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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت١٠و) ب(٩البندان 
 املسائل اإلدارية واملالية

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء ميزانية فترة السنتني 
 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠ اإليرادات وأداء امليزانية حىت

 ∗مذكرة من إعداد املدير التنفيذي

 خالصة

تـبني هذه الوثيقة أداء ميزانية الصناديق االستئمانية اليت تديرها أمانة االتفاقية عن الربع األول من فترة                  
ئج احملققة  والغرض منها هو إبالغ األطراف باإليرادات الواردة والنفقات املتكبدة والنتا         . ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  

 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠حىت 

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤من االشتراكات اإلرشادية يف امليزانية األساسية للفترة          يف املائة  ٢٥,٥وقـد ورد حنو      
بيد أن التربعات   .  يف املائة من امليزانية املعتمدة هلذه السنة       ٢٣,٥وأُبقي على النفقات عند مستوى يبلغ ما نسبته         

 دوالر ٧٩٤ ٠٠٩ق االستئماين للمشاركة وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية بلغت املقدمة إىل الصندو
 . دوالر أمريكي على التوايل١ ٩٢٣ ٢٠١أمريكي و

واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة والبت يف اإلجراءات اليت ستدرج يف                
 .إلدارية واملالية واليت ستوصي مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته العاشرةملسائل امشاريع املقررات املتعلقة با

 
                                                      

 .قدمت هذه الوثيقة يف موعد متأخر نظراً للحاجة إىل عقد مشاورات داخلية مكثفة ∗
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 ٢٠ ٧١-٧٠ .........................................................املوظفون -ألف 
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 ٢٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤األنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني املشاريع و
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، وطلب إىل األمني    ٢٠٠٥-٢٠٠٤، امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      )١(٩-م أ /١٦اعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره      -١
 .يرادات وأداء امليزانية وأن يقترح ما قد يلزم إدخاله من تعديالت على ميزانية االتفاقيةالتنفيذي أن يقدم إليه تقريراً عن اإل

  نطاق املذكرة-باء

. ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠تقـدم هـذه الوثيقة معلومات مستوفاة عن اإليرادات والنفقات وأداء امليزانية حىت               -٢
 . بشأن حالة االشتراكاتFCCC/SBI/2004/INF.15وينبغي قراءة الوثيقة مقترنة بالوثيقة 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ ومؤمتر األطراف-جيم 

قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات املعروضة وأن تبت يف اإلجراءات اليت قد ترى أن                   -٣
ائل اإلدارية واملالية واليت ستوصي مؤمتر األطراف بأن        مـن الضروري إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملس        

 .يعتمدها يف دورته العاشرة

  تقرير عن اإليرادات والنفقات-ثانياً 

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

 امليزانية -١

 مليون دوالر من دوالرات     ٣٤,٨، ميزانية إمجالية قدرها     ٩-م أ /١٦أقـر مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          -٤
 ).١انظر اجلدول  (٢٠٠٥-٢٠٠٤الواليات املتحدة لفترة السنتني 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
 تكاليف املباشرة لألنشطة الربناجميةال ١٥ ٤١٧ ٣٠٧ ١٥ ٣٢٠ ٣٣٦ ٣٠ ٧٣٧ ٦٤٣
 تكاليف دعم الربامج ٢ ٠٠٤ ٢٥٠ ١ ٩٩١ ٦٤٤ ٣ ٩٩٥ ٨٩٤
 تعديل الحتياطي رأس املال العامل ٧٣ ٧٨٩ صفر ٧٣ ٧٨٩
 امليزانية اإلمجالية املعتمدة ١٧ ٤٩٥ ٣٤٦ ١٧ ٣١١ ٩٨٠ ٣٤ ٨٠٧ ٣٢٦
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 اإليرادات - ٢

تراكات اإلرشادية من مجيع األطراف واملسامهة السنوية املقدمة من احلكومة          ُيتوقع متويل امليزانية املعتمدة من االش      -٥
 . تفصيالً لإليرادات املتوقعة٢ويبني يف اجلدول . املضيفة

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

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
 االشتراكات اإلرشادية من مجيع األطراف ١٦ ٦٦٣ ٥٢٦ ١٦ ٤٨٠ ١٦٠ ٣٣ ١٤٣ ٦٨٦
 مسامهة من احلكومة املضيفة ٨٣١ ٨٢٠ ٨٣١ ٨٢٠ ١ ٦٦٣ ٦٤٠
 جمموع اإليرادات املتوقعة ١٧ ٤٩٥ ٣٤٦ ١٧ ٣١١ ٩٨٠ ٣٤ ٨٠٧ ٣٢٦

 ٥٠,٧( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٨,٤٥، كان قد ورد ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠ويف  -٦
 ). يف املائة لفترة السنتني٢٥,٥أو  (٢٠٠٤ من جمموع االشتراكات اإلرشادية املتوقعة لعام )يف املائة

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠اإليرادات الفعلية حىت  -٣ اجلدول
 ) املتحدةالوالياتبدوالرات (

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

 ٢٠٠٤االشتراكات اإلرشادية لعام  ٨ ٤٥٣ ٠٧٩

 تربع من احلكومة املضيفة ٩٣٩ ٨٧٥

 رصيد اشتراكات مرحل من سنوات سابقة ٨٣٦ ٧١٣

 اشتراكات عن سنوات مقبلة ُدفعت مقدماً ٤٩٤ ٨٠٢
 جمموع اإليرادات الفعلية ١٠ ٧٢٤ ٤٦٩

 ١٠ من ثالثة من أكرب      ٢٠٠٤، اشتراكات عن سنة     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠ومل تكن قد وردت، حىت       -٧
، مل يسدد   )٣( طرفاً ١٨٩ني األطراف يف االتفاقية وعددها      ومن ب . )٢( مشتركاً ٢٠مشتركني أو من تسعة من أكرب       

، وهناك اثنان وعشرون طرفاً مل تسدد قط أية اشتراكات يف امليزانية            ٢٠٠٤ طـرفاً االشتراكات عن عام       ١١٣
 حالة ٤ويبني اجلدول رقم . ١٩٩٦األساسية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ منذ نشوئها يف عام 

 .الشتراكات غري املسددةا
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 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠االشتراكات غري املسددة حبسب السنة حىت  -٤ اجلدول
 ) املتحدةالوالياتبدوالرات (

 يناير/ كانون الثاين١مستحقة منذ  عدد األطراف املبلغ غري املسدد
١٩٩٦ ٢٢ ١٧ ٧٥٤ 
١٩٩٧ ٢٧ ٣١ ٩٦١ 
١٩٩٨ ٣١ ١٩ ٨٩٩ 
١٩٩٩ ٣٢ ١٧ ٠٢٦ 
٢٠٠٠ ٣٦ ٣٠ ٩٩٩ 
٢٠٠١ ٤٠ ٥٧ ٥٩٤ 
٢٠٠٢ ٥٣ ٢٧٦ ٨٧٦ 
٢٠٠٣ ٧٠ ٥٥٩ ٤٦١ 
٢٠٠٤ ١١٣ ٨ ٢٤٥ ٧٣٣ 
 اجملموع  ٩ ٢٥٧ ٣٠٣

 النفقات -٣

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٧ ٢١٣ ٧٠٥، ما جمموعه ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠بلغت النفقات، حىت  -٨
 يف املائة من امليزانية املعتمدة لألنشطة الربناجمية        ٢٣,٥نسبته  أو ما   )  دوالر بإضـافة تكاليف دعم الربامج      ٨ ١٥١ ٤٨٧(

 .لفترة السنتني

 النفقات حسب الربامج

مقارنة ملخصصات امليزانية املرصودة لفترة السنتني والنفقات بالنسبة لألشهر الستة األوىل           ) أ(٥تـرد يف اجلدول      -٩
 يف املائة، فإن ثالثة برامج ختطت قليالً        ٢٣,٥ند مستوى   وبالرغم من أن النفقات اإلمجالية ظلت ع      . حسـب كل برنامج   

 .املبالغ املخصصة هلا بسبب ارتفاع تكاليف املرتبات الناجم عن زيادة هبوط قيمة دوالر الواليات املتحدة بالنسبة لليورو

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠النفقات حبسب الربامج حىت  -)أ(٥ اجلدول
 ) املتحدةالوالياتبدوالرات (

فقات كنسبة الن
 مئوية من امليزانية

 ٣٠النفقات حىت 
 ٢٠٠٤يونيه /حزيران

امليزانية املعتمدة لفترة السنتني 
 الربنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري ٢ ٥٠٦ ٤٦٥ ٥٩٩ ٤٣٥ ٢٣,٩
 اخلدمات اإلدارية - - -

 خدمات اإلعالم ٤ ٧٠٩ ٣٨٨ ٩٦٦ ٠١٨ ٢٠,٥
 الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات ٣ ٨٩٩ ١٧١ ٩٤٦ ٧٨٧ ٢٤,٣
 اآلليات التعاونية ١ ٥٤٩ ٨١٠ ٣٩٣ ٠٩٠ ٢٥,٤
 التنفيذ ٥ ١٤٣ ٥١٠ ١ ٢٩٥ ٧٣٩ ٢٥,٢
 األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية ٦ ١٥٦ ٣٩٣ ١ ٥٤٦ ٦٦٥ ٢٥,١
 التنمية املستدامة ٣ ١٥٢ ٦٢٦ ٧٤٤ ٩١٩ ٢٣,٦
 ف التشغيل على نطاق األمانةتكالي ٣ ٦٢٠ ٢٨٠ ٧٢١ ٠٥١ ١٩,٩
 اجملموع ٣٠ ٧٣٧ ٦٤٣ ٧ ٢١٣ ٧٠٥ ٢٣,٥
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 تأثري التقلبات يف أسعار الصرف -٤

ما زال هبوط قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو يضغط بشكل كبري على املوارد املالية لالتفاقية،  -١٠
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤واحُتسبت امليزانية لفترة السنتني     . ملعتمدةمما ميثل حتدياً كبرياً يف احتواء النفقات داخل امليزانية ا         

وخالل هذه الفترة،   . ٢٠٠٣بشكل رئيسي على أساس التكاليف الفعلية السائدة يف األشهر الستة األوىل من عام              
 يورو، ولكن سعر الصرف هذا شهد تغيرياً كبرياً ومل يزد           ٠,٩١٤كـان متوسط سعر الصرف للدوالر الواحد        

 يورو يف األشهر الستة األوىل، وهو ما ميثل اخنفاضاً نسبته حنو ٠,٨١٥صرف للدوالر الواحد على متوسط سعر ال
وإذا استمر هذا االجتاه نفسه طوال فترة السنتني، فإن قيمة .  يف املائة يف القيمة النسبية لدوالر الواليات املتحدة١٢

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني        مليون ٣٤,٨الـيورو للميزانـية الـربناجمية املعتمدة البالغة         
 مليون يورو، مما سينتج عنه عجز يف اإليرادات ٢٨,٤ مليون يورو إىل     ٣١,٨ سـتنخفض مـن      ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 . مليون يورو٣,٤احلقيقية قدره 

طريق ختفيض  وبالـرغم من أنه ميكن لألمانة أن تعدل نفقاهتا املتعلقة ببنود التكاليف لغري املوظفني عن                 -١١
األنشـطة ذات الصلة، فإنه من الصعب للغاية القيام بذلك فيما يتعلق مبرتبات ومستحقات املوظفني املستخدمني                

وبالنسبة للموظفني الفنيني، فإن مضاعف تسوية مقر العمل، الذي جيري تطبيقه على مرتباهتم القياسية              . بـالفعل 
، ٢٠٠٤ يف املائة خالل اجلزء األول من سنة         ٤٢,٣متوسطها  ملواجهة أي تقلبات يف أسعار الصرف، زاد بنسبة         

