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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -مرب نوف/ تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٦البند 

  واملؤسسيةالية املسائل اإلدارية وامل
  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني 

 / حزيـران ٣٠ حـىت    ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة الـسنتني          
  ٢٠١٠ يونيه

  *مذكرة من األمني التنفيذي    

  موجز    
تعرض هذه الوثيقة أداء ميزانية الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة خالل األشهر الـستة                

والغرض هو إطالع األطراف علـى اإليـرادات والنفقـات          . ٢٠١١-٢٠١٠ن فترة السنتني    األوىل م 
 مبلـغ قـدره     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠وكان قد ورد حىت     . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠والنتائج حىت   

. ٢٠١٠ يف املائة من جمموع املسامهات اإلرشادية املتوقعة لعـام           ٦٥ مليون يورو أو ما يعادل       ١٣,٥٥
 مليـون  ٢,٩عات املقدمة إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطاريـة           وبلغت الترب 

دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، والتربعات املقدمة إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة             
وارد امليزانيـة    يف املائة من م    ٤١,٥ من السنة، كان قد أنفق حنو        وحىت هذا التاريخ  .  مليون دوالر  ٥,٣

وباإلضافة . تحقيق النتائج املتوقعة لربنامج عمل فترة السنتني      ول أنشطة صدر هبا تكليف      لتنفيذاألساسية  
 الـصندوق   على مشاريع خمتلفـة يف إطـار       ماليني دوالر    ١٠,٢قدره  اً  إىل ذلك، أنفقت األمانة مبلغ    

 من الصندوق االستئماين للمـشاركة يف        مليون دوالر  ٢,٤قدره  اً  االستئماين لألنشطة التكميلية ومبلغ   
وحيتـوي  .  يف االجتماعات املتصلة بالدورات    املؤهلةعملية االتفاقية اإلطارية لتغطية مشاركة األطراف       

االسـتئماين   على معلومات عن حالة الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة، والصندوق         أيضاً  التقرير  
 االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة من حكومة أملانيا وتكـاليف          لسجل املعامالت الدويل، والصندوق   

  . كما حيتوي على تقرير مفصل عن إجناز الربامج. دعم الربامج
  

__________ 

  .اجة إىل إجراء مشاورات داخليةقُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب احل  *  
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  مقدمة  -أوالً   

 يةالوال  -ألف   

وافق مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             -١
 ،٥-م أإ /١٠ و ١٥-م أ /١٢ يف مقرريهمـا     ،)اجتمـاع األطـراف   /مؤمتر األطراف (كيوتو  
، وطلبا إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل        ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      على

قريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم مـن تعـديالت              مؤمتر األطراف ت  
  .امليزانية على

   نطاق املذكرة  - باء  
. ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية حىت       -٢

نامج عمل األمانـة     اليت تتضمن بر   FCCC/SBI/2009/2/Add.1وينبغي أن ُتقرأ مقترنةً بالوثيقة      
 اليت تقدم معلومات حمدثـة عـن حالـة          FCCC/SBI/2010/INF.9لفترة السنتني، وبالوثيقة    

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥االشتراكات حىت 

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

اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية الـيت              
مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة ومـؤمتر             من قبـل     باعتمادها   ىسيوص

  .اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف

  والنفقاتالتقرير املتعلق باإليرادات   -ثانياً   

  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ  -ألف  

  امليزانية  -١  
 اجتماع األطـراف يف   /، ومؤمتر األطراف  ١٥-م أ /١٢ مؤمتر األطراف يف مقرره      وافق  -٤

 ٢٠١١-٢٠١٠ مليون يورو لفترة السنتني      ٤٤,٢ ميزانية إمجالية بلغت     ، على ٥-م أإ /١٠مقرره  
  ). ١انظر اجلدول (
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  ١اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية واإليرادات لفترة السنتني 

  )باليورو(
  ٢٠١١-٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠ 

 ٤١٨ ٨٨١ ٣٨ ٠٣٨ ٣٥٦ ١٩ ٣٨٠ ٥٢٥ ١٩  التكلفة املباشرة لألنشطة الربناجمية
 ٥٨٥ ٠٥٤ ٥ ٢٨٥ ٥١٦ ٢ ٣٠٠ ٥٣٨ ٢  تكاليف دعم الربامج
 ٠٩٦ ٢٦٤ صفر ٠٩٦ ٢٦٤   املال العاملتسوية احتياطي رأس

 ٠٩٩ ٢٠٠ ٤٤ ٣٢٣ ٨٧٢ ٢١ ٧٧٦ ٣٢٧ ٢٢  مليزانية اإلمجالية املعتمدةا  
 ٢٢٣ ٢٦٦ ٤١ ٣٨٥ ٤٠٥ ٢٠ ٨٣٨ ٨٦٠ ٢٠  االشتراكات اإلرشادية جلميع األطراف
رصيد مل ُينفق من اشتراكات الفترات 

  )مبالغ مرّحلة(املالية السابقة 
٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ٧٠٠ 

 ٨٧٦ ٥٣٣ ١ ٩٣٨ ٧٦٦ ٩٣٨ ٧٦٦  مسامهة احلكومة املضيفة
 ٠٩٩ ٢٠٠ ٤٤ ٣٢٣ ٨٧٢ ٢١ ٧٧٦ ٣٢٧ ٢٢  موع اإليراداتجم  

  اإليرادات  -٢  
 ٦٥أو ما نسبته     مليون يورو    ١٣,٥٥ مبلغ   ورد، كان قد    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف    -٥

 مليـون   ٢,١٨املبلغ   هذا؛ وتضمن   ٢٠١٠يف املائة من إمجايل االشتراكات اإلرشادية لسنة        
واستكملت هذه اإليرادات  . يف فترات السنتني السابقة كاشتراكات مدفوعة مقدماً    ورديورو  

 اإليرادات الفعلية للصندوق    ٢ويبني اجلدول    .مبا مت دفعه من اشتراكات عن األعوام السابقة       
  . ٢٠١٠ االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية فيما يتعلق بالنصف األول من عام

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠اإليرادات الفعلية حىت 

  )باليورو(
  ٢٠١١-٢٠١٠  

 ٧٢٣ ٧٠٧ ٧  )أ(٢٠٠٩-٢٠٠٨مبالغ مرّحلة من الفترة 
 ٨٨٤ ٥٢١ ٦  ٢٠١٠اشتراكات إرشادية يف االتفاقية عن عام 

 ٥٦٧ ٠٢٣ ٥  ٢٠١٠اشتراكات إرشادية يف بروتوكول كيوتو عن عام 
 ٩٣٨ ٧٦٦  كومة املضيفةتربع مقدم من احل

 ٥٩١ ٢٦٧  )أ(فوائد وإيرادات متنوعة
 ٤٤٥ ٨٣٥ ١  )أ(احتياطي رأس املال العامل: ناقصاً
 ٢٥٨ ٤٥٢ ١٨  إمجايل اإليرادات الفعلية  

هو متوسط سـعر    )  يورو ٠,٨١٩= دوالر الواليات املتحدة    (سعر الصرف املستخدم      )أ(  
، حيثما كـان  ٢٠١٠يونيه / لشهر حزيران  املتحدة ألمم املعمول به يف ا    الصرف الرمسي 
  .ذلك منطبقاً
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 مشتركني أو مخسة من ١٠، مل يكن ثالثة من أكرب ٢٠١٠يونيه / حزيران ٣٠وحىت    -٦
ومن جمموع األطراف   . ٢٠١٠ قد سددوا اشتراكاهتم لالتفاقية عن عام        )١( مشتركاً ٢٠أكرب  

وهناك تسعة . ٢٠١٠اهتم عن عام اشتراكاً  طرف١١٥ طرفاً، مل يسدد ١٩٤يف االتفاقية البالغ 
أطراف مل تسدد قط أية اشتراكات يف امليزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ               

 حالة االشتراكات غري املسددة يف االتفاقية عن        ٣ويبني اجلدول   . ١٩٩٦منذ بدايتها يف عام     
  . باليورو٢٠١٠ بدوالرات الواليات املتحدة وعن عام ٢٠٠٩-١٩٩٦الفترة 

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠االشتراكات غري املسددة لالتفاقية حبسب السنة حىت 

  املبلغ غري املسدد  عدد األطراف  
 / كانون الثاين١ مستحقة بدوالرات الواليات املتحدة منذ

  : من عاميناير
٢١٢ ٥ ٩ ١٩٩٦ 
٥٦٣ ٨ ١٢ ١٩٩٧ 
٩١٤ ٣ ١٣ ١٩٩٨ 
٧١٣ ٤ ١٣ ١٩٩٩ 
٩٩٥ ٤ ١٤ ٢٠٠٠ 
٣١٥ ١١ ١٨ ٢٠٠١ 
٩١٨ ١٦ ١٨ ٢٠٠٢ 
٠٠٤ ١٩ ٢٠ ٢٠٠٣ 
٠٧٥ ٤٠ ٢٥ ٢٠٠٤ 
١٧٧ ٤٠ ٢٨ ٢٠٠٥ 
٩٧٤ ٤٤ ٣٣ ٢٠٠٦ 
٨٩١ ٧١ ٤٢ ٢٠٠٧ 
٨٩٢ ٩٤ ٤٦ ٢٠٠٨ 
٣٢٨ ٣١٨ ٦٥ ٢٠٠٩ 

 ٩٧١ ٦٨٤   اجملموع بدوالرات الواليات املتحدة  
 ٧٥٦ ٣٥٢ ٥ ١١٥  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١مستحقة باليورو منذ 

 مشتركني أو أربعة من     ١٠، مل يكن ثالثة من أكرب       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠وحىت    -٧
ويـبني  . ٢٠١٠قد سددوا اشتراكاهتم لربوتوكول كيوتو عـن عـام           )٢( مشتركاً ٢٠أكرب  

 بدوالرات الواليات املتحدة ٢٠٠٩-٢٠٠٥ حالة االشتراكات غري املسددة للفترة ٤اجلدول 
  . باليورو٢٠١٠وعن عام 

__________ 

 ٨٥,٩راكات أكرب عشرين مشتركاً نـسبة        يف املائة، واشت   ٧٠,٦تشكل اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة        )١(
 .يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية

 ٨٣,١ يف املائة، واشتراكات أكرب عشرين مشتركاً نـسبة          ٦٥,٥تشكل اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة        )٢(
 .يف املائة من جمموع االشتراكات اإلرشادية
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  ٤اجلدول 
 / حزيـران  ٣٠االشتراكات غري املسددة لربوتوكول كيوتـو حبـسب الـسنة حـىت             

  ٢٠١٠ يونيه
  املبلغ غري املسدد  عدد األطراف  

 / كانون الثاين١ مستحقة بدوالرات الواليات املتحدة منذ
  : من عاميناير

٣٦٣ ٣ ٢٣ ٢٠٠٥ 
٣٤٤ ١٥ ٣٠ ٢٠٠٦ 
٩٠٨ ٣٤ ٤٠ ٢٠٠٧ 
٦١٢ ٤٩ ٤٩ ٢٠٠٨ 
٩٤٩ ٣٥٤ ٦٥ ٢٠٠٩ 

 ١٧٦ ٤٥٨   اجملموع بدوالرات الواليات املتحدة  
 ٥٨٧ ٩٥٦ ١ ١٢١  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١مستحقة باليورو منذ 

  النفقات  -٣  
مليون يورو  ٩,٢( مليون يورو ٨,١، بلغت النفقات ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠حىت   -٨

. ٢٠١٠ يف املائة من امليزانية املعتمدة لسنة        ٤١,٥أو ما نسبته    ) بإضافة تكاليف دعم الربامج   
 والنفقات اخلاصة باألشهر الستة     ٢٠١٠ مقارنة العتمادات امليزانية لسنة      ٥يف اجلدول    وترد

  .األوىل حبسب الربنامج
  ٥اجلدول 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠النفقات حبسب الربنامج حىت 
  )باليورو(

  
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠١٠لعام 

  ت حىت النفقا
  / حزيران٣٠

  ٢٠١٠يونيه 

اإلنفـــاق 
كنسبة مئوية  

  من امليزانية
      الربنامج- ألف

 ٣٩٫٣ ٨٢٩ ٧٧٥ ٠١٣ ٩٧٥ ١  التوجيه التنفيذي واإلدارة
 ٤٠٫٠ ١٤٣ ٦٥٨ ١ ٣٢٧ ١٤٨ ٤  اإلبالغ والبيانات والتحليل

 ٤١٫٣ ٦٥٦ ٠٦٩ ١ ٣١٩ ٥٨٨ ٢  الدعم املايل والتقين
 ٤٠٫٥ ٥٩٥ ٨٩٣ ٦٥٥ ٢٠٨ ٢  لمالتكيف والتكنولوجيا والع
 ٥١٫٣ ٣٥٤ ٢١٨ ٧٥٥ ٤٢٥  آليات التنمية املستدامة

 ٣٢٫١ ٦٥٤ ٥٠٠ ٩٢٢ ٥٥٧ ١  الشؤون القانونية
 ٥٧٫٦ ٣٧٤ ٨٣٣ ٦٢٩ ٤٤٥ ١  خدمات شؤون املؤمترات

 ٤٣٫٤ ٢٨٣ ٦١٧ ١ ٩٧٦ ٧٢٥ ٣  خدمات اإلعالم
 ٣٦٫٧ ٤٣٥ ٥٣٢ ٧٨٤ ٤٤٩ ١ )أ( تكاليف التشغيل على نطاق األمانة-باء 

 ٤١٫٥ ٣٢٣ ٠٩٩ ٨ ٣٨٠ ٥٢٥ ١٩  )باء+ألف(اجملموع   

  .يدير برنامج اخلدمات اإلدارية تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  )أ(  
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" تكاليف املـوظفني  "تشمل فئة   و . ست فئات  يف النفقات مصنفة    ٦يبني اجلدول   و  -٩
اتب املوظفني بعقـود    الرواتب والتكاليف العامة للموظفني املعينني يف وظائف معتمدة، ورو        

وأُدرج اخلرباء اخلارجيون، أفراداً     . املساعدة املؤقتة والعمل اإلضايف    وتكاليفقصرية األجل،   
وُتعرض نفقات سفر املـوظفني يف بعثـات        ". اخلرباء االستشاريون "ومؤسسات، ضمن فئة    

كاليف ت"وتشمل فئة  .رمسية منفصلة عن سفر اخلرباء إىل حلقات عمل ومشاورات غري رمسية   
املبالغ املدفوعة إىل موردي خمتلف السلع واخلدمات وغريها مـن تكـاليف            " التشغيل العامة 

فهي تشمل املبالغ اليت ُتـدفع إىل       " املنح واملسامهات "أما  . التشغيل مثل تكاليف االتصاالت   
ة وحدة اخلدمات املشتركة لألمم املتحدة يف بون، أملانيا، من أجل إدارة املباين، وهي الوحـد    

 اهليئـة املعنية بتقدمي اخلدمات اللوجستية واإلدارية إىل األمانة، واملسامهة السنوية املقدمة إىل            
  . بتغري املناخة املعنية الدوليةاحلكومي
  ٦اجلدول 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠النفقات حىت 
  )باليورو(

  وجه اإلنفاق

امليزانية املعتمـدة   
ــام   ٢٠١٠لعـ

  )باليورو(

ات حىت  ـالنفق
ــ٣٠  /ران حزي

ــه   ٢٠١٠يوني
  )باليورو(

النفقــات 
ــسبة  كنـ
مئوية مـن   

  امليزانبة

ــات  النفقـ
كنسبة مئوية  
ــسـب  ح
  وجه اإلنفاق

 ٧٦٫١ ٤٢٫٥ ٠٨٨ ١٦٤ ٦ ٥٥٠ ٥٠٩ ١٤  تكاليف املوظفني
 ٢٫٩ ٣٤٫٣ ٩٥٩ ٢٣٦ ٢١٢ ٦٩٠  اخلرباء االستشاريون

 ٤٫٠ ٣٦٫٢ ٢٥٠ ٣٢٣ ٤٨٢ ٨٩٢  أفرقة اخلرباء
 ٤٫٨ ٥٨٫٥ ٠١٢ ٣٨٨ ٥٣٥ ٦٦٣  سفر املوظفني

 ٩٫٧ ٣٩٫٤ ٦٥٥ ٧٨٨ ١١٢ ٠٠٤ ٢  تكاليف التشغيل العامة
 ٢٫٥ ٢٥٫٩  ٣٥٩ ١٩٨ ٤٨٩ ٧٦٥  املنح واملسامهات

 ١٠٠٫٠ ٤١٫٥ ٣٢٣ ٠٩٩ ٨ ٣٨٠ ٥٢٥ ١٩  جمموع النفقات املباشرة  

أما نفقات   . يف املائة  ٥٠ معدل التنفيذ املثايل البالغ      دونتظل معظم أوجه اإلنفاق     و  -١٠
الجتماعـات  اً  ظفني فهي أعلى بسبب التمويل السابق لعدة بعثات فنيـة حتـضري           سفر املو 

ـ . ٢٠١٠ الدورات اليت ستعقد يف النصف الثاين من عام        بتـوافر  اً وُتسدد هذه النفقات رهن
ومن املتوقع أن تكون النفقات املتعلقة بتكاليف املوظفني أقرب إىل معدل التنفيـذ              .األموال

 املقبلة مع تسديد املبالغ املتبقية من املنح التعليميـة للعـام الدراسـي            املثايل يف األشهر الستة   
وظلت تكاليف أفرقة اخلرباء منخفضة يف األشهر الستة األوىل من فتـرة            . ٢٠١٠-٢٠٠٩
 .لهاً  إىل كون عدد اجتماعات جلنة االمتثال أقل مما كان خمطط         اً   ويرجع ذلك أساس   ،السنتني

ستخدام الواسع النطاق للوسائل اإللكترونية لصنع القـرار،        وكان هذا يف جزء منه نتيجة لال      
  . للجنة االمتثالالالزمة عدد االجتماعات املباشرة اخنفاضأدى إىل  مما
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الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن            - باء  
  تغري املناخ

تمثلة يف تقدمي الدعم املـايل إىل األطـراف         ال تزال األمانة تطبق سياستها الراهنة امل        -١١
وتعترب األطراف مؤهلة لتلقي التمويل ما مل يتجاوز متوسط نصيب الفرد فيها مـن              . املؤهلة

 وفق ٢٠٠٧ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام   ٧ ٥٠٠ مبلغالناتج احمللي اإلمجايل    
 دوالر ١٤ ٠٠٠فع هذا احلد األقصى إىل وُر .إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  . يف حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية

  اإليرادات  -١  
 ٢,٩ فترة السنتني احلالية      عن ، بلغت التربعات املدفوعة   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠حىت    -١٢

وأسفرت هذه التربعات، مضافة إىل الرصـيد       . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     
بلغ ل من الفترة املالية السابقة والفوائد املتراكمة وإيرادات متنوعة أخرى، عن إيرادات             املرّح

  . ماليني دوالر٦,٩جمموعها 

  النفقات  -٢  
 ٢,٤بلغت النفقات    ،٢٠١١-٢٠١٠خالل األشهر الستة األوىل من فترة السنتني          -١٣

ا يف بون وتكـاليف     مليون دوالر غطت تكاليف مشاركة األطراف املؤهلة يف دورتني ُعقدت         
 ماليني ٤,٥ ونتيجة لذلك، بلغت اإليرادات املتبقية بعد خصم النفقات          .أخرى تتعلق بالسفر  

 يف املائة من   ١٠(كاحتياطي نقدي تشغيلي    اً   مليون دوالر جانب   ١,١بعد وضع مبلغ    و .دوالر
د إىل  ، باإلضافة إىل أي تربعات إضافية تـر        الرصيد املتبقي  سُيستعمل ،)٢٠٠٩نفقات عام   

مشاركة األطراف املؤهلة يف دورتني أخريني مـن        تكاليف  الصندوق االستئماين، يف تغطية     
فريق (دورات الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية            

والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف          ) العمل التعاوين 
 ، إحدامها ُعقدت يف بون    )اإلضافيةفريق االلتزامات   (ملرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      ا
 يف  ثانية سُتعقد يف تياجنني، الـصني     ، وال ٢٠١٠أغسطس  / آب ٦ إىل   ٢من  يف الفترة   أملانيا  ب

 لتغطيـة    أيـضاً  وسوف يستخدم الرصيد  . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٤من  الفترة  
ملؤمتر األطـراف ويف الـدورة       طراف املؤهلة يف الدورة السادسة عشرة     مشاركة األ تكاليف  

 / تشرين الثـاين   ٢٩يف الفترة من    ا  اجتماع األطراف املزمع عقدمه   /السادسة ملؤمتر األطراف  
   . يف كانكون باملكسيك٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠إىل نوفمرب 

