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  موجز    
تعرض هذه الوثيقة أداء ميزانية الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة خـالل              
والغرض هو إطالع األطـراف     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨نتني   األوىل من فترة الس    ١٨    لاألشهر ا 

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠على اإليرادات والنفقات والنتائج احملرزة حىت 
 مليون دوالر   ٣٩,٢٥ مبلغ قدره    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠وكان قد ورد حىت       

 يف املائة مـن جممـوع املـسامهات         ٧٨,٥من دوالرات الواليات املتحدة أو ما يعادل        
وبلغت التربعات املقدمـة إىل الـصندوق االسـتئماين         . املتوقعة لفترة السنتني  اإلرشادية  

 مليـون دوالر، والتربعـات املقدمـة إىل         ١١,٣للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية      
  . مليون دوالر٣٣,٣الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية 

 املائة مـن مـوارد       يف ٦٨وعند هذه النقطة من فترة السنتني، كان قد أنفق حنو             
امليزانية األساسية على أنشطة صدر هبا تكليف وعلى حتقيق النتائج املتوقعة لربنامج عمـل              

وباإلضافة إىل متويل املشاركة يف دورات اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف          . فترة السنتني 
، أُنفق مبلـغ    FCCC/SBI/2007/8/Add.2واألنشطة اليت صدر هبا تكليف واملبينة يف الوثيقة         

 ماليني دوالر من الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية           ٤,٠٥قدره  
 مليون دوالر من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة لتغطيـة           ١٢,٦ومبلغ قدره   

  .األنشطة املتصلة بالدورات اإلضافية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير
نفيذ مدعوة إىل اإلحاطة علماً باملعلومات املعروضـة واقتـراح          واهليئة الفرعية للت    

مشروع مقرر بشأن املسائل اإلدارية واملالية وتوصية مؤمتر األطراف باعتماده يف دورتـه             
اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو            

  .باعتماده يف دورته اخلامسة
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  مقدمة  -أوالً   

 الوالية  -ألف   

 امل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول        مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف الع     وافق  -١
علـى  ،  ٣-م أإ /١١ و ١٣-م أ /١٣يف مقرريهما   ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (كيوتو  

، وطلبا إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر         ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
  .ح ما قد يلزم من تعديالت على امليزانيةاألطراف تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقتر

  نطاق املذكرة  -باء   
. ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية حىت        -٢

، اليت تتضمن برنامج عمل األمانة      FCCC/SBI/2007/8/Add.1 بالوثيقة   رنةًتوينبغي أن ُتقرأ مق   
، اليت تقدم معلومات حمدثة عـن حالـة         FCCC/SBI/2009/INF.10لفترة السنتني، وبالوثيقة    

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٥االشتراكات حىت 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ   -جيم   
قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اإلحاطة علماً باملعلومـات املقدمـة والبـت يف                 -٣

م إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية الـيت           اإلجراءات اليت قد يلز   
اجتمـاع  /ومـؤمتر األطـراف   سيوصى باعتمادها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة         

  . األطراف يف دورته اخلامسة

  إجناز الربامج  -ثانياً   
الذي ينص على    ٢٠٠٩-٢٠٠٨يستند إجناز الربامج إىل برنامج عمل فترة السنتني           -٤

 لكل برنـامج، والواليـات      قررةالواليات واألهداف والنتائج املتوقعة واألنشطة الرئيسية امل      
ـ       . املمنوحة لألمانة بعد عرض برنامج العمل       بالوثيقـة   اًلذا ينبغي أن ُيقرأ هذا الفرع مقترن

FCCC/SBI/2007/8/Add.1اليت تبني برنامج العمل ،.  
 هو برنامج العمل األول لألمانة الـذي        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وبرنامج عمل فترة السنتني     -٥

. عن اإلجنازات العامـة لألمانـة     مبعلومات   األطراف   زويديتضمن مؤشرات أداء ُيقصد هبا ت     
 درجة رضا األطراف عن عمـل األمانـة؛         :)١(وفيما يلي مؤشرات األداء على نطاق األمانة      

                                                           
)١( FCCC/SBI/2007/8 وAdd.1. 
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 االتفاقيـة  يـة تواتر اإلشـارة إىل عمل والنسبة املئوية للواليات املنجزة يف الوقت املطلوب؛ و    
  . اإلطارية يف وسائط اإلعالم؛ ومعدل استخدام األموال األساسية والتكميلية

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وبغية حتديد درجة رضا األطراف عن عمل األمانة خالل فترة الـسنتني          -٦
لواردة مـن   وستتاح نتائج هذا االستبيان مىت بلغت الردود ا       . ستتلقى مجيع األطراف استبياناً   

  .مجيع املناطق معدالً معقوالً
وبغية حتديد النسبة املئوية للواليات املنجزة يف الوقت املطلوب، استعرضت األمانـة              -٧

االتفاقية وبروتوكول كيوتو وتقارير الدورات الصادرة عـن مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر              
لوجية واهليئـة الفرعيـة     اجتماع األطراف واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو      /األطراف

للتنفيذ والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق             
والفريق العامل املخصص املعين    ) فريق االلتزامات اإلضافية  (األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

، وحددت الواليات   )٢()فريق العمل التعاوين  (بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       
وإذا كانـت مجيـع     . اخلاصة بالنواتج اليت كان مقرراً إجنازها خالل الفترة املشمولة بالتقرير         

الفترة املشمولة بالتقرير قد أجنزت فعالً فإن بعضها مل ينجز          خالل  النواتج املتوقعة من األمانة     
رقـات بـسبب تـأخر      وتأجل يف كثري من األحيان إصدار وثائق املتف       . يف الوقت املطلوب  

ومن األسباب األخرى للتأخر يف إصدار الوثائق احلاجـة إىل تقـدمي            . األطراف يف تقدميها  
معلومات حمدثة، مبا يف ذلك التقارير املتعلقة باجتماعات أفرقة اخلرباء أو اهليئات املنـشاة أو               

  . عدهغري ذلك من االجتماعات اليت تعقد قبيل املوعد النهائي لتقدمي الوثائق أو ب
وزاد إىل حد كبري تواتر تناول عملية االتفاقية اإلطارية يف وسائط اإلعالم خـالل                -٨

السنتني املاضيتني نتيجة نشر تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ،              
ة، وظهـور   ومنظومة األمم املتحدة مسألة تغري املناخ مسألة ذات أولوي        العام  واعتبار األمني   

وآلية التنمية النظيفة، وزيادة االهتمام السياسي بعملية االتفاقية اإلطاريـة          " سوق الكربون "
ال جدال يف   و. باعتبارها وسيلة للتصدي على نطاق عاملي للمشاكل اليت يطرحها تغري املناخ          

انعقاد مؤمتر  ة  هي فتر عملية االتفاقية اإلطارية بأوسع تغطية إعالمية،       أن الفترة اليت حتظى فيها      
  .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف

وتـرد  . وما فئت األمانة تبلغ عن معدل استخدام األموال على مدى سنوات عديدة          -٩
  .)٣(معلومات عن ذلك يف املرفق األول هلذه الوثيقة

                                                           
اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وجلنـة       (تدَرج يف هذا التحليل الطلبات املقدمة من اهليئات املنشأة          مل   )٢(

 ).اإلشراف على التنفيذ املشترك، وجلنة االمتثال

ويتضمن املرفق األول معلومات عـن      .  من املرفق األول   ٦يرد معدل استخدام األموال األساسية يف الفقرة         )٣(
الستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية          حالة الصندوق ا  

 .يف إطار االتفاقية، والصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا
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 وتقدم الفروع التالية عرضاً عاماً موجزاً ملسؤوليات كل برنامج، وتبني مدى إجنـاز            -١٠
ج املتوقعة لربنامج العمل لفترة السنتني، وتوجز األنشطة الـيت أسـهمت يف حتقيـق               ـالنتائ

  . األمانة إجنازات

  التوجيه التنفيذي واإلدارة  -ألف   
يكفل برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة االتساق العام على نطاق اإلمانة واستجابتها             -١١

وهو يوفر التوجيه والقيادة االسـتراتيجيني      . توالحتياجات هيئات االتفاقية وبروتوكول كيو    
  .ويسهل حتقيق األهداف على نطاق األمانة

وأشرف األمني التنفيذي على أنشطة األمانـة يف دعم تنفيذ األعمال املـستهلة يف               -١٢
، ٢٠٠٧ديسمرب  /مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ املعقود يف بايل بإندونيسيا يف كانون األول           

اجتماع األطراف واهليئة الفرعيـة     /لك الدعم املقدم ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      مبا يف ذ  
للتنفيـذ واهليئة الفرعية للمشورة التقنية والتكنولوجية وفريق االلتزامات اإلضـافية وفريـق            

  .العمل التعاوين
لتوجيه وأنشأ األمني التنفيذي فريق الدعم املعين خبريطة طريق بايل يف إطار برنامج ا              -١٣

التنفيذي واإلدارة من أجل تنسيق الدعم املقدم إىل كل من فريق االلتزامات اإلضافية وفريق              
العمل التعاوين وحرص على ضمان التكامل بني األعمال اجلارية يف خمتلف بـرامج األمانـة               

 الـيت   وقد أجنزت األمانة مجيع النواتج    . والردود املقدمة إىل القضايا الناشئة يف إطار الفريقني       
 خالل الفترة املـشمولة     )٥(وفريق العمل التعاوين   )٤(طلبها كل من فريق االلتزامات اإلضافية     

 بدعم من األمانة الـيت      ٢٠٠٩ودخل كال الفريقني طور التفاوض الكامل يف عام         . بالتقرير
  .قدمت التسهيالت لعمل رئيسي الفريقني

مع األمانة العامة لألمـم املتحـدة       وعزز برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة تعاونه         -١٤
والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية بغية دعم عملية االتفاقية اإلطاريـة واإلجـراءات            

وتشمل التـدابري   . اجتماع األطراف /املتخذة لتنفيذ مقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
 واملـشاركة يف    )٦(ة العليا ملوظفي اإلدار مني التنفيذي عقد معتكفات مشتركة      اليت اختذها األ  

                                                           
تشمل النواتج عقد حلقات عمل وإصدار مذكرة معلومات وعرض مسامهات األطـراف علـى املوقـع                 )٤(

 .لشبكي لالتفاقيةا

تشمل النواتج إصدار ثالث ورقات تقنية ومذكرة معلومات وجتميع املقترحات املقدمـة مـن األطـراف        )٥(
، وتيسري عقد حلقات عمـل      )خطة عمل بايل   (١٣ -م أ   /١واملنظمات اليت هلا صفة مراقب بشأن املقرر        

 .بايلوأنشطة أخرى من أجل حتسني وتعميق فهم العناصر الواردة يف خطة عمل 

ُعقدت املعتكفات باالشتراك مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم               )٦(
 .املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل
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، طلب األمني العام    ٢٠٠٨وبناء على مبادرة من األمانة يف مطلع عام         . )٧(اجتماعات وزارية 
إىل الكيانات العاملة ضمن منظومة األمم املتحدة أن تنسق عملها يف جمال تغري املناخ دعمـاً                

سـبتمرب  / أيلول ٢٢عام يف   وسيعقد األمني ال  . لعملية االتفاقية اإلطارية، كلٌ يف جمال ختصصه      
 مؤمتر قمة بشأن تغري املناخ يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك بالواليـات املتحـدة                ٢٠٠٩

األمريكية من أجل توليد زخم سياسي على أعلى املستويات السياسية لتشجيع احلكومـات             
ـ               . دامنركعلى التوصل إىل اتفاق يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف كوبنهاغن بال
  . ويقدم برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة دعماً فنياً لألمني العام يف إعداد مؤمتر القمة

واختُذت تدابري لتعزيز وحتسني التنسيق بني كبار املديرين للنهوض بإجناز الربامج عن              -١٥
 مجيع رؤسـاء    وأفضت اجلهود اليت بذهلا   . طريق اإلدارة الفعالة ملوارد األمانة البشرية واملالية      

. )٨(الربامج إىل حتقيق توازن جغرايف أكثر عدالة بني املوظفني من الفئة الفنيـة ومـا فوقهـا                
وتواصل األمانة بذل جهودها الستقدام أفضل املوظفني تأهيالً مبا يعكس طيفاً جغرافياً واسعاً             

  .وحيقق التوازن بني اجلنسني
 فريق اإلدارة رصد امليزانية الربناجمية لفترة       وكفل التنسيق الفعال واملنتظم الذي قام به        -١٦

 واستخدامها بصورة مالئمة، كما كفل إدارة األمـوال التكميليـة           ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  
ومتخضت جهود مجع األموال عن مسامهات سـخية قدمتـها          . واستخدامها بصورة فعالة  

 والـصندوق   )٩(يـة األطراف إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطار        
 ٢٠١١-٢٠١٠وأعدت األمانة ميزانية فتـرة الـسنتني        . )١٠(االستئماين لألنشطة التكميلية  
وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ كالً من مؤمتر األطراف ومؤمتر         . بالتشاور الوثيق مع األطراف   

اجتماع األطراف باعتماد مقرر بشأن امليزانيـة يف دورتيهمـا اخلامـسة عـشرة        /األطراف
  .)١١(اخلامسة على التوايلو

وتشمل التدابري املتخذة لضمان رضا املوظفني توفري خدمات أمني مظامل ومستشار             -١٧
وُتبـذل  . ٢٠٠٩أبريل  /للموظفني وكذلك تنظيم معتكف شامل جلميع املوظفني يف نيسان        

 حالياً جهود ملعاجلة الشواغل اليت أثارها املوظفون أثناء املعتكـف، مبـا يف ذلـك حتـسني               
  .االتصاالت الداخلية

                                                           
ادي وجلنـة   شارك األمني التنفيذي يف اجتماعات وزارية عقدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص             )٧(

األمم املتحدة للتنمية املستدامة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل، ودعا إىل زيادة العمل يف جمـال   
 .تغري املناخ

 .انظر املرفق الثاين )٨(

أبريـل  / دوالراً يف هناية نيسان    ٣ ٢١٥ ٤٨٥بلغ رصيد الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية          )٩(
٢٠٠٧ (FCCC/SBI/2007/INF.5)٢٠٠٩يونيه / دوالراً يف هناية حزيران١ ١٧٥ ٠٤٣,٩٣ و. 

