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  االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثوناخلامسةالدورة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨، ديربان
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٧البند 

  واملؤسسيةملالية املسائل اإلدارية وا
  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني 

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

  ة التنفيذيةمن األمينمقدمة مذكرة     

  موجز    
تعرض هذه الوثيقة أداء ميزانية الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة خالل             
هـو  من ذلك   والغرض  . ٢٠١١- ٢٠١٠األوىل من فترة السنتني     مانية عشر   الثاألشهر  

      / حزيـران  ٣٠حـىت   اليت حتققت   إطالع األطراف على اإليرادات والنفقات والنتائج       
 مليـون  ٣٢,٦ مبلغ قدره ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠وكان قد ورد حىت   . ٢٠١١يونيه  

فترة املتوقعة ل سترشادية للمسامهات   القيمة اال  يف املائة من جمموع      ٧٩يورو أو ما يعادل     
وبلغت التربعات املقدمة إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية          . السنتني
، والتربعات املقدمة   )دوالر ( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٩,١ اإلطارية

 يف  ٦٦,٢أنفق حنو   و . مليون دوالر  ٢٣,٣إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية      
تحقيق النتائج املتوقعة   ول أنشطة صدر هبا تكليف      لتنفيذاملائة من موارد امليزانية األساسية      

ليـون   م ٣٠,٨وإضافة إىل ذلك، أنفقت األمانة مبلغاً قدره        . لربنامج عمل فترة السنتني   
    بلغـاً   الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة وم      على مشاريع خمتلفة يف إطار    دوالر  
 مليون دوالر من الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية           ١١قدره  

أيـضاً  التقريـر   ويتـضمن   .  يف اجتماعات الدورات   املؤهلةلتغطية مشاركة األطراف    

 FCCC/SBI/2011/16  األمم املتحدة 

 

 Distr.: General 
19 September 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2011/16 

GE.11-63617 2 

معلومات عن حالة الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة، والصندوق االسـتئماين           
مـن  املقدمة  دويل، والصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة       لسجل املعامالت ال  

معلومات عن املـوارد البـشرية      ويتضمن أيضاً   . تكاليف دعم الربامج  ل و ،حكومة أملانيا 
  .  عن إجناز الربامج مفصالًاًتقريرو
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 مقدمة  - أوالً  

  الوالية  - ألف  
            فق مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف             وا  -١

      ١٥-م أ /١٢، يف مقرريهمـا     )اجتمـاع األطـراف   /مؤمتر األطراف (يف بروتوكول كيوتو    
، وطلبـا إىل األمـني      ٢٠١١-٢٠١٠، على امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني        ٥-م أإ /١٠و

طراف تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم           التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األ     
 .من تعديالت على امليزانية

  نطاق املذكرة  - باء  
 ٣٠حىت   عن إيرادات الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة         ذه الوثيقة تقريراً  تتضمن ه   -٢

ــران ــه /حزي ــا٢٠١١يوني ــي .  وأداء ميزانياهت ــرأ وينبغ ــأن ُتق ــة مقترن ةً بالوثيق
FCCC/SBI/2009/2/Add.1            اليت تتضمن برنامج عمل األمانة لفتـرة الـسنتني، وبالوثيقـة 
FCCC/SBI/2011/INF.14          تشرين  ١٥ اليت تقدم معلومات حمدثة عن حالة االشتراكات حىت 

 .معلومات عن املوارد البشرية وتنفيذ الربامجوتقدم الوثيقة أيضاً . ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

 ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاليت جراءات اإل  - جيم  

مـة والبـت يف     قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اإلحاطة علماً باملعلومـات املقدّ            -٣
اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية الـيت              

اجتمـاع  /عشرة ومـؤمتر األطـراف    السابعة   دورته    األطراف يف   باعتمادها مؤمترُ  ىسيوص
 .السابعةاألطراف يف دورته 

 رير املتعلق باإليرادات والنفقاتالتق  - ثانياً  

 ين للميزانية األساسية لالتفاقيةالصندوق االستئما  - ألف  

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-أإم  /١٠مقرره  

  ).١انظر اجلدول (
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  ١اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠واإليرادات لفترة السنتني األساسية امليزانية الربناجمية 