طار الصندوق االسـتئماين     معلومات عن اإليرادات والنفقات يف إ      ٧ويقدم اجلدول     -١٤
املـشمولة  فترة  الللمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ خالل            

  . التقرير هبذا
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  ٧اجلدول 
اإلطارية بشأن تغري  حالة الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠املناخ حىت 
  )ات الواليات املتحدةبدوالر(

   
    اإليرادات

 ٩٦٦ ٥٩٦ ٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٨املبلغ املرحل من فترة السنتني 
 ١٨١ ١١  الوفورات من التزامات الفترة السابقة

 ٧٤٦ ٩٣٤ ٢  ٢٠١١-٢٠١٠االشتراكات املسددة يف الفترة 
 ٤٨١ ٣٦  الفوائد

 ٠٩٦ ٢٨٨  )أ(إيرادات متنوعة
 ٤٧٠ ٨٦٧ ٦  جمموع اإليرادات  
   قاتالنف

 حلضور الدورة احلادية عشرة لفريق العمل التعـاوين          مشارك ٢٠٠سفر  
  والدورة التاسعة لفريق االلتزامات اإلضافية

٥٠٩ ٦٥٧ 

 مشاركني حلضور الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية          ٢٠٤سفر  
عشرة للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الثانية         

  لفريق العمل التعاوين والدورة العاشرة لفريق االلتزامات اإلضافية

٨١٧ ٣٥٥ ١ 

لسفر للمشاركة يف الدورة الثالثة عشرة لفريق       ل  حتضرياً التكاليف املسبقة 
  العمل التعاوين والدورة احلادية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية

٥٩٦ ٤٨ 

 ٨٠٥ ٢٠  تكاليف أخرى تتعلق بالسفر
  ٧٢٧ ٠٨٢ ٢   النفقات املباشرةجمموع

 ٧٥٥ ٢٧٠   تكاليف دعم الربامج
 ٤٨٢ ٣٥٣ ٢  جمموع النفقات  
 ٩٨٨ ٥١٣ ٤  الرصيد  

 ومت  ٢٠٠٩وردت يف عـام     دوالراً   ٢٦٩ ١٧٩تشمل مسامهة مـن إسـبانيا تبلـغ           )أ(  
  .٢٠١٠ختصيصها يف عام 

  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية  - جيم  
ن األنشطة الرئيسية املقررة ميّول من الصندوق االستئماين لألنـشطة          ال يزال عدد م     -١٥

التكميلية من خالل التربعات املقدمة من األطراف، األمر الذي مكّن األمانة من تنفيذ برنامج              
التربعات أيضاً  وُتوضع يف هذا الصندوق االستئماين       .العمل لفترة السنتني احلالية بفعالية أكرب     

 املفاوضات يف إطار فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامات اإلضافية، فـضالً          اليت ُتدفع لدعم    
  .عن رسوم التنفيذ املشترك
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  اإليرادات  -١  
 اليـني  م٥,٣ املـشمولة هبـذا التقريـر   فتـرة  البلغت التربعات الواردة خـالل       -١٦

وق وباإلضافة إىل ذلك، بلغت رسوم التنفيذ املشترك الـيت ُوضـعت يف الـصند              .)٣(دوالر
 ٢٥,٩وتبلغ إيرادات الصندوق االستئماين حاليـاً       . اً أمريكي اًدوالر ١٥٧ ٧٤٠االستئماين  

، والفوائد،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويشمل هذا املبلغ الرصيد املرّحل من فترة السنتني         . مليون دوالر 
  . واإليرادات املتنوعة، والوفورات من التزامات الفترة السابقة

  النفقات وااللتزامات  -٢  
 دوالر على مشاريع خمتلفة جيري تنفيذها يف        ماليني ١٠,٢نفقت األمانة ما جمموعه     أ  -١٧

 .من فترة السنتني الـسابقة    اً  ال يزال مستمر  بعضها  و،  )انظر املرفق الثاين  (فترة السنتني احلالية    
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة  ١٤,٧وسوف ُيستخدم الرصيد املتوفر والبالغ  

، إىل جانب أيـة تربعـات        احلالية خالل ما تبقى من فترة السنتني     املستمرة  نشطة  لتمويل األ 
  .خالهلا ترد
 معلومات عن اإليرادات والنفقات خالل الفترة املشمولة بـالتقرير  ٨ويقدم اجلدول    -١٨

 الدخل القائم علـى الرسـوم   وهذا يشمليف إطار الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية،     
  .ريع التنفيذ املشتركاملتصلة مبشا

  ٨اجلدول 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠حالة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية حىت 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
    

    اإليرادات
 ٣٧٩ ٥٦٤ ٢٠   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من ميزانية الفترة 

 د دفعهـا  املعـا الوفورات اليت حتققت من التزامات الفترة السابقة واملبالغ         
  املاحنني إىل

٣٢٨ ١٢٠ 

 ٢٨٩ ٨٥٢ ٤  التربعات
 ٧٤٠ ١٥٧  رسوم التنفيذ املشترك

 ١١٣ ٢١٣  الفوائد واإليرادات املتنوعة
 ٨٤٩ ٩٠٧ ٢٥   جمموع اإليرادات  

   النفقات
 ٢٦٨ ١٠٩ ٩  النفقات وااللتزامات

__________ 

جممـوع  من   وُخصم ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  يف  ورد  اً  دوالر ٤٧٣ ٩٨١قدره  تربع   ٢٠١٠يف عام   صص  ُخ )٣(
 . هلذه الفترةالتربعات
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 ٣٤٨ ٠٦٧ ١  تكاليف دعم الربامج

 ٦١٦ ١٧٦ ١٠  جمموع النفقات  
 ٢٣٣ ٧٣١ ١٥  ادات والنفقاتصايف اإلير  

   الرسوم اجملنية
 ٨٥٣ ٢٢٩ ١  ٢٠٠٩-٢٠٠٦ التنفيذ املشترك للفترة  رسومإيرادات

يناير إىل  /التنفيذ املشترك الواردة يف الفترة من كانون الثاين       رسوم  إيرادات  
  ٢٠١٠يونيه /حزيران

٧٤٠ ١٥٧ 

 ٦٤٠ ٣٤٣ ١٤  الرصيد  
  

  مية النظيفةالصندوق االستئماين آللية التن  -دال  
، بلغـت  )٩انظـر اجلـدول   (يف إطار الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفـة        -١٩

، مبا يف ذلك الرصيد املرحل مـن فتـرة          ٢٠١١-٢٠١٠اإليرادات الواردة يف فترة السنتني      
، بلغـت   ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٣٠وحىت  .  مليون دوالر أمريكي   ١٠٠ ،السنتني السابقة 

 مليـون دوالر بعـد حـساب        ١٤,٤قدره  اً   دوالر مما يبقي رصيد     مليون ١٣,٧ النفقات
  . االحتياطي التشغيلي

عن أداء امليزانية آللية التنمية النظيفة، انظـر           على معلومات أكثر تفصيالً    ولالطالع  -٢٠
اجتمـاع  / إىل مؤمتر األطـراف     املقدم التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      

  ).FCCC/KP/CMP/2010/10(األطراف 
  ٩اجلدول 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠حالة الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة حىت 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

    
  اإليرادات

 ٦٨٤ ٩٥٤ ٨١  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من الفترة 
   ٢٠١١-٢٠١٠اإليرادات يف الفترة 

 ٣٥٧ ٣٥٩ ١٧  رسوم آلية التنمية النظيفة
 ١١٨ ٧٣٤  الفوائد

 ١٥٩ ٠٤٨ ١٠٠   جمموع اإليرادات  
    وجه اإلنفاق

 ٧٩٢ ٠٨٤ ٧  تكاليف املوظفني
 ٣٢٩ ٥٩٩  اخلرباء االستشاريون

 ٩٨٣ ١٢٥ ٢  اخلرباء
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 ١٩٥ ٢٥٧  سفر املوظفني
 ١٣٧ ٠٠٥ ١  سفر املمثلني

 ٦٥١ ٦٠  التدريب
 ٤٧٥ ٣٥٠  نفقات التشغيل

 ١٩٠ ٢٧  اخلدمات التعاقدية
 ٤٤٨ ٤٤  التاالتصا

 ١٧١ ٣٣  اللوازم واملواد واألثاث واملعدات
 ٠٠٠ ٤٤٦  الزماالت واملنح والتربعات

 ٣٠٣ ٢٠٦  نفقات أخرى
 ٠٩٧ ٤٧٦ ١   تكاليف دعم الربامج

 ٧١٨ ٦٨٦ ١٣   النفقاتجمموع  
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥  االحتياطي التشغيلي :ناقصاً
 ٤٤١ ٣٦١ ٤١  الرصيد  

  ملعامالت الدويلالصندوق االستئماين لسجل ا  -اءه  
 حالة إيرادات الصندوق االستئماين لـسجل املعـامالت الـدويل    ١٠يبني اجلدول     -٢١
 يف املائة   ٩٠,٣ حتصيل، مت   املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ حىت

  . ٢٠١٠من رسوم العام 
  ١٠ اجلدول
  ٢٠١٠يونيه /زيران ح٣٠ الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل حىت حالة

  )باليورو(

    
  اإليرادات

 ٠٥١ ١٤٧ ٢  )أ(٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من الفترة 
 ٧٢٥ ٢٦٣ ٢  ٢٠١٠ يف عام حتصيلهارسوم سجل املعامالت الدويل اليت مت 

 ٩٨٢ ٣٠٣  )أ(الفوائد واإليرادات املتنوعة
 ٢٩٠ ٣٥٢  )أ(االحتياطي التشغيلي :ناقصاً
 ٤٦٨ ٣٦٢ ٤   اإليراداتجمموع  

هو متوسط سـعر    )  يورو ٠,٨١٩= دوالر الواليات املتحدة    (سعر الصرف املستخدم      )أ(  
؛ حيثمـا   ٢٠١٠يونيه  / حزيران عن شهر ألمم املتحدة   املعمول به يف ا   الصرف الرمسي   
  .كان ذلك منطبقاً

 نفقات الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل حـسب         ١١ويبني اجلدول     -٢٢
 ماليـني  ٣بعد حساب النفقات اإلمجالية واالحتياطي التشغيلي، بلغ الرصيد         و. وجه اإلنفاق 

حول أداء امليزانية يف سجل املعامالت الدويل،         وللحصول على معلومات أكثر تفصيالً     .يورو
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 سـجل املعـامالت الـدويل مبوجـب بروتوكـول كيوتـو             ديرانظر التقرير السنوي مل   
)FCCC/KP/CMP/2010/8.(  

  ١١ اجلدول
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ حىت اتالنفق

  )باليورو(

  وجه اإلنفاق

امليزانية املعتمـدة   
ــام   ٢٠١٠لعـ

  )باليورو(

 ٣٠النفقات حىت   
ــران ــه /حزي يوني
  )باليورو (٢٠١٠

ــات  النفقـ
كنسبة مئوية  

  ةيمن امليزان

النفقـــات 
كنسبة مئوية  
ــسـب  ح
 وجه اإلنفاق

 ٢٣٫٨ ٤٣٫٤ ١٩٩ ٣٢١ ٩٦٥ ٧٤٠  تكاليف املوظفني
 ٦٠٫٧ ٤٨٫٢ ٩٨٩ ٨١٩ ٠٩٢ ٧٠٣ ١   واخلرباء االستشاريوناملتعاقدون

 ٠٫٩ ٥١٫٢ ٥٣٣ ١٢ ٤٧٥ ٢٤  أفرقة اخلرباء
 ٠٫٦ ٥٤٫٤ ٦٠٩ ٧ ٩٨٦ ١٣  سفر املوظفني

 ١٫٧ ٤٥٫٨ ٤٠٤ ٢٢ ٩٥١ ٤٨  نفقات التشغيل العامة
 ٠٫٨ ١٢٫٧ ٣٤٩ ١٠ ٦٠٠ ٨١  املسامهات يف اخلدمات املشتركة

 ١١٫٥ ٤٥٫٧ ٢٣١ ١٥٥ ٦٩٩ ٣٣٩   تكاليف دعم الربامج

 ١٠٠٫٠ ٤٥٫٧ ٣١٤ ٣٤٩ ١ ٧٦٨ ٩٥٢ ٢   املباشرةالنفقاتإمجايل   

الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة مـن حكومـة أملانيـا              - واو  
  )صندوق بون(

تعهدت حكومة أملانيا، يف إطار العرض الذي قدمته الستـضافة أمانـة االتفاقيـة                -٢٣
 ١,٨قدرها  ) صندوق بون (ناخ يف بون، بتقدمي مسامهة سنوية خاصة        اإلطارية بشأن تغري امل   

واسـُتخدم  . يونيه/ حزيران ٣٠ بالكامل حبلول    ٢٠١٠ومت استالم مسامهة عام      .مليون يورو 
 تنظيم االجتماعات وضمان تدفق املعلومات املتعلقة بالـدورة         كاليفهذا الصندوق لتغطية ت   

. ية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرع     
كما أتاح الصندوق تنظيم الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة لفريق العمـل التعـاوين،              

مبا يف ذلك مثانية اجتماعات سـابقة       ( لفريق االلتزامات اإلضافية     لعاشرةوالدورتني التاسعة وا  
 اإليـرادات   ١٢ويبني اجلدول   . املشمولة بالتقرير فترة  ال عقدت يف بون خالل       اليت ،)للدورة

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠حىت  ٢٠١٠يف عام والنفقات يف إطار صندوق بون 
 إدارة  بـه وبسبب تعزيز اإلجراءات األمنية بناء على الطلب الرمسي الذي تقـدمت              -٢٤

عليـه يف الـسنوات     األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، يتجاوز معدل اإلنفاق ما كان           
مبـالغ  يف وقت الحق من هذا العـام        وسوف تعيد وزارة املالية االحتادية يف أملانيا        . السابقة

  . فقاتمن مبلغ الناً ضريبة القيمة املضافة اليت تشكل جزء



FCCC/SBI/2010/13 

GE.10-62883 14 

  ١٢ اجلدول
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ صندوق بون حىت حالة

  )باليورو(
    

  اإليرادات
 ٥٧٥ ٣٣٠  )أ(٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من الفترة 

 ٥٢٢ ٧٨٩ ١  املسامهات
 ١١٦ ٨  )أ(الفوائد وإيرادات متنوعة

 ٢١٣ ١٢٨ ٢  جمموع اإليرادات  
   النفقات

 ٢١٥ ٢٨٨ ١  دعم املؤمترات
 ٩٦٠ ٣٤١  الدعم اإلعالمي للمؤمترات

 ٧٤٥ ٦   حصة تكاليف اخلدمات املشتركة
 ٨٦٦ ٢١٢   تكاليف دعم الربامج

 ٧٨٦ ٨٤٩ ١  جمموع النفقات  
 ٥٧٥ ١  )أ(تسويات الفترات السابقة

 ٧٠٠ ٢٤٥  )أ(احتياطي رأس املال العامل :ناقصاً
 ٣٠٢ ٣٤  الرصيد  

هو متوسط سـعر    )  يورو ٠,٨١٩= دوالر الواليات املتحدة    (سعر الصرف املستخدم      )أ(  
، حيثمـا   ٢٠١٠يونيه  /شهر حزيران عن  ألمم املتحدة   املعمول به يف ا   الصرف الرمسي   

  .ك منطبقاًكان ذل

  تكاليف دعم الربامج   - زاي  
ميع جل يف املائة كرسوم إضافية      ١٣وفقاً لإلجراءات املالية لألمم املتحدة، ُتدفع نسبة          -٢٥

ومعظـم   .الصناديق االستئمانية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لتغطية اخلدمات اإلدارية         
أمـا اخلـدمات املركزيـة       .اخل األمانة هذه اخلدمات يقدمها برنامج اخلدمات اإلدارية د      

كمراجعة احلسابات وجداول رواتب املوظفني وخدمات االستثمار واخلزينة فتقدمها األمـم           
  . سداد تكاليفهااملتحدة مقابل

ينـاير  / كانون الثاين  ١، وصلت إيرادات الفترة من      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠وحىت    -٢٦
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مشلت        مليون ١٥,٥ إىل   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠إىل  

 دوالر لتغطية تكـاليف     ماليني ٣,٤وُصرف خالل الفترة نفسها      .الفوائد وإيرادات متنوعة  
أما تكاليف اخلدمات املقدمة من مكتـب األمـم         .  باملوظفني تعلقةاملوظفني وتكاليف غري م   

، فسوف ُتطلب وُتـدفع  ٢٠١٠ دوالر لعام   ٦٥٠ ٠٠٠املتحدة يف جنيف، واليت تقدر مببلغ       
عـن   حالة تكاليف دعم الـربامج       ١٣ويبني اجلدول   . ٢٠١٠خالل النصف الثاين من عام      

  .٢٠١١-٢٠١٠ألشهر الستة األوىل من فترة السنتني ا
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  ١٣ اجلدول
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ تكاليف دعم الربامج حىت حالة

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
      

  اإليرادات
 ٩٣٨ ٧٣١ ١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حَّل من الفترة الرصيد املر

 ٥٠٩ ٦٦٢ ٤  إيرادات تكاليف دعم الربامج من الصناديق االستئمانية
  ٩٢٠ ١١٩  الفوائد وإيرادات متنوعة

 ٣٦٧ ٥١٤ ١٥  جمموع اإليرادات  
   النفقات

 ٥١١ ٠٥٤ ٣  تكاليف موظفي األمانة
 ٦١٠ ٢٦٦  تكاليف األمانة غري املتعلقة باملوظفني

 ٥٨٥ ١١٥  كاليف اخلدمات املشتركةحصة ت
 ٧٠٦ ٤٣٦ ٣  جمموع النفقات  
 ٠٤٨ ١٩٩ ٢  االحتياطي التشغيلي :ناقصاً
 ٦١٣ ٨٧٨ ٩  الرصيد  

  إجناز الربامج  -ثالثاً   
 وإىل الواليـات    ٢٠١١-٢٠١٠يستند إجناز الربامج إىل برنامج عمل فترة السنتني           -٢٧

 ينبغي أن ُيقرأ هذا الفرع مقترناً بالوثيقة        ولذلك .ألمانة بعد عرض برنامج العمل    املسندة إىل ا  
FCCC/SBI/2009/2/Add.1اليت تبني برنامج العمل .  