 . من املرفق األول١٤انظر الفقرة  )١٠(

)١١( FCCC/SBI/2009/8. 
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  مكتب وكيل األمني التنفيذي  -باء   
يدعم مكتب وكيل األمني التنفيذي رئيس ومكتـب مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                -١٨

اجتماع األطراف، ويتوىل توجيه وتنسيق الدعم املقدم إىل العملية احلكومية الدولية           /األطراف
مني التنفيذي يف كفالة اتساق عمـل       ويساعد وكيل األمني التنفيذي األ    . على نطاق األمانة  

اخلدمات اإلداريـة وخـدمات شـؤون املـؤمترات         (األمانة ويشرف على برامج اخلدمات      
  ).وخدمات املعلومات

وقدم مكتب وكيل األمني التنفيذي وفريق األمانة التابع له املعين مبـؤمتر األطـراف         -١٩
متر األطراف والـدورة الرابعـة ملـؤمتر        دعماً استراتيجياً يف اإلعداد للدورة الرابعة عشرة ملؤ       

اجتماع األطراف والدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملـؤمتر           /األطراف
اجتماع األطراف، مبا يف ذلك وضع سيناريوهات لتنظيم هذه الدورات، وجتميـع            /األطراف

ستراتيجي واإلجرائـي   جداول األعمال املؤقتة وشروحها، وتنسيق الوثائق، وتوفري الدعم اال        
لرؤساء مؤمتر األطراف ومكتبه، مبا يف ذلك تنظيم عشرة اجتماعات ملكتب مؤمتر األطـراف    

ويف أعقاب الدورة الرابعـة     . اجتماع األطراف يف الفترة املشمولة بالتقرير     /ومؤمتر األطراف 
كتب وكيل  اجتماع األطراف، كفل م   /عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف      

اجتماع األطراف وإصـدارمها  /األمني التنفيذي إمتام تقريري مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف  
  . يف الوقت املناسب

وباإلضافة إىل تنسيق الدعم املقدم على نطاق األمانة إىل دورات مـؤمتر األطـراف         -٢٠
ولية عن تيسري   اجتماع األطراف، توىل مكتب وكيل األمني التنفيذي املسؤ       /ومؤمتر األطراف 

ويف هذا الصدد، قدم وكيل األمني التنفيذي املـشورة إىل          . أعمال فريق االلتزامات اإلضافية   
رئيس الفريق ونّسق الدعم اللوجيسيت والفين املقدم من األمانة إىل الفريق وفتـرات دوراتـه               

ى حنـو   وأُعدت وثائق عالية اجلودة يف الوقت املناسب لتيسري مفاوضات الفريق، عل          . الست
اجتمـاع  /ساعده يف التقدم حنو حتقيق هدفه املتمثل يف تقدمي نتائج أعماله إىل مؤمتر األطراف             

  .األطراف يف دورته اخلامسة يف كوبنهاغن
أربع فترات دورات   (ويف ضوء اجلدول الزمين للدورات الكثيف كثافة ال سابق هلا             -٢١

ري الـدعم املالئـم هلـذه       ، طرح توف  )٢٠٠٩ وست فترات دورات يف عام       ٢٠٠٨يف عام   
.  حتديات كبرية من حيث تعبئة املوارد وتنسيق عمليات الـدعم والتخطـيط هلـا              نشطةاأل

وأشرف وكيل األمني التنفيذي على عمل كل من خدمات املعلومات واخلدمات اإلداريـة             
  . وخدمات شؤون املؤمترات، لضمان تقدمي األمانة خدمات متكاملة وفعالة إىل األطراف

 توجيهات املؤسسي، قدم وكيل األمني التنفيذي    هافيما يتعلق بإدارة األمانة وتطوير    و  -٢٢
استراتيجية بشأن عدد من املشاريع هبدف تعزيز األمانة، وال سيما يف ضوء عـبء العمـل                

رسم خريطة طريق على نطاق األمانة      : وتشمل التدابري ما يلي   . املكثف واستمرار منوه السريع   
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أقصى إىل   التآزركل جديد إلدارة تكنولوجيا املعلومات من أجل زيادة أوجه   نشاء هي متهيداً إل 
حد وترشيد خدمات إدارة البيانات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتزايـدة التعقيـد؛      
وإجراء استعراض خارجي شامل للعمليات اإلدارية يف األمانة من أجل زيادة كفاءة الـدعم              

ف؛ ووضع سياسة تتعلق بتضارب املصاحل والسرية من أجل تشجيع          اإلداري املقدم إىل األطرا   
املمارسات اليت تتالىف تضارب املصاحل وحتمي سرية املعلومات؛ واختاذ مبـادرة للتـدريب             
اإلداري هبدف تعزيز املهارات اإلدارية لدى موظفي اإلدارة العليا؛ واختاذ عدد من التـدابري              

جلميـع  شـامل   بني املوظفني، مبا يف ذلك تنظيم معتكف   الرامية إىل تعزيز التواصل والتعاون    
وأشرف مكتب وكيل األمني التنفيـذي      . استقبال املوظفني اجلدد  املوظفني وحتسني برنامج    

على التعاون املكثف مع احلكومة املضيفة لضمان توفري حيز مكتيب كاٍف لألمانة اليت ُيتوقـع             
  .ث تضيق عليهم األماكن املتاحة حالياًأن يزداد عدد موظفيها يف املستقبل القريب حبي

  اإلبالغ والبيانات والتحليل  -جيم   
يدعم برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل العملية احلكومية الدولية يف املسائل املتعلقة             -٢٣

ـ              ق ـبالبالغات الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرف
 ذلك عمليات استعراضها والكميات املُخصصة وُنظـم التـسجيل وأدوات           مبا يف  لالتفاقية

وتوىل الربنامج أيضاً املسؤولية عن تنسيق الدعم املقـدم         . السياسة العامة واالجتار باالنبعاثات   
 وأسهم يف سري عمل اهليئة بفعالية وكفـاءة خـالل           ٢٠٠٨إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف عام       

  . يرالفترة املشمولة بالتقر
وكفل برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل استمرار عملية استعراض قـوائم اجلـرد              -٢٤

مبوجب االتفاقية، اليت ترمي إىل حتسني دقة قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف               
املُدرجة يف املرفق األول وموثوقيتها واكتماهلا؛ وكفل الربنامج أيضاً االنتقـال الـسلس إىل              

 ١الغ واالستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو الذي بدأ بتقدمي التقارير األوليـة قبـل              اإلب
وكفل الربنامج كذلك استمرار عمليـة اسـتعراض البالغـات          . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

الوطنية، اليت ترمي إىل توفري تقييم تقين شامل للجهود اليت تبذهلا األطراف املُدرجة يف املرفق               
  .ا مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتولتنفيذ التزاماهت

وواصل برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل دعم عمليـات االسـتعراض املعمَّقـة              -٢٥
للبالغات الوطنية الرابعة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ وسـوف ُتـستكمل      

وشـرعت األمانـة يف     . )١٢( املتبقية ١١    لعمليات االستعراض هذه بنشر تقارير االستعراض ا      
اإلعداد الستعراض البالغات الوطنية اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول املطلـوب     

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١تقدميها قبل 
                                                           

 بالغاً ١٦واسُتعرض .  بالغاً وطنياً خالل الفترة املشمولة بالتقرير  ٢١    لمركزي  أُجريت عمليات استعراض     )١٢(
 .وطنياً قبل بدء الفترة املشمولة بالتقرير
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 استعراض قوائم اجلرد املقدَّمة من األطراف املدرجة        ٢٠٠٨سبتمرب  /وجرى يف أيلول    -٢٦
وجيـري  . شرت مجيع تقـارير االسـتعراض     ، ونُ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف املرفق األول يف عامي      

سـبتمرب  / ومن املقرر تنفيذه يف أيلول     ٢٠٠٩اإلعداد الستعراض قوائم اجلرد املقدمة يف عام        
ليات االستعراض أيـضاً املعلومـات املقدمـة    موستشمل ع. ٢٠٠٩أكتوبر  /وتشرين األول 

ـ            صة، وهـي   مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالكميـات املخص
  . معلومات يقدمها أغلب األطراف املدرجة يف املرفق األول للمرة األوىل

. االستعراض األويل مبوجب بروتوكول كيوتـو     عمليات  وأُحرز تقدم كبري يف دعم        -٢٧
 استعراضاً قطرياً داخلياً وُنشرت التقارير املتعلقة هبا وأُحيلت إىل          ٣٩وقد أُجري ما جمموعه     

وشـارك يف   . ٢٠٠٩تثناء تقرير واحد من املقرر نشره يف أواخـر عـام            جلنة االمتثال، باس  
وتضمنت تقـارير  .  خبرياً عيَّنتهم حكومات بلداهنم١٨٠هذه أكثر من عمليات االستعراض  

االستعراض بيانات مناسبة عن االنبعاثات والكميات املخصصة، واسُتعرضت هذه البيانـات           
نات التجميع واحملاسبة إىل جانب حالة أهلية األطراف        استعراضاً شامالً وقُيِّدت يف قاعدة بيا     

  .)١٣(املُدرجة يف املرفق األول
ما بذلته مـن جهـود       وساعد برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل أفرقة اخلرباء يف         -٢٨

إلجراء استعراض متسق وشامل لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة، وذلك عن طريق تدريب             
وواصل الربنامج تقدمي الدعم للدورات . عني خلرباء االستعراض الرئيسينياخلرباء وتنظيم اجتما 

التدريبية خلرباء االستعراض مبوجب االتفاقية ولربنامج تدرييب منفصل عرب اإلنترنـت يتعلـق      
بالنظم الوطنية والتعديالت والطرائق اخلاصة حبساب الكميات املخصصة مبوجب بروتوكول          

 والبيانات والتحليل بتحديث الربنامج التدرييب مبوجب االتفاقية        وقام برنامج اإلبالغ  . كيوتو
اجتمـاع  /حبيث يعكس أحدث املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف ومـؤمتر األطـراف           

األطراف واستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة،           
تعراض، وخباصة من االستعراض األويل مبوجـب       وكذلك املعارف املكتسبة من عملية االس     

وقام الربنامج بإعداد وتنفيذ دورتني جديدتني خلرباء االستعراض مبوجب         . بروتوكول كيوتو 
بروتوكول كيوتو، تتعلق األوىل باستعراض السجالت واألخرى باألنشطة املتـصلة بتنفيـذ            

 التدريبيـة   دراسيةلقة ال احل ويف   وشارك يف الدورتني التدريبيتني   . ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  
 ٣٠ أكثر من    ٢٠٠٩يونيه  /اليت نظمها برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل يف بون يف حزيران         

  .)١٤( خبرياً اجتازوا االمتحانات ذات الصلة٢٠خبرياً منهم 
                                                           

 طرفاً مؤهالً للمشاركة يف آليات كيوتو؛ ومن املتوقع أن يصبح طرف إضايف واحد مؤهالً               ٣٨ حالياً   يوجد )١٣(
 .٢٠٠٩حبلول هناية عام 

والغرض من  . ٢٠٠٩أكتوبر  /سُتعقد احللقة الدراسية التدريبية املقبلة يف تسوكوبا باليابان يف تشرين األول           )١٤(
عمليات االستعراض مبوجـب كـل مـن االتفاقيـة          هذا التدريب هو إعداد خرباء االستعراض إلجراء        

وبروتوكول كيوتو والنهوض خبرباهتم ليتمكنوا من تقدمي مسامهة جوهرية يف إعداد قوائم جرد عالية اجلودة               
 .يف بلداهنم
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وواصل برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل تطوير وحتسني نظم املعلومات ملساعدة            -٢٩
 املدرجة يف املرفق األول يف إبالغ بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة، وكذلك النظم              األطراف

: وتشمل التحسينات ما يلي   . اليت تستخدمها األمانة يف مجع تلك البيانات وجتهيزها ونشرها        
؛ وإصدار النسخة التجريبية من وحدات الربنامج       )١٥(إطالق بوابة على الشبكة لتقدمي البيانات     

 ٣ م عملية اإلبالغ مبوجب الفقـرتني ـلدع) CRF Reporter(د ـنموذج اإلبالغ املوحَّاحلاسويب ل
؛ )١٧(؛ وحتديث الوصلة البينية لبيانات غازات الدفيئة )١٦( من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤و

وإحراز تقدم يف تطوير األدوات والعمليات اليت تساعد األطراف يف االتفاقية اليت هي أطراف              
روتوكول كيوتو واليت عليها التزامات مدرجة يف املرفق باء لربوتوكـول كيوتـو             أيضاً يف ب  

  .)١٨(يف عملية اإلبالغ باستخدام النموذج اإللكتروين املوحَّد) األطراف املدرجة يف املرفق باء(
ـ       -٣٠ ل ـوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استجاب برنامج اإلبالغ والبيانـات والتحلي