  )باليورو(
  )باليورو(اجملموع   )باليورو(٢٠١١ )باليورو(٢٠١٠ 

 ٤١٨ ٨٨١ ٣٨ ٠٣٨ ٣٥٦ ١٩ ٣٨٠ ٥٢٥ ١٩  نفقات الربامج 

 ٥٨٥ ٠٥٤ ٥ ٢٨٥ ٥١٦ ٢ ٣٠٠ ٥٣٨ ٢  تكاليف دعم الربامج

 ٠٩٦ ٢٦٤ صفر ٠٩٦ ٢٦٤  املتداولتسوية احتياطي رأس املال 

 ٠٩٩ ٢٠٠ ٤٤ ٣٢٣ ٨٧٢ ٢١ ٧٧٦ ٣٢٧ ٢٢  مليزانية اإلمجالية املعتمدةا  

 ٢٢٣ ٢٦٦ ٤١ ٣٨٥ ٤٠٥ ٢٠ ٨٣٨ ٨٦٠ ٢٠   القيمة االسترشادية-االشتراكات 

ُينفق من اشتراكات الفتـرات املاليـة       رصيد مل   
  )مبالغ مرّحلة(السابقة 

٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ٧٠٠ 

 ٨٧٦ ٥٣٣ ١ ٩٣٨ ٧٦٦ ٩٣٨ ٧٦٦  احلكومة املضيفةمن مسامهة 

 ٠٩٩ ٢٠٠ ٤٤ ٣٢٣ ٨٧٢ ٢١ ٧٧٦ ٣٢٧ ٢٢  موع اإليراداتجم  

ساسية لالتفاقية   اإليرادات الفعلية للصندوق االستئماين للميزانية األ      ٢ويبني اجلدول     -٥
 مليـون   ٤٣,٣ تبلغ   ، وهي إيرادات  األوىل من فترة السنتني   ثمانية عشر   الخالل فترة األشهر    

القيمـة   يف املائة مـن إمجـايل        ٧٩يورو أو    مليون   ٣٢,٦ويشمل هذا املبلغ أساساً     . يورو
الفتـرات املاليـة   اشـتراكات  رصيد غري منفق من وشتراكات فترة السنتني؛ االسترشادية ال 

تربع مقدم  يورو، و  مليون   ٧,٨يبلغ  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨أي املبالغ املرحَّلة من الفترة      (السابقة  
  . مليون يورو١,٥ ة يبلغاملضيفمن احلكومة 

  ٢اجلدول 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ حىت امليزانية األساسيةإيرادات 

 

٢٠١١-٢٠١٠  
  )باليورو(

 ٤٥١ ٧٦٤ ٧  )أ(٢٠٠٩-٢٠٠٨مبالغ مرّحلة من الفترة 

 ٨٨١ ٩٠٨ ١٩  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة االتفاقية عن يمة االسترشادية الشتراكات الق

 ١٥٤ ٧٣٧ ١٢  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة شتراكات بروتوكول كيوتو عن القيمة االسترشادية ال

 ٨٧٦ ٥٣٣ ١  تربع مقدم من احلكومة املضيفة

 ٠٤٢ ٧٥٣  )أ(اشتراكات غري مسددة من السنوات السابقة

 ٦٤١ ٤  لة وردت مقدماًاشتراكات للسنوات املقب

 ٠٦٨ ٥٨١  )أ(ة ووفورات من الفترة السابقةفوائد وإيرادات متنوع

 ١١٣ ٢٨٣ ٤٣  )ب(إمجايل اإليرادات  

هو متوسط سـعر الـصرف   )  يورو٠,٦٩٩= دوالر الواليات املتحدة   (سعر الصرف املستخدم      )أ(
  .، حيثما كان ذلك منطبقا٢٠١١ًيونيه /حزيران ٣٠لتاريخ ألمم املتحدة  املعمول به يف االرمسي