وتقدم الفروع التالية عرضاً عاماً موجزاً ملسؤوليات كل برنامج، وتبني مدى إجنـاز            -٢٨
 النتائـج املتوقعة لربنامج العمل لفترة السنتني، وتوجز األنشطة الـيت أسـهمت يف حتقيـق              

  .كل برنامجبشأن أداء وترد يف املرفق الثالث بيانات إضافية . إجنازات األمانة

  التوجيه التنفيذي واإلدارة  - ألف  
مانـة  أليتمثل اهلدف العام لربنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة يف ضمان اسـتجابة ا             -٢٩

وينسق الربنامج . ةالحتياجات هيئات االتفاقية وبروتوكول كيوتو واالتساق العام لعمل األمان
مع منظومة األمم املتحدة، ويدعم رئيس ومكتب مؤمتر        اً   والتعاون، خصوص  التواصلأنشطة  

اجتماع األطراف، ويتوىل توجيه الـدعم املقـدم إىل العمليـة           / األطراف راألطراف ومؤمت 
  .احلكومية الدولية على نطاق األمانة

لى دعـم اجلهـود املتـضافرة    ، ركز الربنامج ع٢٠١٠ويف النصف األول من عام       -٣٠
لألطراف للبناء على نتائج الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامـسة ملـؤمتر              
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اجتماع األطراف وعلى دعم الرئاسة املقبلة يف التحضري للدورة السادسة عـشرة            /األطراف
ربنامج تنسيق  وواصل ال . اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  السادسةملؤمتر األطراف والدورة    

عقد دعم األمانة لعمل فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامات اإلضافية، مبا يف ذلك التحضري ل             
مجع األمني التنفيذي األمـوال لـضمان       قد  و. ٢٠١٠دورات إضافية هلاتني اهليئتني يف عام       

قارير يف الوقت وكفل األمني التنفيذي إصدار الت .اإلضافيةتوافر املوارد الالزمة هلذه الدورات    
اجتماع األطراف وفريق االلتزامات    /املناسب بشأن دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      

  األطراف فيما يتعلق باتفـاق كوبنـهاغن       املقدمة من عن جتميع املعلومات      اإلضافية، فضالً 
  . نترنتونشرها على موقع االتفاقية على شبكة اإل

اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدعوات اليت       ورةويف ضوء اخلربة املكتسبة من الد       -٣١
صدرت عن األطراف واملكتب إلعادة بناء الثقة يف عملية االتفاقية، شرع األمني التنفيذي يف              

 تعزيز فعالية هذه العملية، مبا يف ذلك أدوار املنظمات املشاركة بصفة            يرمي إىل مشروع  تنفيذ  
 اتفق املكتب، يف جلسته األوىل املعقـودة يف         ويف هذا السياق،  . مشاركتهامراقب ومستوى   

املبادئ والنمـاذج   ب ، مع استمرار التقيد   ، على أمهية حتسني منهجيات التفاوض     ٢٠١٠عام  
 لترتيبـات   تقيـيم عملية  اً  وأطلق األمني التنفيذي أيض    .املعمول هبا يف منظومة األمم املتحدة     
شاركني ووصوهلم، وذلك هبدف حتسني      وتسجيل امل  ية،األمانة فيما يتعلق باخلدمات اللوجست    

  .اخلدمات ونظم الدعم
وواصل األمني التنفيذي تعزيز تعاونه مع األمانة العامة لألمم املتحدة والوكـاالت              -٣٢

املتخصصة واملنظمات الدولية بغية دعم عملية االتفاقية اإلطارية واإلجراءات املتخذة لتنفيـذ            
ويف إطـار جملـس الرُّؤسـاء       . اجتماع األطراف /مقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    

 األمم املتحدة املعين بالتنسيق، واصلت األمانة دعمها لوضع هنج متماسك           نظومةالتنفيذيني مل 
وُتبـذل   .للدعم من جانب كيانات منظومة األمم املتحدة هبدف تنفيذ أنشطة تغري املنـاخ            

األمني التنفيذي يف أعمال فريـق      كما شارك   . )٤( جماالت من جماالت التعاون    ١٠اجلهود يف   
 / نيـسان ٢٨ يف )٥( تقريـره أصدر بالطاقة وتغري املناخ، الذي ملعيناألمني العام االستشاري ا   

ضمان حصول اجلميع على الطاقة وخفـض كثافـة         :هدفني رئيسيني اً   مقترح ٢٠١٠أبريل  
ت منظومـة   ومشلت اجلهود األخرى التعاون الثنائي مع مؤسـسا        .الطاقة على صعيد العامل   

__________ 

 االنبعاثات الناجتة عن    وخفض ؛ ونقل التكنولوجيا  ؛التكيف(يف مخسة جماالت تركيز     اجملاالت العشرة   صنفت   )٤(
شاملة لعدة  ومخسة جماالت   )  وبناء القدرات  ؛التكيفوتخفيف  متويل إجراءات ال  وإزالة الغابات وتدهورها؛    

 يالعـامل  على الصعدالعمل   ودعم واإلنذار املبكر؛الرصدالتقييم والعلوم وو: املناخيف جمال املعرفة ( قطاعات
 ).بعاد االجتماعية لتغري املناخوالتوعية العامة؛ واأل اً،حمايدة مناخيوجعل األمم املتحدة  والوطين؛ يواإلقليم

 :ميكن االطالع عليها على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )٥(
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGECC%20summary%20> 

<report%5B1%5D.pdf. 
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، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،     ةألغذية والزراع األمم املتحدة ل   منظمة   هااملتحدة، مبا في   األمم
  . والبنك الدويل،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 واملساواة بني   وأدت اجلهود اليت بذهلا األمني التنفيذي هبدف حتسني التوازن اجلغرايف           -٣٣
ألطراف ا للموظفني من  والفئات األعلى إىل زيادة النسبة املئوية        الفنينياجلنسني يف فئة املوظفني     

والـيت   ،)األطراف غري املـدرجني يف املرفـق األول       (غري املدرجني يف املرفق األول لالتفاقية       
 .٢٠١٠يونيـه   /زيران ح ٣٠ وما فوقها يف     الفنية موظفي الفئة    جمموع يف املائة من     ٥٦ بلغت

 يف املائة   ٤٠حوايل  نسبتهن  بلغت  حيث  زيادة كبرية يف عدد املوظفات،      اً  وكانت هناك أيض  
 زاد، على مدى السنوات األربع املاضية، عـدد          فقد وبالتايل. ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف  

 يف  ٢٨  املرفق األول يف الفئة الفنية وما فوقها بنحـو         املوظفني من األطراف غري املدرجة يف     
  . يف املائة١٢املائة، وزاد عدد املوظفات يف هذه الفئات مبا يقرب من 

وفيما يتعلق بإدارة وتطوير األمانة كمؤسسة، قرر األمني التنفيذي تبسيط اهلياكـل              -٣٤
اإلدارية الداخلية الختاذ القرارات عن طريق اإلشراف املركزي على وضع السياسات الداخلية            

 اعية لعملية التغذية االرجت   ومتابعةً .واحدة، هي فريق اإلدارة التابع لألمانة     بإنشاء هيئة إدارية    
، تلقى املوظفون اإلداريون املزيد من التدريب واستفادوا من املزيد ٢٠٠٩اليت أُطلقت يف عام    

القضايا االسـتراتيجية،   ب املتعلقولتعزيز تنسيق العمل     .من اإلشراف لتعزيز مهاراهتم اإلدارية    
 إىل خربات مجيع     يف عملها  ، تستند ات االستراتيجي بتطويرمني التنفيذي فرقة عمل تعىن      أنشأ األ 

  . املسائل االستراتيجية الشاملة وإسداء املشورة لإلدارة العليا يف هذا الشأنمعاجلة يف لربامجا

  اإلبالغ والبيانات والتحليل  - باء  
ـ تناً يقدم برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل دعم      -٣٥ لكامـل نظـام اإلبـالغ    اً ظيمي

املـشمولة  فترة  الوخالل  . واالستعراض يف الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
عملية قوية لإلبالغ واالسـتعراض مبوجـب       إلرساء  ، واصل الربنامج تقدمي الدعم      بالتقرير

 تعزيـز هـذه     وساهم الربنـامج يف   .  على حد سواء   ااالتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هب    
 من جانـب    ٢٠١٠العملية، وهو أمر مطلوب يف ضوء بدء تطبيق اإلبالغ اإللزامي يف عام             

أطراف يف بروتوكـول كيوتـو ولتقـدمي        اً  األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أيض       
  .واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

قائمة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، مت اسـتالم           ووفقاً للواليات ال    -٣٦
 وقامت األمانة. فق األولمدرجاً يف املراً  طرف٤١ من أصل ٣٩امسة من اخلوطنية البالغات  ال

يف النصف األول من    ن  واستعراض دولي إجراء خرباء   بتنسيق مثانية استعراضات داخل البلدان      
  .)٦(عة استعراضات أخرى يف النصف الثاين من هذا العام وهي تنوي إجراء أرب٢٠١٠ معا

__________ 

 .٢٠١٢-٢٠١١يف الفترة املتبقية الوطنية اخلامسة من املقرر استعراض البالغات  )٦(
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أطراف يف بروتوكول   اً  وفيما يتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أيض           -٣٧
كيوتو، فإن البالغات الوطنية اخلامسة مبوجب االتفاقية حتتوي على معلومات تكميلية إلثبات    

معلومات سنوية عـن قـوائم       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥  يف هذه األطراف    وقدمت. االمتثال
ومت تعزيز عملية االسـتعراض     .  ذات الصلة  سائلاجلرد اخلاصة بانبعاثات غازات الدفيئة وامل     

  .املعلومات اإلضافية، وهو أمر أساسي لتنفيذ بروتوكول كيوتولتشمل هذه 
بيانات ، تلقى برنامج اإلبالغ وال٢٠١٠وكجزء من دورة اإلبالغ واالستعراض لعام      -٣٨

والتحليل قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اليت قدمتها مجيع األطراف املدرجة يف املرفـق              
 من بروتوكول   ٧ من املادة    ١األول، مبا يف ذلك املعلومات التكميلية املقدمة مبوجب الفقرة          

 بتحليل أطراف يف بروتوكول كيوتو، وقاماً  ألطراف املرفق األول اليت هي أيض  بالنسبةكيوتو  
  . تلك القوائم

 األمانة دورات تدريبيـة     أعّدتوللحفاظ على فعالية عملية االستعراض وتعزيزها،         -٣٩
فت عملها يف دعم تـدريب اخلـرباء    مبوجب بروتوكول كيوتو، وكثَّ   اتجديدة لالستعراض 

 وباإلضافة إىل . االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا    كل من    مبوجب   اتاالستعراضإلجراء  
ذلك، واصلت األمانة تنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، وقدمت هلم التحليـل            

  . االستعراضاتق عمليالصلة الذي يعترب حاسم األمهية لضمان جودة واتسا اذ
لعمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املتعلـق         وواصلت األمانة دعمها    -٤٠

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف        "بربنامج العمل بشأن تنقيح     
 ملتحـدة املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم ا      :املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

من خالل إعداد املواد  "اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية   
  . الدعم خالل دورات اهليئة الفرعيةوتقدمينظيم حلقة عمل ذات الصلة، وت

 عنها األطراف املدرجـة يف      تبلغوواصل الربنامج إتاحة بيانات غازات الدفيئة اليت          -٤١
.  لبيانات غازات الدفيئة على املوقع الشبكي لالتفاقيـة        )٧(املرفق األول من خالل وصلة بينية     

، مقابـل   ٢٠١٠ثة حتديثات للوصلة البينية يف عام       ولتحسني جودة البيانات، تقرر إجراء ثال     
 واحد فقط يف السنوات السابقة؛ وسيضمن ذلك اطالع األطراف واجلمهـور            عاديحتديث  
وأُجري أول حتـديث مـن التحـديثات الثالثـة يف           . على أحدث البيانات املتاحة   اً  عموم
ت غازات الدفيئة اليت قدمتها   مارس، األمر الذي أتاح االطالع على الصيغة النهائية لبيانا        /آذار

 وعلى البيانات الـواردة يف جمموعـات        ٢٠٠٩ عن عام    ولاألطراف املدرجة يف املرفق األ    
 أطراف غري مدرجـة يف املرفـق األول         ١٠البالغات وقوائم اجلرد الوطنية اليت وردت من        

__________ 

  .<http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>: متاحة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )٧(
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فتـرة  الوأُجنزت االستعدادات خالل    . ٢٠١٠مارس  / وآذار ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  بني
  .)٨(٢٠١٠يوليه / متوز٧ إلصدار التحديث الثاين يف املشمولة بالتقرير

، استجاب برنامج اإلبالغ والبيانـات والتحليــل   املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٤٢
 للحصول على بيانات غازات الدفيئة وردت من أطراف ومن منظمـات            طلبات ١٠٩لنحو  

 وباإلضافة إىل ذلك، بدأ العمل التحضريي لتقريرين        .وطنية ودولية ومن وسائط إعالم وأفراد     
تقرير بيانات غازات الدفيئة الذي يتضمن بيانـات         :رئيسيني من تقارير البيانات السنوية مها     

 ؛٢٠٠٨-١٩٩٠جرد لغازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق األول عـن الفتـرة              
اسبية ألطراف االتفاقية اليت تقع علـى       وتقرير التجميع واحملاسبة الذي حيتوي على بيانات حم       

عـن  ) أطراف املرفق بـاء   ( كيوتو   وتوكولعاتقها التزامات منصوص عليها يف املرفق باء لرب       
  . ٢٠٠٩ عام
وكجزء من التعاون داخل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالبيانات، قدم برنـامج             -٤٣

ت الدفيئة بالنسبة لألطراف املدرجـة يف       اإلبالغ والبيانات والتحليل بيانات رئيسية عن غازا      
ألمم املتحدة وإىل فريـق اخلـرباء       املستخدمة على نطاق ا    )٩(املرفق األول إىل بوابة البيانات    

 األمني العام   أعلن، الذي   )١٠(٢٠١٠ تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام       إعداداملسؤول عن   
  . ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣، يف يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكيةعن صدوره 

وواصل الربنامج تطوير وحتسني نظم إبالغ األطراف املدرجة يف املرفق األول عـن               -٤٤
وقد مشل ذلك التحسني املتواصل للربنـامج احلاسـويب          .بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة    

اسويب، ونشر  لنموذج اإلبالغ املوحد، والدعم املستمر الستخدام األطراف هلذا الربنامج احل         
 قوائم اجلرد اليت تتضمن معلومات عن اجتاهات انبعاثات غـازات           تعراضأدوات ووثائق اس  

وأجنز برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل بنجاح تطوير وحدات        . الدفيئة يف الوقت املطلوب   
 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ٤ و ٣منوذج اإلبالغ املوحد لدعم اإلبالغ مبوجب الفقرتني        

 البينية لبيانات غازات الدفيئة عن طريـق وضـع          الوصلةكما واصل الربنامج تعزيز     . وكيوت
 هلا على شبكة اإلنترنت تتيح الدخول التفاعلي إىل بيانات انبعاثات غازات            )١١(خريطة عاملية 

الدفيئة املتعلقة باألطراف املدرجـة يف املرفـق األول، وحتتـوي علـى معلومـات عـن                 
 من سنة األساس إىل آخر سـنة        لفترةغازات الدفيئة البشرية املنشأ ل    عمليات إزالة   /انبعاثات

  .تتوفر عنها البيانات
__________ 

املرفـق األول    األطـراف املدرجـة يف   بيانات من   ٢٠١٠العام  نسخة  إمكانية االطالع على    التحديث   يتيح )٨(
 ٢٨قوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من أطراف املرفـق األول حـىت        املعلومات املذكورة يف    إىل  املستندة  

غات الوطنية الثانيـة ويف جممـوعتني       على بيانات مذكورة يف بالغني جديدين من البال        و ٢٠١٠مايو  /أيار
 .األول لالتفاقية غري املدرجة يف املرفقاجلرد الواردة من األطراف من بيانات جديدتني 

 .</http://data.un.org>:  على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة )٩(
 .<http://mdgs.un.org> : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة )١٠(
 .</http://maps.unfccc.int/di/map> :العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت على متاحة )١١(
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وأُحرز املزيد من التقدم يف تطوير سجل املعامالت الدويل، إذ وصل عـدد أنظمـة              -٤٥
وواصـل   . سجالً ٣٧السجل الوطنية املشاركة يف العمليات مع سجل املعامالت الدويل إىل           

 الدويل دعمه لعمليات السجل بضمان توافر كبري لالجتار باالنبعاثات          مدير سجل املعامالت  
وطُوِّرت برجميات سجل املعامالت الدويل عدة مرات مما مسـح          . تومبوجب بروتوكول كيو  

  .بتحسني أداء سجل املعامالت الدويل وعزز سهولة استخدامه
املتعلقـة بااللتزامـات     يف دعم املفاوضات بشأن املسائل       رائداًاً  ولعب الربنامج دور    -٤٦

أطراف املرفق األول مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق        قبل  املمكنة يف املستقبل من     
هبا، مبا يف ذلك أهداف احلد من االنبعاثات والقضايا املنهجية املتصلة بقوائم جرد غـازات               

ئة احلكومية الدولية املعنيـة      الصناعية الواردة يف التقرير التقييمي الرابع للهي       لغازاتاوالدفيئة،  
اً بتغري املناخ لكن غري املنظمة يف فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو، واملعروفة أيض             

 اتوباإلضافة إىل ذلك، قدم الربنامج الدعم للمفاوض   .بالغازات اجلديدة، والقياسات املوحدة   
  . راضاملتعلقة باإلبالغ املمكن يف املستقبل ومتطلبات االستع

  الدعم املايل والتقين  - جيم  
يقدم برنامج الدعم املايل والتقين الدعم لألطراف، وال سيما األطراف غري املدرجـة       -٤٧

: يف املرفق األول لالتفاقية، يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا يف اجملاالت التالية             
بروتوكول كيوتو امللحق هبا؛ والبالغات الوطنية       املوارد املالية يف إطار االتفاقية و      تعبئةتيسري  

املدرجة يف املرفق األول؛ وبرامج العمل الوطنية للتكيف؛ وبناء القـدرات؛           غري  من األطراف   
  .والتعليم والتدريب والتوعية العامة

 للمفاوضـات يف عـدد مـن        اًالربنامج دعم ، قدم   املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٤٨
ذلك االستعراض الرابع لآللية املالية، وصندوق التكيف، وبنـاء القـدرات،           اجملاالت، مبا يف    

كمـا تطلَّـب دعـم      . والبالغات الوطنية املقدمة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول         
اآللية املالية وإجراءات التخفيف      بشأن تعزيز  العمل التعاوين املفاوضات اجلارية يف إطار فريق      

  .من املوارداً كبرياً امية والعمل املعزز املتعلق ببناء القدرات جزءاليت تتخذها البلدان الن
بوابة مالية على موقع االتفاقية     إنشاء  وواصل برنامج الدعم املايل والتقين العمل على          -٤٩

وواصل الربنـامج  . )١٢(على شبكة اإلنترنت وعلى إجناز دراسة وطنية اقتصادية وبيئية وإمنائية    
ة العاملية بشأن عدد من املسائل، منها الصندوق اخلاص بـتغري املنـاخ،          تنسيقه مع مرفق البيئ   

أقل البلدان منواً، وأنشطة تغري املناخ يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق           اخلاص ب صندوق  الو

__________ 

 : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمزيد من املعلومات حول هذا املشروع  يرد )١٢(
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/5630.php>.  
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البيئة العاملية، ومتويل البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول،        
  .عمل الوطنية للتكيفوتنفيذ برامج ال

وساعد الربنامج فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف تيسري اجتماعاته ويف تقـدمي                -٥٠
وقدم أحد أقل    . من االتفاقية  ٤ من املادة    ٩الدعم لتنفيذ برنامج العمل اخلاص بتنفيذ الفقرة        

. ٤٤ج العمل املقدمـة إىل       ليصل العدد اإلمجايل لربام    للتكيفبرنامج عمل وطين    اً  البلدان منو 
 مشروع تنفيذ إىل مرفق البيئة العاملية للحصول على متويل عن طريـق الـصندوق               ٣٧وقُدم  

مـن  اً   مشروع ١٩وأقر كبري املوظفني التنفيذيني ملرفق البيئة العاملية         .اخلاص بأقل البلدان منواً   
 التقنيـة بـشأن     ةوجيه واملـشور  التاً  وقدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو      . املشاريعهذه  

ونظـم  . املسائل املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية اخلاصة بالتكيف ومراجعتها وتنفيـذها          
لثانية والثالثـة مـن     الفريق، بدعم من مرفق البيئة العاملية وتيسري من األمانة، حلقيت العمل ا           

  .)١٣(فاصة بالتكي حلقات عمل بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية اخلسلسلة من مخس
وواصل الربنامج نشر املعلومات عن الدعم املايل والتقين املتاح لألطراف غري املدرجة              -٥١

 الوصلوأُعدت نشرة دورية مت تعميمها على جهات        . يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية     
ربنامج الـدعم   وقدم ال . )١٤(الوطنية، ومنسقي وخرباء االتصاالت الوطنية من البلدان النامية       

 األول لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري            تماعلالج
وُوضع دليل موارد إلعداد البالغـات      . املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بعد إعادة تشكيله       

رجة يف املرفـق    الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول وأُرسل إىل األطراف غري املد           
واستجابة لطلبات وردت من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول          . )١٥(بناًء على طلبها   ولاأل

يف منطقة جنوب شرق آسيا ملساعدهتا يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، مع              تقع  
 استمر  التركيز على قطاعي الزراعة واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،         

 تسعةإىل تلبية االحتياجات اليت حددهتا        يف تنسيق مشروع يرمي    لتقينبرنامج الدعم املايل وا   
  .)١٦(األطرافمن 
 من االتفاقية ٦وواصل الربنامج دعم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة           -٥٢

كوميـة الدوليـة    من خالل تعزيز الشراكات وحفز اإلجراءات اليت تتخذها املنظمـات احل          
__________ 

قـل  أل ٢٠١٠ فرباير/ شباط ١٢ إىل   ٨يف الفترة من    قدت يف باماكو، مايل     ُعاألوىل اليت   عمل  ال حلقة   ُنظِّمت )١٣(
يف فينتيـان،   يف آسيا   اً  أقل البلدان منو  اخلاصة ب قدت حلقة العمل األخرى     وُع. الناطقة بالفرنسية   اً  البلدان منو 

 .٢٠١٠مايو /أيار ٨ إىل ٤مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، يف الفترة من 
 .<http://unfccc.int/354.php>: النشرة الدورية على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتميكن االطالع على  )١٤(
ميكن االطالع على دليل املوارد إلعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على العنوان                 )١٥(

 : التايل يف شبكة اإلنترنت
http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php><. 