، مما زاد قيمة مرتباهتم بالدوالر زيادة       ٢٠٠٣ يف املائة يف اجلزء األول من سنة         ٢٩,٢مقارنـة بنسـبة متوسطها      
ها وميكن مشاهدة أثر مماثل بالنسبة للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ُتدفع مرتباهتم باليورو ولكن              . كـبرية 

 .ُتعكس كنفقات بدوالر الواليات املتحدة

 قد ٢٠٠٤، كانت قيمة اليورو مليزانية عام     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠، فإنه يف    )ب(٥وكما هو مبني يف اجلدول       -١٢
 من ٢٠٠٤وفيما بعد اخنفض املبلغ بالدوالرات املخصص ملرتبات عام .  مليون يورو ١,٧اخنفضـت بالفعل مبا يزيد على       

 دوالر من   ١ ٢٤٢ ٣٥٣أو  ( يورو   ١ ٠١٣ ٧٦٠ يورو، مما جنم عنه عجز قدره        ٨ ٨٣٥ ٦٠٠يورو إىل    ٩ ٣٥٩ ٣٦٠
 ).يونيه/دوالرات الواليات املتحدة، على أساس سعر الصرف املعتمد لدى األمم املتحدة لشهر حزيران

 يستلزم تقليص   وبذلت قصارى اجلهود الحتواء النفقات يف حدود املبلغ املخصص للميزانية، وهو ما قد             -١٣
األنشـطة اليت تنطوي على سفر املوظفني، وعلى االستعانة باملستشارين وبأفرقة من اخلرباء، واملعدات والتكاليف            

وجيري استعراض املمارسات املتعلقة بالشراء والسفر لتحقيق أقصى استخدام         . األخرى خبالف تكاليف املوظفني   
طوط اجلوية املنخفضة التكلفة وإعادة النظر يف فترة اخلدمة احملددة          لـلموارد بطرق منها مثالً السفر عن طريق اخل        

 يف املائة من النفقات املباشرة تتعلق بتكاليف املوظفني، فإن          ٧٠بـيد أنـه، بالنظر إىل أن أكثر من          . لـلمعدات 
 التعيني يف   وكلما كان ممكناً، أرجئ   . الوفورات اليت ستحقق من التكاليف غري املتصلة باملرتبات لن تكون كبرية          

الوظـائف الشاغرة توفرياً للتكاليف، والعمل اإلضايف يقوم به املوظفون املوجودون، وإن كان ال ميكن إدامة هذا       
الوضع لفترات طويلة، والتأثري املباشر هلذا هو أن املديرين يتعرضون لضغوط شديدة األمر الذي يقلل من الوقت                 

تبدأ عملية مضاعفة املهام الوظيفية يف التأثري على جودة العمل بالنظر إىل وس. املتاح هلم لقيادة املوظفني وتوجيههم
ويف هناية املطاف، وسيؤثر ذلك على األداء الربناجمي، وهو األمر الذي قد ال . عدم وجود وقت متاح ملراقبة اجلودة

 .يكون واضحاً حىت اآلن يف الفترة قيد االستعراض
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 رجة يف امليزانية احملسوبة بالدوالر واليورو ألغراض املقارنة تكاليف املوظفني املد-)ب(٥اجلدول 

اخلسارة الفعلية 
 حمسوبة باليورو

القيمة باليورو يف 
٢٠٠٤ 

القيمة باليورو يف 
٢٠٠٣ 

امليزانية بدوالر 
 وجه اإلنفاق الواليات املتحدة

 الفئة الفنية ٧ ٩٩٠ ٠٠٠ ٧ ٣٠٢ ٨٦٠ ٦ ٥١١ ٨٥٠ ٧٩١ ٠١٠
 فئة اخلدمات العامة ٢ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢ ٠٥٦ ٥٠٠ ١ ٨٣٣ ٧٥٠ ٢٢٢ ٧٥٠
 اجملموع الفرعي الرواتب ١٠ ٢٤٠ ٠٠٠ ٩ ٣٥٩ ٣٦٠ ٨ ٣٤٥ ٦٠٠ ١ ٠١٣ ٧٦٠
مبا فيها  (مجيع التكاليف األخرى     ٧ ٢٥٥ ٣٤٨ ٦ ٦٣١ ٣٨٩ ٥ ٩١٣ ١٠٩ ٧١٨ ٢٨٠

 )تكاليف الدعم الربناجمي
 وظفنيإمجايل تكاليف امل ١٧ ٤٩٥ ٣٤٨ ١٥ ٩٩٠ ٧٤٩ ١٤ ٢٥٨ ٧٠٩ ١ ٧٣٢ ٠٤٠

وعـلى الرغم من ذلك، ال يزال ممكناً أن تتجاوز النفقات النهائية بالدوالر يف هناية فترة السنتني املبلغ                   -١٤
غري أنه يتوقع أن . ويف هذه املرحلة، يصعب تقدير النفقات الزائدة يف هناية هذه السنة املالية         . املخصص يف امليزانية  

وينبغي التأكيد  . ل بكثري من الفرق يف قيمة املبلغ بالدوالر املدرج يف امليزانية          يكون املبلغ النهائي لفترة السنتني أق     
على أنه جيب تغطية هذه النفقات الزائدة من املوارد املتاحة، وأن هذا ال يسفر بالضرورة عن زيادة يف االشتراكات 

 .اإلرشادية املقدمة من األطراف لفترة السنتني احلالية

 مليون ١,٥يقترح أن توافق اهليئة الفرعية للتنفيذ على تقدمي توصية بسحب ما مقداره ويف ضوء ما تقدم،  -١٥
من فترات مالية سابقة    ) املُرّحلة(دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة من األرصدة أو االشتراكات غري املنفقة             
 .ت يف أسعار الصرفلتغطية أي نفقات زائدة تنجم عن اخنفاض قيمة اإليرادات املتوقعة بسبب التقلبا

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

 معلومات عن اإليرادات والنفقات يف إطار الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية            ٦يقـدم اجلدول     -١٦
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وتكون األطراف  . واصل األمانة تطبيق سياستها احلالية املتمثلة يف توفري الدعم املايل لألطراف املؤهلة           وت -١٧
 دوالر من دوالرات ٦ ٥٠٠مؤهلة للحصول على متويل إذا كان الناتج احمللي اإلمجايل للفرد فيها مل يتجاوز مبلغ            

. البيانات التابعة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وفقاً إلحصاءات دائرة إدارة ٢٠٠٢الواليات املتحدة يف عام 
 دوالر يف حالة الدول النامية اجلزرية الصغرية أو يف حالة قيام الطرف بتوفري ١٠ ٠٠٠ويزاد هذا احلد األقصى إىل 

 .)٤(من يعمل كعضو ضمن أعضاء املكتب

 اإليرادات -١

 ٧٩٤ ٠٠٩، عن فترة السنتني هذه ما جمموعه        ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠بلغت املسامهات الواردة حىت      -١٨
وبلغ فائض اإليرادات عن النفقات،     .  دوالراً ٦٢٣ ٣١٦دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة وبلغت النفقات        
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وبعد .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٥٢٨ ١٧١مبـا يف ذلك الرصيد املرحل من الفترات املالية السابقة           
للنقد التشغيلي، وسيستخدم   ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف املائة من متوسط النفقات السنوية يف         ١٠(غ الالزم   جتميد املبل 

 .هذا املبلغ ومعه أي اشتراكات جديدة، يف تغطية مشاركة األطراف املؤهلة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

 النفقات -٢

 ٥٢٢ ٦٩١مشاركاً بتكلفة إمجالية قدرها      ١٢٠، قُدمت املساعدة املالية إىل      ٢٠٠٤حـىت اآلن يف عام       -١٩
 .دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة

 حالة الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة          -٦اجلدول  
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠اإلطارية بشأن تغري املناخ حىت 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليرادات 

 ٢٠٠٣ � ٢٠٠٢رحل من ميزانية الفترة الرصيد امل ٣٤٥ ٩٩٠
 الوفورات اليت حتققت من فترة االلتزامات السابقة ٧ ٠٧٥
 ٢٠٠٤املسامهات الواردة يف  ٧٩٤ ٠٠٩
 الفائدة وإيرادات متنوعة ٤ ٤١٣
 جمموع اإليرادات ١ ١٥١ ٤٨٧

 النفقات 

 سفر أعضاء املكتب ١٣ ٥٦١
 ٢٠٠٤يونيه /يئة الفرعية، بون، حزيران مشتركاً حلضور دورات اهل١٢٠سفر  ٥٢٢ ٦٩١
 تسويات السنوات السابقة ١٤ ٦٥٧
 جمموع النفقات املباشرة ٥٥٠ ٩٠٩
 تكاليف دعم الربامج ٧٢ ٤٠٧
 جمموع النفقات ٦٢٣ ٣١٦
 الرصيد ٥٢٨ ١٧١

الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف إطار اتفاقية        �جيم 
 ري املناخاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ

 معلومات عن اإليرادات وااللتزامات املالية اليت جرى التعهد هبا يف إطار الصندوق             ٧يقـدم اجلـدول      -٢٠
 .االستئماين لألنشطة التكميلية
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 اإليرادات -١

تواصـل األمانة االضطالع بأنشطة إضافية جلمع األموال ألغراض األنشطة التكميلية، وخاصة حلقات              -٢١
وبلغت املسامهات اجلديدة املقدمة خالل الستة أشهر األوىل من عام . ت اليت يقررها مؤمتر األطرافالعمل والفعاليا

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وبذلك وصل جمموع املبلغ يف إطار هذا الصندوق           ١,٩ حنو   ٢٠٠٤
 . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٩,١االستئماين حنو 

 : ما يلي٢٠٠٣ � ٢٠٠٢ل الرصيد املرحل من فترة السنتني ويشم -٢٢

 الفرق بني األموال امللتزم بدفعها للمشروع الذي أقر والنفقات الفعلية املسجلة يف هناية فترة السنتني )أ( 

األموال اليت مت تلقيها ولكنها رهن تعليمات من األطراف املتربعة لتحديد النشاط الذي ينبغي أن  )ب( 
 من أجلهتستخدم 

 .احتياطي رأس املال العامل )ج( 

 النفقات وااللتزامات -٢

 مشروعاً، بعضها مرحـل من فترة السنتني       ٢٤وخـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، متت املوافقة على متويل            -٢٣
شارة ومع ذلك، جتدر اإل   .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٦,٦، بتكلفة إمجالية قدرها     ٢٠٠٣ � ٢٠٠٢

 ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠إىل أنه بينما ميثل هذا املبلغ جمموع االلتزامات املعتمدة حىت اآلن، فإن النفقات املتكبدة حىت                
وعالوة على ذلك، سيجري التعهد بالتزامات مالية إضافية ختصص ملشاريع هلا           .  مليون دوالر أمريكي فقط    ٢,٧بلغت  

 . جديدة تتم املوافقة على متويلها خالل فترة السنتني هذه، أو ملشاريع٢٠٠٥أنشطة جارية حىت عام 

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠ حالة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية حىت -٧اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليرادات 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢الرصيد املرحل من ميزانية الفترة  ٧ ١١٦ ٢٤٦
 ترة االلتزامات السابقةالوفورات اليت حتققت من ف ٢٠ ٤٥٤
 ٢٠٠٤املسامهات الواردة يف عام  ١ ٩٢٣ ٢٠١
 الفائدة وإيرادات متنوعة  ٤٠ ٩٤٢
 جمموع اإليرادات  ٩ ١٠٠ ٨٤٣