حصول على بيانات غازات الدفيئة وردت من أطراف ومـن منظمـات             طلباً لل  ٣٢٠لنحو  
وأعّد الربنامج أيضاً تقريراً عن بيانات قوائم جـرد         . وطنية ودولية ومن وسائط إعالم وأفراد     

، يتضمن بيانات غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق             )١٩(غازات الدفيئة 
، الـذي   )٢٠( التجميع واحملاسـبة الـسنوي األول      ، وتقرير ٢٠٠٦-١٩٩٠األول عن الفترة    

  . املرفق باءيتضمن بارامترات احملاسبة الرئيسية لألطراف املدرجة يف
وُعرض سجل املعامالت الدويل بعدما صار تشغيله كامالً يف جلسة تفاعلية ُنظمت              -٣١

دويل العمليـات   ويدعم مدير سجل املعامالت ال    . أثناء الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ     
وواصل مدير سـجل    . )٢١( سجالً وطنياً وسجل آلية التنمية النظيفة      ٣٤ اليت جيريها معه  احلية  

املعامالت الدويل تعاونه مع منتدى مديري نظم السجالت وأحرز تقدماً يف تنفيذ العمليات،             

                                                           
واسُتخدمت البوابة بنجاح يف    . تتيح البوابة لألطراف تقدمي بيانات القوائم والبالغات الوطنية عرب اإلنترنت          )١٥(

 .٢٠٠٩يانات القوائم يف عام تقدمي ب
املوحَّـد  أعاق عـدم توافـر األمـوال الكافيـة اإلصـدار النهائي للربنامج احلاسويب لنموذج اإلبـالغ              )١٦(

)CRF Reporter(. 
تتضمن الوصلة البينية لبيانات غازات الدفيئة أحدث البيانات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة لكـل مـن                 )١٧(

 ١ويف الفتـرة مـن      . رفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        األطراف املدرجة يف امل   
 مستخِدم، يف املتوسـط،     ١ ٧٠٠، زار أكثر من     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

؛ ويف  ٢٠٠٧ يف املائة على أرقـام عـام         ٥٠صفحات الوصلة البينية كل يوم، وهو رقم ميثل زيادة تناهز           
 . عملية حبث على قاعدة البيانات عرب اإلنترنت كل يوم١٦٠فترة نفسها، جرت يف املتوسط ال

 .ُيسهِّل النموذج اإللكتروين املوحَّد نشر تقارير التجميع واحملاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو سنوياً )١٨(
 .FCCC/SBI/2008/12انظر الوثيقة  )١٩(
 .FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1انظر الوثيقة  )٢٠(
 معلومات أكثر تفصيالً عن أداء ميزانية سجل املعامالت الدويل، انظر التقرير السنوي ملـدير          لالطالع على  )٢١(

 .(FCCC/KP/CMP/2009/19)السجل مبوجب بروتوكول كيوتو 
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ـ   قيـام مبا يف ذلك تنفيذ تقرير التقييم املستقل املوحد متهيـداً ل   تعراض  أفرقـة خـرباء االس
  .الستعراض السنوي للسجالت الوطنية مبوجب بروتوكول كيوتوبا

وكفل الربنامج دعم املفاوضات حول املسائل املتعلقة بالبالغات الوطنية وقوائم جرد          -٣٢
والتزامات فـرادى   ) مبا يف ذلك االجتار باالنبعاثات    (غازات الدفيئة وأدوات السياسة العامة      

  .البلدان وااللتزامات املقبلة

  الدعم املايل والتقين  -دال   
يقدم برنامج الدعم املايل والتقين الدعم لألطراف، وال سيما األطراف غري املدرجـة       -٣٣

التمويل يف  : يف املرفق األول لالتفاقية، يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو يف اجملاالت التالية           
وبرامج العمل الوطنية للتكيف؛ وبناء     إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛ والبالغات الوطنية؛       

  .القدرات؛ والتعليم والتدريب والتوعية العامة
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم الربنامج دعمه للمفاوضـات، مبـا يف ذلـك        -٣٤

االستعراض الرابع لآللية املالية، وصندوق التكيف، والتدفقات االستثمارية واملالية للتـصدي           
من أطراف غري مدرجـة يف       والبالغات الوطنية املقدمة  ،  )٢٣( القدرات اء، وبن )٢٢(لتغري املناخ 
  . )٢٤(املرفق األول

وواصل برنامج الدعم املايل والتقين تنسيقه مع مرفق البيئة العامليـة يف عـدد مـن                  -٣٥
املسائل، منها الصندوق اخلاص بتغري املناخ، وصندوق أقل البلدان منواً، وأنشطة تغري املناخ يف         

ومتويل البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن        ،  )٢٥(طار الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية     إ
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

طراف غري املدرجـة يف املرفـق األول يف تقيـيم         األ طرفاً من    ١١وساعد الربنامج     -٣٦
 تنفيذ تدابري التخفيف والتكيف استجابة لوالية صادرة عن اهليئـة           احتياجاهتا من التمويل يف   

                                                           
التـدفقات  "استجابة لطلب مقدم من فريق العمل التعاوين يف دورته الثانية، أعد الربنامج ورقة تقنية معنونة           )٢٢(

 Investment and financial flows to address climate"حتـديث  :  للتصدي لتغري املناخاالستثمارية واملالية

change: an update" (FCCC/TP/2008/7). 

قدم الربنامج دعمه، يف مجلة أمور، إلعداد اجلزء املتعلق ببناء القدرات من مشروع النص التفاوضي للدورة                 )٢٣(
 .السادسة لفريق العمل التعاوين

 الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني، إىل اتفاق بشأن والية فريق اخلرباء االستـشاري املعـين                توصلت اهليئة  )٢٤(
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واختصاصاته املنقحة وأوصت              

 ).FCCC/SBI/2009/8/Add.1انظر الوثيقة (مبقرر ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة 

شارك الربنامج يف أمور منها مناقشات الفريق االستشاري التقين واهليئة االستشارية العلمية والتقنية التابعـة              )٢٥(
 .ملرفق البيئة العاملية بشأن تطوير الربنامج االستراتيجي املتعلق بتغري املناخ
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وتعاون الربنامج مع وكاالت األمم املتحـدة       . )٢٦(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين     
قدم إىل األطراف، بغية وضع آليـة       املتمويل  الومع املؤسسات املالية يف توفري معلومات عن        

  . هلذا الغرضمعلومات قائمة على الشبكة 
وواصل الربنامج نشر املعلومات عن الدعم املايل والتقين املتاح لألطراف غري املدرجة              -٣٧

فأصدر رسالتني إخباريتني وعممهما على حلقـات       . عداد بالغاهتا الوطنية  إليف املرفق األول    
دليـل   ُوضـع و. )٢٧(الوطنية ومنسقي البالغات الوطنية واخلرباء من البلدان الناميـة        الوصل  
 إلعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول وأُرسـل إىل               )٢٨(موارد

األطراف غري املدرجة يف املرفق أثناء الدورة الثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة                
واستجابة لطلبات وردت من أطراف غري مدرجة يف         .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   

ئم اجلرد الوطنيـة لغـازات   ااملرفق األول يف منطقة جنوب شرق آسيا ملساعدهتا يف إعداد قو    
  .)٢٩(الدفيئة، نظم الربنامج حلقيت عمل تدريبيتني إقليميتني

 ويف  )٣٠( اجتماعاتـه  تـسيري وساعد الربنامج فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف            -٣٨
. )٣١( مـن االتفاقيـة    ٤ من املـادة     ٩اص بتنفيذ الفقرة    تقدمي الدعم لتنفيذ برنامج العمل اخل     

 بلداً من أقل البلدان منواً خطـط عمـل وطنيـة            ١١وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم      
وقدم فريق اخلرباء   .  خطة ٤١مستكملة للتكيف، حبيث أصبح العدد اإلمجايل للخطط املقدمة         

 بشأن املسائل املتصلة بإعداد خطط العمـل        املعين بأقل البلدان منواً إرشادات ومشورة تقنية      
وحىت اليوم، عاجل مرفق البيئة العاملية مخسة مـشاريع تنفيـذ           . )٣٢(الوطنية للتكيف وتنفيذها  

                                                           
قتصادية والبيئية واإلمنائية الوطنية ملشروع تغـري       ستوفر نتائج الدراسات القطرية املنفذة يف إطار الدراسة اال         )٢٦(

 .املناخ مسامهات قيمة يف االستعراض الرابع لآللية املالية

ميكن االطالع على الرسـالة اإلخباريـة لألطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول علـى املوقـع                      )٢٧(
http://unfccc.int/354.php> <وميكن االطالع على حتديث هلا على املوقعhttp://unfccc.int/347.php> <.  

ميكن االطالع على دليل املوارد إلعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على املوقع                 )٢٨(
 .><http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php: التايل

إلقليمي املتعلق بنظم اإلدارة املستدامة لقوائم اجلرد الوطنية لغـازات          ُعقدت حلقة عمل إلطالق املشروع ا      )٢٩(
أبريـل  / نيسان ٢٣ إىل   ٢١الدفيئة بالتعاون مع الوكالة البيئية الوطنية لسنغافورة يف سنغافورة يف الفترة من             

وُعقدت حلقة عمل تدريبية بشأن الربنامج احلاسويب للزراعة واستخدام األراضي الـذي ُوضـع              . ٢٠٠٨
 .٢٠٠٩مايو / أيار٨ إىل ٦للمشروع اإلقليمي، بالتعاون مع وزارة البيئة يف كمبوديا يف الفترة من 

ترد التقارير املتعلقة باالجتماعات الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر لفريـق اخلـرباء يف الوثـائق                  )٣٠(
FCCC/SBI/2008/6و  FCCC/SBI/2008/14و FCCC/SBI/2009/6على التوايل. 

 .٧ -م أ /٥املقرر  )٣١(

 ميكن االطالع على أجوبة األسئلة اليت يتردد طرحها على املوقع التايل )٣٢(

<http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/frequently_questions/items/4743.php>. ومن 
، وسـيجري   ٢٠٠٩خطط العمل الوطنية للتكيف يف النصف الثاين من عام           املتوقع إصدار دليل بشأن تنفيذ    

استخدامه يف حلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن تنفيذ خطط العمل الوطنية للتكيف املقرر أن تبـدأ يف                 
 .٢٠٠٩أكتوبر / األولتشرين
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وأعد الربنامج نشرة   . ووافق عليها متهيدا حلصوهلا على التمويل من صندوق أقل البلدان منواً          
 دعمه لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف         ، وقدم )٣٣(عن املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً     

نشر ورقة تقنية توجز عملية إعداد خطط العمل الوطنية للتكيف واخلطوات اليت ميكـن أن               
وتعاون الربنامج مع   . )٣٤(تتخذها أقل البلدان منواً لتقدمي قوائم وموجزات منقحة عن املشاريع         

نة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـن        معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومع أما      
  . املشاريع يف إطار خطط العمل الوطنية للتكيفتطويرأجل حبث فرص و

وأصدر الربنامج تقريرين لتيسري املناقشات حول استعراض إطار بناء القـدرات يف              -٣٩
ية للتنفيـذ يف     لعرضهما على نظر اهليئة الفرع     ٧ -م أ   /٢البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر      

وقدم الربنامج دعمه لتنظيم اجتماع خرباء ُعقد يف ريو دي جانريو بالربازيل            . دورهتا الثالثني 
 بشأن اخلربات املكتسبة يف جمال استخدام مؤشرات        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ و ٦يومي  

لتنفيـذ يف   ونظرت اهليئة الفرعية ل   . د الوطين ـاألداء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعي      
ن، إىل جانب جمموعة من الوثائق ذات الصلة،        ـتقرير االجتماع يف دورهتا التاسعة والعشري     

كتسبة يف جمال استخدام املؤشرات لرصد وتقييم بناء        املربات  عن اخل مبا فيها تقرير تقين شامل      
 سنوي ثـان عـن أنـشطة بنـاء القـدرات       في وتقرير تولي  (FCCC/TP/2008/5)القدرات  

(FCCC/SBI/2008/11).  
وواصل الربنامج أعماله بشأن حتسني منوذج شبكة تبادل املعلومات املتعلقة بـتغري               -٤٠

(CC:iNet)املناخ  
واستهل الربنامج العمل على االستعراض املرحلي لربنامج عمل نيودهلي         . )٣٥(

وليـة   من االتفاقية عن طريق زيادة تعزيز التعاون مع املنظمات احلكوميـة الد            ٦بشأن املادة   
اإلقليميـة  حلقة من جمموعة حلقات العمل      أول  واملنظمات غري احلكومية وعن طريق تنظيم       

برنامج الزماالت التابع لألمانة إسـهاماً      الدعم املايل والتقين    ونسق برنامج   . )٣٦(املقرر عقدها 
ألول،  األطـراف غري املدرجة يف املرفق ا      منه يف بناء القدرات الالزمة ملواجهة تغري املناخ يف        

  .)٣٧(وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً
  

                                                           
)٣٣( >pdf.2009brochure_ldc/pdf/application/napas/adaptation/files/int.unfccc://http<. 