ـ والفلبني وفي مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسنغافورة      ووبابوا غينيا اجلديدة وتايلند     إندونيسيا   )١٦( نـام   تي
 .كمبوديا وماليزياو
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 االتفاقية  ن م ٦ تنفيذ املادة    بشأنربنامج حلقة عمل إقليمية     الونظم   .واملنظمات غري احلكومية  
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأعد تقارير عن حلقات العمل اإلقليمية الـثالث              

الثة والثالثني فيما يتعلق اليت عقدت حىت اآلن كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الث 
  .)١٧(عدلبإجراء استعراض وسيط للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي امل

واستهل الربنامج أعماله بشأن التحول من مرحلة جتريبية لشبكة تبادل املعلومـات              -٥٣
 املـايل   ونسق برنامج الدعم  . )١٨(إىل مرحلة تنفيذها بالكامل   ) CC:iNet(املتعلقة بتغري املناخ    

والتقين برنامج الزماالت التابع لألمانة إسهاماً منه يف بناء القدرات الالزمة ملواجهة تغري املناخ              
رية الصغرية النامية وأقـل     يف األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول، وال سيما الدول اجلز          

 ٢٠٠٩ ديـسمرب /وُمنح أربعة مهنيني شباب زمـاالت بـني كـانون األول           .ن منواً البلدا
 مبشاريع حبث يف األمانة يف جماالت التوعية العامة، وقـوائم           واضطلعوا ٢٠١٠ أبريل/ونيسان

وأُطلقت اجلولـة الثالثـة     . والتكنولوجيا ألغراض التكيف  واستخدام   ،الدفيئةجرد غازات   
ـ       . ٢٠١٠يونيه  /برنامج الزماالت يف حزيران    من اً وعالوة على ذلك، نشر الربنـامج كتيب

كة الشباب يف عملية التفاوض يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن              مشار بعنوان
 املشترك بشأن األطفـال والـشباب       عمل األمم املتحدة  ، حتت مظلة مبادرة إطار      املناخ تغري

  .وتغري املناخ

  التكيف والتكنولوجيا والعلم  - دال  
بية احتياجاهتـا احملـددة     يدعم برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلم األطراف يف تل         -٥٤

وتبديد شواغلها املتعلقة بآثار تغري املناخ وقابلية التأثر بآثـاره الـضارة والتكيـف معهـا                
كما يدعم الربنامج عملية االتفاقيـة اإلطاريـة يف         . يتعلق بآثار تنفيذ تدابري االستجابة     وفيما

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

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

يف دعم  والعلم  ، استمر برنامج التكيف والتكنولوجيا      املشمولة بالتقرير فترة  الل  وخال  -٥٥
وأسفر اسـتمرار مـشاركة     .  احملتملة واآلثاراملفاوضات املتعلقة بالتكيف وتدابري االستجابة      

لربنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات     اً  جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف الربنامج دعم       
 به والتكيف معه عن عدد أكرب من املنظمات املشاركة يف برنـامج             تأثروالقابلية لل تغري املناخ   

ربنامج تبادل املعرفة والـتعلم،     الويسَّر  . )١٩(عمل نريويب وعن تقدمي عدد أكرب من التعهدات       
__________ 

 .FCCC/SBI/2010/9 وFCCC/SBI/2010/3 وFCCC/SBI/2010/2الوثائق  )١٧(
 .<http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.php> :نترنت على العنوان التايل يف شبكة اإلمتاحة )١٨(
 .املرفق الثالث من ٢٢اجلدول انظر  )١٩(



FCCC/SBI/2010/13 

23 GE.10-62883 

 عمل تقنيتني حلقيتوحفز إجراءات التكيف من خالل إعداد عدة وثائق ومنشورات، وتنظيم           
خالصة اتفاقية أساليب وأدوات تقييم تـأثريات       " سهلة االستعمال مثل     ناتووضع قواعد بيا  

  .)٢٠("تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
وقدم الربنامج الدعم إىل األطراف يف حتقيق تقدم يف املفاوضات املتعلقة بتطوير ونقل          -٥٦

فعاليـة تنفيـذ    مـدى   ستعراض  التكنولوجيا وإعداد التقارير لدعم اهليئة الفرعية للتنفيذ يف ا        
ويسَّر الربنامج مواصلة تنفيذ إطار نقـل        . االتفاقية  من ٤ املادة    من ٥والفقرة  ) ج(١ الفقرة

 دعم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إجناز برنامج عمله يف الوقت  صلالتكنولوجيا ووا 
نامج مع البلـدان الناميـة       الرب وتواصل .املناسب ويف إجراء حواره مع ممثلي القطاع اخلاص       

األطراف يف تقييم احتياجاهتا التكنولوجية وتعاَون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف حتديث         
ومع برنـامج    )٢١( عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا يف جمال تغري املناخ         ءدليل إجرا 

 بوزنان االسـتراتيجي بـشأن نقـل        مرفق البيئة العاملية يف تنفيذ برنامج     /األمم املتحدة للبيئة  
وواصل الربنامج جهوده الرامية إىل تعزيز قدرة األطراف على إعداد مـشاريع            . التكنولوجيا

 . أجل متويلها، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية            مننقل التكنولوجيا   
يا مع الوكالـة الدوليـة      وتعاون الربنامج بشأن مسائل خمتلفة تتعلق بتطوير ونقل التكنولوج        

 ومكتـب   ، ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية       ،للطاقة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة    
 ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب         ، العاملية للملكية الفكرية   ظمة واملن ،الرباءات األورويب 

   .وواصل الربنامج حفظ وحتديث مركز تبادل املعلومات التكنولوجية. والبحث
وواصل الربنامج دعم املفاوضات بشأن املسائل املتصلة باجلوانب العلمية والتقنيـة             -٥٧

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات       االقتصادية للتخفيف، مبا يف ذلك      -واالجتماعية
 واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة، والنـهج القطاعيـة            وتدهورها،

 واالنبعاثات النامجة عن الوقود املـستخدم يف        ،اءات احملددة حسب القطاع   التعاونية، واإلجر 
غري رمسي للخرباء بشأن تعزيز تنسيق بنـاء القـدرات     اً  ونظَّم الربنامج اجتماع  . النقل الدويل 

 اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدوليـة  )٢٢(يتعلق باستخدام اإلرشادات واملبادئ التوجيهية    فيما
 آللية خفـض االنبعاثـات      )٢٣(ملناخ وقام كذلك بإعداد وإدارة املوقع الشبكي       بتغري ا  عنيةامل

  .لتعزيز تبادل املعلومات واخلرباتالنامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، وذلك 

__________ 

 .<http://unfccc.int/5457.php> : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة )٢٠(
 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/TNAHandbook.jsp> : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة )٢١(
 .<http://unfccc.int/methods_science/redd/items/5603.php> :على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة  ) ٢٢(
 .<http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>: متاحة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )٢٣(
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وعقد الربنامج االجتماع الرابع حلوار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة             -٥٨
مع زيادة تعزيز مـشاركة   )٢٤(تصلة باحتياجات االتفاقيةبشأن التطورات يف أنشطة البحث امل 

وأسهم احلوار يف تعزيز التواصل بـني       . لهيئة الفرعية  ل ذات الصلة واليات  لل وفقاًاألطراف،  
  ومنظمات البحث، مبا يف ذلك اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ،            رامجاألطراف وب 

وعمل الربنامج بتعاون وثيـق مـع اهليئـة          .التفاقيةويف حتديد احتياجات البحث يف إطار ا      
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومع الربامج ذات الـصلة     

 اً يف جمال املنـاخ     ومع الربامج واملنظمات اإلقليمية والدولية اليت جتري حبوث        ملنظمة، ا  هذه يف
حدة ملكافحة التصحر، وأمانـة اتفاقيـة األوزون لتيـسري تـدفق       العاملي، واتفاقية األمم املت   

وعمل الربنامج مع كل من منظمـة األمـم          . االتفاقية عمليةاملعلومات ذات الصلة يف مسار      
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة،           اعة،املتحدة لألغذية والزر  

خفض والبلدان النامية على اختاذ إجراءات بشأن الزراعة       تعزيز قدرة   من أجل   والبنك الدويل،   
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، ومع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان            

ـ                ال املدين الدويل إلعالم األطراف مبا تضطلع به هاتان املنظمتان من أعمال ذات صلة يف جم
  .النقل اجلوي والبحري الدويل

  آليات التنمية املستدامة  - اءه  
فتـرة  الخـالل  الرئيـسي  واصل برنامج آليات التنمية املستدامة االضطالع بدوره          -٥٩

يف دعم اهليئتني املنشأتني من أجل اإلشراف على تنفيـذ          املشمولة بالتقرير، وهو دور يتمثل      
ي آللية التنميـة     اجمللس التنفيذ  ومهااآلليات القائمة على مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو،         

  .املشترك  وجلنة اإلشراف على التنفيذ،النظيفة
دعم أفضل للهيئتني، خضعت آليات التنمية املستدامة إلعادة هيكلة         تقدمي  ومن أجل     -٦٠

مع العمليات املنشأة مبوجب آليـة التنميـة النظيفـة          اً  ويتماشى اهليكل اجلديد متام    .أساسية
عـن تقيـيم      ء املنهجيات واملعايري واالحتفاظ هبا، فـضالً      والتنفيذ املشترك اليت تتناول إنشا    

 خمتلـف   تواجههـا ر اهليكل اجلديد معاجلة املشاكل اليت       وييّس . املعتمدة ريعالكيانات واملشا 
  . اجلهات املعنية باآلليتني

، ومتاشياً مع خطـة إدارة آليـة التنميـة النظيفـة            املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٦١
 اجتماعـاً   ١٥ برنامج آليات التنمية املستدامة الترتيبات الالزمة لعقـد          ، وضع ٢٠١٠ لعام

ومشل ذلـك إعـداد   . العاملة للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وأفرقة خربائها وأفرقتها  
وواصل الربنامج تيسري احلوار املتعلق باآلليات القائمـة علـى          . وثيقة ٩٧٠ وإصدار حوايل 

__________ 

ي ُعقد يف الدورة الثانية والـثالثني       احلوار البحثي الذ  اجتماع  تتعلق ب عروض ومعلومات   ميكن االطالع على     )٢٤(
  :للهيئة الفرعية على العنوان التايل على شبكة اإلنترنت

<http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/5609.php>.  
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وجرى تعزيز التواصـل  . أو التدريب/ت حلقات عمل للتنسيق و مشاريع عن طريق تنظيم س    
، وقائمة مقـررات  )٢٥(والشفافية عن طريق مواصلة تطوير املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة    

واضـطلع  .  املشاركة يف أنشطة مع أصحاب املـصلحة       ق، وعن طري  )٢٦(آلية التنمية النظيفة  
آليـة التنميـة النظيفـة       )٢٧(ملنتظم لصفحة أخبار  برنامج آليات التنمية املستدامة بالتحديث ا     

إدارة العمل اليومي لسجل آليـة  اً وواصل الربنامج أيض. )٢٨(بإضافة آخر املعلومات عن اآللية  
وواصل الربنـامج تعاونـه مـع       . مالتالتنمية النظيفة عن طريق فتح احلسابات وتنفيذ املعا       

ع اإلقليمي العادل ألنشطة مـشاريع      ، هبدف تشجيع التوزي   )٢٩(الشركاء يف إطار عمل نريويب    
  .)٣٠( آلية التنمية النظيفة"بازار"آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك زيادة تطوير 

مشاريع آلية التنميـة     )٣١(من أنشطة اً   نشاط ٢٦٣وقدم الربنامج الدعم يف تسجيل        -٦٢
 رويـس . )٣٢( مليون وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد        ٤٦,٧النظيفة وإصدار   

 اعتماد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة لإلجراءات والتوجيهات املنقحة املتعلقة           الربنامج
. بتسجيل برامج أنشطة آلية التنمية النظيفة ونشر طلب التسجيل األول ألحد برامج األنشطة            

مـن  واختذ برنامج آليات التنمية املستدامة تدابري ُيتوقع أن تزيد بشكل كبري مـن التحقـق                
االكتمال يف الوقت املناسب وأن تعزز يف الوقت نفسه إيصال املعلومات املتعلقـة بتقيـيم               

 توسيع نطاق توفري املعلومات عن التسجيل       لربنامجوقد واصل ا   .املشاريع إىل اجمللس التنفيذي   
 من حجم اً  ، األمر الذي يقلل فعلي    )٣٣(واإلصدار من خالل املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة       

املـشمولة  فترة الوخالل . املشاريع املتعلقة بقضايا إدارة العمليات الداخلية   عن  ستفسارات  اال
 املتبعـة واجلـداول     اءاتلإلجراً   وفق جتهيزاً تاماً مت جتهيز مجيع املنهجيات اجلديدة      بالتقرير،  
" objective 1" ١ من املرفق الثالث، حتـت عنـوان اهلـدف    ٢٣وترد يف اجلدول  .الزمنية

  .حصاءات املتعلقة بتطوير املنهجية واملعايري، وكذلك التسجيل واإلصدار واالعتماداإل

__________ 

 :نوان التايل يف شبكة اإلنترنت    الذي ميكن االطالع عليه على الع     ستخدم املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة،       ُي )٢٥(
http://cdm.unfccc.int/index.html><    بـني  مـن   سم  ال مسجل با  مستخدم ٢٠ ٠٠٠أكثر من    من جانب

 .اًملف شهري ٢٦ ٠٠٠حوايل فريد يقومون بترتيل زائر  ١٢٣ ٠٠٠
  .<http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search> :نترنت على العنوان التايل يف شبكة اإلمتاحة )٢٦(
 .<http://cdm.unfccc.int/CDMNews/rss.html> : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة )٢٧(
 .خالل الفترة املشمولة بالتقرير مرة ٨٠٠ ٠٠٠أكثر من مت الدخول إىل الصفحة  )٢٨(
 .<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html> :نت على العنوان التايل يف شبكة اإلنترمتاحة )٢٩(
 .</http://www.cdmbazaar.net> : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاح )٣٠(
 .اًمشروع ٢ ٣٠٠) ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٣( عدد املشاريع املسجلة حىت اآلن جمموعبلغ  )٣١(
 ٤٢١) ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران  ٢٣(حىت تارخيـه    االنبعاثات املعتمد    لوحدات خفض     العدد اإلمجايل  بلغ )٣٢(

 .وحدة مليون
 ؛<http://cdm.unfccc.int/Registry/index.html> : علـى العنـوان التـايل يف شـبكة اإلنترنـت     متـاح  )٣٣(

<http://cdm.unfccc.int/Issuance/index.html>.  
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 وضع برنامج آليات التنمية املستدامة الترتيبات الالزمة لعقد ثالثة اجتماعـات            وقد  -٦٣
وشكل . للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك وثالثة اجتماعات لفريق اعتماد التنفيذ املشترك          

 عقد  الذيللمناقشة يف اجتماع جلنة اإلشراف      اً  رئيسياً  للتنفيذ املشترك موضوع  نقص التمويل   
وهبدف احلفاظ على األموال املتوفرة، قررت جلنة اإلشراف إلغاء اجتماعها           .يونيه/يف حزيران 

أكتوبر، وتبحث عن سبل خلفـض      /املقرر املقبل، على أن جتتمع من جديد يف تشرين األول         
 أزق الوقت الذي تسعى فيه إىل إجياد سبل للفت انتباه األطراف إىل امل          النفقات يف املستقبل يف   

 من املرفق الثالث، حتت     ٢٣وتظهر إحصاءات تفصيلية عن التنفيذ املشترك يف اجلدول         . املايل
  ".objective 2 "٢عنوان اهلدف 

يف تقـدمي    وظيفته اهلامة األخرى املتمثلة       أداء وواصل برنامج آليات التنمية املستدامة      -٦٤
  .الدعم للمفاوضات احلكومية الدولية املتعلقة باآلليات القائمة على السوق

 ومشلت التحديات اإلدارية الرئيسية اليت واجهت الربنامج تنفيذ اهليكل اجلديد واحلـد             -٦٥
ويتيح وضع وتنفيـذ عقـد    . من التراكم يف عدد القضايا املتعلقة مبشاريع آلية التنمية النظيفة         

فترات االرتفاع  متطلبات  ستفادة من اخلربة اخلارجية ملعاجلة املتأخرات املتراكمة و       إطاري اال 
على تسريع عملية   اً   إدارة الربنامج أيض   قد ركّزت و .احلاد يف الطلب على التقييم يف املستقبل      

التعيني يف الوظائف اإلضافية الواحدة واخلمسني اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي يف اجتماعيه             
، زاد عدد املوظفني بعقود املشمولة بالتقريرفترة  الوخالل  . لثاين واخلمسني والرابع واخلمسني   ا

  . )٣٤(١٢٤ إىل ١٠٢ حمددة األجل من

  الشؤون القانونية  - واو  
يقدم برنامج الشؤون القانونية املشورة والدعم إىل األطـراف وهيئـات االتفاقيـة               -٦٦

 تنفيذ االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو واألنـشطة          وبروتوكول كيوتو واألمانة بغية كفالة    
والعمليات احلكومية الدولية املرتبطة هبما وعمليات األمانة تنفيذاً يتفق مع املتطلبات القانونية            

ويقدم برنامج الشؤون القانونية أيضاً املشورة والدعم إىل جلنة االمتثال          .  واملؤسسية ةواإلجرائي
ية ودعمها للسالمة البيئية لربوتوكول كيوتو ومصداقية اآلليات لكفالة عمل آلية االمتثال بفعال

  .القائمة على السوق
 قام رئيس ومكتـب مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر           املشمولة بالتقرير، فترة  الوخالل    -٦٧

اهليئتني الفرعيتني، ورؤساء اهليئـات املنـشأة،       اً  ورئيساً  اجتماع األطراف، ومكتب  /األطراف
فيذي وبرامج األمانة باستشارة برنامج الشؤون القانونية يف مـسائل          واألطراف، واألمني التن  

  . على مشورتهحصلواقانونية وإجرائية ومؤسسية شىت و
__________ 

 ٥٦ويدة للموظفني املؤقتني،    سبعة عقود جد   ،يف الفترة املشمولة بالتقرير   أصدرت األمانة،   باإلضافة إىل ذلك،     )٣٤(
ألعـضاء فريـق التـسجيل      اً   عقد ٢٤و،  للمستعرضني املكتبيني اً   عقد ٢٢و اً،استشاريخبرياً   ٣٩    اً ل عقد

 .االتاحلقادة لستة من دفع بالسرية ألعضاء فريق التقييم ووالالرسوم تتعلق باً  منوذج٢٣، وواإلصدار
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وحصل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك              -٦٨
ذه املـشورة   ومكّنت ه . وجملس صندوق التكيف على مشورة قانونية بشأن أعمال كل منها         

وهذا الدعم هيئات شىت من تنفيذ والياهتا بفعالية، وفقاً ألحكام االتفاقية وبروتوكول كيوتو             
 والقانون ، ومتطلبات االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، والنظام الداخلي الساري  ،هباامللحق  
  .عامالالدويل 
ألطراف يف املفاوضات اجلاريـة  وقدم برنامج الشؤون القانونية املشورة والدعم إىل ا     -٦٩

للوضع القـانوين التفـاق     اً   تقييم  الربنامج وأجرى. فيما يتعلق بنظام تغري املناخ يف املستقبل      
كوبنهاغن واستعرض بالغات األطراف لتحديد ما إذا كانت تود االرتباط به وإيراد امسها يف              

نونية بسجل داخلي دقيـق     وباإلضافة إىل ذلك، احتفظ برنامج الشؤون القا       .مقدمة االتفاق 
وشامل جلميع البالغات الواردة من األطراف فيما يتعلق باالتفاق، وقدم حتديثات منتظمة إىل             

  .برامج أخرى
من املسائل القانونيـة واإلجرائيـة واملوضـوعية        اً  عددلألطراف  وأوضح الربنامج     -٧٠
علقة املتـصلة مبـشروع      بشأن القضايا امل   املشورةومشل ذلك إسداء     .يتعلق باملفاوضات  فيما

وبشأن مسألة الشكل القانوين للنتائج يف إطـار فريـق العمـل         اً  النظام الداخلي املطبق حالي   
 مقترحات مقدمة من األطراف بشأن إضافة بروتوكول لالتفاقية وبـشأن  نوأُبلغ ع . التعاوين

وقُدم الدعم  . إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو، وفقاً للمتطلبات القانونية ذات الصلة         
  .إىل األطراف بشأن انتخاب أو تعيني أعضاء مكاتب هيئات االتفاقية والربوتوكول امللحق هبا

دعماً تنظيمياً لفرع اإلنفاذ التابع     ووقدم برنامج الشؤون القانونية مشورة قانونية فنية          -٧١
اً ربنامج مـوجز  وأصدر ال  .مسألة جديدة من مسائل التنفيذ     للجنة االمتثال الذي بدأ النظر يف     