 االلتزامات 
 املشاريع املعتمدة ٥ ٨٩٠ ١٦٣
 تسويات السنوات السابقة ١٣ ٩٣٤
 تكاليف دعم الربامج ٧٦٧ ٥٣٢
 جمموع االلتزامات ٦ ٦٧١ ٦٢٩
 الرصيد ٢ ٤٢٩ ٢١٤
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ويقدم مرفق هذه الوثيقة قائمة باملشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكيلية يف               -٢٤
وتتعلق هذه املشاريع باألنشطة التكميلية اليت ُحددت من أجلها االحتياجات من          . ٢٠٠٥ � ٢٠٠٤فترة السنتني   

 ).٩-م أ/١٦ واملقرر (FCCC/SB1/2003/15السنتني هذه املوارد يف امليزانية الربناجمية لفترة 

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

تعهدت حكومة أملانيا، يف إطار العرض الذي قدمته الستضافة أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف  -٢٥
 مليون مارك   ٣,٥أي ما يعادل    ( يورو   ١ ٧٨٩ ٥٢٢قدرها  ) صندوق بون (ة سنوية خاصة    بـون، بتقدمي مسامه   

 كما هي يف ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ اإليرادات والنفقات يف إطار صندوق بون يف الفترة ٨ويبني اجلدول رقم ). أملـاين
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠ حالة صندوق بون حىت -٨اجلدول 
 )واليات املتحدةبدوالرات ال(

 اإليرادات 
 )أ(املسامهات ٢ ١٥٤ ٩٦٥

 الفائدة وإيرادات متنوعة ١٨ ٧٠٩
 جمموع اإليرادات ٢ ١٧٣ ٦٧٤

 النفقات 
 دعم املؤمترات 

 مرافق املؤمترات ٩٣٨ ١٠٨
 املوظفون ٢١٩ ٩٩٩
 دعم املؤمترات: اجملموع الفرعي ١ ١٥٨ ١٠٧

 الدعم اإلعالمي للمؤمترات 
 احلواسيب والربط الشبكي ٢٦٠ ٩٣٨
 املوظفون ٢٨ ٥٢١
 الدعم اإلعالمي: اجملموع الفرعي ٢٨٩ ٤٥٩
 السفر للمشاركة يف حلقات العمل ٤١ ٤٦٤
 تكاليف دعم الربامج ١٩٣ ٥٧٤
 جمموع النفقات ١ ٦٨٢ ٦٠٤
 تعديل للفترة السابقة ٨٨٢
 )ب(الرصيد ٤٩١ ٩٥٢

 .نة يورو يف الس١ ٧٨٩ ٥٢٢أي ما يعادل  )أ ( 

 دوالراً كاحتياطي من رأس املال العامل،      ٨٠١ ١٤٤الرصيد ال يشمل املبلغ املرّحل من سنوات سابقة وقدره           )ب( 
 .والرصيد الذي مل يتم إنفاقه والواجب رده إىل احلكومة
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  أداء الربامج-ثالثاً 

  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري-ألف 

يذية والتنظيم اإلداري متسقة مع تلك املبينة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني            كانـت نواتج برنامج اإلدارة التنف      -٢٦
 ).FCCC/SBI/2003/15/Add.1انظر  (٢٠٠٥-٢٠٠٤

. وقام األمني التنفيذي بإدارة وتنسيق أنشطة األمانة وإسداء املشورة إىل هيئات االتفاقية وموظفيها بشكل مستمر            -٢٧
لدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، ومت عقد الدورة العشرين للهيئتني الفرعيتني واجتماعني للمكتب، وُشرع يف أنشطة املتابعة ل 

 .وجرت متابعة الطلبات املرحلة من االجتماعات السابقة

ويف جمـال العالقـات اخلارجية، واصل الربنامج تعزيز التنسيق مع املنظمات الشريكة، باإلضافة إىل متثيل أمانة                  -٢٨
 اجتماعاً ومؤمتراً وغري ذلك     ٩٠وُمثلت األمانة يف حنو     . ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف أنشطة االتصال        اتفاقية ا 

 .ومت تعزيز الشراكات. من املناسبات

وكجـزء من االتصال املؤسسي مع هيئات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، قام األمني التنفيذي باملشاركة يف                  -٢٩
بينها، الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية املستدامة، واجتماعات جملس مرفق البيئة العاملية، وجملس إدارة              مناسـبات، مـن     

وقدمت مسامهات ناشطة إىل    . بـرنامج األمم املتحدة للبيئة، واملنتدى البيئي الوزاري العاملي يف جيجو، مجهورية كوريا            
 .حدة للبيئة وجلنة األمم املتحدة الرفيعة املستوى املعنية بالربامجفريق اإلدارة البيئية التابع لربنامج األمم املت

وأشرفت، . وقـادت اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري االستعراض والتعديل اجلاريني لعمليات اإلدارة الداخلية            -٣٠
تعراض تنفيذ نظام   عـن طـريق نائـب األمني التنفيذي باإلنابة، على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، فضالً عن اس                

وبدأ العمل بشأن االستعراض الداخلي لألنشطة الذي طلبته الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف            . املعلومـات اإلدارية املتكامل   
كذلك قاد نائب األمني التنفيذي باإلنابة املشاورات الداخلية . وقـدم مقـر األمـم املتحدة املساعدة يف هذا االستعراض    

 .إىل جممع األمم املتحدة اجلديداملتعلقة باالنتقال 

  الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات�باء 

كـان برنامج الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات على اتصال منتظم باألطراف واملراقبني، وقام               -٣١
يت االتفاقية، وتقدمي اإلعداد بتقدمي الدعم ملكتب مؤمتر األطراف، وإسداء املشورة القانونية لألطراف واملراقبني وهيئ

يونيه / حزيران �يناير  /اللوجيسيت والدعم للدورات واالجتماعات وحلقات العمل املعقودة يف الفترة كانون الثاين          
وتشاطرت الربامج الفرعية   . ، وبـتحرير وثائق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وجتهيزها           ٢٠٠٤

 .ؤون احلكومية الدولية والقانونية، وخدمات شؤون املؤمترات، واإلدارة والتنسيقالش: الثالثة هذا العمل
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وقام الربنامج بالترتيبات، مبا فيها التسجيل واألمن، للدورة العشرين للهيئتني الفرعيتني، اللتني عقدتا يف               -٣٢
اركاً من   مش ١٢٠ويّسرت خدمات شؤون املؤمترات حضور      . ٢٠٠٤يونيه  / حزيـران  ٢٥ إىل   ١٤بـون مـن     

 .األطراف املؤهلة من خالل تنسيق املساعدة املالية

ومتّ قبول اثنيت عشرة منظمات جديدة حتظى مبركز مراقب بصورة مؤقتة حلضور الدورة العشرين للهيئتني  -٣٣
وتزايد استخدام املشاركني لنظام التسجيل احملسن يف       .  معرضاً ١٣ نشاطاً جانبياً و   ٤٣الفرعيـتني، ومت تنظـيم      

نشطة اجلانبية عرب اإلنترنت، وللمعلومات املتعلقة باملشاركني املنشورة على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة األ
وهذا أسهم يف السري السلس لعملية  التسجيل واالعتماد اليت تنسقها خدمات شؤون             . اإلطارية بشأن تغري املناخ   

اركة الفعالة للمنظمات اليت حتظى مبركز مراقب لعرضها على         ووضعت اقتراحات ترمي إىل زيادة املش     . املؤمترات
 .اهليئة الفرعية للتنفيذ

واُتخذت ترتيبات لوجيستية لعقد اجتماعات املكتب واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف بون، وقام  -٣٤
سبقاً، واملساعدة يف  الـربنامج بـتقدمي الدعـم حللقات دراسية أقيمت خارج بون، وذلك بتسجيل املشاركني م              

وباإلضافة إىل ذلك، أعدت الشؤون احلكومية الدولية       . العالقـات اخلارجـية، وتوفري إطار للترتيبات القانونية       
والقانونـية مذكـرات تفـاهم منوذجية، فضالً عن منوذج منقح التفاق البلد املضيف، من أجل تيسري األعمال                  

 .ستضافة حلقات عمل واجتماعات ودورات ملؤمتر األطرافالتحضريية املستقبلية لألطراف اليت تعتزم ا

وأجريت تغيريات يف شكل الوثائق باعتبار ذلك نتاجاً آخر من نواتج املشروع الرامي إىل زيادة مالءمة                 -٣٥
وقام برنامج الشؤون   . وجرى تزويد األطراف بالوثائق يف الوقت املناسب      . الوثائق وتسهيل قراءهتا للمستخدمني   

، يف الفترة ما ١ ٢٥١ وثيقة يبلغ جمموع صفحاهتا ١٠٤ الدولية وشؤون املؤمترات بتحرير وجتهيز وتوزيع احلكومية
 تقرير للهيئة الفرعية ١٩ تقارير ملؤمتر األطراف، و ٩، مبا يف ذلك     ٢٠٠٤يونيه  /يناير وحزيران /بـني كانون الثاين   

 .نولوجية تقريراً للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتك١٩للتنفيذ، و

 كانون ١٧-٦وبـدأت األعمـال التحضـريية للدورة العاشرة  ملؤمتر األطراف املقرر عقدها يف الفترة          -٣٦
ويف أثناء بعثة تقييم وبعثة حتضريية أوىل وبعدمها، متت صياغة البلد           .  يف بويـنس آيرس    ٢٠٠٤ديسـمرب   /األول

ويف هذا السياق، قدمت    . ومة األرجنتني املضـيف ووضعت مواصفات لوجستية مفصلة بالتعاون الوثيق مع حك         
اقـتراحات بشأن عناصر جدول األعمال والسيناريو التنظيمي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، باإلضافة إىل اقتراحات               

وعلى املستوى الداخلي، قامت الشؤون احلكومية      . تتعلق بالطريقة اليت ميكن هبا حتسني العملية احلكومية الدولية        
مترات بدور قيادي يف التخطيط لعدد متزايد من أنشطة الدورات ورصدها، وقدمت مسامهة للسلطات الدولية واملؤ

 .األملانية فيما يتعلق بتصميم مركز للمؤمترات يف بون
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وسيجري . ويلتمس األطراف واملراقبون املشورة بشأن جوانب إجرائية ومؤسسية وقانونية بشكل منتظم           -٣٧
هذا التعاون الوثيق مع األطراف يف العمل التحريري املتعلق بدليل االتفاقية، والذي بدأ إدراج اخلربات املكتسبة من 
 .أثناء الفترة قيد االستعراض

  خدمات اإلعالم�جيم 

تأكد برنامج خدمات اإلعالم من وجود تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتطبيقات إدارة املعارف،             -٣٨
 .عزيز احلصول على املعلومات ونشرهاومنتجات التوعية واإلعالم بغية ت

وُهيئت بيئة مستقرة وموثوقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كي تعمل فيها األمانة، وُنفذت               -٣٩
 حلقات عمل، واجتماعات خرباء، واجتماعات للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وذلك يف إطار الدورة ١٠

وبدأ التخطيط خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جممع األمم املتحدة          . نيالعشـرين للهيئتني الفرعيت   
وأتاحـت التحديثات اليت أجريت يف نظم إدارة املعارف إمكانية الوصول املباشر عن طريق              . اجلديـد يف بـون    

ه التحديثات عنوانه   اإلنترنت إىل مجيع الوثائق الرمسية الصادرة خالل هذه الفترة، وتناول قرص مدمج مرافق هلذ             
Documenting Climate Change"  املتطلبات من املعلومات الالزمة ألطراف وجهات أخرى ال " ٥ اجمللـد رقم

 .حتظى بإمكانية الوصول بسهولة إىل شبكة اإلنترنت، مثل األطراف من أقل البلدان منواً

وقام أكثر من مليون زائر     . يتزايدانوظـل الوصـول إىل موقع األمانة على الشبكة العاملية واستخدامه             -٤٠
 ٤، وباالطالع على    ٢٠٠٤يونيه  /يناير وحزيران /بـالدخول يف هذا املوقع الشبكي يف الفترة ما بني كانون الثاين           