)٣٤( http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/ldc_tp2009.pdf> < 

 لتعرض أكثـر مـن      CC:iNetووُسع نطاق شبكة    . ><http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.phpانظر   )٣٥(
 رابط إىل مشاريع وأنشطة؛ وميكن االطالع يف الصفحة الرئيسية على أنباء وجمموعة خمتارة مـن                ١ ٢٠٠

 .أفضل املمارسات يف جماالت التعليم والتدريب والتوعية العامة

 .٢٠٠٩مايو / أيار٢٠ إىل ١٨ُعقدت حلقة العمل اإلقليمية األوروبية يف استكهومل بالسويد يف الفترة من  )٣٦(

 . أربعة أفراد، وجيري حالياً اختيار مخسة أفراد آخرين٢٠٠٩ج الزماالت يف عام استفاد من برنام )٣٧(
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  التكيف والتكنولوجيا والعلوم  -هاء   
يدعم برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلوم األطـراف يف رسـم اسـتراتيجيات              -٤١

ار الضارة  شواغلها املتعلقة بالتكيف مع اآلثدوإجراءات التكيف لتلبية احتياجاهتا احملددة وتبدي    
كما يدعم الربنامج عملية االتفاقية اإلطارية يف       . لتغري املناخ ومع آثار تنفيذ تدابري االستجابة      

تعزيز وتطوير نقل التكنولوجيات وحتسني القواعد املنهجية والعلمية لسياسات وإجـراءات           
ة عن إزالة   املناخ الدولية اليت تضعها األطراف، مبا يف ذلك إجراءات خفض االنبعاثات النامج           

وينسق الربنامج الدعم املقدم للهيئة الفرعية للمـشورة        . الغابات وتدهورها يف البلدان النامية    
  . العلمية والتكنولوجية ويساهم يف تشغليها بفعالية وكفاءة

صل الربنامج حتفيز اإلجراءات يف جماالت العمل التسعة لربنامج عمـل نـريويب             اوو  -٤٢
 بسبل منـها إعـداد عـدة وثـائق          ،القابلية للتأثر به والتكيف معه    بشأن آثار تغري املناخ و    

وأصبح برنامج عمل نريويب إطاراً عاملياً وآلية لتقاسم . ومنشورات وتنظيم حلقيت عمل تقنيتني
أكثر من  عمل نريويب   املعارف والتعلم فيما يتعلق بالتكيف؛ وحىت اليوم، شاركت يف برنامج           

التكيـف  ودعم برنامج   . )٣٨( منظمة ٣٤اذ إجراءات من     تعهداً باخت  ٨٥ منظمة وورد    ١٣٥
 ١٠-م أ /١ب املقـرر    ـتنفيذ أنشطة للتصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ مبوج       والتكنولوجيا والعلوم   

مدت يف الدورة الثامنة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة          عن طريق االستجابة للواليات اليت اعتُ     
وباإلضافة . ة اإلنترنت بشأن األموال املتاحة للتكيف     للتنفيذ، مثل إنشاء وصلة بينية على شبك      

إىل ذلك، قدم الربنامج دعمه لألطراف يف أنشطة التصدي لآلثار الضارة النامجة عن تنفيـذ               
، مبا يف ذلك تعزيـز      ١٠-م أ /١تدابري االستجابة املتخذة للتصدي لتغري املناخ مبوجب املقرر         

كما قدم الربنامج دعمه لألطراف لدفع      .  الصلة تبادل املعلومات واألدوات واملنهجيات ذات    
  . عجلة املفاوضات حول املسائل املتعلقة بتدابري االستجابة مبوجب بروتوكول كيوتو

وقدم الربنامج دعمه للمشاورات بني األطراف ومرفق البيئة العاملية يف صياغة برنامج              -٤٣
 مؤمتر األطراف يف دورتـه الرابعـة        بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا الذي أقره      

وقدم الربنامج دعمه لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إعداد ثالثـة تقـارير              . عشرة
، والثاين عـن اتبـاع      )FCCC/SB/2009/2(رئيسية، األول عن خيارات التمويل يف املستقبل        

تها ونقلها مبوجب االتفاقية    استراتيجية طويلة األجل لتيسري تطوير التكنولوجيا ونشرها وإشاع       
)FCCC/SB/2009/3(      والثالث عن مؤشرات األداء ،)FCCC/SB/2009/1(     وهي تقارير هتـم ،

طلع هبا يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة          ضاألعمال ذات الصلة امل   
  .الفرعية للتنفيذ وفريق العمل التعاوين

ون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، برناجماً تـدريبياً          ونسق الربنامج، بالتعا    -٤٤
ملطوري املشاريع يف البلدان النامية من أجل زيادة قدرهتم علـى إعـداد مـشاريع نقـل                 

                                                           
)٣٨( <http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php>. 



FCCC/SBI/2009/11 

GE.09-64108 16 

التكنولوجيا املراد متويلها، مبا يف ذلك إعداد مواد تدريبية وتنظيم حلقة عمل لتدريب املدربني              
  . وحلقة عمل إقليمية يف أفريقيا

 ٧٠وأعد الربنامج تقريراً توليفياً ثانياً عن االحتياجات من التكنولوجيـا، باالسـتناد إىل                -٤٥
 بالغاً وطنياً من األطراف غري املدرجة يف        ٣٩تقريراً عن تقييم االحتياجات من التكنولوجيا و      

إجـراء  " عدت نسخة حمدثة من دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنـون      وأُ. املرفق األول 
وقام الربنامج بإدارة وحتديث مركز     . "تقييم لالحتياجات من التكنولوجيا يف جمال تغري املناخ       

 لتيسري )٣٩(يم موقعه الشبكيـاد تصمـوأع) TT: CLEAR(ة ـتبادل املعلومات التكنولوجي
  .املفاوضات ذات الصلة يف إطار االتفاقية

ئل متـصلة بـالتخفيف، واملـسائل     وواصل الربنامج تقدمي دعمه لألطراف يف مسا        -٤٦
وواصل الربنامج تيسري العمل مـع األطـراف   . املنهجية والعلوم، والبحوث واملراقبة املنهجية  

بشأن املسائل املنهجية املتصلة بآلية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف             
وقـام  .  وإعداد الوثائق املناسبة   البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم اجتماعات خرباء         
  . لتعزيز تبادل املعلومات)٤٠(الربنامج بإعداد وإدارة املوقع الشبكي آللية خفض االنبعاثات

مية والتكنولوجية بـشأن    لقد االجتماع الثالث حلوار اهليئة الفرعية للمشورة الع       وُع  -٤٧
 الـدورة الـثالثني     التطورات يف أنشطة البحث املتصلة باحتياجـات االتفاقيـة يف إطـار           

وقدم الربنامج دعمه هلذا احلوار وأسهم يف تعزيز التواصل بني األطراف وبرامج    . )٤٢)(٤١(للهيئة
ويسر الربنامج النظر يف    . ومنظمات البحث، ويف حتديد احتياجات البحث يف إطار االتفاقية        
ديد األولويات والثغرات  التقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، ما أدى إىل حت            

مع وعمل الربنامج بتعاون وثيق     . اليت يتعني أن تعاجلها نظم املراقبة، وخباصة يف البلدان النامية         
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لتيسري تدفق املعلومات العلمية لتـصب يف مـسار               

املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج    وعمل الربنامج مع كل من منظمة األمم        . أعمال االتفاقية 
املتحدة للبيئة، والبنك الدويل، يف تعزيز قدرة البلـدان         األمم  األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج     

النامية على اختاذ إجراءات بشأن آلية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها،             
دين الدويل إلعالم األطراف مبا تـضطلع بـه        ومع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان امل      

  .هاتان املنظمتان من أعمال ذات صلة يف جمال النقل اجلوي والبحري الدويل

                                                           
)٣٩( <http://ttclear.unfccc.int>. 

)٤٠( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531 .php>. 

)٤١( <http://unfccc.int/files/methods_andscience/research_and_systematic_observation/application/pdf

/chairs_summary_research_dialogue_for_web.pdf>. 

)٤٢( <http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/4888 .php>. 
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  آليات التنمية املستدامة  -واو   
قدم برنامج آليات التنمية املستدامة دعمه للهيئات املنشأة من أجل اإلشراف علـى               -٤٨

 اجمللس التنفيذي آللية    اًطار بروتوكول كيوتو، وحتديد   تنفيذ اآلليات القائمة على مشاريع يف إ      
وواصل الربنامج تيسري أنـشطة بنـاء       . التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      

القدرات للمساعدة يف تعزيز التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة املشاريع املضطلع هبا يف إطـار              
  . ك ودعم تنفيذ هذه اآلليات وحتسينهاآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشتر

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ومتاشياً مع خطة إدارة آلية التنمية النظيفة لعـامي               -٤٩
 اجتماعاً  ٣٦، وضع برنامج آليات التنمية املستدامة الترتيبات الالزمة لعقد          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

ومشل ذلـك إعـداد   . وأفرقتها العاملةللمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وأفرقة خربائها   
  .  وثيقة وتقرير٤ ٥٠٠ب وإصدار ما يقدر 

ويسر الربنامج احلوار املتعلق باآلليات القائمة على مشاريع عن طريق دعم حلقـيت               -٥٠
جتماعـات  الوا، )٤٣(العمل السنويتني للتنسيق اللتني عقدمها اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة      

 واألجوبة مع اجمللـس      والسابع حملفل السلطات الوطنية املعينة وجلسات لألسئلة       اخلامس والسادس 
وجرى تعزيز التواصل والشفافية عن طريق مواصلة تطوير        . )٤٤(التنفيذي آللية التنمية النظيفة   

وقائمة مقررات آليـة    ،  )٤٦( وبازار آلية التنمية النظيفة    ،)٤٥(املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة    
ويتلقى أكثر مـن    .  مع أصحاب املصلحة   أنشطةاملشاركة يف   طريق  وعن  ،  )٤٧( النظيفة التنمية
 بانتظام آخر املعلومات عـن      )٤٨( مشترك يف الرسائل اإلخبارية آللية التنمية النظيفة       ١٤ ٥٠٠
  . وواصل الربنامج إدارة العمل اليومي لسجل آلية التنمية النظيفة. اآللية
 هبدف تشجيع التوزيع ،)٤٩(الشركاء يف إطار عمل نريويب   وواصل الربنامج تعاونه مع       -٥١

وتوسع نطاق ومدى األنشطة املضطلع     . اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      

                                                           
 مشاركاً وحضر حلقـة     ٢٥٠ أكثر من    ٢٠٠٨أبريل  /ان نيس ١٣ و ١٢حضر حلقة العمل املعقودة يومي       )٤٣(

كلتـا  ظمـت    مشاركاً، ونُ  ٢٢٠ أكثر من    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨ىل  إ ٢٤العمل املعقودة يف الفترة من      
 . احللقتني يف بون

قدت جلسات األسئلة واألجوبة بعد الدورات الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والـثالثني للـهيئتني    ُع )٤٤(
 . التفاقيةالفرعيتني ل

 أكثر  <http://cdm.unfccc.int/index.html>يستخدم املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة املتاح على العنوان           )٤٥(
 زائر ملرة واحدة كل شهر؛ كما جيري ترتيـل          ٨٠ ٠٠٠ مستخدم معروف اهلوية من أصل       ١٤ ٥٠٠من  
 .  ملف كل شهر٨ ٣٠٠حنو 

)٤٦( <http://www.cdmbazaar.net/>. 
)٤٧( <http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search>. 
)٤٨( <http://cd.unfccc.int/CDMNews/index.html>. 
)٤٩( <http://unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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هبا يف إطار عمل نريويب خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك زيادة التعاون مع القطاع                
  .يبوإطار عمل نريإىل اخلاص، وانضم ثالثة شركاء جدد 

 من أنشطة مـشاريع     ٤٠٩ويف جمال التسجيل واإلصدار، مشل التقدم احملرز تسجيل           -٥٢
 وحدة من وحدات خفـض االنبعاثـات        ٢٠٥ ٧٢٤ ٧٠٨وإصدار   )٥٠(آلية التنمية النظيفة  

وكان اعتماد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       . )٥١(املعتمد خالل الفترة املشمولة بالتقرير    
اإلجراءات والتوجيهات املنقحة املتعلقة بتسجيل برامج أنشطة آلية التنمية النظيفة ونشر طلب            

ومت حتقيق حتسينات أخـرى     . التسجيل األول ألحد برامج األنشطة خطوات هامة حنو األمام        
  .)٥٢(عن طريق تعزيز إتاحة املعلومات املتعلقة بالسجل واإلصدار لعموم اجلمهور

 التنفيذي آللية التنمية النظيفة، بدعم من برنـامج آليـات التنميـة             واعتمد اجمللس   -٥٣
.  طلبـاً مقـدماً  ٤٣أو التحقق من أصل / كياناً تشغيلياً تقوم مبهام املصادقة و   ٢٦املستدامة،  

وبذلك أصبح العدد اإلمجايل لكيانات التشغيل املعينة      . وتلقى أحد عشر كياناً رسائل إرشادية     
  . كياناً اعُتمدت ملهام التحقق٢٥ كياناً منها ٢٧ة املعتمدة ملهام املصادق

ويشمل ذلك  . وعلى الرغم من تزايد تعقيد املنهجيات املعاجلة، فقد أُحرز تقدم كبري            -٥٤
العمل املنهجي يف جمال حتسني كفاءة استخدام الطاقة على جانب الطلب، مما أدى إىل إقرار               

  وعلـى وجـه اإلمجـال،      . طاقة يف املباين  منهجية جديدة يف جمال حتسني كفاءة استخدام ال       
 طلباً لتنقـيح   ٥٧ منهجية جديدة، وجرى النظر خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف           ١٤أُقرت  

كما اسُتحدثت أداتان جديدتان وُوضعت أربعـة       .  طلباً لتوضيح منهجيات   ٧٥منهجيات و 
  .مبادئ توجيهية

اجتماع األطراف  /مة من مؤمتر األطراف   وأُحرز تقدم يف العمل املتعلق بالطلبات املقد        -٥٥
ومن املتوقع أن ُيقدَّم تقييم آثار اإلدراج احملتمل ألسر الكربون وختزينـه يف             . يف دورته الرابعة  

التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وكذلك تقيـيم             
ريع آلية التنمية النظيفة يف جمال التحريج       آثار إدراج أراضي الغابات كنشاط من أنشطة مشا       

  .وإعادة التحريج إىل اجمللس التنفيذي لآللية لكي ينظر فيها يف اجتماعه التاسع واألربعني
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وضع الربنامج الترتيبات الالزمـة لعقـد سـبعة               -٥٦

اعات لفريق اعتمـاد التنفيـذ      اجتماعات للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وتسعة اجتم       
وساعد الربنامج يف تنظيم أحداث جانبية وجلسات لألسئلة واألجوبة بشأن التنفيذ           . املشترك

املشترك أثناء دورات اهليئتني الفرعيتني، ونظم حلقة عمل وجمموعتني من مناقشات املائـدة             
مج على إدارة نظـام     وباإلضافة إىل ذلك، دأب الربنا    . املستديرة مع اجلهات صاحبة املصلحة    

                                                           
 . مشروعا١ً ٧١٥بلغ العدد اإلمجايل للمشاريع املسجلة حىت اآلن  )٥٠(
 . وحدة٣١٤ ١٩٩ ٨٠٥بلغ العدد اإلمجايل لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد حىت اآلن  )٥١(
)٥٢( <http://cdm.unfccc.int/Registry/index.html> ،<http://cdm.unfccc.int/Issuance/index.html>. 
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املعلومات املتعلقة بالتنفيذ املشترك وكذلك املعلومات املتاحة عن هذا املوضوع على املوقـع             
ويواصل الربنامج إدارة . )٥٣(الشبكي لالتفاقية اإلطارية وعلى حتديث هذه املعلومات وحتسينها

  .)٥٤(املوقع الشبكي لألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً
اجتمـاع  / الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وملـؤمتر األطـراف        وقُدم للهيئة   -٥٧

األطراف دعم بشأن املسائل املتصلة باآللية، واختذ بوجه خاص شكل توجيهات متعلقة بآلية             
  .التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك

تية من  ومشلت التحديات اإلدارية الرئيسية اليت واجهها الربنامج إدارة اإليرادات املتأ           -٥٨
حصة آلية التنمية النظيفة من العائدات والرسوم لتغطية النفقات اإلدارية، وتعبئة موارد مالية             
وبشرية كافية لتنفيذ امليزانية الربناجمية وخطط اإلدارة للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة            

زاد عدد املوظفني   ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  . وللجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    
وأمن الربنامج موارد ماليـة     . )٥٥( عقود أخرى  ٤١٠ موظفاً وجهز الربنامج     ٨٩ إىل   ٦١من  

  .)٥٦(٢٠٠٩تكميلية كافية للعمل املتعلق بالتنفيذ املشترك يف عام 

  الشؤون القانونية  -زاي   
يـة  يسدي برنامج الشؤون القانونية املشورة والتوجيه إىل األطراف وهيئات االتفاق           -٥٩

وبروتوكول كيوتو واألمانة بغية كفالة تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو واألنشطة احلكومية           
لدولية املرتبطة هبما وعمليات األمانة تنفيذاً يتفق مـع املتطلبـات القانونيـة واإلجرائيـة               

الـة  ويقدم برنامج الشؤون القانونية أيضاً املشورة والدعم إىل جلنة االمتثال لكف          . واملؤسسية
عمل آلية االمتثال بفعالية ودعمها للسالمة البيئية لربوتوكول كيوتو ومـصداقية اآلليـات             

  .القائمة على السوق
وخالل الفترة ملشمولة بالتقرير، قام رئيس ومكتـب مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                -٦٠

راف، اجتماع األطراف، ومكتبا اهليئتني الفرعيتني، ورؤساء اهليئات املنشأة، واألط        /األطراف
واملراقبون، واألمني التنفيذي وبرامج األمانة باستشارة برنامج الشؤون القانونية يف مـسائل            

وأُعد دليل لرؤساء اهليئات ملساعدهتم . قانونية وإجرائية ومؤسسية شىت وحصلوا على مشورته 
 يف إجراء املفاوضات يف إطار عملية تغري املناخ وفقـاً للمتطلبـات القانونيـة واإلجرائيـة               

وحصل كل من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف          . واملؤسسية ذات الصلة  
على التنفيذ املشرك وجملس صندوق التكيف على مشورة قانونية بشأن أعماهلا، مبا يف ذلـك        

                                                           
)٥٣( <http://ji.unfccc.int/index.html> ،<http://ji.unfccc.int/JI_News/index.html>. 
)٥٤( <http://unfccc.int/cooperation_support/activities_implemented_jointly/items/2307.php>. 
 عقداً ألعـضاء فريـق      ٥٦ خبري استعراض مكتيب، و    ٤٩ل  عقداً   ١٧٠ خبرياً استشارياً، و   ٧٤ل  عقداً   ٨٨ )٥٥(

 . عقداً للمسؤولني عن احلاالت١٥ عقداً ألعضاء فريق التقييم، و٨١التسجيل واإلصدار، و
 .صبح التنفيذ املشترك ذايت التمويل عندما ي٢٠١٠سيلزم املزيد من املوارد لتاليف التأخري يف التنفيذ يف عام  )٥٦(
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املشورة املتعلقة بامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هذه اآلليات، واملشورة املقدمـة إىل    
  .لس صندوق التكيف فيما خيص أهليته القانونيةجم

وأحيلت املقترحات املقدمة من األطراف بشأن إضـافة بروتوكـوالت لالتفاقيـة              -٦١
وتعديل االتفاقية، وبشأن إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو، وفقاً للمتطلبات القانونية           

  أعـضاء مكاتـب هيئـات      وقُدم الدعم إىل األطراف بشأن انتخاب أو تعيني         . ذات الصلة 
  .االتفاقية والربوتوكول

وقدم برنامج الشؤون القانونية مشورة قانونية فنية وكذلك دعماً تنظيميـاً للجنـة               -٦٢
االمتثال بكامل هيئتها ولفرعيها املعنيني بالتيسري واإلنفاذ يف فترة السنتني هذه الـيت جـرى               

ودعـم  . النظام الداخلي للجنة االمتثـال خالهلا النظر يف مسألتني من مسائل التنفيذ وتعديل    
اجتماع األطراف يف التقرير السنوي الثالث للجنـة االمتثـال          /الربنامج نظر مؤمتر األطراف   

واعتماد التعديالت املقترحة لنظامه الداخلي، مقدماً املعلومـات ملطلوبـة لـتمكني مـؤمتر      
  .لدعم الفعالنياجتماع األطراف من تزويد جلنة االمتثال بالتوجيه وا/األطراف

اتفاقـات  (وكفل الربنامج متاشي االتفاقات القانونية اليت دخلت األمانة طرفاً فيها             -٦٣
البلد املضيف لعقد املؤمترات واالتفاقات املربمة عن طريق تبادل الرسائل لعقد دورات خارج             

طلبـات  مع قواعد وأنظمة األمم املتحـدة واملت      ) املقر، وكذلك العقود واالتفاقات األخرى    
وقدم الربنامج املشورة والدعم إىل اللجنة احمللية املشتركة املعنيـة          . القانونية لالتفاقية اإلطارية  

وُحلت املسائل والشواغل اليت أثارهـا      . بالعقود وإىل اجمللس احمللي املشترك حلصر املمتلكات      
  .األمني التنفيذي والربامج والبائعون واحلكومات املضيفة يف الوقت املناسب

وبعد إجراء دراسة واسعة للسياسات القائمة يف األمم املتحـدة واألمانـة، وضـع             -٦٤
الربنامج مشروع سياسة بشأن تضارب املصاحل والسرية جيري استعراضها حالياً يف مقر األمم             

. وعقدت األمانة مشاورات منتظمة مع حكومة البلد املضيف بشأن تنفيذ اتفاق املقر    . املتحدة
ج املشورة إىل املوظفني بشأن حقوقهم والتزاماهتم مبوجب هذا االتفاق على حنو            وقدم الربنام 

  .يسهل تنفيذه تنفيذاً مرضياً

  خدمات شؤون املؤمترات  -حاء   
ييسر برنامج خدمات شؤون املؤمترات مشاركة األطراف واملـراقبني يف العمليـة              -٦٥

دعم للـدورات واالجتماعـات     احلكومية الدولية، ويقوم بالتحضريات اللوجستية ويوفر ال      
ويدير الربنامج قاعدة بيانات األمانة     . وحلقات العمل، ويتوىل حترير وثائق االتفاقية وجتهيزها      

للعقود ويشرف على الترتيبات األمنية للمؤمترات، عامالً بالتعاون الوثيق مـع إدارة األمـم              
  . املتحدة للسالمة واألمن
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قام برنامج خدمات شـؤون املـؤمترات بترتيبـات         ويف الفترة املشمولة بالتقرير،       -٦٦
لوجستية، مبا يف ذلك ترتيبات أمنية وترتيبات لتيسري مشاركة األطراف واملنظمات اليت هلـا              
صفة املراقب وتسجيلها ملا جمموعه ست فترات دورات، مبا يف ذلك دورات مؤمتر األطراف              

ذ واهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة       اجتماع األطراف واهليئة الفرعية للتنفي    /ومؤمتر األطراف 
  . والتكنولوجية وفريق االلتزامات اإلضافية وفريق العمل التعاوين

وباإلضافة إىل اجللسات العامة هلذه اهليئات، مشلت الدورات املعقودة يف بون تنظيم              -٦٧
ـ           ٢ ٠٠٠قرابة   اوض  اجتماع أثناء الدورات ألفرقة االتصال واألفرقة اإلقليمية وأفرقـة التف

  وباإلضـافة إىل ذلـك،     . والوفود واملنظمات املراِقبة واألنشطة اجلانبية واألنشطة اإلعالمية      
  . اجتماعاً حتضريياً وأربعة اجتماعات سابقة للدورات املعقودة يف بون٢١ُعقد 
 طلباً للحصول على دعم مايل لألطراف املؤهلـة         ٢٥٠وعاجل الربنامج يف املتوسط       -٦٨

كل دورة من دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيـة وبروتوكـول           لتيسري حضورها يف    
  .كيوتو، ويف حلقات العمل واألنشطة املعقودة بالتالزم مع هذه الدورات

وساهم الربنامج، من خالل بوابة شبكية حمسَّنة ونظام لتسجيل األنشطة اجلانبية عرب              -٦٩
وقد أدى  . فة املراقب يف عملية التفاوض    اإلنترنت، يف املشاركة الفعالة للمنظمات اليت هلا ص       

ذلك إىل زيادة عدد املسامهات املعروضة، والطلبات اإلضافية املقدمة من منظمات لالعتراف            
وناهز عدد املسامهات املقدمة من . بأهليتها، وكذلك العدد املتزايد لألنشطة اجلانبية واملعارض    

  التقرير ثالثة أمثـال عـددها يف فتـرة         منظمات هلا صفة املراقب يف هذه الفترة املشمولة ب        
وقُدمت طلبات االعتراف باألهلية من منظمات غـري حكوميـة          . ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني  

نقابية؛ ومنظمات غري حكومية متثل املزارعني ومنتجي املواد الزراعيـة؛ ومنظمـات غـري              
 احلكومية واعُترف باملنظمات غري. حكومية نسائية وجنسانية؛ ومنظمات غري حكومية شبابية

النقابية رمسياً خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وجيري حالياً تقييم وضع اجملموعـات الـثالث          
.  معرضاً خالل الفترة املشمولة بالتقرير     ٢٢٠ نشاطاً جانبياً و   ٥٢٢ونظمت األمانة   . األخرى

 ١٥٠ بنسبة   وزاد عدد طلبات تنظيم األنشطة اجلانبية يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف           
وبلغ عدد الطلبات على مقصورات العرض يف الدورة الـثالثني          . يف املائة على السنة السابقة    

للهيئة الفرعية للتنفيذ ثالثة أمثال ما كان عليه يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة، األمر الذي               
  . استدعى تناوب منظمي املعارض يف منتصف الدورة

ماع واحد صدر به تكليف يف إطار االتفاقية كل يوم عمـل يف          وُعقد يف املتوسط اجت     -٧٠
ومكَّنت اآللية اجلديدة لتوزيـع  . ٢٠٠٩يونيه / إىل حزيران٢٠٠٨يناير /الفترة من كانون الثاين 

برنامج خدمات شؤون    )٥٧(٢٠٠٩-٢٠٠٨التكاليف املُعلنة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        
جتماعات وحلقات عمل يف بون، عن طريق التسجيل املـسبق   ا١٠٤املؤمترات من دعم تنظيم   

  .أو املساعدة يف الترتيبات اللوجستية/للمشاركني وتسهيل أمور تأشريات السفر و
                                                           

)٥٧( FCCC/SBI/2007/8 ٢٥ و٨، الفقرتان. 
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 ١٤ ١٦٢ وثيقة تـضمنت     ٧٣٥وعلى وجه اإلمجال، قام الربنامج بتحرير وجتهيز          -٧١
يف ذلك وثائق اهليئات    ، مبا   ٢٠٠٩يونيه  / وحزيران ٢٠٠٨يناير  /صفحة ما بني كانون الثاين    

وجنح الربنامج يف تقدمي مجيـع      . التداولية وغريها من الوثائق املطلوبة مثل تقارير االستعراض       
تقارير االستعراض ضمن املواعيد احملددة هلا وأُتيحت مجيع وثائق اهليئات التداولية باإلنكليزية            

النهائية إلصـدار النـصوص     بيد أنه تعذر يف بعض األحيان احترام املواعيد         . قبل كل دورة  
ويف إطار األعمال التحضريية يف الفترة الـسابقة النعقـاد          . املترمجة، نظراً لتزايد وترية االجتماعات    