 اجللسة  استخدمته،  )٣٥()CC/7/2010/2الوثيقة  (للسوابق القضائية ذات الصلة بتضارب املصاحل       
  .العامة للجنة االمتثال يف مناقشاهتا األولية بشأن تضارب املصاحل

 االتفاقات القانونية اليت دخلت األمانة طرفاً فيها مع قواعـد           توافقوكفل الربنامج     -٧٢
وقدم الربنـامج الـدعم يف     .املتطلبات القانونية لالتفاقية اإلطارية    ومع   املتحدةوأنظمة األمم   

يف توقيته للمسائل والشواغل اليت أُثريت عقب الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر          إجياد حل مناسب  
املبادئ التوجيهية ملشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية يف        " وتلك املتعلقة بانتهاك     طرافاأل

خالل الدورات اليت ُعقدت    "  هيئيت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        اجتماعات
  .٢٠١٠يونيه /يف حزيران

على املوقـع اإللكتـروين     الواردة  للمعلومات القانونية   اً   الربنامج استعراض  أجرىو  -٧٣
ل كيوتـو    التصديق على االتفاقيـة وبروتوكـو      حبالةلالتفاقية، وال سيما املعلومات املتعلقة      

__________ 

 : على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة )٣٥(
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/plenary/application/pdf/cc-7-2010-2_summary_> 

<of_case_law_on_conflict_of_interest.pdf.  
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وأُعيد تصميم الصفحات ذات الصلة وحتديثها       .عن قضايا االمتثال    وتعديل املرفق باء، فضالً   
  .وأكثر سهولة يف االستعمالاً  توفري هذه املعلومات القانونية بطريقة أكثر يسرلمن أج

  خدمات شؤون املؤمترات  - زاي  
املـراقبني يف العمليـة     ر برنامج خدمات شؤون املؤمترات مشاركة األطراف و       ييسِّ  -٧٤

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

ـ           ع إدارة األمـم    للعقود ويشرف على الترتيبات األمنية للمؤمترات، ويعمل بالتعاون الوثيق م
  .املتحدة لشؤون السالمة واألمن

ترتيبـات  وضع  ، قام برنامج خدمات شؤون املؤمترات ب      املشمولة بالتقرير فترة  الويف    -٧٥
لوجستية، مبا يف ذلك ترتيبات أمنية وترتيبات لتيسري مشاركة األطراف واملنظمات اليت هلـا              

دورات، مبا يف ذلـك دورات      ال راتان من فت  ملا جمموعه فترت  وذلك  صفة املراقب وتسجيلها    
 والتكنولوجية وفريق االلتزامات اإلضافية     العلميةاهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة       

وباإلضافة إىل اجللسات العامة هلذه اهليئات، مشلت الدورات تنظـيم          . وفريق العمل التعاوين  
 اإلقليمية وأفرقة التفاوض    واجملموعات اجتماع أثناء الدورات ألفرقة االتصال       ٢ ٠٠٠قرابة  

وباإلضافة .  املوازية واألنشطة اإلعالمية   نشطةوالوفود واملنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب واأل      
قبل الدورات وبعدها ومثانيـة اجتماعـات       اً   اجتماع ٢٠إىل ذلك، ُعقد خالل هذه الفترة       

 الدعم املايل لألطراف املؤهلة     للحصول على اً   طلب ٤٢٩وعاجل الربنامج ما جمموعه     . حتضريية
  . لتسهيل حضور ممثليها خالل فتريت الدورات

للحصول علـى صـفة     اً   طلب ١٢٠، جّهز الربنامج    املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٧٦
 ورقـة   ١٧مراقب من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ويسَّر وضـع             

لية واملنظمات غري احلكومية على املوقع الشبكي       معلومات مقدمة من املنظمات احلكومية الدو     
 واملعارض خالل اجتماعات الدورات أكثر شعبية مـن         وازيةوأصبحت األنشطة امل   .لالتفاقية

 يسَّر الربنامج   املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل   .أي وقت مضى يف أوساط األطراف واملراقبني      
حّيزاً مكتبياً وأمكنـة    ك، وفَّر الربنامج     وباإلضافة إىل ذل   .اً معرض ٦٢ و أنشطة موازية  ١٠٧
مـن  اً   بيان ٣٦ اإلدالء مبا جمموعه   ر اجتماعات للمنظمات املشاركة بصفة مراقب ويسَّ      لعقد

وعقد الربنـامج   . البيانات الصادرة عن املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف اجللسات العامة         
ملعترف هبا اليت تشارك بـصفة       ا ةاجتماعات منتظمة مع جهات االتصال يف الكيانات التسع       

  .  أداة على شبكة اإلنترنت هبدف تعزيز مشاركة املراقبنياستحدثمراقب و
للتسجيل علـى شـبكة االنترنـت يـسمح         اً  جديداً  ووضع الربنامج وطبَّق نظام     -٧٧

 املقبولة باستخدام اإلنترنت يف تسمية األفراد الذين حيضرون الدورات اليت تنظمها            للمنظمات
للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية تنظـيم  اً ويتيح هذا النظام أيض . ةاألمان
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الحتياجاهتا؛ ومن املتوقع أن يؤدي     اً   املشاركني يف وفد كل منها وفق      أمساءوجتميع واستبدال   
  . ذلك إىل اإلسراع يف إصدار الشارات

كـل  وذلك يف   االتفاقية  وُعقد يف املتوسط اجتماع واحد صدر به تكليف يف إطار             -٧٨
وقدم الربنامج الدعم يف     .٢٠١٠يونيه  /يناير إىل حزيران  /يوم عمل يف الفترة من كانون الثاين      

 اجتماعات وحلقات عمل يف بون، عن طريق التسجيل املـسبق للمـشاركني             ١١٠تنظيم  
  .  يف الترتيبات اللوجستيةاملساعدةأو / تأشريات السفر واحلصول علىوتسهيل 

 ٣ ٨٠١ وثـائق تـضمنت      ٢٠٥ى وجه اإلمجال، قام الربنامج بتحرير وجتهيز        وعل  -٧٩
، مبا يف ذلك وثـائق      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يناير و / كانون الثاين  ١ بني   يف الفترة صفحة  

وجنح الربنامج يف تقدمي    . اهليئات التداولية وغريها من الوثائق املطلوبة مثل تقارير االستعراض        
 املواعيد احملددة هلا وأُتيحت مجيع وثائق اهليئـات التداوليـة           منضمجيع تقارير االستعراض    
بيد أنه تعذر يف بعض األحيان احترام املواعيد النهائية إلصـدار           . باإلنكليزية قبل كل دورة   

ويف إطار األعمال التحضريية يف الفتـرة       . النصوص املترمجة، نظراً لتزايد وترية االجتماعات     
نكون، دأب الربنامج على العمل بالتعاون الوثيق مع الـزمالء  ا كيفالسابقة النعقاد الدورات   

يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف لتلبية ما طلبته األطراف من توفري للوثائق الرئيسية، مثـل                
النصوص التفاوضية لفريق االلتزامات اإلضافية وفريق العمل التعاوين، جبميـع اللغـات يف             

  .املناسب الوقت
مال التحضريية للدورة الثالثة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية والدورة         وكانت األع   -٨٠

هليئة الفرعية للتنفيـذ    كل من ا  احلادية عشرة لفريق العمل التعاوين والدورة الثالثة والثالثني ل        
واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف             

فتـرة  الاجتماع األطراف جارية على قدم وساق خـالل         /ؤمتر األطراف  مل سادسةوالدورة ال 
. اإلجناز اتفاقات البلد املضيف اخلاصة هبذه األنشطة أو هي قيد أُجنزت، وقد املشمولة بالتقرير

 للدورة السابعة عشرة ملؤمتر     املرتقبةوباإلضافة إىل ذلك، يتواصل العمل مع احلكومة املضيفة         
  .اجتماع األطراف/ابعة ملؤمتر األطراف والدورة السفاألطرا

  خدمات اإلعالم  - حاء  
يوفر برنامج خدمات اإلعالم لألمانة هيكل االتصاالت الشامل جملاالت اخلـدمات             -٨١

االتصاالت والعالقات مع وسائط اإلعالم؛ وخدمات تكنولوجيا املعلومـات         : الثالثة التالية 
ج تقدم العمل الذي صدر بـه تكليـف مـن           ويكفل الربنام  .واالتصاالت؛ وإدارة املعارف  

 موثوق وآمن يدعم تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت؛        أساسياألطراف باستخدام هيكل    
ويكفل الربنامج أيضاً أن يكون املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية متاحاً باستمرار وأن يتمكن             

 واإلجـراءات واألنـشطة     األطراف من االطالع بسهولة على الوثائق واملعلومات والبيانات       
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عملية تغري املناخ عن طريق نشر املـواد        على   عامة اجلمهور    اطالع ويكفل الربنامج    .الرمسية
  . اإلعالمية والعالقات مع وسائط اإلعالم

نسخة مـن    ٩ ٣٣٠، أنتج برنامج خدمات اإلعالم      املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٨٢
ن منشورات أخرى يف املؤمترات وعن طريق نسخة م ١٢ ٠٠٠  منشورات جديدة ووزعةست

ولعشرة اجتماعات أصـغر    اً  وقُدمت خدمات البث الشبكي الجتماعني أكرب حجم       .الربيد
وكان الطلب  . زاد املشاركة الفعلية  كما   ة شفافية العملية احلكومية الدولي     من مما زاد اً  حجم

وخـالل  . ة ملؤمتر األطراف  لدورة اخلامسة عشر  ا  فيما خيص  للغايةاً  على هذه اخلدمات مرتفع   
  .  زّوار٤١٥ ٥٠٨البث الشبكي ما جمموعه حمتويات ، شاهد املشمولة بالتقريرفترة ال

 ١٤ مليون صـفحة، وترتيـل       ٧٣,٥، جرى تصفح    املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٨٣
 الـيت  فون   ألداة آي مستخدم بترتيل التطبيق املنقح      ١ ٥٠٠وقام ما جمموعه     .PDFمليون ملف   

. ٢٠١٠ يونيه/خالل دورات اهليئتني الفرعيتني اليت عقدت يف حزيران 'iPhone 'negotiator تسّمى
ة باللغتني اإلنكليزيـة واإلسـبانية   ـة اإللكترونيـووزعت األمانة عددين من نشرهتا الدوري  

وشوهدت أشرطة الفيديو على قناة يوتيوب اخلاصة باتفاقية األمـم          . مشترك ١٨ ٠٠٠ على
مستخدم موقع األمانة على     ٤ ٣٠٠واستخدم ما جمموعه     .مرة ١٤٧ ٠٠٠اإلطارية  املتحدة  

 معلومات األمانـة عـن      فقشخص تد  ٥ ٥٠٠منصة لتبادل املعلومات وتابع     " الفيس بوك "
ومثة مجاعة نشطة تستخدم منصة بوابة صور األمانـة         ". التويتر"طريق أداة التواصل الشبكي     
لتبادل الصور وخباصة الصور املتعلقة بتغري املناخ وصـور  " فليكر"على أداة التواصل الشبكي     
  . املؤمترات اليت تدعمها األمانة

، عمل الربنامج بالتعاون الوثيق مع وسائط اإلعـالم         املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٨٤
على حتسني فهم موضوع تغري املناخ وضمان نقل وسائط اإلعالم ملعلومات دقيقة عن هـذا               

طلب معلومات من    ١ ٣٠٢    ل، استجاب الربنامج    املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل  . املوضوع
وواصل .  مقابلة ٣٦٦ نشرة صحفية، ونظم     ٢٨ومقالة و اً   خطاب ٦٥وسائط اإلعالم، وأعدَّ    

 فنظم حلقة عمل أخرى يف ،الربنامج تنظيم سلسلة حلقات عمل للصحفيني من البلدان النامية
  . ٢٠١٠ يونيه/حزيران

 يف إضفاء الطـابع املركـزي علـى       ، بدأت األمانة    املشمولة بالتقرير فترة  الوخالل    -٨٥
خدمات نظم املعلومات اخلاصة هبا هبدف احلد من االزدواجية واالستفادة بشكل أكرب مـن              
إدارة تكنولوجيا املعلومات، وعززت أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألخذ بـُنهج           

ومن املقتـرح أن ُينفـذ   . فيذها األمانة يف جمال وضع النظم وتن    أفضل املمارسات على نطاق   
 إلنشاء برنامج خـدمات تكنولوجيـا       ٢٠١١-٢٠١٠العمل الذي بدأ خالل فترة السنتني       

  . ٢٠١٣-٢٠١٢يف فترة السنتني  كامالًاً املعلومات تنفيذ
مات املتعلقـة   ، أدار الربنامج اهلياكل األساسية واخلـد      املشمولة بالتقرير فترة  ال وخالل   -٨٦

بشبكة موثوقة وآمنة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو مكَّن األمانة مـن              
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كما قُدمت خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات        . تلبية احتياجات العملية احلكومية الدولية    
 ٣٥  ل املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا،        اتواالتصاالت لدورات اهليئ  

 ولنظم املعلومات اليت صدر هبا تكليف مثل قاعـدة          اً،حلقة عمل والجتماعات أصغر حجم    
بيانات غازات الدفيئة يف إطار االتفاقية، وقاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، والوصلة البينيـة             

 اخلاصة بآلية التنمية النظيفـة والتنفيـذ املـشترك،          علوماتلبيانات غازات الدفيئة، ونظم امل    
 آلية التنمية النظيفة، وكذلك النظم على نطاق األمانة مثل نظـام إدارة احملتويـات               وسجل

  .اخلاص باملوقع الشبكي لالتفاقية وبنظام إدارة السجالت

  اخلدمات اإلدارية  - طاء  
يوفر برنامج اخلدمات اإلدارية خدمات الدعم املركزية يف جمال إدارة املوارد البشرية              -٨٧

ويتيح وضع السياسات واملبادئ التوجيهية اإلدارية، وعمليات الشراء، وإدارة         واملالية لألمانة،   
بالتنسيق مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف       الربنامج  كما يعمل   . األماكن، وترتيبات السفر  

 لألمم املتحدة يف القضايا اإلدارية، ومع حكومة أملانيا يف املسائل املتعلقة بتنفيذ             لعامةواألمانة ا 
  .ملقراتفاق ا
، يسَّر برنامج اخلدمات اإلدارية عمل جملس مراجعـي         املشمولة بالتقرير فترة  ال وخالل   -٨٨

 / كانون األول  ٣١حسابات األمم املتحدة يف مراجعة البيانات املالية لفترة السنتني املنتهية يف            
 مـع   وقام الربنامج، باالشتراك  . كما بدأت األمانة بتنفيذ توصيات املراجعة     . ٢٠٠٩ديسمرب  

 خلدمات الرقابة الداخلية، بإجراء مراجعة داخلية للحسابات يف جمـال           حدةمكتب األمم املت  
التوظيف واستحقاقات املوظفني وتسهيل متابعة عمليات مراجعة احلسابات الداخليـة الـيت            

مراجعة احلسابات املتعلقة بترتيبات تنفيـذ آليـة         :، وهي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨أجريت يف عامي    
 املؤمترات والوثـائق، ومراجعـة حـسابات إدارة         دارة، ومراجعة حسابات إ   التنمية النظيفة 

وبـدأ   .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة األمن، ومراجعة حسابات إدارة املشتريات        
الربنامج بإصالح العمليات اإلدارية واملالية جلعلها تتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع            

  . سنوات القليلة املقبلة الخالليف العام 
دورات إضافية ومواصلة الدعم    عقد  ر الربنامج جناح جهود مجع األموال لدعم        ويسَّ  -٨٩

ـ       . املقدم إىل املشاركني    باالشـتراكات   اوواصل الربنامج التفاعل مع األطـراف إلخطاره
ارة امليزانيـة   األنشطة الالزمة املرتبطة بإد   الربنامج  ونفذ  .  املبالغ املستحقة  وحتصيلاإلرشادية  

بداية فترة السنتني وعاجل احلسابات والتقارير فيما يتعلـق بالـدورة اخلامـسة عـشرة                يف
  .األطراف ملؤمتر
واضطُلع بالعديد من األنشطة لتسهيل التوظيف يف الوقت املناسب واستبقاء املوظفني        -٩٠

برنامج اخلدمات  وأسهمت جهود   . الذين يستوفون أعلى مستويات الكفاءة واملقدرة والرتاهة      
اإلدارية الرامية إىل حتسني التوزيع اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني من موظفي الفئـة الفنيـة               
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 يف زيادة حصة املوظفني من الدول األطراف غري املدرجة يف املرفق ويف زيادة نـسبة                قهافو وما
 .٢٠١٠يونيه  /زيرانيناير وح /وظيفة بني كانون الثاين    ٥١ما جمموعه   عن  وأُعلن  . )٣٦(املوظفات

 خطـط   وضعملوظفني اإلداريني، دعم الربنامج     اخلاصة با ويف سياق عملية التغذية االرجتاعية      
باستعراض نظام األمانة الختيار    اً  وبدأ الربنامج أيض  .  التوجيه والتدريب  رتنمية شخصية ووف  

ين وتـوفري   وكان تنفيذ نظام تقيـيم األداء اإللكتـرو       . املوظفني وبوضع استراتيجية توظيف   
  . مني لتعزيز إدارة األداءالتدريب ذي الصلة مصّم

 دوالر مـن    ماليـني  ٨,٤ أمر شراء بقيمـة      ٢٨٩ حنو   صدرويف جمال املشتريات،      -٩١
 يف  ٤٥  بنسبة زيادة قـدرها    ، أي املشمولة بالتقرير فترة  الدوالرات الواليات املتحدة خالل     

ينـاير إىل   /املمتـدة مـن كـانون الثـاين       ترة   مقارنة بالف   يف املائة، على التوايل    ٣١املائة و 
 ١ ٤١٠ سـفر بلـغ عـددها        تويف جمال السفر، اختذت ترتيبـا     . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ـ  ٧٢للمشاركني واخلرباء احلاصلني على متويل لسفرهم الذين حضروا ما جمموعه             اً، اجتماع
 .ة السنتني املاضية   يف املائة مقارنة مع األشهر الستة األوىل من فتر         ٤٠بزيادة بلغت أكثر من     

 املتعلـق   ملستمرن االستطالع ا   حجم أنشطة السفر واملشتريات يف التوسع، يبيّ       استمروبينما  
" جيـدة " يف املائة من املشاركني يعتربون خدمات الـسفر          ٩٠برضا املسافرين أن أكثر من      

  . يف املائة٥أما نسبة غري الراضني فكانت أقل من . "ممتازة" أو
، أكمل برنامج اخلدمات اإلدارية اإلجراءات الراميـة إىل         ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٩٢

استخدام احليز املكتيب املتاح إىل أقصى قدر ممكن، مبا يف ذلك من خالل النقل اجلزئي                حتسني
على استيعاب منو األمانـة حـىت هنايـة         اً  للربامج إىل جممع األمم املتحدة، كي يكون قادر       

 مرافـق املكاتـب     املتعلق بإنشاء  يتوقع أن ينتهي فيه العمل        التاريخ الذي  هو، و ٢٠١١ عام
  .اجلديدة يف جممع األمم املتحدة

  معلومات إضافية  -رابعاً   
وترد يف املرفـق الثـاين      . ترد يف املرفق األول معلومات عن املوارد البشرية لألمانة          -٩٣

لـصندوق االسـتئماين    يف إطار امعلومات عن اإليرادات والنفقات اخلاصة باألنشطة املمولة    
  .ألنشطة التكميليةل

__________ 

 .انظر الفقرة الثانية من املرفق األول )٣٦(
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Annex I 
[English only] 

Human resources 

 A. Staff 

1. There are 452.5 established posts, of which 140.5 posts are in the approved staffing 
table of the core budget and 312 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 14). As at 30 June 2010, 
320 staff members had been appointed against established posts, in addition to 33 
Professional and 50 General Service level staff members hired under temporary assistance 
contracts, bringing the total number of staff to 403. 

Table 14 
Comparison of established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2010 

 ASG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Sub-total GS Total 

Core budget            

Approved 1 3 5 12 26 32 12   91 49.5 140.5 

Filleda 1 3 3 11 23 27 8   76 43 119 

Supplementary            

Approved   1 1 1 5 10 9   27 13 40 

Filled   1 1 1 5 8 8   24 8 32 

CDM            

Approved     1 4 18 46 66 1 136 58 194 

Filled       3 11 28 35 1 78 34 112 

ITL            

Approved         3 2     5 2 7 

Filled         3 2     5 2 7 

Bonn Fund            

Approved           1 1   2 6 8 

Filled                 0 4 4 

Overhead            

Approved     1 2 3 10 4   20 43 63 

Filled     1 2 2 8 3   16 30 46 

Total            

Approved 1 4 8 19 55 101 92 1 281 171.5 452.5 

Filled 1 4 5 17 44 73 54 1 199 121 320 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, Bonn Fund = Trust Fund for the Special Annual Contribution from the 
Government of Germany, CDM = Trust Fund for the Clean Development Mechanism, Core budget =  Trust Fund for the Core 
Budget of the UNFCCC, D = Director, GS = General Service, ITL = Trust Fund for the International Transaction Log, P = 
Professional, Supplementary = Trust Fund for Supplementary Activities. 
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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.  

