثاين  ١يف الفترة ما بني       -١١٦
 شهر عمـل بتكلفـة      ١١١,٥ما جمموعه   هؤالء اخلرباء االستشاريون واملتعاقدون     قدم  و. اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين  

ن كيفية توزيـع هـذه       معلومات ع  ١٣ويقدم اجلدول    . دوالراً يف إطار مجيع مصادر التمويل      ٧١٢ ٤٢٩إمجالية قدرها   
 .اخلدمات بني خمتلف الربامج

 ١خدمات فرادى اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين حسب الربنامج، يف الفتـرة مـن               -١٣اجلدول 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠يناير إىل /كانون الثاين

 )دوالربال(التكاليف   أشهر- شخص   الربنامج

 ٢٣ ١٩٦ ٣,٥ التوجيه التنفيذي واإلدارة

 ١٨ ٠٣٩ ٢,٧  التقارير والبيانات والتحليلتقدمي

 ٣٧ ١٨٤ ٤,٠ الدعم املايل والتقين

 ٤٢ ١٣٨ ٤,٩ مالتكيف والتكنولوجيا والعل

 ١٥٣ ٧٥٠ ٢٦,٣ آليات التنمية املستدامة

 -  -  الشؤون القانونية

 -  -   األمني التنفيذيوكيلمكتب 

 ١٢٧ ٦٩٦ ٢٢,٤ خدمات شؤون املؤمترات

 ٢٠٩ ٣٧٤ ٣١,٥ خدمات اإلعالم

 ١٠١ ٠٥٢ ١٦,٢ اخلدمات اإلدارية

 ٧١٢ ٤٢٩ ١١١,٥ اجملموع

_ _ _ _ _ 

 