وقد بدأ العمل .  غيغابايت من البيانات  ٣٢١ مليون وثيقة متثل     ٢,٨مليون صفحة على الشبكة العاملية، أو بترتيل        
أكتوبر / وسيستكمل يف تشرين األول    ٢٠٠٤أبريل  /حتسني هذا املوقع الشبكي يف نيسان     يف مشـروع يهدف إىل      

 ٢ ٦٠٠ومت الرد على حنو     .  كتب جديدة بالصيغتني املطبوعة واإللكترونية، وبثالث لغات       ٦ومت إصدار   . ٢٠٠٤
 .استفسار وارد من مراكز التنسيق الوطنية، وباحثني خارجيني وغريهم

مل املشترك بني أمانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم             وأحرز تقدم يف الع    -٤١
املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي يف جمال تبادل البيانات واملعلومات واإلعالم، باإلضافة إىل أنه       

تخدام التباديل للبيانات ووضع املعايري، من املقرر مت التوصل إىل اتفاق بشأن تنظيم اجتماع تقين يتناول قابلية االس
 . وملصق وكتيب٢٠٠٥، والقيام بعمل روزنامة هبا صور لعام ٢٠٠٤أكتوبر /عقده يف تشرين األول

  اخلدمات اإلدارية�دال 

 واصلت اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لألمانة يف إدارة مواردها املالية، ويف خدمات املوظفني، وخدمات   -٤٢
 .املشتريات والسفر، ويف االتصال باألمم املتحدة بشأن املسائل اإلدارية
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ويف الوقت  . ووضعت الصيغة النهائية للتنفيذ التدرجيي ملختلف وحدات نظام املعلومات اإلدارية املتكامل           -٤٣
 .شرية واملالية بفعاليةاحلايل يستخدم املوظفون املعنيون هذا النظام على حنو منتظم، مما نتج عنه إدارة املوارد الب

وكُثِّفـت املشاورات بني منظمات األمم املتحدة يف بون والبلد املضيف بشأن إنشاء جممع األمم املتحدة                 -٤٤
وعقدت اجتماعات منتظمة مع ممثلي احلكومة املضيفة لتأمني      . الـذي سيستضـيف مجيع منظمات األمم املتحدة       

 .ملقرحقوق املوظفني وامتيازاهتم وفقاً التفاق ا

 على أساس امليزانية املنقحة اليت اعتمدت يف        ٢٠٠٤وأعيد حساب املسامهات يف امليزانية األساسية لسنة         -٤٥
ومت إرسال  . الـدورة التاسـعة ملؤمتر األطراف وأرسلت إخطارات إىل مجيع األطراف يف االتفاقية يف بداية السنة               

 دوالر من دوالرات    ٧٩٤ ٠٠٩تج عنه تربعات قدرها     خطابات من أجل مجع األموال واتفاقات للتربعات، مما ن        
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للصندوق ١ ٩٢٣ ٢٠١الواليات املتحدة للصندوق االستئماين للمشاركة و

وقام جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  . ٢٠٠٤االستئماين لألنشطة التكميلية يف الستة أشهر األوىل من سنة          
وصدرت البيانات املالية املراجعة، وتقرير اجمللس وتعليقات . ٢٠٠٣-٢٠٠٢عة احلسابات عن الفترة بإعداد ومراج

). Add.2 و Add.1 و (FCCC/SBI/2004/12األمانة على حالة تنفيذ توصيات اجمللس وهي متاحة هلذه الـدورة           
وقدم الدعم الفعال ألنشطة    . لوثيقةوجيري رصد امليزانية الربناجمية احلالية على حنو وثيق كما جاء شرحه يف هذه ا             

 .FCCC/SBI/2004/INF.15مجيع األموال، ويرد آخر تقرير عن هذه األنشطة يف الوثيقة 

، مت إصدار إعالنات عن تسع وظائف       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠يناير و /ويف الفـترة ما بني كانون الثاين       -٤٦
، وال  ١٢ املعلن عنها، مت شغل      ١٨ الوظائف ال      ومن بني . خارجية شاغرة /خارجية شاغرة وتسع وظائف داخلية    

ويف جمال تطوير قدرات املوظفني، تولت وحدة املوارد البشرية تنسيق . تزال ست من الوظائف الشاغرة قيد التعيني
جمموعـة واسـعة من األنشطة التدريبية من أجل تلبية االحتياجات املتنوعة للمنظمة وضمان مستوى أداء عال                 

 ).املزيد من املعلومات انظر الفصل اخلامس من هذا التقريرلالطالع على (

 ٢٥٣ بعثة، وحلضور ١٩٣وأثناء الفترة قيد االستعراض، أجريت ترتيبات السفر الالزمة لقيام موظفني ب            -٤٧
كذلك، مت  .  مندوباً حلضور الدورة العشرين للهيئتني الفرعيتني      ١٢٠ حلقة عمل، ومت متويل      ٢٤مشاركاً وخبرياً   

 ترخيص سفر الستشاريني، وملرشحني حلضور مقابالت، ومن أجل سفر موظفني معينني ملهمة حمددة              ٧٢دار  إص
 أمر شراء وعدة عقود رئيسية، وتبلغ أكثر        ١٠٠وإجازة زيارة الوطن وُشرع يف عمليات شراء، تنطوي على حنو           

 . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٥من 

 م اجلرد واألنشطة العلمية األساليب وقوائ�هاء 

التنسيق واإلدارة،  : يـتألف برنامج األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية من ثالثة برامج فرعية هي             -٤٨
ويتوىل هذا الربنامج تنسيق عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ويقدم           . واألساليب، وقوائم اجلرد  
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 هذا الربنامج تسع وثائق للدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية           وقـد أعـد   . املشـورة إىل رئيسـها    
وجرى االضطالع باستعراض فردي    . والتكنولوجية وقدم الدعم الفين للمفاوضات اليت أجريت أثناء هذه الدورة         

ستعراض عن  ، وأسفر هذا اال   ٢٠٠٣لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف             
، ٢٠٠٤وفيما يتعلق بدورة استعراض قوائم اجلرد لعام .  تقريراً استعراضياً ُنشرت على املوقع الشبكي لألمانة٢٧

 تقرير حالة، والتقرير التوليفي والتقييمي، ونظم االجتماع الثاين خلرباء االستعراض الرئيسيني            ٣٧أكمل الربنامج   
مات عن انبعاثات واجتاهات غازات الدفيئة، ونشر على املوقع الشبكي          كما قدم الربنامج معلو   . لقوائـم اجلـرد   

 .لألمانة خالصة وافية حمدثة بشأن طرائق ووسائل تقييم مساعدة األطراف يف تقييم آثار تغري املناخ والتكيف معه

، واألخرى ويف الفترة قيد االستعراض، نظم الربنامج حلقيت عمل أثناء الدورة، واحدة عن تدابري التكيف              -٤٩
عن تدابري التخفيف، باإلضافة إىل أنشطة موازية تتعلق بالبحوث استجابة للتقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي 

كما ساعد الربنامج على إحراز تقدم . الدويل املعين بتغري املناخ، وللتقدم العلمي املتصل باملقترح املقدم من الربازيل
يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن استخدام األراضي والتغري يف          يف األعمـال الـيت تضطلع هبا اهل       

اسـتخدام األراضي واحلراجة، ال سيما فيما يتعلق بالنظر يف اجلداول الواردة يف منوذج البالغ املوحد الستخدام                 
قة عمل بشأن منتجات    األراضـي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة وفقاً لربوتوكول كيوتو، ويف تنظيم حل            

اخلشـب املقطـوع؛ ويف تنسيق أنشطة فريق االتصال املشترك التابع ألمانات اتفاقيات ريو الثالث، مبا يف ذلك                  
استضافة اجتماع لفريق االتصال املشترك؛ ويف تطوير املبادئ التوجيهية بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة               

لدويل املعين بتغري املناخ؛ وبشأن التعاون مع منظمة الطريان املدين الدولية            الـيت وضعها الفريق احلكومي ا      ٢٠٠٦
واملنظمة البحرية الدولية، مبا يف ذلك تنظيم اجتماعني للخرباء بشأن القضايا املنهجية املتعلقة باالنبعاثات النامجة               

 .عن الطريان الدويل والنقل البحري

 عن غازات الدفيئة وما يتصل بذلك من أدوات الربجميات لتحليل           وواصل الربنامج تطوير نظام املعلومات     -٥٠
 طرفاً من األطراف    ٣٧ املقدمة من    ٢٠٠٤كما أن قوائم جرد غازات الدفيئة لعام        . وتقـدمي بيانات قوائم اجلرد    

اجلديدة وباإلضافة إىل ذلك، واصل الربنامج تطوير الربجميات . املدرجة يف املرفق األول، أدرجت يف قاعدة البيانات
إلبالغ األطراف املدرجة يف املرفق األول بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وبدأ تطوير وحدة مستقلة لإلبالغ        
باالنـبعاثات النامجة عن استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة وإزالة هذه االنبعاثات وانتهى               

ستعراض قوائم اجلرد األساسية وذلك يف شكل وحدات منوذجية على          الـربنامج من تصميم دورة تدريبية بشأن ا       
 .شبكة اإلنترنت، وأجرى الربنامج الدورة التدريبية اليت تضمنت حلقة دراسية كعنصر من العناصر املكونة هلا

  التنمية املستدامة�واو 

 والتكنولوجيا والتكيف وتقدمي    التنسيق واإلدارة، : يتألف برنامج التنمية املستدامة من ثالثة برامج فرعية        -٥١
وأثناء الفترة قيد االستعراض، قدم الربنامج الدعم للهيئتني الفرعيتني بشأن مسائل تتعلق            . الدعم ألقل البلدان منواً   
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بـتطوير التكنولوجـيات ونقلها، والتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ، وتقدمي الدعم ألقل البلدان منواً، وبناء                 
 . من االتفاقية٦شأن مسائل تتعلق باملادة القدرات وب

 من االتفاقية ٥-٤وواصل الربنامج الفرعي اخلاص بالتكنولوجيا تقدمي الدعم إىل األطراف يف تنفيذ املادة     -٥٢
وتعـاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف وضع الصيغة النهائية للدليل اخلاص بإجراء              . ٧ -م أ /٤واملقـرر   

وبناًء على طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة . جات التكنولوجياتقديرات احتيا
عشرة، أجري استقصاء شامل بواسطة االستبيان لتقييم مدى فعالية استخدام نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل 

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف   التكنولوجـيا التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ونظرت          
 .هذا االستقصاء يف دورهتا العشرين

كما قدم  . وقـدم الـربنامج الفـرعي اخلاص بالتكنولوجيا دعماً لعمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا               -٥٣
مور، ورقة شاملة عن تكنولوجيات     املساعدة لفريق اخلرباء هذا يف تنظيم اجتماعه اخلامس عشر، ويف إعداد، يف عدة أ             

التكـيف مـع تغـري املناخ ملناقشتها يف إطار اخلرباء وتقرير من رئيس فريق اخلرباء إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                
وقدم املساعدة لفريق اخلرباء يف إعداد حلقة عمل بشأن اخليارات املبتكرة لتمويل            . والتكنولوجـية يف دورهتا العشرين    

 . كندا، يف مونتريال،٢٠٠٤سبتمرب /لتكنولوجيات ونقلها، جيري عقدها يف أيلولتطوير ا

وقـام الربنامج الفرعي الـخاص بالتكيف وتقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً بدعم املفاوضات املتعلقة                -٥٤
 املساعدة لفريق اخلرباء كذلك قُدمت.  من االتفاقية أثناء الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ٩-٤ و٨-٤باملادة 