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 15. 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 16. From July 2009 to June 2010, the percentage of female 
staff increased by 5 per cent, to 40 per cent. The percentage of staff from non-Annex I 
Parties at the Professional and higher levels also increased by 5 per cent, from 51 per cent 
to 56 per cent. 

Table 15 
Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and 
above as at 30 June 2010 

Grade Africa 
Asia and  

the Pacific 
Latin America and 

the Caribbean 
Eastern 
Europe 

Western 
Europe and 
other States Total 

ASG     1 1 

D-2 1 1   2 4 

D-1 2 1  1 1 5 

P-5 5 3 1 2 6 17 

P-4 5 8 6 5 20 44 

P-3 5 27 9 9 23 73 

P-2 4 23 13 2 12 54 

P-1     1 1 

Total 22 63 29 19 66 199 

Percentage of 
total 11.1 31.7 14.6 9.5 33.1 100 

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

Table 16 
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 3 3 2 

P-5 8 9 13 4 

P-4 26 18 30 14 

P-3 33 40 39 34 

P-2 15 39 28 26 

P-1 1  1  

Total 88 111 119 80 
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Percentage of total 44.2 55.8 59.8 40.2 

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

 B. Consultants and individual contractors 

3. Between 1 January 2010 and 30 June 2010 a total of 90 individual consultants and 
contractors were hired. They provided a combined total of 140.3 working months at a total 
cost of USD 841,497 under all sources of funding. Table 17 provides information on how 
services were distributed among the various programmes. 

Table 17 
Services of individual consultants and contractors by programme, 1 January to  
30 June 2010 

Programme Person-months Cost (USD) 

Executive Direction and Management 0.9 6 229 

Reporting, Data and Analysis 3.8 32 281 

Financial and Technical Support 12.2 99 124 

Adaptation, Technology and Science 7.3 60 697 

Sustainable Development Mechanisms 31.3 205 667 

Legal Affairs 5.9 29 313 

Conference Affairs Services 35.6 160 579 

Information Services 16.2 123 901 

Administrative Services 27.1 123 706 

Total 140.3 841 497 
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Annex II 
[English only] 

Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary 
Activities in the biennium 2010–2011 

Table 18 
Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the biennium 2010–2011 
(United States dollars) 

Project Incomea  Expenditure Balance 

Executive Direction and Management    

Preparatory workshops for negotiators from developing 
countries on the Bali Road Map in the lead-up to the 
sixteenth session of the Conference of the Parties (COP) 
and the sixth session of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol 35 182 5 202 29 980 

Support to the Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention and the Ad 
Hoc Working Group on Further Commitments for Annex 
I Parties under the Kyoto Protocol (conference, 
substantive and information services support) 6 551 539 5 020 611 1 530 928 

Reporting, Data and Analysis    

Development and maintenance of the database system for 
the annual compilation and accounting of emissions 
inventories and assigned amounts under the Kyoto 
Protocol 336 731 85 217 251 513 

Software development and support to CRF Reporter 
software 33 641 16 515 17 126 

Activities to support the expert review process under the 
Convention and its Kyoto Protocol: training for expert 
review teams and meetings of lead reviewers 1 195 647 133 495 1 062 152 

Information technology governance 36 017 36 017 – 

Financial and Technical Support    

Support to national communications of non-Annex I 
Parties 136 309 2 520 133 790 

Support to the Least Developed Countries Expert Group 
for 2010–2011 857 127 661 192 195 935 

Support to financial cooperation and enhanced provision 
of financial resources 492 077 77 426 414 651 

Support to the implementation of national greenhouse 
gas inventories and related activities by non-Annex I 
Parties, including national forest monitoring systems 593 227 180 174 413 054 

UNFCCC fellowship programme 260 515 74 029 186 485 

Support to capacity-building for developing countries 258 659 65 141 193 518 

Organization and facilitation of thematic regional 
workshops to support the implementation of the amended 
 

381 234 102 848 278 386 
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Project Incomea  Expenditure Balance 

New Delhi work programme on Article 6 of the 
Convention 

National economic, environment and development 
studies for climate change 285 941 236 742 49 199 

Adaptation, Technology and Science    

Support for implementing the programme of work of the 
Expert Group on Technology Transfer and the 
framework for meaningful and effective actions to 
enhance the implementation of Article 4, paragraph 5, of 
the Convention 1 084 028 401 325 682 702 

Implementation of the Buenos Aires programme of work 
on adaptation and response measures (decision 1/CP.10) 184 538 5 348 179 191 

Activities relating to land use, land-use change and 
forestry: reducing emissions from deforestation and 
forest degradation, enhancement of carbon sinks and the 
role of sinks in future mitigation actions 641 097 212 464 428 633 

Supporting the implementation of the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change (decision 2/CP.11) 1 305 246 730 408 574 838 

Support to activities relating to scientific, technical and 
socio-economic aspects of mitigation of climate change 12 827 9 755 3 072 

Sustainable Development Mechanisms    

Resource requirements for activities related to Article 6 
of the Kyoto Protocol (joint implementation)b 1 239 454 1 239 454 – 

Legal Affairs    

Handbook on the UNFCCC 48 842 – 48 842 

Support to the Compliance Committee 650 982 153 651 497 331 

Information Services    

UNFCCC website: development of a Spanish portal 269 769 23 121 246 648 

Climate change information outreach activities and 
products 313 112 163 317 149 795 

Developing country media training in the run-up to COP 
17 in South Africa 88 716 69 744 18 972 

Information Technology Services 630 000 59 360 570 640 

Other expenditures    

Junior Professional Officers 910 633 328 955 581 678 

Cooperation with the United Nations Headquarters 82 585 82 585 – 

Total 18 915 675 10 176 616 8 689 860  

a   Note that not all income available under the Trust Fund has been allocated to projects. 
b   Includes funds advanced from the Trust Fund which will be replenished upon receipt of additional income. 
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Annex III  
[English only] 

Programme performance data for the period 1 January 2010 to 30 June 
2010 

Table 19 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Executive Direction and 
Management programme 

 

Objective 1: To enhance the secretariat’s responsiveness to the needs of Convention and Kyoto Protocol bodies 
and to enhance the coherence of its work in order to facilitate the efficient and effective implementation of the 
Convention 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of 330 mandates required the secretariat to 
deliver outputs during the reporting period, including 
some that required ongoing output delivery. In over 
99 per cent of cases outputs had been fully delivered 
or output delivery was ongoing. One mandate was not 
delivered due to insufficient funding. Ninety-three per 
cent of the outputs were delivered on time.  Delays 
were mostly relating to the availability of documents 
in the required languages. 

The secretariat responds 
to the priorities of, and 
requests by, Parties and 
supports emerging issues, 
including those that relate 
to agreed outcomes under 
the Bali Road Map  

Level of satisfaction of Parties 
with the work of the secretariat 

Information on the level of satisfaction of Parties with 
the work of the secretariat will be made available in 
the budget performance report covering the period 
1 January 2010 to 30 June 2011b 

Activities undertaken are 
coherent across 
programmes. The strategic 
objectives of programmes 
and the distribution of 
tasks and responsibilities 
among the programmes 
are clear 

The members of the secretariat 
management consult with each 
other and take decisions on a 
regular basis (bilaterally and in 
management bodies) 

The secretariat management team (MT) met 11 times 
during the reporting period 

The Executive Secretary held bilateral meetings with 
MT members 

Objective 2: To ensure secretariat support for the Conference of the Parties (COP) and the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), thus enabling progress to be made in 
the intergovernmental process 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Climate change 
intergovernmental 
meetings provide a forum 
for taking decisions and 
advancing the process of 
responding to climate 
change 
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Presidents of the COP and 
the COP Bureau are kept 
informed and able to carry 
out their functions 
effectively 

Level of satisfaction of the COP 
President and the COP Bureau 
with secretariat support 

Information on the level of satisfaction of the COP 
President and the COP Bureau with secretariat 
support will be made available in the budget 
performance report covering the period 1 January 
2010 to 30 June 2011 

The high-level segment 
provides political impetus 
to the intergovernmental 
process 

Number of agenda items 
unresolved before and after the 
high-level segment 

Data for this indicator will be collected at COP 16 and 
CMP 6 

Objective 3: To ensure effective communication and outreach on the intergovernmental process and close 
liaison with Parties and intergovernmental organizations, which will enhance the contribution of all 
stakeholders to the implementation of the Convention 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Frequency of reference in the 
media to the UNFCCC messages 
issued during the COP sessions 

A total of 1,306 press items relating to COP 14, have 
been identified through an analysis of print, and 
broadcast media in all world regions. The number of 
press items relating to COP 15 was almost five times 
higher (6,247). Twenty-three per cent of the media 
items relating to COP 15 referenced UNFCCC’s top 
message, as compared with only 20 per cent relating 
to COP 14 

Information on the 
UNFCCC process is 
effectively communicated 
by the secretariat 

Number and duration of visits to 
the UNFCCC website and the 
volume of content downloads 

A total of 5.5 million users accessed the website 
<http://unfccc.int> and downloaded two terabytes of 
data, mostly portable document format files, during 
the reporting period. As at 30 June the UNFCCC 
e-newsletter had 18,000 subscribers, 12,500 for the 
English version and 5,500 for the Spanish version. 
The webcast service was used by some 750,000 
people  

Support provided by the 
United Nations and 
intergovernmental 
agencies to Parties in the 
implementation of the 
Convention is enhanced 

  

Objective 4: To continue to develop the secretariat as a well managed, mature institution with a highly 
developed working environment and healthy working culture 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Competent and motivated 
staff representing a broad 
geographic spectrum and 
gender balance are 
recruited, trained and 
retained 

Percentage of staff from non-
Annex I Parties and women in 
posts in the Professional and 
higher levels 

Fifty-six per cent of staff in the professional and 
higher levels are from non-Annex I Parties. Forty per 
cent of staff in the professional and higher levels are 
women 

Internal processes 
function smoothly and 
staff are satisfied with 
their work and with 
management 

Level of staff satisfaction with 
their job, management and 
development opportunities 

Information on the level of staff satisfaction with their 
job, management and development opportunities will 
be made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2010 to 30 June 2011 
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Percentage of mandated outputs 
that cannot be delivered as a result 
of insufficient funding 

Sufficient funding was available for the delivery of 
more than 99 per cent of the mandated outputs 

Contribution rate to core budget 
(compared with the approved 
budget) 

Sixty-five per cent of the indicative contributions for 
2010 had been received by the secretariat by 30 June 
2010 

The secretariat has the 
required financial 
resources to implement 
mandates given to it by 
the COP and the CMP 

Rate of contribution to the Trust 
Fund for Supplementary Activities 

During the reporting period, the secretariat received 
USD 5.3 million in voluntary contributions from 
Parties against an initial requirement of USD 
34,540,464 for the biennium. This amount was added 
to the carry-over from 2008–2009 in order to continue 
funding activities 

Proportion of actual expenditure 
compared with the approved 
budget and available 
supplementary funds 

The core budget as at 30 June 2010 had a budget 
implementation rate of 41.5 per cent for the year 
2010, which is below the ideal implementation rate of 
50 per cent. The actual expenditures incurred to 
support mandated supplementary funded activities as 
at the end of June 2010 amounted to USD 10.2 
million, using contributions received this year and the 
carry-over from 2008–2009 

Financial resources are 
managed in a sound 
manner and are utilized to 
maximize the benefit to 
the UNFCCC process 

Implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the 13 open audit recommendations from the 
2006–2007 biennium, one was overtaken by events 
and nine were fully implemented. The remaining 
three were under implementation, some of which are 
of an ongoing nature. The United Nations Board of 
Auditors did not categorize any recommendation as 
not implemented following its audit of the 2008–2009 
biennium  

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
b   In order to reduce costs for data collection and to avoid possible ‘survey fatigue’ among recipients of questionnaires, data 

collection for some indicators will be undertaken only once during the biennium. 

Table 20 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Reporting, Data and 
Analysis programme 

 

Objective 1: To manage the reporting and review process under the Convention and its Kyoto Protocol (Article 
12 of the Convention, Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, decisions 18/CP.8, 19/CP.8, 13/CP.9, 14/CP.11, 
10/CP.13, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 17/CMP.1, 19/CMP.1, 20/CMP.1, 22/CMP.1, 24/CMP.1, 25/CMP.1 
and 8/CMP.3) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Effective support is 
provided to the fulfilment 
of reporting requirements 
and to the review of the 
implementation of the 
Convention and its Kyoto 
Protocol by Annex I 
Parties 

All greenhouse gas (GHG) 
inventories from Annex I Parties 
submitted on time in the biennium 
2010–2011 are received and 
reviewed by international expert 
teams within the mandated time 
frames 

GHG inventories from all Annex I Parties due by 15 
April 2010 have been received and processed. The 
related review activities have been launched within 
the mandated time frames 
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All national communications from 
Annex I Parties submitted by 1 
January 2010 are received and 
reviewed by international expert 
teams within the mandated time 
frames 

Fifteen out of 41 Annex I Parties submitted their 
national communications by 1 January 2010 and 24 
more were received by 30 June 2010. Activities 
relating to the review of the submitted national 
communications were initiated during the reporting 
period and are to be completed within the mandated 
time frames 

Objective 2: To provide authoritative quantitative information on the GHG emissions from Annex I Parties 
(Article 12 of the Convention, Articles 4, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, decisions 18/CP.8, 19/CP.8, 13/CMP.1, 
14/CMP.1, 15/CMP.1 and 22/CMP.1) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The GHG database and the 
compilation and accounting 
database hosted/managed by the 
Reporting, Data and Analysis 
programme (RDA) are operated 
and maintained without 
interruption 

The GHG database and the compilation and 
accounting database were operated and maintained 
without interruption 

The interlinkages among all 
relevant UNFCCC data systems 
(GHG database–compilation and 
accounting database–international 
transaction log) are kept 
operational without interruption 

The interlinkages between the GHG database, the 
compilation and accounting database and the 
international transaction log were kept operational 
without interruption 

The GHG database and the 
compilation and accounting 
database are able to produce all of 
the queries and reports required to 
support the reporting and review 
processes for Annex I Parties 
managed by RDA 

The GHG database and compilation and accounting 
database were able to produce all the queries and 
reports required to support the reporting and review 
processes 

The two key annual UNFCCC 
data reports (the GHG data reports 
and the compilation and 
accounting reports) have been 
considered by Parties at the 
Conference of the Parties (COP) 
and the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol 
(CMP) 

Two annual UNFCCC data reports are due to be 
considered by Parties at COP 16 and CMP 6. 
Preparatory work for these reports, the GHG data 
report containing GHG inventory data from Annex I 
Parties for the period 1990–2008 and the compilation 
and accounting report containing accounting data for 
Parties to the Convention with commitments inscribed 
in Annex B to the Kyoto Protocol for 2009, has been 
launched 

Data reported by Parties 
under the Convention and 
its Kyoto Protocol are 
processed and stored in a 
technically sound manner, 
enabling efficient data 
management and use by 
all data systems in the 
UNFCCC secretariat 

Data reported by Parties 
under the Convention and 
its Kyoto Protocol are 
made publicly available in 
a timely and accurate 
manner; the UNFCCC is 
recognized as an 
authoritative source of 
GHG data 

All data-related inquiries received 
by the UNFCCC secretariat have 
been answered within one week 

A total of 109 data-related inquiries were answered, 
all within one week of receipt 
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The UNFCCC GHG data interface 
is kept operational and up to date 
in 2010–2011 

Three updates of the interface are planned for 2010, 
compared with only one regular update in the 
previous years. The first update was made on 22 
March 2010 and provided access to the final version 
of GHG data of 2009 from Annex I Parties and to data 
from new national communications and inventory 
data sets from 10 non-Annex I Parties. Preparations 
have been made for the second update 

Objective 3: To support the international transaction log as a foundation of the carbon market infrastructure 
(Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol, decisions 2/CMP.1, 3/CMP.1, 5/CMP.1, 9/CMP.1, 11/CMP.1, 
12/CMP.1, 13/CMP.1, 14/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CP.10 and 22/CMP.1) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

International transaction log 
downtimes are kept to a minimum, 
in accordance with the agreed 
technical standards 

International transaction log unplanned downtimes 
amounted to about 12 hours out of 4,380 hours during 
the reporting period, which amounts to 0.28 per cent 
of unavailability for the reporting period 

The international transaction log is 
able to process all transactions 
coming from Parties within the 
time limits defined by the 
technical standards adopted by 
Parties 

The international transaction log was able to process 
all transactions coming from Parties within the time 
limits defined by the technical standards adopted by 
Parties 

Carbon market 
infrastructure functions 
properly. Parties are able 
to access the international 
transaction log when 
using emissions trading 
and project-based 
mechanisms 

Information on the operation of 
the international transaction log 
and the registry systems of Parties 
is publicly available in accordance 
with the mandates given by Parties 

Information on the operation of the international 
transaction log and the registry systems of Parties was 
publicly available in accordance with the mandates 
given by Parties 

Objective 4: To support the development of decisions relating to measurement, reporting and verification for 
the post-2012 regime (decision 1/CP.13 (the Bali Action Plan)) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Provisions and guidelines enabling 
measurement, reporting and 
verification are developed in a 
timely manner 

The development of a 
post-2012 regime that 
ensures robust 
measurement, reporting 
and verification of 
commitments and actions 
undertaken by Parties is 
facilitated 

New requirements for the 
information systems managed by 
RDA (GHG database, compilation 
and accounting database, 
international transaction log) are 
identified; work on specification 
and implementation is launched 

Preparatory work started in anticipation of the formal 
requests to the secretariat from the intergovernmental 
process 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
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Table 21 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Financial and 
Technical Support programme 

 

Objective 1: To increase the understanding of Parties of financial resources available to non-Annex I Parties 
and Parties with economies in transition for the funding of climate change initiatives, especially financial 
incentives to participate in the Convention and Kyoto Protocol processes, and options for funding to advance 
the future international response to climate change (Article 4, paras. 3, 4, 5, 7 and 9, Article 8, para. 2(b) and 
2(c), and Article 11 of the Convention, Article 10(c), Article 11 and Article 12, para. 8, of the Kyoto Protocol, 
decisions 6/CP.7, 27/CP.7, 5/CP.9, 6/CP.9, 8/CP.10, 3/CP.11, 5/CP.11, 1/CP.12, 2/CP.12, 3/CP.12, 28/CMP.1, 
5/CMP.2 and 1/CMP.3) 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated reports 
and technical papers provided to 
Parties in a timely manner 

Two reports were provided to Parties during the 
reporting period, both in a timely manner. No 
technical paper was requested to be prepared during 
the reporting period 

Parties are provided on a 
regular basis with 
information on financial 
resources available to 
assist developing country 
Parties in implementing 
mitigation and adaptation 
measures 

Number of visits to the section on 
the financial mechanism on the 
UNFCCC website 

A total of 71,398 visits were made to the section on 
the financial mechanism on the UNFCCC website 

Information on the 
implementation of 
guidance by the 
Conference of the Parties 
to the Global 
Environment Facility 
(GEF) and its 
implementing and 
executing agencies is 
made available 

Number of reports prepared by the 
operating entity of the financial 
mechanism made available by the 
UNFCCC secretariat in a timely 
manner 

No report was required to be made available during 
the reporting period 

Proportion of mandated technical 
papers prepared and activities 
carried out 

No technical paper was requested to be prepared 
during the reporting period 

Parties are adequately 
supported in developing 
the operational modalities 
for financing that arise 
from the agreed outcomes 
under the Bali Road Map 

Proportion of mandated outputs 
delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 
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Objective 2: To enhance the capacity of Parties and education, training and public awareness activities by 
Parties, in particular developing country Parties, for their active engagement and participation in 
implementing the Convention and its Kyoto Protocol (Article 6 of the Convention, Article 10(e) of the Kyoto 
Protocol, decisions 2/CP.7, 3/CP.7, 2/CP.10, 11/CP.8, 2/CP.10, 3/CP.10, 7/CP.10, 4/CP.12, 6/CMP.2 and 
9/CP.13) 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Parties are regularly 
provided with information 
on progress, effectiveness 
and gaps in capacity-
building for non-Annex I 
Parties and Parties with 
economies in transition to 
effectively monitor and 
evaluate the 
implementation of the 
framework for capacity-
building in developing 
countries established under 
decision 2/CP.7 and the 
framework for capacity-
building in countries with 
economies in transition 
established under decision 
3/CP.7 (capacity-building 
frameworks) 