الدورات يف كوبنهاغن، دأب الربنامج على العمل بالتعاون الوثيق مع الـزمالء يف مكتـب األمـم          
 النـصوص التفاوضـية     ئق الرئيسية، مثل  املتحدة يف جنيف لتلبية ما طلبته األطراف من توافر الوثا         

  . لفريق االلتزامات اإلضافية وفريق العمل التعاوين، جبميع اللغات يف الوقت املناسب
 فترات دورات   ١٠(وبعد أن أقر األطراف اجلدول الزمين املكثف لفترات الدورات            -٧٢

سـبل مبتكـرة   كجزء من تنفيذ خطة عمل بايل، بات من الضروري إجياد      ) يف فترة السنتني  
للتعاون مع احلكومات املضيفة واملاحنة ومع منظمات األمم املتحدة بشأن متويل االجتماعات            

وكانت األعمال التحضريية لالجتماعات غري الرمسية لفريق االلتزامات اإلضـافية          . وتنظيمها
 لفريـق   وفريق العمل التعاوين والدورة التاسعة لفريق االلتزامات اإلضافية والدورة الـسابعة          
اجتمـاع  /العمل التعاوين والدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطـراف           

األطراف جارية على قدم وساق خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وكانت اتفاقات البلـد املـضيف               
  .اخلاصة هبذه األنشطة قد ُوضعت يف صيغتها النهائية أو هي قيد التجهيز

ضافة إىل ذلك، يتقدم العمل بشأن إجياد بلدان تستضيف الـدورة الـسادسة             وباإل  -٧٣
اجتماع األطراف والدورة الـسابعة     /عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف      
اجتماع األطراف، وبشأن األعمـال     /عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف      

واتسمت الفترة املشمولة بالتقرير بتضاعف     . ٢٠١٠يف عام   التحضريية ألي دورات إضافية     
ومسحت املوارد املالية والبـشرية     . األنشطة الصادر هبا تكليف يف إطار الربنامج ست مرات        

  . اإلضافية اليت أُتيحت بتنفيذ برنامج العمل املطلوب

  خدمات اإلعالم  -طاء   
ت الشامل جملاالت اخلـدمات     يوفر برنامج خدمات اإلعالم لألمانة هيكل االتصاال        -٧٤

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة املعارف، واالتصاالت والعالقـات        : الثالثة التالية 
ويكفل الربنامج تقدم العمل الذي صدر به تكليـف مـن األطـراف             . مع وسائط اإلعالم  

فـل  باستخدام هيكل أساسي موثوق وآمن يدعم تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت؛ ويك          
الربنامج أيضاً أن يكون املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية متاحـاً باسـتمرار وأن يـتمكن               
األطراف من االطالع بسهولة على الوثائق واملعلومات والبيانات واإلجـراءات واألنـشطة            
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ويكفل الربنامج إعالم عامة اجلمهور بعملية تغري املناخ عن طريـق نـشر املـواد               . الرمسية
  . العالقات مع وسائط اإلعالماإلعالمية و

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أدار الربنامج شبكة وخدمات موثوقة وآمنة يف جمال   -٧٥
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو مكَّن األمانة من تلبية احتياجات العملية احلكومية  

دورات اهليئة املنشأة مبوجب    وقُدمت خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل       . الدولية
كما قُدمت  .  حلقات عمل واجتماعات أصغر نطاقاً     ١٠٥االتفاقية وبروتوكول كيوتو وإىل     

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للهيكل األساسي للنظام وقُدم الدعم التـشغيلي           
 بيانـات غـازات     لنشر وتشغيل نظم املعلومات اليت صدر هبا تكليف على نطاق األمانة مثل قاعدة            

الدفيئة يف إطار االتفاقية، وقاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، والوصلة البينية لبيانات غازات الدفيئـة،              
 التنمية النظيفة، وكذلك    ونظم املعلومات اخلاصة بآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك، وسجل آلية         

  . حملتويات اخلاص باملؤسساتنظام إدارة احملتويات اخلاص بالشبكة ونظام إدارة ا
وكفل الربنامج اطّالع األطراف واملراقبني واملوظفني وعامة اجلمهور على الوثـائق             -٧٦

وأتاح الربنامج اتصاالً مستمراً بشبكة اإلنترنت يف       . واملعلومات الرمسية عن العملية التفاوضية    
إىل حمفوظات الوثائق على     وثيقة رمسية جديدة     ٧٧٢وأُضيف ما جمموعه    . املؤمترات واألمانة 

وخالل الفتـرة   . شبكة اإلنترنت وأُتيحت هذه الوثائق على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية         
 طلباً لالطالع على مراجع عامة ويسَّر ١٠ ٠٥٣  لاملشمولة بالتقرير، يسَّر الربنامج االستجابة      

 منشوراً؛ ٢٢ وأُنتج ما جمموعه . طلباً خارجياً لالطالع على وثائق رمسية٢ ٩٤٨  لاالستجابة 
 نسخ من املوقـع     ٣٥ ٨٠٥ نسخة يف املؤمترات وبالربيد، وجرى ترتيل        ٥٥ ٤٤٣وُوزعت  

 نسخة من اجلدول الـزمين  ٥ ٠٠٠ويسَّر الربنامج إنتاج وتوزيع    . الشبكي لالتفاقية اإلطارية  
تماعاً، على  اج٢٤وقُدمت خدمات البث الشبكي ملا جمموعه . ٢٠٠٩التفاقيات ريو يف عام 

  .)٥٨(حنو أسهم يف إضفاء الشفافية على العملية احلكومية الدولية
وأجنز خمطـط   . وواصل الربنامج وضع وتنفيذ إجراءات إدارة السجالت يف األمانة          -٧٧

تصنيف األعمال، وهو إحدى جمموعات األدوات إلدارة السجالت، كمـا أجنـز خمطـط              
 غازات الدفيئـة    سجالت املتعلقة بقوائم جرد   تصنيف امللفات وجداول استبقاء جمموعات ال     

وأُجنزت املرحلتان األوليان من نظام إدارة السجالت وُهيئ نظـام إدارة           . والبالغات الوطنية 
السجالت إلدارة جمموعات السجالت املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة والبالغات الوطنية           

البوابـة  وقُدم الدعم لتنفيذ    .  سجل ١٨ ٠٠٠والشؤون القانونية، وُحفظ يف هذه اجملموعات       
  .الشبكية لتقدمي بيانات غازات الدفيئة ولنظام خاص بتدفق العمل يقيد السجالت بطريقة آلية

                                                           
 ١١دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكـول كيوتـو، و         : كانت هذه االجتماعات كما يلي     )٥٨(

 اجتماعات للجنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك،         ٦اجتماعاً للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، و      
 .ماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجيواالجت
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وُبذلت جهود ال ُيستهان هبا لتعزيز املعلومات املتاحة لعامة اجلمهور عـن العمـل                -٧٨
 ويكفل املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريـة     . املضطلع به يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو      

حصول األطراف وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة على معلومات حمددة عن املفاوضات            
وكفل األمني التنفيذي أن تستجيب األمانة استجابة وافية لتزايـد الطلـب علـى              . اجلارية

املعلومات من جانب وسائط اإلعالم عن طريق توفري تسهيالت للبث أثناء املؤمترات وشـىت              
  .ا يف ذلك اخلطب واملقاالت واملقابالت والنشرات الصحفيةاملنتجات اإلعالمية، مب

واستجاب الربنامج للزيادة احلادة يف الطلب على املعلومات واحملتويات على املوقـع              -٧٩
وال يزال املوقـع    . الشبكي لالتفاقية اإلطارية، وأنشطة إعالم اجلمهور واملنتجات اإلعالمية       

. نات واملعلومات والوثائق اخلاصة باالتفاقية اإلطارية     الشبكي املصدر اخلارجي الرئيسي للبيا    
 مليون زيارة للموقع الشبكي، وجرى تصفح       ١,١١وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُسجلت      

 ماليني ملخص   ٣,٤، وتصفح   PDF مليون ملف    ٦,١٢ مليون صفحة ووثيقة، وترتيل      ١٣٥
 ستة أعداد من النشرة وصدرت). بودكاست( ملف صويت رقمي ٤٠ ٠٠٠إخباري، وترتيل   

وُشوهدت . اإلخبارية اإللكترونية باإلنكليزية وثالثة أعداد باإلسبانية، مبا فيها رسالة فيديوية         
، You Tube املتاحة على خدمة األنباء الفيديوية اإللكترونية على برنامج ٣٦ل امللفات الفيديوية ا

 وإلقـاء   ة تسجيالت فيديوية  واسُتعملت خدمة التداول من بعد يف عرض سبع       .  مرة ١٠ ٥٠٠
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عمل الربنامج بالتعاون الوثيق مـع          . ثالث خطب افتراضية  

وسائط اإلعالم يف حتسني فهم موضوع تغري املناخ وضمان نقل وسائط اإلعالم معلومـات              
 طلب معلومـات مـن وسـائط      ١٠ ٣٠٢وأجاب الربنامج على    . دقيقة عن هذا املوضوع   

 ٢٠٠٨ويف عامي .  مقابلة٣٦٦ نشرة صحفية، ونظم ٢٨ خطبة ومقالة و٦٥عالم، وأعد   اإل
، نظم الربنامج، بدعم إضايف من بعض األطراف، سلسلة مـن حلقـات العمـل               ٢٠٠٩و

التدريبية لوسائط اإلعالم، ويعتزم الربنامج مواصلة تركيز جانب من جهود األمانة يف جمـال              
  . االتصال على هذه األنشطة

  اخلدمات اإلدارية  -ء يا  
يوفر برنامج اخلدمات اإلدارية خدمات الدعم املركزية يف جمال إدارة املوارد البشرية              -٨٠

واملالية يف األمانة، ووضع السياسات واملبادئ التوجيهية اإلدارية، وعمليات الـشراء، وإدارة            
 يف جنيف واألمانة العامـة      كما يعمل بالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة      . األماكن، وترتيبات السفر  

  .لألمم املتحدة يف القضايا اإلدارية، ومع حكومة أملانيا يف املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق املقر
وبناًء على توجيهات فريق اإلدارة وبالتشاور مع مجيع الـربامج، كفـل برنـامج                -٨١

ذ األنشطة يف حـدود املـوارد       اخلدمات اإلدارية إدارة املوارد املالية لألمانة إدارة فعالة وتنفي        
ووفقاً لإلجراءات املالية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، أُبلغـت األطـراف            . املتاحة

بصفة منتظمة حبالة اشتراكاهتا يف كل دورة من دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ، وقُدمت تقارير              
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وقـدم  . على أساس سـنوي   عن أداء امليزانية يف جمال استخدام املوارد والنواتج ذات الصلة           
 ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج دعمه لألمني التنفيذي يف إعداد امليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني             

  .وتقدميها إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني
وخالل هذه الفترة، ُبذلت جهود ناجحة جلمع األموال لعدد من األنشطة الصادر هبا               -٨٢

 الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية والصندوق االستئماين للمـشاركة  تكليف واملمولة من 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يف عملية االتفاقية اإلطارية، مبا يف ذلك زيادة عدد الدورات يف الفترة 

، ويّسر عملية مراجعـة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأعد الربنامج البيانات املالية لفترة السنتني         -٨٣
عي حسابات األمم املتحدة، وأتاح لألطراف يف الـدورة         احلسابات اليت قام هبا جملس مراج     

الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف البيانات املالية املراجعة وتقرير مراجعي احلسابات وحالة تنفيـذ     
  .توصيات مراجعي احلسابات

وأُجري مبساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية باألمم املتحدة حتليـل تقييمـي              -٨٤
وأعقب ذلك مراجعة داخلية للعمل املتصل بآلية التنمية .  عمليات األمانةللمخاطر الرئيسية يف

وبلـغ  . النظيفة، وخدمات املؤمترات، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعمليات الشراء       
  .تنفيذ اإلجراءات املوصى هبا مراحل خمتلفة وما زال مستمراً

اسبة ملنظومة األمم املتحدة إىل معايري      وبدأ الربنامج العمل على االنتقال من معايري احمل         -٨٥
وجيري تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع األمانة العامـة لألمـم           . احملاسبة الدولية للقطاع العام   

ومـن  . املتحدة ومكتب األمم املتحدة يف جنيف ومؤسسات أخرى يف منظومة األمم املتحدة  
يد من االتـساق وإمكانيـة املقارنـة        املتوقع أن يؤدي اعتماد معايري احملاسبة اجلديدة إىل مز        

  . والشفافية يف اإلبالغ عن املركز املايل واألداء املايل لألمانة
وبغية االرتقاء قدر اإلمكان بالتوجيهات املتعلقة باإلجراءات اإلدارية، وضع الربنامج            -٨٦

ي وُحللت نتـائج االسـتعراض اخلـارج      . عدداً من السياسات واملبادئ التوجيهية الداخلية     
 واختـذت اخلطـوات األوىل يف االسـتجابة         ٢٠٠٨للعمليات اإلدارية املضطلع هبا يف عام       

وجـرى  . وحقق الربنامج عدداً من األهداف يف جمال املوارد البشرية        . للتوصيات ذات الصلة  
. ٢٠٠٩يونيه  / وحزيران ٢٠٠٨يناير  / وظيفة ما بني كانون الثاين     ١٤١اإلعالن عما جمموعه    

بذولة لتحسني التوزيع اجلغرايف بني موظفي الفئة الفنية ومـا فوقهـا إىل            وأسهمت اجلهود امل  
يف املائـة يف   ١,٤٧زيادة نسبة املوظفني املنتمني إىل أطراف غري مدرجة يف املرفق األول من 