املعين بأقل البلدان منواً يف تنظيم اجتماعه اخلامس يف مابوتو، موزامبيق، الذي اعُتمد فيه برنامج عمل الوالية الثانية 
لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، والذي بدأ اختاذ إجراءات بشأنه من جانب األمانة وأعضاء فريق اخلرباء املعين 

وهناك صفحة على الشبكة العاملية خمصصة ألقل       .  البلدان منواً من أجل تنفيذه، بالرغم من أن املوارد حمدودة          بأقل
الـبلدان منـواً جيري حتديثها وصيانتها باستمرار لتوفري إمكانية وصول سهلة وسريعة إىل مجيع املراجع اليت هتم                  

ة بأقل البلدان منواً وقضايا التكيف أُرسي تعاون وثيق مع          وفيما يتصل باألنشطة املتعلق   . مفاوضي أقل البلدان منوا   
 ومبادرة التمويل اخلاصة    �) اليونيتار(الوكـاالت ذات الصـلة، مبا فيها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث             

 �ئة العاملية بربنامج األمم املتحدة للبيئة، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وممثلو الوكالة املنفذة ملرفق البي
 .الذين يقومون بإعداد خطط العمل الوطنية للتكيف

واستمر التعاون بني املنظمات الشريكة، مثل مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج  -٥٥
لصون الطبيعة  األمـم املـتحدة للبيئة، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، والبنك الدويل، واالحتاد الدويل               

وقدم هذا الربنامج الدعم من أجل . واملوارد الطبيعية، ومنظمات غري حكومية يف وضع وتنفيذ هنوج لبناء القدرات
إعـداد وتنظيم اجتماع عقد يف إطار الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ ملناقشة اإلسهامات يف الورقة التقنية                 

ان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املـتعلقة ببـناء القدرات لصاحل البلد     
 .دورهتا العشرين وواصل الربنامج تيسري تقاسم املعلومات فيما بني الوكاالت وإقامة مكتبة لتبادل املعلومات
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.  من االتفاقية  ٦ باملادة   وواصـل الربنامج تقدمي الدعم إىل األطراف لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي املتعلق            -٥٦
 يف باجنول، غامبيا، ٦وقام، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، بتنظيم حلقة عمل أفريقية إقليمية بشأن املادة 

والربنامج بصدد مجع أموال إضافية لدعم    . وأتيح تقرير حلقة العمل هذه للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين          
وأنشئت . لعمل املتبقيتني، يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبتنظيم حلقيت ا

جمموعة استشارية غري رمسية مؤقتة تتألف من األطراف املهتمة لتوجيه األمانة يف إحداث شكل مصغر ملركز تبادل    
 .عية للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا العشرينوعرض هذا النظام على اهليئة الفر. املعلومات اخلاصة باملادة

  اآلليات التعاونية�زاي 

قـدم بـرنامج اآلليات التعاونية دعماً فعاالً إىل هيئات االتفاقية لتعزيز تطوير وتنفيذ اآلليات القائمة على                  -٥٧
لقائمة على مشاريع واالجتار يف واضطلع الربناجمان الفرعيان بالعمل املتعلق باآلليات ا. مشاريع واالجتار يف االنبعاثات

 .االنبعاثات والسجالت، وقام الربنامج الفرعي لإلدارة والتنسيق باإلشراف العام والتوجيه، مبا يف ذلك إدارة املوارد

وظل عمل الربنامج الفرعي اخلاص باآلليات القائمة على مشاريع تسيطر عليه اجلهود الرامية إىل املزيد من  -٥٨
قائمة على مشاريع للمساعدة يف تنفيذ البداية السريعة آللية التنمية النظيفة، وبشكل خاص عن              استحداث آليات   

طـريق توفري خدمات إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة حبيث يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة وفعالية من                  
س، ولفريقي االعتماد واملنهجيات    والربنامج الفرعي إىل جانب تقدمي الدعم للمجل      . حيـث الـتكلفة والشفافية    

التابعني لـه واالجتماع األول للفريق العامل املعين بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية               
النظـيفة، قام أيضاً بتقدمي معلومات دقيقة يف حينها إىل األطراف وغريها من اجملموعات املهتمة باآلليات القائمة                 

 واألمثلة على النتائج اليت حتققت واألنشطة املضطلع هبا أثناء الفترة قيد االستعراض تشمل اعتماد  .عـلى مشاريع  
 طلباً لالعتماد؛ واملوافقة على مخسة خطوط أساسية مبسطة ٢٠أربعة كيانات تنفيذية، ومواصلة النظر يف أكثر من 

؛ واإلسراع بالعمل ) طلبا٥٤ًمن   (١٣إىل  ومنهجيات رصد مبسطة إضافية حبيث يصل العدد اإلمجايل للموافقات          
املـتعلق بتوحيد املنهجيات؛ وصيانة وحتسني موقع آلية التنمية النظيفة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                

 .املناخ على الشبكة العاملية، وهو ما يسر إىل حد كبري التفاعل مع األطراف وأصحاب املصلحة

 الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، دعا الربنامج الفرعي إىل عقد حلقة عمل ألكثر وبناء على طلب مقدم يف -٥٩
 من بروتوكول كيوتو، تعقد يف      ٦ مشارك وقام باإلعداد الفين هلا، بشأن التنفيذ املشترك مبوجب املادة            ١٠٠من  

ة العمل هذه جلميع    ومن أجل إتاحة املعلومات املتأتية من حلق      ). ٢٠٠٤مايو  /أيار(موسـكو، االحتـاد الروسي      
األطـراف، قـام الربنامج الفرعي بتنظيم نشاط إعالمي بشأن هذا املوضوع نفسه أثناء الدورة العشرين للهيئتني           

وهكذا بدأ الربنامج اخلاص باآلليات التعاونية      . الفرعيـتني وأنشـأ حضـوراً هلذا املوضوع على الشبكة العاملية          
 . بالقدر الذي تسمح به التربعات، اليت حصل عليها من األطراف٦باملادة االضطالع باألعمال التحضريية املتعلقة 
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وركـز الـربنامج الفرعي اخلاص باالجتار باالنبعاثات والسجالت على استحداث النظم واملعايري التقنية              -٦٠
 من  ٧من املادة    ٤الالزمـة لتسهيل تنفيذ االجتار باالنبعاثات واحملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة             

واشتملت النتائج واألنشطة على مشروع للمواصفات . بـروتوكول كـيوتو وساعد على الدفع قدماً هبذا العمل      
التقنية ملعايري تبادل البيانات، اليت ستطبقها السجالت الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق باء، وسجل آلية التنمية         

روع نص لشروط سجل املعامالت ومواصفاته التقنية، اليت ستنفذها         النظيفة وسجل العمليات الدويل، وعلى مش     
األمانـة، مبـا يف ذلك الختبار واستحداث إجراءات متكن السجالت من إجراء اتصاالهتا اإللكترونية مع سجل                 
 العمليات الدويل؛ والتعاون مع خرباء السجالت يف الدول األطراف؛ مبا يف ذلك من خالل اجتماعني خلرباء تقنيني

وبالـتعاون مع الربنامج الفرعي اخلاص باآلليات القائمة على مشاريع، أُحرز تقدم يف العمل املتعلق باستحداث                
وبقيت املوارد الالزمة هلذا العمل قيد االستعراض، واختذت تدابري لالستفادة من . سـجل آلـية التنمـية النظيفة     

 .طراف بنظم سجالتالترتيبات التعاونية املصحوبة جبهود ترمي إىل تزويد األ

ووفر الربنامج الفرعي اخلاص باإلدارة والتنسيق اإلشراف العام والتوصية هلذين الربناجمني الفرعيني كذلك  -٦١
عمـل كمركز اتصال مع األطراف واجلهات الفاعلة يف العملية، مبا يف ذلك من خالل متثيل األمانة يف مؤمترات                   

لذي مسحت به املوارد احملدودة ومتثل أحد التحديات الرئيسية اليت          وحلقـات عمل بشأن آليات السوق بالقدر ا       
واجهت اإلدارة يف أنه تعني احلصول على اجلزء األكرب من املوارد الالزمة لعمل الربنامج من التربعات اليت تقدمها         

.  بشأن تغري املناخ   األطـراف إىل الصـندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية            
رهناً (وسـيظل األمر على هذا املنوال إىل حني استكمال امليزانية األساسية باالعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو                

 .والرسوم املتعلقة باحلاالت، مثل تلك املنشأة مبوجب آلية التنمية النظيفة) بدخول الربوتوكول حيز النفاذ

  التنفيذ�حاء 

التنفيذ اخلاص باألطراف املدرجة يف املرفق األول، والتنفيذ        : نفيذ من ثالثة برامج فرعية    يتألف برنامج الت   -٦٢
ويتوىل هذا الربنامج تنسيق عمل اهليئة الفرعية       . اخلاص باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، واإلدارة والتنسيق        

 .للتنفيذ ويقدم املشورة لرئيسها

مانة املتعلقة بتنفيذ عناصر التوجيه املقدم من مؤمتر األطراف إىل مرفق           وتـوىل الربنامج تنسيق أنشطة األ      -٦٣
البيـئة العاملـية، وخاصة أنشطة مرفق البيئة العاملية املتعلقة باملناقشات مع اجلهات املاحنة بشأن تفعيل الصندوق                 

 .اخلاص لتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منواً

اص باألطراف املدرجة يف املرفق األول مبساعدة األطراف يف تقييم التقدم وقام الربنامج الفرعي للتنفيذ اخل -٦٤
الذي أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ االتفاقية من خالل تزويدها مبواد حتليلية، مبا فيها حتليالت 

ل اجلاري بشأن سياسات    قطاعـية الجتاهـات االنبعاثات وعناصرها األساسية، ووثائق ومواد حتليلية لدعم العم           
وبدأ العمل يف توليف املعلومات املتعلقة . وتدابـري منفذة أو خمطط هلا يف بلدان األطراف املدرجة يف املرفق األول        
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 للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة العاشرة      ٢١باالستعراضات املتعمقة للبالغات الوطنية الثالثة للنظر فيها يف الدورة          
قوم الربنامج الفرعي أيضاً بأعمال حتضريية إلقامة حلقة عمل بشأن اإلعداد للبالغات الوطنية             وي. ملؤمتر األطراف 

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١سبتمرب إىل / أيلول٣٠الرابعة يتم عقدها يف دبلن، آيرلندا، من 

املتعلقة بالسياسات  وتواصل تطوير نظام املعلومات املتعلقة بالسياسات والتدابري ومركز تبادل املعلومات            -٦٥
، وهناك أعمال جارية ووثائق جيري إعدادها استجابة لالستنتاجات اليت          )أداة ترتكـز على اإلنترنت    (والـتدابري   

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فيما يتعلق باألداة املرتكزة على اإلنترنت            ٢٠توصلت إليها الدورة    
ا أعدت مواد بشأن اجلوانب التنفيذية واملنهجية يف عملية التقليل من آثار تدابري             كم. اخلاصة بالسياسات والتدابري  

 .االستجابة على البلدان النامية األطراف بالتعاون مع برامج أخرى

وواصل الربنامج الفرعي للتنفيذ اخلاص باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول املساعدة يف تقدمي الدعم                -٦٦
يام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتنفيذ االتفاقية، وخاصة الدعم من أجل إعداد              وتيسـريه مـن أجل ق     

وقد حتقق هذا جزئياً من خالل تقدمي الدعم لفريق اخلرباء          . الـبالغات الوطنية واجلمع والتوليف الالحقني لذلك      
رفق األول لالتفاقية، وتنظيم حلقات     االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف امل          

 .عمل، وإعداد مواد للتوعية والتقارير الصادر هبا تكليف واملقدمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