Annual reports made available in 
a timely manner 

No report was mandated to be delivered during the 
reporting period 

The implementation of the 
capacity-building 
frameworks is facilitated 
through the operating entity 
(or entities) of the financial 
mechanism and with key 
implementing agencies, 
including United Nations 
agencies 

Number of partner agencies and 
organizations that contribute to 
the implementation of UNFCCC 
mandates for capacity-building 

A total of 17 partner agencies from the United 
Nations contributed to the implementation of 
UNFCCC mandates for capacity-building 

Developing countries are 
supported in building 
capacity in order to 
participate in the 
Convention and its Kyoto 
Protocol processes in a 
regionally balanced manner 

Number of people trained under 
the secretariat’s fellowship 
programme and the secretariat’s 
training programmes and 
workshops by geographical 
region 

A total of four fellows were trained, including one 
from the Latin America and the Caribbean region, two 
from the Asia and Pacific region and one from the 
Eastern European region 

A total of 483 workshop participants were trained, 
including 197 from the African region, 204 from the 
Asia and Pacific region, 77 from the Latin America 
and the Caribbean region and five from the Eastern 
European region 
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Parties are regularly 
provided with information 
on progress achieved by 
Parties and relevant 
organizations in 
implementing Article 6 of 
the Convention, in support 
of a mandated review of the 
implementation of the 
amended New Delhi work 
programme on Article 6 of 
the Convention 

Reports made available in a 
timely manner 

Three reports were made available, two with delays 

Relevant organizations are 
mobilized to provide 
coordinated input to the 
amended New Delhi work 
programme 

Number of organizations 
mobilized by the secretariat to 
provide input to the amended 
New Delhi work programme 

A total of 59 organizations were mobilized 

Number of registered and 
unregistered users in different 
world regions 

As at 30 June 2010 CC:iNet had a total of 184 
registered users, including 20 from the African region, 
25 from the Asia and Pacific region, 49 from the Latin 
America and the Caribbean region and 90 from the 
European region. Twenty-four  users registered during 
the reporting periodb 

The information network 
clearing house (CC:iNet) is 
useful for enhancing 
exchange of information on 
activities under Article 6 of 
the Convention 

Level of satisfaction with 
CC:iNet of users surveyed 

Ninety-four per cent of users surveyed at the regional 
workshops found CC:iNet to be user-friendly and 75 
per cent evaluated its overall usefulness as good to 
excellent 

Objective 3: To support non-Annex I Parties in preparing and submitting national communications and any 
other reporting requirements required for the implementation of the Convention (Article 4 and Article 12, 
para. 1, of the Convention, decisions 17/CP.8, 3/CP.8, 8/CP.11 and 1/CP.13 (the Bali Action Plan)) 

Expected result(s) under 
the Convention 

Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated reports 
made available 

The one report mandated to be made available during 
the reporting period was made available as mandated 

Non-Annex I Parties are 
regularly provided with 
information, guidelines, 
methods and tools for 
preparing and submitting 
their national 
communications 

Amount of training materials and 
CD-ROMs distributed to Parties 

Specialized software and related templates for activity 
data collection were distributed to 76 experts 

Proportion of mandated reports 
made available 

The one report mandated to be made available during 
the reporting period was made available as mandated 

Parties receive timely, 
comprehensive and 
accurate information on 
GEF support available or 
provided to non-Annex I 
Parties for the preparation 
of national communications 

Proportion of outputs delivered 
on time 

One output was mandated to be delivered during the 
reporting period. It was delivered on time 
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Proportion of mandated technical 
papers/reports made available 

No report was mandated to be delivered during the 
reporting period 

Support is provided to 
Parties in developing 
implementation modalities 
on long-term cooperative 
action under the 
Convention related to 
communication of 
information by non-Annex 
I Parties 

Proportion of mandated outputs 
delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 

Information communicated 
by non-Annex I Parties is 
easily accessible by all 
Parties 

 All national communications from non-Annex I 
Parties are available on the UNFCCC website. Six 
second national communications were received during 
the reporting period and were uploaded within two 
days upon their receipt 

Objective 4: To support the least developed country Parties in addressing their special needs and concerns with 
regard to funding and technical support under the Convention (Article 4, para. 9, of the Convention, decisions 
2/CP.7, 5/CP.7, 3/CP.11, 4/CP.11, 8/CP.13 and 5/CP.14) 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Number of LEG reports prepared 
and amount of information 
compiled in support of the work 
programme of the LEG 

One LEG report was prepared during the reporting 
period. Data and information compiled in support of 
the LEG work programme include the results of a 
survey, updated data stored in four databases, and the 
contents of 15 working papers 

The work of the Least 
Developed Countries 
Expert Group (LEG) is 
facilitated 

Number of LEG meetings held One LEG meeting was held during the reporting 
period 

Collaboration between the 
LEG and the GEF and its 
agencies is facilitated and 
Parties are kept informed of 
procedures for the 
implementation of national 
adaptation programmes of 
action (NAPAs) under the 
GEF 

Number of joint activities 
between the GEF and the LEG 
facilitated by the secretariat 

The secretariat facilitated two LEG workshops to 
which the GEF contributed 

Least developed country 
(LDC) Parties are assisted 
in addressing their priority 
capacity-building needs 

Number of LDC experts trained 
in the preparation and 
implementation of NAPAs 
through workshops, manuals, 
information documents, etc. 

A total of 106 LDC experts were trained in two 
regional workshops, held in February 2010 in 
Bamako, Mali, and in May 2010 in Vientiane, Lao 
People’s Democratic Republic 

LDC Parties are assisted in 
implementing all elements 
of the LDC work 
programme 

Number of requests by LDC 
Parties addressed by the LEG on 
elements of the LDC work 
programme 

Four requests from LDC Parties for technical advice 
were received and responded to. Two requests from 
Parties that are not LDCs were also received and 
responded to 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
b   Since it was technically impossible to retrieve the number of unregistered users the performance indicator will be adjusted in the 

next proposed biannual work programme of the secretariat. 
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Table 22 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Adaptation, Technology and 
Science programme 

 

Objective 1: To support Parties in meeting their specific needs and concerns relating to the impacts of and 
vulnerability and adaptation to the adverse effects of climate change and relating to the impact of the 
implementation of response measures (Article 4, paras. 8 and 9, and Article 12 of the Convention, Article 2, 
para. 3, and Article 3, para. 14, of the Kyoto Protocol, decisions 5/CP.7, 9/CP.7, 10/CP.9, 1/CP.10, 1/CP.11, 
2/CP.11, 1/CP.13 (the Bali Action Plan) and 31/CMP.1) 

Expected result(s) under the 
Convention 

Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of 12 mandates required output delivery 
during the reporting period. Eleven mandates relate to 
ongoing support to the implementation of the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change and include producing 
specific documents and holding meetings, catalysing 
action, and coordination and outreach services. One 
mandate relates to decision 1/CP.10. All mandated 
outputs were delivered and 75 per cent were delivered 
on time. The remaining 25 per cent comprises two 
slightly delayed documents and a delayed 
organization of one workshop due to the volcanic ash 
cloud that hindered air traffic over Europe in April 
2010 

The implementation of 
provisions relating to the 
impacts of and vulnerability 
and adaptation to climate 
change and relevant 
provisions relating to 
adaptation resulting from 
agreed outcomes under the 
Bali Road Map is facilitated 

The number of organizations 
and networks participating in 
the Nairobi work programme 
and/or supporting the relevant 
provisions of an agreement on 
long-term cooperative action 
under the Convention 

As at 30 June 2010, a total of 189 organizations and 
networks were actively participating in the Nairobi 
work programme. A total of 104 action pledges were 
submitted by 47 Nairobi work programme partner 
organizations 

The implementation of 
provisions relating to the 
impact of the 
implementation of response 
measures is facilitated and 
the implementation of 
provisions on potential 
consequences is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

The requested compilation of views from Parties on 
possible further action on the implementation of 
decision 1/CP.10 was made available on time 
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Objective 2: To support and enhance cooperation among Parties on the development, deployment, diffusion 
and transfer of environmentally sound technologies and know-how. (Article 4, paras. 1, 3, 5, 7 and 8, Article 9 
and Article 12 of the Convention, Article 10(c) of the Kyoto Protocol, decisions 4/CP.7, 10/CP.8, 6/CP.10, 
1/CP.11, 6/CP.11, 3/CP.12, 1/CP.13, 3/CP.13 and 4/CP.13) 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of six mandates required output delivery. The 
mandates relate to ongoing support to the 
implementation of the technology transfer framework 
and support to the review of Article 4, paragraphs 1(c) 
and 5, of the Convention. All mandated outputs were 
delivered, and 50 per cent were delivered on time. 
Three mandated documents were delayed due to late 
availability of data provided from external sources 

The number of activities from 
the set of actions for enhancing 
the implementation of the 
technology transfer framework 
implemented by the secretariat 
or with the contribution of the 
secretariat 

Two activities from the set of actions for enhancing 
the implementation of the technology transfer 
framework have been implemented by or with the 
contribution of the secretariat during the reporting 
period: disseminating the UNFCCC publication 
Preparing and Presenting Proposals: A Guidebook on 
Preparing Technology Transfer Projects for 
Financingb and making technology needs assessment 
reports available on the technology information 
clearing house (TT:CLEAR) 

The implementation of the 
framework for meaningful 
and effective actions to 
enhance the implementation 
of Article 4, paragraph 5, of 
the Convention (technology 
transfer framework) and of 
relevant provisions of 
agreed outcomes under the 
Bali Road Map is facilitated 

The number of public- and 
private-sector entities and 
intergovernmental organizations 
involved in the implementation 
of the set of actions for 
enhancing the implementation 
of the technology transfer 
framework 

All Parties are involved in the implementation of the 
set of actions for enhancing the implementation of the 
technology transfer framework. Thirteen public- and 
private-sector entities and intergovernmental 
organizations (the United Nations Development 
Programme, the United Nations Environment 
Programme, the United Nations Institute for Training 
and Research, the United Nations Industrial 
Development Organization, the Climate Technology 
Initiative/Private Financing Advisory Network, the 
World Intellectual Property Organization, the 
European Patent Office, the Energy Research Centre 
of the Netherlands, the United States National 
Renewable Energy Laboratory, infoDev, the 
International Energy Agency, the Global Environment 
Facility and the World Business Council for 
Sustainable Development) have contributed in the 
implementation of the set of actions  

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of six mandates required output delivery. All 
mandated outputs were delivered on time 

The work of the Expert 
Group on Technology 
Transfer (EGTT) is 
adequately supported Level of satisfaction of EGTT 

members with the secretariat’s 
support of the work of the 
EGTT 

Information on the level of satisfaction of EGTT 
members with the secretariat’s support of the work of 
the EGTT will be made available in the budget 
performance report covering the period 1 January 
2010 to 30 June 2011 
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Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

One mandate required output delivery, namely to post 
technical needs assessment reports by non-Annex I 
Parties on TT:CLEAR. All reports received were 
posted in a timely manner 

Number of visits to the 
technology information clearing 
house (TT:CLEAR) 

TT:CLEAR received a total of 87,339 visits 

Information contained in 
TT:CLEAR is updated at least 
before each session of the 
subsidiary bodies 

Information contained in TT:CLEAR was updated 
prior to the thirty-second sessions of the subsidiary 
bodies 

Number of registered and 
unregistered users of 
TT:CLEAR in different world 
regions 

A total of 1091 users were registered with 
TT:CLEAR as at 30 June 2010  

Authoritative and timely 
information on technology 
needs by non-Annex I 
Parties, as well as support 
offered and provided to meet 
these needs, is made 
available to Parties and 
stakeholders in a user-
friendly manner 

Level of satisfaction of 
registered and unregistered users 
with TT:CLEAR 

Information on the level of satisfaction of registered 
and unregistered users of TT:CLEAR will be made 
available in the budget performance report covering 
the period 1 January 2010 to 30 June 2011 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of two mandates required output delivery. All 
required outputs were delivered on time 

Work on the methodological 
and scientific bases for long-
term cooperative action to 
reduce emissions from 
deforestation and forest 
degradation in developing 
countries (REDD) is 
facilitated 

Number submissions posted on 
the REDD web platform 

A total of 18 submissions were received and posted 
on the REDD web platform 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of 10 mandates required output delivery. The 
mandates relate to research and systematic 
observation and cooperation with the Ozone 
Secretariat, the International Civil Aviation 
Organization and the International Maritime 
Organization. All the required output was delivered, 
90 per cent being delivered on time. The delay relates 
to a document on cooperation with the Ozone 
Secretariat, which was delayed due to the late 
availability of external data 

Work by Convention and 
Kyoto Protocol bodies on 
methodological and 
scientific matters is 
facilitated, including in the 
areas of land use, land-use 
change and forestry, 
mitigation of climate 
change, sectoral approaches, 
international aviation, 
maritime transport, and 
research and systematic 
observation 

Number of international and 
regional programmes and 
organizations taking part in the 
research dialogue under the 
Convention 

A total of 10 international and regional programmes 
and organizations took part in the research dialogue 
meeting held during the thirty-second session of the 
Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
b   <http://unfccc.int/ttclear/jsp/Guidebook.jsp>. 



FCCC/SBI/2010/13 

GE.10-62883 50 

Table 23 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Sustainable Development 
Mechanisms programme 

 

Objective 1: To support and optimize the operation of the clean development mechanism 

Expected result(s) under the 
Kyoto Protocol 

Performance indicator(s) Performance data 

Level of satisfaction of the 
members of the CDM Executive 
Board with the support provided 
by the programme for their 
work 

Information on the level of satisfaction of the 
members of the CDM Executive Board with 
secretariat support will be made available in the 
budget performance report covering the period 
1 January 2010 to 30 June 2011 

Meetings of the Executive 
Board of the clean 
development mechanism 
(CDM) are organized 
efficiently and are well 
supported 

Proportion of meeting 
documents made available fully 
in accordance with the rules of 
procedure of the CDM 
Executive Board 

A total of 25 documents were prepared by the 
secretariat on behalf of the Executive Board Chair and 
were published in accordance with the rules of 
procedure. Only one document (Annex 12, Draft 
CDM-MAP 2010 to EB52) was late for one meeting, 
due to an excess of work 

Level of satisfaction of the 
members of the Methodologies 
Panel, the Afforestation and 
Reforestation Working Group 
and the small-scale CDM 
working group with the support 
provided by the secretariat for 
their work 

Information on the level of satisfaction of the 
members of the Methodologies Panel, the 
Afforestation and Reforestation Working Group and 
the small-scale CDM working group with the support 
provided by the secretariat will be made available in 
the budget performance report covering the period 1 
January 2010 to 30 June 2011 

Proportion of new 
methodologies processed fully 
in accordance with the 
established procedures and 
timelines 

All new methodologies were processed fully in 
accordance with the established procedures and 
timelines 

The work of the CDM 
Executive Board on 
methodologies is facilitated 

Proportion of requests for 
revisions of, clarifications to 
and deviations from approved 
methodologies processed fully 
in accordance with the 
procedures and timelines 

A total of 91 requests for revisions of, clarifications to 
and deviations from approved methodologies were 
received. Ninety-eight per cent were processed fully 
in accordance with the established procedures and 
timelines 

The registration of CDM 
projects and the issuance of 
certified emission reductions 
(CERs) are facilitated 

Proportion of summary notes 
delivered to the CDM Executive 
Board within the specified 
timelines 

The secretariat delivered a total of 521 summary notes 
to the CDM Executive Board in order to facilitate the 
registration of CDM projects and the issuance of 
CERs. One hundred per cent of the summary notes 
were delivered within the specified timelines  
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Proportion of project 
completeness checks conducted 
within the specified timelines 

A total of 461 requests for registration were 
submitted. Due to the high influx of submissions for 
project registration no completeness check could be 
conducted within the specified timelines. Measures 
taken by the secretariat during the reporting period are 
expected to significantly increase the timeliness of the 
completeness checks with a view to meeting the 
specified timelines soon 

Proportion of issuance 
instructions acted upon within 
one month 

A review of this indicator showed that the “proportion 
of issuance instructions acted upon within one month” 
is not a measure of the secretariat’s performance. A 
new indicator will be proposed in the work 
programme for the secretariat for the biennium 2012–
2013 

Total number of requests to 
forward CERs completed per 
month 

A review of this indicator showed that the “total 
number of requests to forward CERs completed per 
month” is not a measure of the secretariat’s 
performance. A new indicator will be proposed in the 
work programme for the secretariat for the biennium 
2012–2013 

The operation of the CDM 
registry is facilitated 

Total number of requests to 
change the modalities of 
communication and status of 
project participants processed 
per month 

A review of this indicator showed that the “total 
number of requests to change the modalities of 
communication and status of project participants 
processed per month” is not a measure of the 
secretariat’s performance. A new indicator will be 
proposed in the work programme for the secretariat 
for the biennium 2012–2013 

Level of satisfaction of the 
members of the CDM 
Accreditation Panel, designated 
operational entities and 
applicant entities with the 
support provided by the 
programme for their work 

Information on the level of satisfaction of the 
members of the CDM Accreditation Panel, designated 
operational entities and applicant entities with the 
support provided by the secretariat will be made 
available in the budget performance report covering 
the period 1 January 2010 to 30 June 2011 

Proportion of cases processed 
fully in accordance with the 
procedure for accrediting 
operational entities 

All cases were processed fully in accordance with the 
procedure for accrediting operational entities 

The accreditation of 
operational entities by the 
CDM Executive Board is 
facilitated 

Proportion of cases prepared for 
consideration by the CDM 
Executive Board and its 
Accreditation Panel fully in 
accordance with the 
accreditation procedures 

The secretariat prepared a total of 85 accreditation 
cases for consideration by the CDM Executive Board 
and its Accreditation Panel. Ninety-six per cent of the 
cases were fully in accordance with the accreditation 
procedures. Three cases for presentation to the 
Accreditation Panel were delayed 
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Objective 2: To support and optimize the operation of joint implementation 

Expected result(s) under the 
Kyoto Protocol 

Performance indicator(s) Performance data 

Level of satisfaction of the 
members of the JISC with the 
support provided by the 
programme for their work 

Information on the level of satisfaction of the 
members of the JISC with the support provided by the 
secretariat will be made available in the budget 
performance report covering the period 1 January 
2010 to 30 June 2011 

Meetings of the Joint 
Implementation Supervisory 
Committee (JISC) and of its 
panels, committees and 
working groups are 
organized efficiently and are 
well supported Proportion of meeting 

documents made available fully 
in accordance with the rules of 
procedure of the JISC 

The secretariat made available a total of 22 meeting 
documents to the JISC. Ninety-five per cent of all 
meeting documents were made available fully in 
accordance with the rules of procedure. One 
document was delayed by one day 

Level of satisfaction of the 
members of the JISC 
Accreditation Panel with the 
support provided by the 
programme for their work 

Information on the level of satisfaction of the 
members of the JISC Accreditation Panel with the 
support provided by the secretariat will be made 
available in the budget performance report covering 
the period 1 January 2010 to 30 June 2011 

The accreditation of 
independent entities (IEs) by 
the JISC is facilitated 

Proportion of applications for 
accreditation received in 
advance of a JISC Accreditation 
Panel meeting prepared for 
assignment to an accreditation 
team and processed fully in 
accordance with the procedure 
for accrediting IEs 

One application for accreditation was submitted by an 
independent entity, but the entity withdrew it before it 
was considered by the JISC Accreditation Panel 

Level of satisfaction of project 
participants, 
applicant/accredited IEs and 
JISC members with the support 
provided by the programme for 
the handling of JI Track 2 
procedures 

Information on the level of satisfaction of project 
participants, applicant/accredited IEs and JISC 
members with the support provided by the secretariat 
for the handling of JI Track 2 procedures will be 
made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2010 to 30 June 2011 

The work of the JISC on the 
full project cycle of the joint 
implementation (JI) Track 2a 
procedure is facilitated 

Proportion of submissions and 
calls for input that are processed 
fully in accordance with 
established modalities and 
procedures 

The secretariat received and processed a total of 22 
project design documents, seven determination 
reports, 14 monitoring reports and 12 verification 
reports under the JI Track 2 procedures. The 
secretariat also administered 56 JI Track 1 projects. In 
addition, the secretariat launched two calls for public 
input related to experience with the JI verification 
procedure, materiality and changes during project 
implementation. One hundred per cent of all 
submissions and calls for input were processed in 
accordance with established modalities and 
procedures 
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Objective 3: To realize the full potential of sustainable development mechanisms to enhance the 
implementation of the Convention 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Negotiations and decision-
making by Parties on the 
sustainable development 
mechanisms are facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