انظر املرفق الثاين لالطـالع   (٢٠٠٩يونيه /يف املائة يف حزيران ١,٥٢ إىل ٢٠٠٨يوليه /متوز
ى الرغم من اجلهود املستمرة لتحسني التوازن بني اجلنسني يف الفئة الفنية            وعل). على التفاصيل 

وأفضت اجلهود اليت بذلتها األمانة لتحـسني       . وما فوقها، مل ُيحرز تقدم ُيذكر يف هذا اجملال        
وسـاعد  . التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني إىل زيادة حادة يف عدد الترشيحات الواردة          

  . طلبات الترشيح عرب اإلنترنت يف إدارة هذه الزيادةنظام جديد لتقدمي
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واضطُلع بأنشطة إضافية يف جمال املواد البشرية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير مشلـت               -٨٧
ترشيد برنامج التدريب اخلارجي للموظفني؛ ووضع برنامج الستقبال املـوظفني اجلـدد يف             

فني الدوليني املعينني حديثاً؛ وتنظيم معتكـف       األمانة؛ وتنقيح موقع الشبكة اخلارجية للموظ     
شامل جلميع املوظفني؛ وتوسيع نطاق برنامج املهارات الكتابية؛ وإعـداد عمليـة لتلقـي              
املالحظات التعقيبية من مجيع اجلهات وبرنامج توجيه وتدريب للموظفني اإلداريني؛ وتـوفري           

  . جهادخدمات املشورة للموظفني؛ وتنظيم حلقة عمل عن إدارة اإل
 ترتيباً من ترتيبـات الـسفر       ٢ ١٧٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى جتهيز         -٨٨

ويف جمال الشراء،   .  اجتماعاً ١٥٦ملشاركني وخرباء حاصلني على متويل حضروا ما جمموعه         
 عقداً جديـداً    ١٨ عطاًء غري رمسي وأُبرم      ٢٤٠ عطاًء رمسياً وأكثر من      ٦٠ُعرض أكثر من    

 أمر شراء لسلع أو خدمات      ٧٤٠وبناًء على هذه العطاءات والعقود، قُدم حنو        . طويل األجل 
وتعلقت أوامر .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥,٢٠بلغت قيمتها اإلمجالية حنو 

الشراء هذه، بصفة رئيسية، بتركيب نظم معلومات وما يتصل هبا من تكنولوجيا وصـيانتها              
واجتماعات؛ واالستعانة خبربات واستشارات خارجية يف مسائل       وحتسينها؛ وتنظيم دورات    

  .نظرت فيها األطراف يف الدورات واالجتماعات وحلقات العمل
ومع تزايد عدد موظفي األمانة، جرى حتسني استخدام احليز املكتيب املتاح يف املقـر                -٨٩

دعم جهـود األطـراف     سعياً إلبقاء املوظفني يف األماكن ذاهتا واستمرار قدرة األمانة على           
وواصلت األمانة التماس الدعم من حكومة أملانيا يف        . بصورة فعالة خالل هذه الفترة احلرجة     

، وهو املوعد الذي يتوقع أن ُينجز فيه العمـل يف           ٢٠١١تأمني املباين املالئمة حىت هناية عام       
  .مرافق املكاتب اجلديدة يف جممع األمم املتحدة

  ةمعلومات إضافي  -ثالثاً   
ترد يف املرفق األول معلومات عن اإليرادات والنفقات يف مجيع الصناديق االستئمانية              -٩٠

  .وترد يف املرفق الثاين معلومات عن املوارد البشرية. اليت تديرها األمانة
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Annex I 

[English only] 

  Income and expenditure report 

 A. Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC 

 1. Budget 

1. The Conference of the Parties (COP), by its decision 13/CP.13, and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), by its 
decision 11/CMP.3, approved a total budget of USD 54 million (EUR 41.2 million) for the 
biennium 2008–2009 (see table 1). 

Table 1 
Programme budget for the biennium 2008–2009 

 2008–2009 

 
2008

(USD)
2009 

(USD) (USD) (EUR)
a

Direct cost for programme activities 23 894 646 23 893 030 47 787 676 36 414 210

Programme support costs 3 106 304 3 106 094 6 212 398 4 733 847

Adjustment to the working capital 
reserve 31 510 0 31 510 24 011

Total approved budget 27 032 460 26 999 124 54 031 584 41 172 068

a  The exchange rate used (USD 1 = EUR 0.762) is the average exchange rate for the period 
January to March 2007. 

 2. Income 

2. The approved budget is to be funded from indicative contributions by all Parties, 
the annual contribution of the Host Government and the unspent balances of previous 
financial periods. Table 2 shows a list of sources of income. 

Table 2 
Income for the biennium 2008–2009 

 2008–2009 

 
2008 

(USD) 
2009

(USD) (USD) (EUR) 

Indicative contributions from all 
Parties  25 025 980 24 992 644 50 018 623 38 114 192
Unspent balance of contributions from 
previous financial periods (carry-over) 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 524 000
Contribution from the Host 
Government 1 006 480 1 006 480 2 012 961 1 533 876

Total income 27 032 460 26 999 124 54 031 584 41 172 068
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3. By 30 June 2009, USD 39.25 million or 78.5 per cent of the total indicative 
contribution for the biennium had been received; this includes USD 1.15 million received 
as advances in previous bienniums. This income is supplemented by receipt of 
contributions for previous years as shown in table 3. 

Table 3 
Actual income as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

 2008–2009

Indicative contributions for 2008-2009 to the Convention 23 499 639
Indicative contributions for 2008-2009 to the Kyoto Protocol 14 599 392
Voluntary contribution from the Host Government 2 212 357
Voluntary contribution from other Partiesa 47 170
Contributions for previous years  1 198 843
Contributions for future years received in advance 245 796
Interest and miscellaneous income 763 218

Total actual income 42 566 415

a The Subsidiary Body for Implementation, at its twenty-eighth session, urged Parties to 
make voluntary contributions to the core budget to help cover the shortfall of funds due to 
the exchange rate fluctuations (see document FCCC/SBI/2008/L.6, paras. 4 and 5). 

4. Contributions from five of the top 10, or eight of the top 20, contributors1 to the 
Convention for 2009 had not been received by 30 June 2009.  Of the 192 Parties to the 
Convention, 108 had not made their contributions for 2009.  Twelve Parties have never 
made contributions to the core budget of the UNFCCC since its inception in 1996. The 
status of outstanding contributions is shown in table 4. 

Table 4 
Outstanding contributions to the Convention by year, as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

 Number of Parties Outstanding amount 

Outstanding since 1 January of: 
1996 12 7 252
1997 15 10 813
1998 16 6 023
1999 16 7 003
2000 17 7 381
2001 20 12 674
2002 21 18 091
2003 25 24 963
2004 31 75 647
2005 35 92 995
2006 41 101 937
2007 49 103 447
2008 60 337 614
2009 108 7 140 740

Total 7 946 580

_______________ 
 1 Contributions by the top 10 contributors make up 74.5 per cent, and those by the top 20 make up 

88.6 per cent, of the total indicative contributions. 
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5. Contributions from five of the top 10, or nine of the top 20, contributors2 to the 
Kyoto Protocol for 2009 had not been received by 30 June 2009 (see table 5). Of the 
184 Parties to the Kyoto Protocol, 110 had not made their contributions for 2009. 

Table 5 
Outstanding contributions to the Kyoto Protocol by year, as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

 Number of Parties Outstanding amount 

Outstanding since 1 January of: 
2005 30 39 830
2006 38 102 403
2007 49 128 440
2008 59 154 310
2009 110 3 139 653

Total 3 564 636

 3. Expenditure 

6. Expenditure as at 30 June 2009 amounted to USD 32.4 million (USD 36.6 million 
including programme support costs) or 68 per cent of the approved budget for the biennium 
2008-2009. Table 6 (a) provides a comparison of budget appropriation for the biennium and 
expenditure for the first 18 months, by programme. Secretariat-wide operating costs were 
above the ideal implementation rate of 75 per cent for this time in the biennium, which is 
due to a loss resulting from exchange rate fluctuations between the United States dollar and 
the euro and the costs for training and recruitment and separation of staff.  

Table 6 (a) 
Expenditure by programme, as at 30 June 2009 

 
Approved budget 
for 2008–2009  

Expenditure 
as at 30 June 2009  

Expenditure 
as a percentage of budget 

 (USD) (EUR)a (USD) (EUR)b (USD) (EUR)

A. Programme   
Executive Direction and Management (EDM) 4 283 491 3 264 020 2 818 231 1 972 762 65.8 60.4
Reporting, Data and Analysis (RDA) 9 165 724 6 984 282 6 120 953 4 284 667 66.8 61.3
Financial and Technical Support (FTS) 5 767 828 4 395 085 3 417 455 2 392 219 59.3 54.4
Adaptation, Technology and Science (ATS) 5 751 568 4 382 695 3 844 309 2 691 016 66.8 61.4
Sustainable Development Mechanisms (SDM) 2 782 771 2 120 472 1 802 280 1 261 596 64.8 59.5
Legal Affairs (LA) 3 940 199 3 002 432 2 058 668 1 441 068 52.2 48.0
Office of the Deputy Executive Secretary 
(ODES) 1 522 014 1 159 775 1 168 697 818 088 76.8 70.5
Conference Affairs Services (CAS) 3 254 667 2 480 056 2 582 614 1 807 829 79.4 72.9
Information Services (IS) 8 104 898 6 175 932 5 689 014 3 982 310 70.2 64.5

B. Secretariat-wide operating costsc 3 214 516 2 449 461 2 935 123 2 054 586 91.3 83.9

Total (A+B) 47 787 676 36 414 209 32 437 344 22 706 141 67.6 62.1

a  The exchange rate used (USD 1 = EUR 0.762) is the average rate for the period from January to March 2007. 
b  The exchange rate used (USD 1 = EUR 0.700) is the average rate for the period from January 2008 to June 2009. 
c  Secretariat-wide operating costs are managed by the Administrative Services programme (AS). 

_______________ 
 2 Contributions by the top 10 contributors make up 70.8 per cent, and those by the top 20 make up 

86.9 per cent, of the total indicative contributions. 
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7. Table 6 (b) presents expenditure divided into six categories. ‘Staff costs’ include 
salaries and common staff costs of staff members appointed to approved posts, salaries of 
short-term staff, temporary assistance and overtime. Other external expertise, both 
individual and institutional, is included under ‘consultants’. Travel of staff on official 
missions is shown separately from travel of experts to workshops and informal 
consultations. ‘General operating expenses’ include payments to the United Nations 
Common Services Unit in Bonn, Germany, for premises management, which provides 
logistical and administrative services to the secretariat, and the annual contribution to the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Table 6 (b) 
Expenditure as at 30 June 2009 

Object of expenditure 

Approved budget
for 2008–2009

(USD)

Expenditure
as at 30 June 2009

(USD)

Expenditure 
as a percentage 

of budget 

Percentage
of expenditure

by object

Staff costs 35 648 213 25 065 183 70.3 77.3

Consultants 1 653 000 986 188 59.7 3.0

Expert groups 3 009 800 822 450 27.3 2.5

Travel of staff 1 490 848 1 328 748 89.1 4.1

General operating 
expenses 3 849 315 2 972 047 77.2 9.2

Grants and 
contributions 2 136 500 1 262 728 59.1 3.9

Total direct 
expenditure 47 787 676 32 437 344 67.9 100.0

8. Most objects of expenditure remain under the ideal implementation rate of 75 per 
cent with the exception of travel of staff, which is related to the increased demands on the 
secretariat to participate in important events. Staff costs are expected to increase slightly in 
the next six months due to the falling exchange rate of the United States dollar against the 
euro and with the settlement of education grants in the amount of USD 432,100 from the 
previous academic year (2008-2009). The costs of expert groups continued to remain low in 
the first 18 months of the biennium mainly because there were fewer Compliance 
Committee meetings than expected. 

 B. Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process 

9. The secretariat continues to apply its current policy of providing financial support 
to eligible Parties. Parties are eligible for funding if their per capita gross domestic product 
did not exceed USD 7,500 in 2006 according to the statistics published by the United 
Nations Conference on Trade and Development. This ceiling is raised to USD 14,000 in the 
case of small island developing States.3 

_______________ 
 3 The SBI, at its twenty-sixth session, requested the secretariat to discontinue the practice of not 

supporting Parties that have not paid their contributions to the core budget for two years or more 
(FCCC/SBI/2007/L.5). 
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 1. Income 

10. As at 30 June 2009, voluntary contributions received for this biennium amounted to  
USD 11.3 million. This amount, added to the carry-over balance from the previous 
financial period, accrued interest, and other miscellaneous income, resulted in a total 
income of USD 14.8 million. 

 2. Expenditure 

11. Expenditure incurred during the first 18 months of the biennium 2008–2009 
amounted to USD 7.4 million, which covered the participation of eligible Parties to six 
sessions (one in Accra, Ghana, one in Bangkok, Thailand, one in Poznan, Poland, and three 
in Bonn) resulting in a balance of income over expenditure of USD 7.4 million. After 
setting aside approximately USD 440,000 as operating cash reserve (based on 10 per cent 
of expenditures incurred in 2008), the balance, together with any further voluntary 
contributions received to the trust fund, will be used to cover the participation of eligible 
Parties to the informal meeting of the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for  
Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP) and the Ad Hoc Working Group on 
Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) in Bonn. It will also be 
used to cover the participation of eligible Parties to the first part of the ninth session of the 
AWG-KP and the first part of the seventh session of the AWG-LCA in Bangkok the 
resumed ninth session of the AWG-KP and resumed seventh session of the AWG-LCA in 
Barcelona, Spain, and the fifteenth session of the COP and the fifth session of the CMP in 
Copenhagen, Denmark. 