وقدمت األمانة الدعم إىل فريق اخلرباء االستشاري يف تنظيم اجتماعاته، األمر الذي مكن الفريق من وضع  -٦٧
، آخذاً يف االعتبار االستنتاجات اليت خلصت إليها        ٢٠٠٥-٢٠٠٤رة السنتني   الصـيغة النهائية لربنامج عمله لفت     

 . للهيئة الفرعية للتنفيذ فيما يتعلق بضرورة قيام فريق اخلرباء االستشاري بتحديد أولويات عمله١٩الدورة 

ية وتقدمي  ومـن خالل حلقات العمل تيسرت اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، وإعداد البالغات الوطن              -٦٨
وعقد الربنامج الفرعي حلقة عمل بشأن إعداد البالغات الوطنية         . الدعـم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية      

 مشاركاً، مبن فيهم ممثلون من ٩٩املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مانيال، الفلبني، وضمت       
ومتت ترمجة دليل املستخدم الذي يتضمن املبادئ التوجيهية        . فق األول  طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املر       ٤٧

املـتعلقة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، إىل اللغتني الفرنسية واإلسبانية من         
 .أجل زيادة تسهيل استخدامه لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 للهيئة الفرعية للتنفيذ وقدم الدعم ٢٠ة تقارير صادر هبا تكليف لتقدميها إىل الدورة         وأعـد الربنامج عد    -٦٩
لعملـية التفاوض أثناء الدورة يف جماالت البالغات الوطنية، والدعم املايل والتقين، والتكيف، واجلهود الرامية إىل          

 NAI Updateنامج الفرعي على إعداد ال  وتشتمل أنشطة التوعية اليت يقوم هبا الرب. التخفيف من آثار تغري املناخ
 .NAI Newsletterوال  
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  املوارد البشرية�رابعاً 

  املوظفون�ألف 

 ، اإلبقاء على جدول مالك املوظفني املعتمد للفترة        ٩-م أ /١٦أقـر مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          -٧٠
اخلدمات العامة متوَّل من امليزانية      وظيفة من فئة     ٣٩,٥ وظيفة من الفئة الفنية و     ٧١ املؤلـف من     ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 وظيفة متوَّل من الصندوق االستئماين      ٥٥وباإلضافة إىل ذلك، اسُتحدثت     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤األساسـية يف الفترة     
وبسبب تراجع  ). التكاليف العامة (لألنشـطة التكميلـية مبوجب االتفاقية وصندوق بون وتكاليف دعم الربامج            

وترد .  وظائف من الوظائف املنشأة وُجمدت التعيينات يف هذه الوظائف١٠عذر متويل امليزانية بالقيمة احلقيقية، ت
. ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠ مقارنة بني عدد الوظائف املعتمدة وعدد الوظائف اليت ُشغلت حبلول            ٩يف اجلـدول    

م واحد أو أكثر، ممن ُعينوا      يف اجلدول الوظائف اليت يشغلها موظفون بعقود حمددة املدة لعا         " املشغولة"ويقصد بالوظائف   
 .)٥(يف وظائف ثابتة بعد أن اجتازوا عملية التعيني بأكملها، مبا يف ذلك االستعراض الذي جيريه جملس التعيني والترقية

 موظفاً، ُعني مخسة موظفني من الفئة ١٣٩وإضافة إىل املوظفني املعينني يف الوظائف الثابتة والبالغ عددهم  -٧١
 .يونيه/ حزيران٣٠فاً من فئة اخلدمات العامة مبوجب عقود املساعدة املؤقتة حىت  موظ١٥الفنية و

 مقارنة بني الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة حبسب        -٩اجلـدول   
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠مصدر التمويل، حىت 

 امليزانية األساسية الصندوق التكميلي صندوق بون التكاليف العامة اجملموع

 معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة مشغولة معتمدة ولةمشغ
 
 الرتبة

 أمني عام مساعد ١ ١       ١ ١
 ٢-مد ٤ ٢       ٤ ٢
 ١-مد ٦ ٥     ١ ١ ٧ ٦
 ٥-ف ٨ ٧     ١ ١ ٩ ٨
 ٤-ف ١٨ ١٤ ١ ١   ٣ ٢ ٢١ )أ(١٦
 ٣-ف ٢٥ ٢١ ٦ ٥ ٢ ١ ٣ ٢ ٣٦ )ب(٢٩
 ٢-ف ٩ ٩ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١٤ ١٣
 ١-ف   ١ ١     ١ ١

 اجملموع الفرعي ٧١ ٥٩ ٩ ٧ ٣ ٢ ١٠ ٨ ٩٣ ٧٦
 فئة اخلدمات العامة ٣٩,٥ ٣٤ ٨ ٥ ٥ ٣ ٢٠ ١٩ ٧٢,٥ ٦٣

 )ج(اجملموع ١١٠,٥ ٩٣ ١٧ ١٢ ٨ ٧ ٣٠ ٢٧ ١٦٥,٥ ١٣٩

 .وظيفتان يشغلهما موظفان برتبة أدىن ألغراض إدارية فقط )أ( 

 .ريان ترقيتهوظيفة يشغلها موظف برتبة أدىن ريثما يبدأ س )ب( 

 .ُيعزى االرتفاع النسيب يف معدل الشواغل يف الوظائف األساسية إىل جتميد عشر وظائف )ج( 
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  سياسة وإجراءات اختيار املوظفني�باء 

 : من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي         ٣-١٠١تسـتند سياسـة األمانة يف اختيار املوظفني إىل املادة            -٧٢
أن يراعى يف املقام األول ضرورة احلصول على أعلى مستوى من املقدرة            ... املوظفـني   ينـبغي يف اسـتخدام      "

وأسوة مبنظومة  ". ويوىل االعتبار الواجب ألمهية تعيني املوظفني على أوسع نطاق جغرايف ممكن          . والكفاءة والرتاهة 
راعي املهارات واخلصائص والسلوكيات األمم املتحدة بوجه عام، تتبع األمانة يف التعيني هنجاً قائماً على الكفاءة ي   

مثل اخلربة يف  (وباإلضافة إىل بعض الشروط اخلاصة بكل وظيفة        . املتصـلة مباشرة باألداء الناجح للمهام املطلوبة      
، تشمل الكفاءات األساسية املطلوبة ملعظم وظائف األمانة مثانية معايري عامة  )جمـاالت التنمية أو العلم أو اإلدارة      

ل، والعمل اجلماعي، والتخطيط والتنظيم، واملساءلة، ومراعاة رغبات الزبائن، واإلبداع، والوعي           التواص: هـي 
وفيما خيص مناصب اإلدارة العليا ُيتوقع من املرشحني أيضاً أن يتحلوا بكفاءات            . التقين، وااللتزام بالتعلم املستمر   
 :إدارية مثل القدرة على ما يلي

 وتشجيعها يف بيئة متعددة الثقافات؛إدارة األفرقة وقيادهتا  )أ( 

اسـتباق عملـيات التغيري على الصعيدين الفين واإلداري ضمن املؤسسات الدولية وإعداد هذه     )ب( 
 العمليات وتوجيهها؛

 صياغة األفكار وإيصاهلا بطريقة فعالة ومقنعة، شفوياً وكتابةً؛ )ج( 

 ؛تقاسم املعلومات ذات الصلة بطريقة مفتوحة وشفافة )د( 

تـرمجة االسـتراتيجية إىل إجـراءات مستدامة عن طريق ختطيط العمليات وترتيب أولوياهتا وتنفيذها                 )ه( 
 .بفعالية

وباالسـتناد إىل هـذه املعايري، جيري إعداد إعالنات الشواغر حبسب املهام املطلوب أداؤها والكفاءات                -٧٣
بات، وترسل تفاصيل مجيع املرشحني املؤهلني إىل       ويفحص موظفو املوارد البشرية مجيع الطل     . الالزمـة للوظـيفة   

وُتجرى مقابالت مع مجيع املرشحني الذين يستوفون شروط الوظيفة كلّها أو           . منسق الربنامج املسؤول لتقييمها   
وميكن استكمال هذه املقابالت اليت جتريها هيئة مؤلفة من ثالثة أو أربعة موظفني باختبارات كتابية أو                . معظمها
وحتال التوصية إىل جملس املراجعة املؤلف من أعضاء يرشحهم . مث يقدم منسق الربنامج املسؤول توصيته. بيةغري كتا

ويستيقن جملس املراجعة من اتباع اإلجراءات السليمة وُيشعر األمَني التنفيذي . األمـني التنفيذي ورابطة املوظفني    
وينشئ األمني .  مشمولة�٥سنة وأكثر، حىت الرتبة فبتعـيني أو ترقـية موظفي األمانة ذوي العقود اليت مدهتا            

 وما فوقها؛ ويتبع هذا الفريق هنجاً مماثالً للنهج الذين          ١-التنفيذي فريقاً خمصصاً لتعيني وترقية املوظفني برتبة مد       
مني وبعد نظر جملس املراجعة أو الفريق املخصص على النحو الواجب يف التوصية، يتخذ األ             . يتبعه جملس املراجعة  

التنفـيذي القـرار الـنهائي مراعياً التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف األمانة، وآخذاً يف اعتباره الكامل                  
 .املرشحني العاملني أصالً يف األمانة
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ويرد . معلومات عن التوزيع اجلغرايف للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها          ) أ(١٠وترد يف اجلدول     -٧٤
ـ   توزيـع املوظفني بني البلدان املدرجة يف املرفق األول والبلدان غري املدرجة يف املرفق األول          ) ب(١٠دول  يف اجل

 .وتوزيع الوظائف الفنية بني اجلنسني

 فوقها،  التوزيع اجلغرايف للموظفني املعينني يف الفئة الفنية وما       ): أ(١٠اجلدول  
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠حىت 

 اجملموع
 أوروبا الغربية
 أوروبا الشرقية ودول أخرى

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

آسيا واحمليط 
 الرتبة أفريقيا اهلادئ

 أمني عام مساعد     ١ ١
 ٢-مد   ١  ١ ٢
 ١-مد  ٢  ١ ٣ ٦
 ٥-ف ٣ ١ ٢  ٢ ٨
 ٤-ف ٢ ٢ ٣ ٢ ٥ ١٤
 ٣-ف ٣ ٨ ٥ ١ ١٤ ٣١
 ٢-ف ٢ ٣ ٢  ٦ ١٣
 ١-ف     ١ ١

 اجملموع ١٠ ١٦ ١٣ ٤ ٣٣ ٧٦
 النسبة املئوية من اجملموع ١٣,١ ٢١,١ ١٧,١ ٥,٣ ٤٣,٤ ١٠٠

توزيع وظائف املعينني يف الفئة الفنية وما فوقها بني البلدان املدرجة يف            ): ب(١٠اجلدول  
 املرفق األول والبلدان غري املدرجة يف املرفق األول، وبني اجلنسني

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

 ٢-مد ١ ١ ٢ 
 ١-مد ٤ ٢ ٤ ٢
 ٥-ف ٢ ٦ ٥ ٣
 ٤-ف ٧ ٧ ١١ ٣
 ٣-ف ١٥ ١٦ ١٦ ١٥
 ٢-ف ٦ ٧ ١٠ ٣
 ١-ف ١   ١
 اجملموع ٣٧ ٣٩ ٤٨ ٢٨
 النسبة املئوية من اجملموع ٤٨,٧ ٥١,٣ ٦٣,٢ ٣٦,٨

 اقدون اخلرباء االستشاريون واألفراد املتع�جيم 

 فرداً من اخلرباء    ٤٥، ُعني ما جمموعه     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠يناير و / كـانون الثاين   ١يف الفـترة مـا بـني         -٧٥
 دوالراً من ٦٢٨ ٥٥٧ شهر عمل بتكلفة إمجالية قدرها      ٦٤,٦٥االستشـاريني واملـتعاقدين، قدموا جمتمعني ما جمموعه         