The secretariat was not mandated to deliver outputs 
facilitating negotiations and decision-making on the 
sustainable development mechanisms during the 
reporting period 

The dedicated services and 
resources in support of CDM 
and JI are clearly and 
transparently defined and 
implemented in accordance 
with internal arrangements 

A quality management system is 
in place and is maintained 

The secretariat is establishing a quality and 
performance management system and continual 
improvement activities are being undertaken across 
all CDM and JI processes 

The Sustainable 
Development Mechanisms 
programme has the required 
resources to implement 
mandates given to it by the 
relevant constituted bodies, 
the Conference of the Parties 
(COP) and the Conference 
of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol (CMP) 

Proportion of outputs mandated 
by the CMP, delegated to and 
under the control of the 
secretariat, that cannot be 
delivered due to insufficient 
funding 

The secretariat had the required resources to 
implement all mandates given to it by the relevant 
constituted bodies, the COP and the CMP. With 
regard to JI, all outputs were implemented with the 
available resources in the reporting period; however, 
additional resources will be needed for the second 
half of 2010 

Compliance with United 
Nations financial regulations 
and rules and with UNFCCC 
financial procedures 

Implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the 19 audit recommendations made by the Office 
of Internal Oversight, 18 were fully implemented and 
one is currently under implementation 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
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Table 24 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Legal Affairs programme 

 

Objective 1: To provide legal advice and support so that the Convention and its Kyoto Protocol as well as the 
outcomes from the negotiations under the Bali Road Map are implemented and the associated 
intergovernmental process is conducted in accordance with legal, procedural and institutional requirements 
(Article 8, para. 2, Article 15 and Article 16 of the Convention, Article 13, Article 14, para. 2, Article 20 and 
Article 21 of the Kyoto Protocol, decisions 14/CP.1, 11/CP.11 and 9/CMP.2) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The Convention and its 
Kyoto Protocol, as well as 
any new international 
agreement(s) adopted 
thereunder, are interpreted 
and implemented in 
accordance with relevant 
legal, procedural and 
institutional requirements 

Absence of complaints by 
Parties and other stakeholders 
regarding the timeliness and 
soundness of legal advice and 
support provided by the 
secretariat 

During the first half of 2010, the Legal Affairs 
programme issued two legal opinions addressed to 
Parties and provided legal advice on at least 18 
different legal issues. The secretariat did not receive 
any complaints from Parties and other stakeholders 
regarding the timeliness and soundness of such legal 
advice or on the legal support provided by the 
secretariat during the reporting period 

The bodies established under 
the Convention and its 
Kyoto Protocol, including 
constituted bodies, as well as 
the intergovernmental 
process, function and 
operate in accordance with 
legal, procedural and 
institutional requirements 

Absence of complaints raised by 
Parties with respect to the legal 
support provided by the 
secretariat to the 
intergovernmental process and 
the operation and functioning of 
the constituted bodies under the 
Kyoto Protocol 

The intergovernmental process was a major area of 
attention for the legal advice provided by the Legal 
Affairs programme during the reporting period. Seven 
of the 14 legal opinions issued in the first half of 2010 
dealt with the legal, procedural and institutional 
requirements of the intergovernmental process. Three 
Parties raised questions about the secretariat’s 
characterization of the Copenhagen Accord’s legal 
status. A clarification was issued to the satisfaction of 
these Parties. In addition, several queries were raised 
in relation to the number of Parties that had associated 
with the Copenhagen Accord. These queries were 
satisfactorily answered 

The bodies established under 
the Convention and its 
Kyoto Protocol, including 
constituted bodies, as well as 
the intergovernmental 
process, function and 
operate in accordance with 
legal, procedural and 
institutional requirements 

Proportion of concerns, issues 
or disputes raised by public or 
private entities against 
constituted bodies under the 
Kyoto Protocol or their 
members that are addressed and 
resolved expeditiously and 
amicably and do not result in 
legal action against individuals 
serving on constituted bodies 

Concerns regarding possible conflict of interest were 
raised by public or private entities in relation to the 
Executive Board of the clean development 
mechanism and the Compliance Committee in the 
reporting period. The Legal Affairs programme 
provided advice to the Executive Secretary and to 
these bodies on the appropriate response to these 
concerns, which are being addressed by these bodies. 
These concerns have not resulted in legal action 
against any of the individuals serving in these bodies 
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Objective 2: To provide legal advice and support so that the operations of the secretariat are conducted in 
accordance with legal, procedural and institutional requirements (Article 8, para. 2, Article 15 and Article 16 of 
the Convention, Article 13, Article 14, para. 2, Article 20 and Article 21 of the Kyoto Protocol, decisions 
14/CP.1, 11/CP.11 and 9/CMP.2) 

Expected result(s) Performance indicators Performance data 

The number of contracts and 
other legal instruments between 
the secretariat and service 
providers, governments and 
other partners that are 
concluded expeditiously and in 
a legally sound manner, thereby 
facilitating the smooth operation 
of the secretariat 

The secretariat concluded 28 legal instruments with 
third parties during the first two quarters of 2010. 
Twenty-five of these instruments had been cleared by 
the Legal Affairs programme. No legal query was 
raised by the United Nations Office of Legal Affairs 
in relation to any of these instruments and no disputes 
have arisen in the implementation of these 
instruments 

The operations of the 
secretariat are conducted in 
accordance with applicable 
United Nations rules and 
regulations, the legislative 
authority of the Conference 
of the Parties, the 
Conference of the Parties 
serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol 
(CMP) and UNFCCC 
requirements 

The number of audit queries and 
queries raised by the United 
Nations Office of Legal Affairs 
on the appropriateness of legal 
arrangements entered into by 
the secretariat 

From the period 1 January to 30 June 2010 no audit 
queries or queries from the United Nations Office of 
Legal Affairs were received in relation to the 
appropriateness of legal arrangements entered into by 
the secretariat 

 

Objective 3: To facilitate the effective operation of the compliance mechanism in support of the environmental 
integrity of the Kyoto Protocol and the credibility of the market mechanisms (Article 18 of the Kyoto Protocol, 
decisions 27/CMP.1, 4/CMP.2 and 4/CMP.4) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The Compliance Committee 
takes decisions based on the 
best available information 

Proportion of outputs made 
available on time 

From 1 January 2010 to 30 June 2010, two meetings 
of the enforcement branch and one meeting of the 
plenary took place. In the reporting period, the Legal 
Affairs programme delivered all but one of its 
mandated outputs relating to the Compliance 
Committee on time, that is, in accordance with the 
timelines set out in decisions 27/CMP.1, 4/CMP.2 and 
4/CMP.4. Transmittal to the bureau of the 
Compliance Committee of the note by the Executive 
Secretary entitled “Evidence from a Party which may 
indicate a conflict of interest” was slightly delayed 
while the secretariat ascertained if the information 
received constituted evidence of a conflict of interest 
under the terms of the rules of procedure of the 
Compliance Committee 

The Compliance Committee 
takes decisions based on the 
best available information 

Level of satisfaction expressed 
by members of the Compliance 
Committee and alternate 
members with documents 
prepared by the secretariat 

Information on the level of satisfaction expressed by 
members of the Compliance Committee and alternate 
members with documents prepared by the secretariat 
will be made available in the budget performance 
report covering the period 1 January 2010 to 30 June 
2011 
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The CMP is provided with 
adequate and effective 
support in the development 
of policy guidance to the 
Compliance Committee 

Absence of complaints raised by 
Parties with respect to the legal 
support provided by the 
secretariat in the development 
of policy guidance 

No session of the CMP was held during the reporting 
period. The secretariat provides support in the 
development of policy guidance to the Compliance 
Committee towards the end of each year, when the 
annual report of the Compliance Committee to the 
CMP is made available 

Information on the actions 
taken by the Compliance 
Committee is made available 
in a clear and timely fashion 

Proportion of Compliance 
Committee documents made 
available to the members and 
alternate members of the 
Compliance Committee, Parties 
concerned and the general 
public in accordance with the 
rules of procedure of the 
Compliance Committee 

In the reporting period, all the Compliance Committee 
documents prepared by the secretariat were made 
available to the members and alternate members of 
the Compliance Committee, the Party with respect to 
which a question of implementation had been raised, 
and the public, as appropriate, in accordance with the 
timelines set out in the “Procedures and mechanisms 
relating to compliance under the Kyoto Protocol” 
(annex to decision 27/CMP.1) and the “Rules of 
procedure of the Compliance Committee of the Kyoto 
Protocol” (annex to decision 4/CMP.2 as amended by 
decision 4/CMP.4). In one instance, given the 
sensitive nature of the document, the bureau of the 
Compliance Committee decided that the plenary 
should consider whether to make the note on a 
possible conflict of interest available to the public. 
The document was posted on the website as soon as 
the plenary decided to make the document publicly 
available 

Table 25 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Conference Affairs Services 
programme 

 

Objective 1: To advance the climate change intergovernmental process as a result of the attendance at, active 
participation in, and collaboration by, Parties and benefits from inputs from observer organizations 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Number of responses to 
communications from official 
sources 

A total of 7,720 responses to communications were 
provided 

Proportion of communications 
responded to 

All communications from official sources were 
responded to 

The secretariat’s relations 
with Parties are strengthened 
through networking, the 
provision of information, in-
depth insight and analysis, 
problem solving and the 
appropriate treatment of 
delegates according to 
protocol 

Average response time The average response time was two hours 

Share of required funds that are 
actually available 

One hundred per cent of the required funds were 
actually available 

Proportion of eligible 
participants actually funded 

In April 2010, 92 per cent of eligible participants 
were actually funded. In June 2010, 96 per cent of 
eligible participants were actually funded 

Representatives from 
eligible Parties, including 
those eligible for funding 
through the Trust Fund for 
Participation in the 
UNFCCC Process, can 
attend all relevant meetings 
and actively participate in 
this process 

Efficiency of admission process 
(waiting and processing time) 

The average waiting time was five minutes The 
average processing time was two to three minutes 
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Eligible members of civil 
society and 
intergovernmental 
organizations are admitted 
and increasingly participate 
in the sessions 

Proportion of observers out of 
the total number of participants 

A total of 1,379 members of civil society and 
intergovernmental organizations participated at 
UNFCCC sessions in the reporting period, 
representing 34 per cent of the total number of 
participants 

Proportion of representatives 
from Parties that attend side 
events 

A survey of participants at side events will be 
conducted during the thirty-fourth sessions of the 
Subsidiary Body for Implementation and the 
Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice, scheduled to be held in June 2011, in Bonn, 
Germany. Data on the proportion of representatives 
from Parties that attend side events during that 
sessional period will be made available in the budget 
performance report covering the period 1 January 
2010 to 30 June 2011 

Parties receive inputs from 
observers and have 
opportunities for exchanges 

Number of side events per 
session 

A total of 112 side events were held at UNFCCC 
sessions (21 in April and 91 in June) during the 
reporting period 

Objective 2: To facilitate the work of delegates and assist in the intergovernmental process by maintaining the 
quality, clarity and readability of documents and ensuring their timely availability 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Documents are of high 
quality 

  

Official documents are 
available on time 

Percentage of documents, 
including versions in the six 
official languages of the United 
Nations, available to Parties 
within United Nations deadlines 
(sessional documents) and 
deadlines mandated by 
Convention and/or Kyoto 
Protocol bodies (other 
documents) 

A total of 66 documents were mandated to be made 
available during the reporting period. All documents 
were actually made available and 16 per cent of the 
documents were made available on time. Delays in 
the availability of the remaining 84 per cent of the 
documents were mainly due to the additional 
negotiating sessions in April 2010 

Objective 3: To provide suitable surroundings and comprehensive, state-of-the-art logistical and technical 
support in order that meetings proceed smoothly and productively 

Expected result(s) Performance indicator Performance data 

Comprehensive and 
functional conference 
facilities for participants in 
the climate change 
negotiation process are 
planned and provided for 
during the sessions, 
workshops and meetings 
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Comprehensive and 
functional working 
conditions for staff are 
planned and provided for 
during the sessions, 
workshops and meetings 

Number of reports of technical 
failures for sound, projectors, 
electricity, and so on, relative to 
the size, duration and frequency 
of workshops and meetings 

A total of 58 workshops and meetings were held 
during the reporting period. No technical failure was 
reported. Feedback received from staff on technical 
arrangements made by the programme, including for 
sound, projectors and electricity, was positive 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
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Table 26 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Information Services 
programme 

 

Objective 1: To make available to all Parties, the global public and other stakeholders authoritative and up-to-
date information relating to the UNFCCC process in a user-friendly and cost-efficient manner (Article 6(b) and 
Article 8, para. 2, of the Convention, Article 10(e) and Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Journalists in developed 
and developing countries 
consistently attend 
intersessional and sessional 
meetings 

Frequency of reference in the 
media to the UNFCCC messages 
issued during the sessions of the 
Conference of the Parties (COP) 

A total of 1,306 press items relating to COP 14 have 
been identified through an analysis of print, online and 
broadcast media in all world regions. The number of 
press items relating to COP 15 was almost five times 
higher (6,247). Twenty-three per cent of the media 
items relating to COP 15 referenced UNFCCC’s top 
message, as compared with only 20 per cent relating to 
COP 14 

External communication 
efforts regarding the 
UNFCCC are coordinated 
across the United Nations 
system 

 The secretariat leads the development of the United 
Nations system communications plan for COP 16. 
This plan was endorsed by the United Nations 
Communications Group at its annual meeting in June 
2010 

Number of users accessing 
website content 

A total of 5.5 million users accessing the UNFCCC 
website and downloaded, inter alia, 14 million portable 
document format files during the reporting period. The 
webcast service was used by some 750,000 people  

The UNFCCC website is 
recognized as the central 
location for authoritative, 
up-to-date, comprehensive 
and user-friendly 
information on the 
UNFCCC process 

Level of satisfaction of Parties 
with the UNFCCC website 

Information on the level of satisfaction of Parties with 
the UNFCCC website will be made available in the 
budget performance report covering the period 1 
January 2010 to 30 June 2011 

Objective 2: To ensure the reliable, secure, sustainable and cost-efficient operation of the secretariat’s 
information and communication technology infrastructure and systems (Article 8, para. 2, of the Convention, 
Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

ICT network availability in 
support of information systems 
mandated by Parties 

According to assessments for 2010 engagement 
agreements, the secretariat's ICT infrastructure 
facilitated the implementation of 38 business 
information systems supporting mandates for 
substantive programmes. Excluding planned 
maintenance, all systems were available during at least 
99 per cent of the reporting period 

The secretariat’s 
information and 
communication technology 
(ICT) architecture 
facilitates the 
implementation of 
mandated activities. The 
secretariat’s information 
systems are adequately 
supported 

ICT resolutions of incidents are 
in accordance with the service-
level agreements 

Two operational-level agreements for delivery of 
system services were in place during the performance 
period. All ICT resolutions were in accordance with 
the agreements 
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Business continuity 
management of mission-
critical information systems 
is in place 

ICT solutions for identified 
mission-critical information 
systems are established 

Draft disaster recovery plans for the four most 
mission-critical systems (the clean development 
mechanism (CDM) and joint implementation 
information system, the CDM registry, the compilation 
and accounting database and the greenhouse gas 
database) have been established. Procurement of the 
additional external data centre services required for the 
implementation of sustainable disaster recovery and 
business continuity solutions was ongoing 

Objective 3: To facilitate the search for, and retrieval of, UNFCCC documents (Article 6(b) and Article 8, para. 
2, of the Convention, Article 10(e) and Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Number of official documents 
published on the UNFCCC 
website within the agreed time 
frames 

A total of 239 official documents were published by 
the UNFCCC secretariat during the reporting period, 
and all were available on the UNFCCC website within 
the agreed time frames 

Parties, observers, staff and 
the general public have 
ready access to well-
organized and 
comprehensive official 
documentation of the 
climate change negotiating 
process 

Level of satisfaction of internal 
and external users with the 
official document publishing 
service 

The secretariat received oral and written feedback 
from internal and external users on the official 
document publishing system. This feedback suggests 
that the level of satisfaction of all users remained high 
during the reporting period. The secretariat will 
systematically gauge the level of satisfaction of 
internal and external users through surveys and 
interviews to be conducted in 2011 

Records are archived or 
disposed of in accordance 
with secretariat policy and 
guidelines 

Volume of records deposited in 
permanent archives or disposed 
of 

A total of 3,676 electronic records were captured into 
the electronic records management system 
An archive of physical records was opened in June 
2010 

Objective 4: To improve communication, collaboration and knowledge sharing within the secretariat and with 
Parties and other stakeholders through the implementation of knowledge management systems (Article 8, para. 
2, of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Availability of an extranet 
for secretariat staff and 
external users to support 
collaboration between the 
secretariat and Parties, as 
well as with other external 
stakeholders 

Number of projects supported by 
the collaborative system 

Extranet functionality is planned to be made available 
towards the end of 2010. Preparatory activities to this 
effect were undertaken during the reporting period 

Personal computer and 
laptop users have ready 
access to collaborative 
workplaces and can identify 
the expertise needed to 
complete tasks 

 A new collaboration platform was introduced in 2009. 
A total of 10 pilot projects are being implemented in 
order to facilitate collaboration by secretariat staff. 
Full implementation of the platform is planned for the 
end of the 2010–2011 biennium 
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Knowledge sharing and 
information distribution 
mechanisms are established 
and communication, 
collaboration and 
knowledge sharing is 
subsequently improved 

 A knowledge management strategy framework was 
adopted in March 2010 and is being implemented 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 

Table 27 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Administrative Services 
programme 

 

Objective 1: To facilitate the mobilization, allocation and utilization of resources (Article 8, para. 2(f), of the 
Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol, decision 15/CP.1) 

Expected result(s) Performance indicator Performance data 

Parties are kept fully 
informed on the receipt and 
use of financial resources 

Financial statements are made 
available to Parties in a timely 
manner 

No financial statement was to be made available to 
Parties during the reporting period 

Coherence and transparency 
in fund-raising and use of 
funds 

Proportion of donor reports sent 
on time 

Seven donor reports were due during the reporting 
period. Six were sent on time and one is still 
outstanding 

Optimal budget 
implementation rate 

Proportion of actual expenditure 
compared with the approved 
budget 

The core budget as at 30 June 2010 had a budget 
implementation rate of 41.5 per cent for the year 
2010, which is below the ideal implementation rate of 
50 per cent 

Compliance with United 
Nations financial regulations 
and rules and with UNFCCC 
financial procedures 

Implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the 13 open audit recommendations from the 
2006–2007 biennium, one was overtaken by events 
and nine were fully implemented. The remaining 
three were under implementation, some of which are 
of an ongoing nature. The United Nations Board of 
Auditors did not categorize any recommendation as 
not implemented following its audit of the 2008–2009 
biennium 

Objective 2: To facilitate the timely recruitment and retention of staff who meet the highest standards of 
efficiency, competence and integrity in order to support mandated activities to the largest extent possible 
(Article 8, para. 2(f), of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)  

Expected result(s) Performance indicators(s) Performance data 

Percentage of staff from non-
Annex I Parties and women in 
posts at the Professional and 
higher levels 

Fifty-six per cent of staff in the professional and 
higher levels are from non-Annex I Parties. Forty-one 
per cent of staff in the Professional and higher levels 
are women 

Competent and motivated 
staff reflecting a broad 
geographic spectrum and 
gender balance are recruited 
and retained 

Rate of staff turnover The rate of voluntary staff turnover during the first 
half of 2010 was 4 per cent. The annual voluntary 
staff turnover rates for 2008 and 2009 were 6 per cent 
and less than 1 per cent, respectively 
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Objective 3: To provide travel and procurement services that respond adequately to the needs of Parties 
(Article 8, para. 2(f), of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol) 

Expected result(s) Performance indicator Performance data 

Travel of delegates and staff 
to official meetings is 
arranged effectively and 
efficiently 

Proportion of participants 
attending meetings versus 
nominations 

Ninety-one per cent of nominated participants 
attended meetings (1,286 out of 1,410)  

Nominees cancelled their participation mainly due to 
other commitments; some cancelled due to illness or 
immigration problems. A few meetings and trips had 
to be postponed due to the volcanic ash cloud that 
hindered air traffic over Europe in April 2010. No 
journey was cancelled because of inability to provide 
a ticket on time 

Procurement of goods and 
services is carried out in a 
timely manner in accordance 
with United Nations 
regulations and rules with 
and UNFCCC policies 

Percentage of procurement 
cases processed within 
established time frames 

One hundred per cent of procurement cases were 
processed within the established time frames 

It is now intended to make the established time frames 
more ambitious by adjusting them downwards 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 

       