12. Table 7 provides information on income and expenditure under the Trust Fund for 
Participation in the UNFCCC Process during this reporting period. 

Table 7 
Status of the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

Income 

Brought forward from 2006-2007 3 013 669

Savings on prior period obligations 254 226

Contributions received in 2008-2009 11 267 865

Interest 288 464

Miscellaneous income 22 246

Total income 14 846 470
 

Expenditure 

Travel of 104 participants to AWG-KP 5 and AWG-LCA 1  464 559

Travel of 180 participants to the twenty-eighth sessions of the SBI and the SBSTA, 
AWG-KP 5 and AWG-LCA 2  1 139 332

Travel of 162 participants to AWG-KP 6 and AWG-LCA 3  760 387

Travel of 255 participants to COP 14, CMP 2, the twenty-ninth sessions of the SBI 
and the SBSTA, the resumed sixth session of the AWG-KP and AWG-LCA 4  1 499 797

Travel of 195 participants to AWG-KP 7 and AWG-LCA 5  1 122 357

Travel of 255 participants to the thirtieth sessions of the SBI and the SBSTA, 
AWG-KP 8 and AWG-LCA 6  1 487 314

Advance costs in preparation of travel for participation at the informal meeting in 
August of the AWG-KP and the AWG-LCA 93 807
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Expenditure 

Other travel-related costs 14 584

Total direct expenditures 6 582 137

Programme support costs 855 678

Total expenditures 7 437 815

Balance 7 408 655 

Abbreviations: AWG-KP = Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol, AWG-LCA = Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention, COP = Conference of the Parties, CMP = Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, SBI = Subsidiary Body for Implementation, 
SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. 

 C. Trust Fund for Supplementary Activities 

13. A number of mandated core activities continue to be funded from the Trust Fund 
for Supplementary Activities through voluntary contributions made by Parties, enabling the 
secretariat to implement more effectively the work programme for this biennium. 
Contributions in support of the negotiations under the AWG-KP and the AWG-LCA, as 
well as fees for joint implementation (JI), are also paid into this trust fund. 

 1. Income 

14. Voluntary contributions amounting to USD 33.3 million were received during this 
reporting period. In addition, USD 0.5 million in JI fees have been paid into the trust fund. 
Taking into account the carry-over balance from the biennium 2006–2007, interest and 
miscellaneous income, and savings on prior period obligations, income to the trust fund 
currently stands at USD 50.7 million. 

 2. Expenditures and commitments 

15. The secretariat has spent a total of USD 25.2 million on various projects 
implemented in the current biennium, some of which are ongoing from the biennium 
2006-2007. The available balance of USD 25 million will be used to finance ongoing 
activities for the remainder of this biennium and to start activities in the next biennium, 
pending the receipt of new contributions. 

16. A list of projects and activities funded from the Trust Fund for Supplementary 
Activities, which will include a detailed overview of the status of income received and 
expenditures incurred, will be presented to Parties at the thirty-first session of the SBI 
(FCCC/SBI/2009/INF.10). 

17. Table 8 provides information on income received and expenditures incurred under 
the Trust Fund for Supplementary Activities during the 18-month reporting period, which 
includes fee-based income related to the JI projects. 
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Table 8 
Status of the Trust Fund for Supplementary Activities as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

Income 

Brought forward from 2006-2007 13 016 170 

Savings on prior period obligations 642 590

Voluntary contributions 33 335 336

Joint implementation fees 521 756

Interest 3 165 013

Miscellaneous income 58 263

Refund to donors (12 088)

Total income 50 727 040
 

Expenditures 

Expenditures and commitments 22 448 759

Programme support costs 2 780 940

Less: Total expenditure 25 229 699

Fees set-aside 

Joint implementation fees 521 756

Balance 24 975 585

 D. Trust Fund for the Clean Development Mechanism 

18. Under the Trust Fund for the Clean Development Mechanism (see table 9), the 
income received in the biennium 2008–2009, including the carry-over from the previous 
biennium, amounted to USD 96.7 million. Expenditure as at 30 June 2009 was USD 27.4 
million, leaving a balance of USD 24.3 million after accounting for the operating reserve.  

19. For more detailed information on budget performance of the clean development 
mechanism, see the annual report of the Executive Board of the clean development 
mechanism to the CMP (FCCC/KP/CMP/2009/16). 

Table 9 
Status of the Trust Fund for the Clean Development Mechanism as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

Income 

Brought forward from 2006–2007 39 894 108

Income 2008–2009 

Clean development mechanism fees 56 089 511

Voluntary contributions 288 036

Programme support cost income 45 986

Interest 394 545

Total income  96 712 186
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Object of expenditure 

Staff 18 289 169

Travel 3 483 322

Contractual services 136 190

Operational expenses 1 979 999

Acquisitions of furniture and equipment 46 271

Fellowships, grants, other 369 848

Programme support costs 3 089 979

Total expenditure 27 394 778

Less: Operating reserve 45 000 000

Balance 24 317 408

 E. Trust Fund for the International Transaction Log 

20. The status of the Trust Fund for the International Transaction Log as at 30 June 
2009 is presented in table 10. During the reporting period, 96.7 per cent of fees for 2008 
and 85.0 per cent of fees for 2009 had been collected. After accounting for total expenditure 
and the operating reserve, the balance was USD 2.4 million. 

21. For more detailed information on budget performance of the international 
transaction log, see the annual report of the administrator of the international transaction 
log under the Kyoto Protocol (FCCC/KP/CMP/2009/19). 

Table 10 
Status of the Trust Fund for the International Transaction Log as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

Income 

Brought forward from 2006–2007 (420 187)

Income collected in 2008–2009 

International Transaction Log fees 7 770 464 

Voluntary contributions 1 062 989 

Interest 93 669 

Total income  8 506 935
 

Object of expenditure 

Staff 1 812 209 

Travel 65 940 

Contractual services 3 044 221 

Operational expenses 119 493 

Acquisitions of furniture and equipment 2 886 

Fellowships, grants, other 19 245 

Programme support costs 652 598 

Total expenditure 5 716 591 

Less: Operating reserve 370 110 

Balance 2 420 234
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 F. Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government 
of Germany (Bonn Fund) 

22. As part of its offer to host the UNFCCC secretariat in Bonn, the Government of 
Germany pledged a special annual contribution (the Bonn Fund) of EUR 1.8 million. By 30 
June, the contribution for 2009 had been received in full. Table 11 shows income and 
expenditure under the Bonn Fund in 2008–2009 as at 30 June 2009. This fund was used to 
cover the costs of organizing and ensuring the flow of information relating to the twenty-
eighth and thirtieth sessions of the Subsidiary Body for Implementation and the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice. It also enabled the organization of the fifth 
and eighth sessions of the AWG-KP and the second and sixth sessions of the AWG-LCA 
(including four in-session workshops and 13 pre-sessional meetings), which were held in 
Bonn during the biennium. 

23. The conference servicing costs related to the sessions increased slightly in this 
biennium, which was compounded by the weak exchange rate between the United States 
dollar and the euro at the time of payment. The negative balance in the Bonn Fund is 
attributed to the payment of value added tax that will be reimbursed before the end of the 
biennium. 

Table 11 
Status of the Bonn Fund as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

Income 

Contributionsa 5 087 461

Interest and miscellaneous income 72 954

Total income 5 160 415
 

Expenditure 

Conference support 

Conference facilities  2 514 002

Staff 773 575

Subtotal 3 287 577

Conference information support 

Computers and networking 779 548

Staff  127 374

Subtotal 906 922

Workshops 38 174

Share of costs for common services  125 413

Programme support costs 566 551

Total expenditure 4 924 637

Prior period adjustments 2 173

Less: Working capital reserve 300 000

Balance (62 049)

a  Equivalent to EUR 1,789,522 per year 
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 G. Programme support costs 

24. In accordance with the financial procedures of the United Nations, 13 per cent 
overhead charges are payable on all trust funds of the UNFCCC to cover administrative 
services. Most of these services are provided within the secretariat by the Administrative 
Services programme. Central services such as audit, payroll, investment and treasury 
services are provided by the United Nations on a reimbursable basis. 

25. As at 30 June 2009, the income for the period 1 January 2008–30 June 2009 
amounted to USD 12.6 million and includes interest and miscellaneous income. In the same 
period, USD 9.6 million was used to cover staff and non-staff costs. The charges for 
services rendered by the United Nations Office at Geneva, estimated at USD 490,000 for 
2009, will be charged and paid during the second half of 2009. Table 12 shows the status of 
the programme support costs for the first 18 months of the biennium 2008–2009. 

Table 12 
Status of programme support costs as at 30 June 2009 
(United States dollars) 

Income 

Carry-over from 2006–2007 5 559 130

Programme support costs income from trust funds 12 033 698

Interest and miscellaneous income 537 698

Total income 18 130 526
 

Expenditure 

Secretariat staff costs 7 639 772

Secretariat non-staff costs 1 235 486

Share of costs for common services 741 348

Total expenditure 9 616 606

Less: Operating reserve 1 526 102

Balance 6 987 818
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Annex II 

[English only] 

  Human resources 

 A. Staff 

1. There are 364.5 established posts, of which 141.5 posts are in the approved staffing 
table of the core budget and 223 posts under the Trust Fund for Supplementary Activities, 
the Trust Fund for the Clean Development Mechanism, the Trust Fund for the International 
Transaction Log, the Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government 
of Germany and programme support costs (overheads) (see table 13). As at 30 June 2009, 
272.5 staff members had been appointed against established posts, in addition to 36 
Professional and 41 General Service level staff members hired under temporary assistance 
contracts, bringing the total number of staff to 349.5. 

Table 13 
Comparison of established posts and filled posts by source of funding, as at 30 June 2009 

 ASG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Subtotal GS Total

Core budget 

Approved 1 3 6 12 24 32 10 88 53.5 141.5
Filleda 1 3 5 9 22 22 9 71 44.5 115.5

Supplementary 

Approved 1 3 3 7 7 21 8 29
Filled 1 3 3 5 6 18 5 23

CDM 

Approved 1 3 14 29 37 1 85 40 125
Filled 3 8b 16 22 1 50 24 74

ITL 

Approved 3 3 1 7 3 10
Filled 3 3 6 2 8

Bonn Fund 

Approved 1 1 2 6 8
Filled 1 1 6 7

Overhead 

Approved 1 2 3 9 4 19 32 51
Filled 1 2 3 7 4 17 28 45

Total 

Approved 1 4 8 20 47 81 60 1 222 142.5 364.5

Filled 1 4 6 17 39 54 41 1 163 109.5 272.5

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, CDM = clean development mechanism, D = Director, 
GS = General Service, ITL = international transaction log, P = Professional. 

a  Filled posts are occupied by staff members who have been awarded a fixed-term contract of one 
year or more and are appointed against established posts after going through the complete recruitment 
process, including review by the Review Board. 

b  One post filled by a staff member at one level lower awaiting promotion. 
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2. The secretariat has continued to improve on its efforts in relation to geographical 
distribution and gender balance among staff at the Professional level and above. Vacancy 
announcements are placed in many regional and global media covering as many Parties not 
included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties) as possible. Information on 
the geographical distribution of the staff appointed at the Professional level and above is 
provided in table 14 (a). The distribution of staff members appointed at the Professional 
level and above, between Parties included in Annex I to the Convention and non-Annex I 
Parties and by gender, is shown in table 14 (b). From July 2008 until June 2009, the 
percentage of female staff increased by 0.4 per cent. The percentage of staff from 
non-Annex I Parties at the Professional and higher level increased from 47.1 to 
52.1 per cent. 

Table 14 (a) 
Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and 
above, as at 30 June 2009 

Grade Africa

Asia
and 

the Pacific

Latin 
America
and the 

Caribbean
Eastern 
Europe

Western 
Europe

and Others Total

ASG 1 1

D-2 1 1 2 4

D-1 2 1 1 1 1 6

P-5 5 3 1 2 6 17

P-4 4 8 5 3 19 39

P-3 2 21 4 9 18 54

P-2 3 17 8 1 12 41

P-1 1 1

Total 17 51 19 16 60 163

Percentage of total 10.4 31.3 11.7 9.8 36.8 100

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 

Table 14 (b) 
Distribution of staff members appointed at the Professional level and above, between 
Annex I and non-Annex I Parties and by gender 

Grade Annex I Non-Annex I Male Female 

ASG 1  1  

D-2 2 2 4  

D-1 2 4 4 2 

P-5 8 9 13 4 

P-4 23 16 29 10 

P-3 28 26 30 24 

P-2 13 28 24 17 

P-1 1  1  

Total 78 85 106 57 

Percentage of total 47.9 52.1 65.0 35.0 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 
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 B. Consultants and individual contractors 

3. Between 1 January 2008 and 30 June 2009 a total of 212 individual consultants and 
contractors were hired. They provided a combined total of 496.3 working months at a total 
cost of USD 3,843,581 under all sources of funding. Table 15 provides information on how 
services were distributed among the various programmes. 

Table 15 
Services of individual consultants and contractors by programme, 
1 January 2008 to 30 June 2009 

Programme Person-months Cost (USD)

Executive Direction and Management 22.3 209 524

Reporting, Data and Analysis 20.5 226 538

Financial and Technical Support 38.4 421 608

Adaptation, Technology and Science 70.5 893 060

Sustainable Development Mechanisms 139.7 792 126

Legal Affairs 4.2 52 268

Office of the Deputy Executive Secretary 2.0 28 434

Conference Affairs Services 90.6 479 456

Information Services 82.1 558 244

Administrative Services 26.0 182 323

Total 496.3 3 843 581

       
  