 معلومات عن كيفية توزيع هذه اخلدمات     ١١ويقدم اجلدول   . مويلدوالرات الواليـات املتحدة يف إطار مجيع مصادر الت        
 .بني خمتلف الربامج
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خدمات اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد حبسب الربنامج يف         -١١اجلدول  
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من 

بدوالرات الواليات (التكاليف 
 نامجالرب أشهر/شخص )املتحدة

 اإلدارة والتنظيم التنفيذيان - -
 اخلدمات اإلدارية ٣,٦ ٣٤ ٠٨٦
 خدمات اإلعالم ١١,٥ ٧٣ ١٧٦
 الشؤون احلكومية الدولية وشؤون املؤمترات ١١,٥ ٥٩ ٠٨٩
 اآلليات التعاونية ١٢,٨ ٢٧٥ ٧٢٩
 التنفيذ ٢,٥ ٨ ٩٢٦
 األساليب وقوائم اجلرد واألنشطة العلمية ١٩,٧٥ ١٤٧ ٢٩١
 التنمية املستدامة ٣,٠ ٣٠ ٢٦٠
 اجملموع ٦٤,٦٥ ٦٢٨ ٥٥٧

  املسؤوليات االجتماعية والبيئية�خامساً 

استجابة للتوصية اليت قدمها جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة باإلبالغ عن املسؤوليات االجتماعية،  -٧٦
 . ثر اتساقاً للتقارير املقبلةوجيري إعداد بيانات أك. يتضمن تقرير األداء هذا بعض املعلومات األولية

وأدت جلنة املكاتب . مـا برحت األمانة تبذل جهوداً يف عدد من اجملاالت خلفض اآلثار البيئية ألنشطتها           -٧٧
ومشلت اخلطوات  . املستدامة التابعة لرابطة املوظفني دوراً أساسياً يف إذكاء الوعي ومساعدة األمانة يف هذا الصدد             

ن استخدام الورق، وإجراءات متواضعة يف جمال كفاءة استخدام الطاقة، والتشجيع على            األوىل جهـوداً للحد م    
ومن املتوقع اختاذ إجراءات    . السفر بالقطار للمسافات القصرية، ومراعاة بعض الشواغل البيئية يف عمليات الشراء          

هود املبذولة على نطاق األمم وقد تولد املشاركة يف اجل. أخـرى يف األشهر املقبلة شريطة توافر الوقت للموظفني    
 . املتحدة من خالل فريق األمم املتحدة لإلدارة البيئية فوائد متبادلة

ويشمل . وبـدأ العمل على تطوير هنج جيعل عمليات اتفاقية تغري املناخ متعادلة من حيث األثر الكربوين                -٧٨
 .مانة يف بونهذا النهج سفر املندوبني واملوظفني، وعقد االجتماعات، وعمليات األ

وسُتبذل يف األشهر املقبلة جهود كربى يف العمل مع البلد املضيف على وضع مفهوم املكتب اإليكولوجي  -٧٩
ويف هذا السياق، تقوم وكاالت     . الـنموذجي ملبىن األمانة اجلديد يف جممع األمم املتحدة اجلاري تشييده يف بون            

 .ناخ، بوضع سياسة مستدامة للمجمع اجلديد يف جمال النقلاألمم املتحدة يف بون، برئاسة اتفاقية تغري امل

وتـنظر األمانة حالياً يف اعتماد سياسة ُتطرح مبوجبها طائفة من املبادرات ملنح املوظفني فرصة لتحقيق                 -٨٠
ى ومتاشياً مع املبادرات اليت طرحتها األمم املتحدة، تتحر       . تـوازن أكثر إنصافاً بني العمل واحلياة خارج العمل        

األمانة عدداً من املسائل منها األخذ بساعات العمل املرنة، وجداول العمل املضغوطة، والسماح بالعمل من بعد                
 .وهذه املسائل هي قيد النظر حالياً ومل يتخذ بعد أي قرار بشأن تنفيذها). من املرتل(
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التدريب : االت وظيفية هي  ولـدى األمانة برنامج متطور وفعال لتنمية قدرات املوظفني يشمل ثالثة جم            -٨١
، قُدمت دورات عن مواضيع متنوعة منها       ٢٠٠٤ويف عام   . اجلماعي والتدريب أثناء اخلدمة والتدريب اخلارجي     

السـيطرة عـلى اإلجهاد ومهارات اإلشراف واخلطابة الفعالة، وحققت هذه الدورات جناحاً من حيث احلضور                
 املائة من املوظفني تدريباً خارجياً يف جامعات ومعاهد شىت           يف ١٠ويف الوقت احلاضر يتلقى حنو      . واالسـتجابة 

وباإلضافة إىل الدورات التدريبية على لغيت      . هبدف تنمية مهاراهتم املهنية لصاحل األمانة ولصاحل املوظفني أنفسهم        
تابة باإلنكليزية لبعض   األمـم املتحدة الرمسيتني الفرنسية واإلسبانية، تنفِّذ األمانة برناجماً فعاالً للتدريب على الك            

 .موظفيها الذين يرغبون يف حتسني مهارات الكتابة واالتصال

 احلواشي

 .FCCC/CP/2003/6/Add.1، انظر الوثيقة ٩-م أ/١٦لالطالع على النص الكامل للمقرر  )١( 

 يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية        ٧٦ مشتركني ما نسبته     ١٠تشكل اشتراكات أكرب     )٢( 
 . يف املائة من هذا اجملموع٨٩ مشتركاً ما نسبته ٢٠شكل اشتراكات أكرب وت

 .١٨٩، وهبذا يرتفع عدد األطراف إىل ٢٠٠٤مايو / أيار٢٤صدقت تركيا على االتفاقية، اعتباراً من  )٣( 

 يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية        ٧٦ مشتركني ما نسبته     ١٠تشكل اشتراكات أكرب     )٤( 
 . يف املائة من هذا اجملموع٨٩ مشتركاً ما نسبته ٢٠اشتراكات أكرب وتشكل 

 .٢٠٠٤يونيه / حزيران١استعيض عن جملس التعيني والترقية مبجلس املراجعة اعتباراً من  )٥( 
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 املرفق

 املشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فترة السنتني 

  املعتمدااللتزام
 املشروع )بدوالرات الواليات املتحدة(

بدأ هذا املشروع   . إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتبادل املعلومات     : إقامة شبكات املعارف    ٩٠ ٠٠٠
اليت والتجارب  واهلدف منه هو تنظيم وختزين البيانات واملعلومات        . ٢٠٠٠مـارس   /يف آذار 

واملنظمات اليت تتمتع مبركز املراقب، لضمان  واسـترجاعها وإتاحتها لألطراف لـدى األمانـة     
وظيفة من الفئة   ومتوَّل من هذا املشروع     . املشاركة يف عملية االتفاقية من خالل شبكة معارف فعالة        

 .٢-فالفنية برتبة 

 بدأ . الويبإعادة تنشيط موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة  ٣٥٨ ٢٣٥
ـ    واهلدف منه هو إعادة تنشيط موقع اتفاقية تغري . ٢٠٠٣فرباير / شباط١روع يف هـذا املش

املـناخ عـلى الشبكة، الذي يعد البوابة الرئيسية املفتوحة أمام األطراف واملراقبني ووسائط    
اإلعالم وعامة اجلماهري، وداخلياً أمام كافة الربامج العاملة يف جمال االتفاقية، لالطالع على             

 .٢٠٠٤أكتوبر /ومن املقرر إعادة تنشيطه يف تشرين األول. ووثائقها ومعلوماهتاتفاقية بيانات اال

بدأ هذا املشروع . تطوير بوابة باللغة اإلسبانية   : موقع اتفاقية تغري املناخ على شبكة الويب        ٣٤ ٦٤٩
حة يف  لتوفري التواصل مع املتحدثني باللغة اإلسبانية من أصحاب املصل٢٠٠٣يوليه / متوز١يف 

 .هذه العملية، وبصفة رئيسية األطراف واملراقبون ووسائط اإلعالم وعامة اجلماهري

 يدعم هذا املشروع إرسال البيانات      .الـربط الشبكي بواسطة احلاسوب وإرسال البيانات        ٤٨ ١٤٥
 .األمانةوربامج الوالربط الشبكي مع نظم املعلومات وقواعد البيانات املتخصصة اليت تعدها 

فرباير / شباط ١ بدأ هذا املشروع يف      .دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         ٩٣ ١٥٧
 سيكون مبثابة أداة مرجعية لألطراف وغريها ،تفاقيةبشأن االدليل   هبدف إعداد ونشر٢٠٠٢

 .٢٠٠٣ وسيستكمل يف عام .من اجلهات املهتمة بعملية التفاوض يف جمال تغري املناخ

ري استخدام األراضي واحلراجة،    يتطوير األنشطة املنهجية املتصلة باستخدام األراضي وتغ        ٨٥ ٩٤٥
ومواصـلة تطوير قواعد بيانات انبعاثات غازات الدفيئة املتعلقة بقوائم اجلرد املقدمة من             

 ١بدأ هذا املشروع يف . األطراف املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية
تتمثل األهداف الرئيسية هلذا املشروع يف حتليل البيانات املتوفرة عن          و. ٢٠٠٢أبريل  /سانني

قوائم الري استخدام األراضي واحلراجة وفقاً ملا أبلغته األطراف يف ياسـتخدام األراضـي وتغ    
ري يغازات الدفيئة، وتعزيز االتساق يف العمل املتعلق باستخدام األراضي وتغ         جلرد  الوطنـية   

ام األراضي واحلراجة، بني أمانة اتفاقية تغري املناخ وغريها من هيئات األمم املتحدة،              استخد
األطراف وإدماج بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة و           

وقد أنشئت وظيفتان من الفئة الفنية   . غـري املدرجة يف املرفق األول يف قاعدة بيانات واحدة         
.٢٠٠٤فرباير /فة واحدة من فئة اخلدمات العامة، وُمولت من هذا املشروع حىت شباطووظي
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  املعتمدااللتزام
 املشروع )بدوالرات الواليات املتحدة(

 من بروتوكول  ٥ من املادة    ٢دعـم األعمال الرامية إىل وضع منهجيات التعديل مبقتضى الفقرة             ١٠٩ ٨٢٦
 ١ بدأ هذا املشروع يف      .كـيوتو، وأنشـطة خرباءاسـتعراض قوائـم اجلـرد مبوجب االتفاقية           

، أسفرتا عن االنتهاء من إعداد      تُنظمـت حلقـتا عمل بشأن التعديال      و. ٢٠٠٢ير  فـربا /شـباط 
وُنظم اجتماع  . اإلرشـادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديالت أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف          

ق خلـرباء االستعراض، وجرى أيضا توفري الدعم ملواصلة األعمال اليت طلبها مؤمتر األطراف فيما يتعل  
 . بالتعديالت

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف وضع تعاريف         بـرنامج العمل ملساعدة     ٥٣ ٠٢٨
 يف  ١٢املادة  املنصوص عليها يف    أنشطة التحريج وإعادة التحريج      عمل إلدراج وطـرائق   

هليئة  ملساعدة ا  توسع، و ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١  بدأ هذا املشروع يف   . فـترة االلتزام األوىل   
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إعداد مشروع مقرر بشأن الطرائق واإلجراءات            

ومشروع ألنشـطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة،             
الصغرية مقرر بشأن ما يتعني اختاذه من تدابري تيسرياً لوضع أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج               

 .النطاق موضع التنفيذ يف إطار آلية التنمية النظيفة

تقـدمي الدعـم لقاعدة البيانات املتعلقة بقوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة وبرجمياهتا ألغراض                ٦١٨ ١٤٠
 ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ بدأ هذا املشروع يف      .عملـية اسـتعراض انبعاثات غازات الدفيئة      

 متواصل لتطوير قاعدة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وبرجمياهتا ألغراض عمليات           لتوفري دعم إضايف  
اإلبـالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة واستعراضها، والتركيز على تطوير برنامج حاسويب جديد               
لنموذج اإلبالغ املوحد لتستخدمه األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ وتطوير أدوات برجميات لدعم             

تعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، وحتسني              االس
مسـتوى املعلومات املقدمة إىل األطراف عن قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة من خالل الوثائق               

سكرتارية  ووظيفة ٣-فوظيفتان من الفئة الفنية برتبة     متوَّل   و .وموقـع األمانـة على شبكة الويب      
منذ عام  ) تطوير الربجميات (وجيري متويل وظفية واحدة ملوظف الربنامج       . واحـدة من هذا املشروع    

 .٢٠٠٤مارس /، ووظيفة سكرتارية منذ آذار)جتهيز البيانات(، ووظيفة موظف برنامج ثانية ٢٠٠٢

 هبدف  ٢٠٠٣مايو  / أيار  بدأ هذا املشروع يف    .األنشطة التدريبية ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض       ٢٥٧ ٤٢٨
إعـداد وتنفيذ برنامج تدريب خلرباء استعراض قوائم اجلرد عرب التعلم اإللكتروين مع تنظيم حلقات               

 الربنامج التدرييب   ا للمشورة العلمية والتكنولوجية قد طلبت هذ      ةوكانت اهليئة الفرعي   .دراسية هنائية 
 .٩-م أ/٢١، و٩-م أ/١٢ مقرريه يف دورهتا السابعة عشرة، كما طلبه مؤمتر األطراف يف

 
 

 ـــــــــــــ
من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار          احملددة  أُعـدت بعـض األنشطة       )١( 

مشـاريع أخرى مدرجة يف القائمة، مثل تطوير برنامج حاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري                  
ويبلغ االلتزام املعتمد الفعلي ألنشطة     . م األراضي واحلراجة، وتدريب خرباء استعراض قوائم اجلرد من أجل هذا القطاع           استخدا

 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٤٦ ٥٠٠استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ما جمموعه 
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  املعتمدااللتزام
 املشروع )بدوالرات الواليات املتحدة(

شورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف قضايا تتصل        بـرنامج عمل ملساعدة اهليئة الفرعية للم        ٨٥ ٥٠٩
وتتضمن األنشطة يف إطار هذا     . )١(بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      

اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          : املشروع ما يلي  
وتدريب مبا فيها إعداد منوذج اإلبالغ املقابل،      مات مبوجب االتفاقية،    واحلراجة واستعراض هذه املعلو   

خـرباء اسـتعراض قوائم اجلرد على استعراض املعلومات املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري              
إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن        اسـتخدام األراضي واحلراجة مع مراعاة       

 من أجل قضايا    ،يدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        املمارسات اجل 
هذه األنشطة اليت تتعلق بفصل أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ومعاجلة             

ا الناجتة  ما جيري منها يف املستقبل يف إطار االتفاقية؛ وتقدير انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالته             
 .عن قطع أشجار الغابات ومنتجات األخشاب، واإلبالغ عنها وحساهبا

 ٢٠٠٢فرباير  /شباط ١بدأ هذا املشروع يف     . أنشـطة تتصل بفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً          ١٠٨ ٧٨٩
 من أقل    الدورة السابعة ملؤمتر األطراف فيما يتعلق باألطراف       مقرراتالوالية املسندة مبوجب     لتنفيذ

الـبلدان منـواً، هبدف دعم أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وسائر عناصر برنامج العمل                 
جيري متويل وظيفة سكرتارية واحدة من      و. ٢٠٠٣-٢٠٠٢اخلاص بأقل البلدان منواً يف فترة السنتني        

 .هذا املشروع

 لدعم العملية   ٢٠٠٣مارس  / آذار ١ املشروع يف    بدأ هذا . بـناء قـدرة األمانة على بناء القدرات         ١١٦ ٧١١
األمانة واليت ترد كُلفت هبا احلكومية الدولية املتعلقة ببناء القدرات من أجل تيسري تنفيذ األنشطة اليت           

وتتضمن األنشطة املدرجة يف فترة السنتني      . ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢يف اإلطـارين املـرفقني باملقررين       
ـ  ، ومساعدة يةطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال     إعداد تقرير عن أنش    يةاحلال

الذي رئـيس اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف تنظيم اجتماع تقين هبدف املسامهة يف االستعراض الشامل                
متوَّل وظيفة  و). FCCC/SBI/2003/L.19انظر  (الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف     سـيجري خالل    
 .  من هذا املشروعسكرتارية واحدة

 ١ بدأ هذا املشروع يف   .تقـدمي الدعـم لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا             ٥١ ٣٤٤
 لتيسري تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، بغية توصية            ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلـول 

راءات اإلضافية املالئمة، ولدعم األطراف يف تنفيذ       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باإلج     
 . من االتفاقية٤ من املادة ٥طار من خالل إجراءات فعالة ذات مغزى، بغية تعزيز تنفيذ الفقرة اإل

دعم نظام املعلومات التكنولوجية اخلاص باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ              ٤٣ ٤٤٧
يناير / كانون الثاين  ١ بدأ هذا املشروع يف      ).عن نقل التكنولوجيا  مركز تبادل املعلومات    (

تتمثل أهداف هذا املشروع يف تصميم وتنفيذ برنامج تواصل لتعريف املستخدمني           و. ٢٠٠٣
املستهدفني مبركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا، ولتحديد وحتليل سبل تيسري وصول         

 وصيانة النظام القائم للمعلومات التكنولوجية اخلاص       املستخدمني إىل هذا النظام، ولتحديث    
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك حتديد أية فجوات يف املعلومات               

 .وتقدمي توصيات من أجل التحسني
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  املعتمدااللتزام
 املشروع )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ١شروع يف   بدأ تنفيذ هذا امل   .  من االتفاقية  ٦تقـدمي الدعم ألنشطة األمانة املتعلقة باملادة          ١٠٢ ٠٩٦
 هبدف تلبية طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         ٢٠٠٢يناير  /كـانون الثاين  

بإجياد وسيلة فعالة من حيث التكلفة لنشر الدروس املستفادة وأفضل املمارسات وغري ذلك             
ن  م٦وقد مكن املشروع األمانة من املبادرة إىل اختاذ إجراءات بشأن املادة          . مـن معلومات  

 .متوَّل وظيفة سكرتارية واحدة من هذا املشروعو. االتفاقية

 اهلدف من   .٢٠٠٥-٢٠٠٤تقدمي الدعم إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً خالل الفترة              ٧٩ ٨٨٥
 فيما يتصل بأنشطة فريق اخلرباء      ٩-م أ /٧يف املقرر   املنصوص عليها   هـذا الربنامج هو تنفيذ الوالية       

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  ل البلدان منواً خالل فترةاملعين بأق

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

 البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة         تغـري املـناخ لصاحل املهنيني الشبان من       
 .انتقالية ممن ال تتوفر هلم بدون ذلك فرصة الكتساب مثل هذه اخلربة الدولية

 لتيسري االنطالقة السريعة آللية التنمية      ٢٠٠٢ بدأ هذا املشروع يف أوائل عام        .آلـية التنمية النظيفة     ٢ ٣٠١ ٠٠٠
املوارد املقدمة من امليزانية األساسية، على أمل أن تصبح آلية التنمية النظيفة            النظيفة من خالل زيادة     

ـ    وأُضيفت أنشطة أخرى لزيادة تطوير آلية التنمية النظيفة، وخباصة االعتماد          . ة الـتمويل  يآلـية ذات
جيري حالياً متويل وظيفيت موظف     و. وتوصـيل املعلومـات وتوحيد منهجيات رصد خط األساس        

.  من هذا املشروع   ٤-واحدة من فئة اخلدمات العـامة برتبة خ ع       سـكرتارية    ووظـيفة  بـرامج 
 .وسيجري خالل فترة السنتني إنشاء املزيد من الوظائف من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

الغرض من هذا   . بـرنامج العمـل بشـأن املعايري التقنية للسجالت الوطنية ولسجل املعامالت             ٧٦٠ ٩٧٢
 هو توفري حمفل لتبادل املعلومات بني األطراف، وإتاحة         ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١ بدأ يف    املشروع الذي 

وطنية وسجل آلية التنمية    السجالت  الاملـوارد الالزمة لعمل األمانة فيما يتصل باستحداث وإنشاء          
 من هذا   ٣-فالفنية برتبة   جيري حالياً متويل وظيفة واحدة من الفئة        و. ملعامالتاالنظـيفة وسجل    

 . ملشروع، ومن املتوقع إنشاء املزيد من الوظائف إذا ما أتيحت لذلك املوارد املاليةا

 بدأ هذا   . من بروتوكول كيوتو   ٦األنشطة املتصلة باملادة     االحتـياجات مـن املـوارد من أجل         ٨٦ ٥٠٠
 هبدف االضطالع باألعمال الرامية إىل الترويج إلنشاء وتشغيل         ٢٠٠٤مـارس   /املشـروع يف آذار   

 .، وإىل االستعداد هلذه األعمال وتيسريها٦لجنة اإلشرافية اليت تنص عليها املادة ال

بدأ هذا  . استعراض متعمق للبالغات الوطنية الثالثة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول             ٣٤ ٢٠٩
غات  الستكمال االستعراض املتعمق للبال    أنشئ، وقد   ٢٠٠٢يناير  /كـانون الثاين   ١املشـروع يف    

. الوطنـية املقدمـة من األطراف املدرجة يف املرفق األول وإلعداد جتميع وتوليف للبالغات الوطنية              
 . ٢٠٠٤يونيه /ُمولت وظيفة سكرتارية واحدة من هذا املشروع حىت هناية حزيرانو
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  املعتمدااللتزام
 املشروع )بدوالرات الواليات املتحدة(

اهلدف من  . اقية املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ االتف       غري دعم وتيسري اجلهود اليت تبذهلا األطراف       ١٥٨ ٦٧٢
هذا املشروع هو تقدمي املساعدة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ االتفاقية بتحضري                

أو الـتقارير املـتعلقة جبملة أمور منها املوارد املالية واملساعدة التقنية املطلوبة             /ونشـر الوثـائق و    
ور منها املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنية       واخلطـوات املـتخذة لتنفيذ االتفاقية، استناداً إىل أم        

األولـية، وتقاريـر التجميع والتوليف املتعلقة بالبالغات الوطنية األولية، والورقات التقنية والتقارير             
ذات الصلة اليت أصدرها مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة وغريها من الوكاالت الثنائية واملتعددة              

واحدة  ووظيفة سكرتارية    ٣-فالفنية برتبة   ل وظيفة موظف برامج واحدة من الفئة        متوَّو .األطراف
 . من هذا املشروع٤-خ عبرتبة من فئة اخلدمات العامة 

تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من           لدعم  تقـدمي ال    ١٦١ ٨٥٤
، مبا يف ذلك تيسري     )فريق اخلرباء االستشاري  (ل لالتفاقية   األطـراف غري املدرجة يف املرفق األو      

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد            "اسـتخدام   
 عن طريق تيسري ودعم أعمال مرفق ٨-م أ/٣ُصمم هذا املشروع لتنفيذ املقرر      . الـبالغات الوطنية  

ة توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ باختاذ إجراءات إضافية مالئمة بشأن والية املرفق            البيـئة العاملـية، بغي    
تنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       املالئمة ل تقنية  ال/اليةاملساعدة  املواختصاصـاهتا وتقـدمي     

لورقات اد اوإعدلالتفاقـية؛ واالجـتماعات وحلقات العمل العملية اليت ينفذها مرفق البيئة العاملية،     
 .لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذذات الصلة والتقارير التقنية 

- - - - - 

 