  . يورو١ ٨٣١ ٢٨٥املتداول يبلغ احتياطي رأس املال   )ب(
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 الضوء على حالة االشتراكات غري املـسددة لالتفاقيـة للفتـرة            ٣اجلدول  ويسلط    -٦
 ٣٠فحـىت   .  بـاليورو  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  و بدوالرات الواليات املتحدة     ٢٠٠٩-١٩٩٦
 )١( مشتركاً ٢٠ مشتركني أو مخسة من أكرب       ١٠أكرب   اثنان من كن  يمل  ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران

 من أطـراف االتفاقيـة       طرفاً ١٩٥ومن بني   . ٢٠١١عام  عن  التفاقية  قد سددوا اشتراكاهتم ل   
أطراف قط أية اشـتراكات يف      مثانية  ومل تسدد   . ٢٠١١ اشتراكاهتم عن عام      طرفاً ١٢١سدد  

  .١٩٩٦ناخ منذ بدايتها يف عام امليزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري امل
  ٣اجلدول 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠االشتراكات غري املسددة لالتفاقية حبسب السنة حىت 
 املبلغ غري املسدد عدد األطراف

   :يناير من عام/ كانون الثاين١مستحقة بدوالرات الواليات املتحدة منذ 

٥٩٧ ٤ ٨ ١٩٩٦ 

٨١٣ ٧ ١١ ١٩٩٧ 

٧٣٣ ٢ ١٢ ١٩٩٨ 

٣٦٢ ٣ ١٢ ١٩٩٩ 

٤٧٧ ٣ ١٢ ٢٠٠٠ 

٩٣٥ ٣ ١٤ ٢٠٠١ 

٨٤٠ ٤ ١٤ ٢٠٠٢ 

٠٩٢ ٧ ١٧ ٢٠٠٣ 

٤٣٣ ١٥ ٢١ ٢٠٠٤ 

٣٨٩ ٣٣ ٢٤ ٢٠٠٥ 

٩٧٣ ٣٨ ٢٨ ٢٠٠٦ 

١٠٧ ٥٥ ٣٢ ٢٠٠٧ 

٢٨٨ ٧٢ ٣٨ ٢٠٠٨ 

٢٩٠ ١٧٩ ٥١ ٢٠٠٩ 

 ٣٢٩ ٤٣٢  اجملموع بدوالرات الواليات املتحدة

    :عاميناير من / كانون الثاين١مستحقة باليورو منذ 

٣٩١ ٣٧٦ ٧٥ ٢٠١٠ 

٩٦٠ ٣٩٦ ٤ ١٢١   ٢٠١١ 

 ٣٥١ ٧٧٣ ٤   اجملموع باليورو

حالة االشتراكات غري املسددة لربوتوكول كيوتـو       الضوء على    ٤اجلدول  يسلط  و  -٧
    .  بـاليورو  ٢٠١١-٢٠١٠للفتـرة   و بدوالرات الواليات املتحـدة      ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  
 ٢٠ مشتركني أو ثالثة من أكـرب        ١٠أكرب  د  أحكن  يمل  ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠فحىت  
  .٢٠١١عام  قد سددوا اشتراكاهتم للربوتوكول عن مشتركاً

__________  

 ٨٤,١ يف املائة، واشتراكات أكرب عشرين مشتركاً نسبة         ٦٩اشتراكات أكرب عشرة مشتركني نسبة      تشكل   )١(
  .يف املائة من جمموع القيمة االسترشادية لالشتراكات
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  ٤اجلدول 
  ٢٠١١ يونيه/ حزيران٣٠االشتراكات غري املسددة لربوتوكول كيوتو حبسب السنة حىت 

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

٥٦٧ ٢ ١٩ ٢٠٠٥ 

٤٣٥ ١١ ٢٤ ٢٠٠٦ 

٠٦٥ ٢٥ ٣٠ ٢٠٠٧ 

٩٥٩ ٤٣ ٤١ ٢٠٠٨ 

٢٨٣ ١٦٠ ٥٦ ٢٠٠٩ 

 ٣٠٩ ٢٤٣   اجملموع بدوالرات الواليات املتحدة  

    :من عاميناير / كانون الثاين١مستحقة باليورو منذ 

٥٠٠ ٢٦١ ٨٤  ٢٠١٠ 

٣١١ ٢٧٤ ١ ١٢١  ٢٠١١ 

 ٨١١ ٥٣٥ ١   اجملموع باليورو

 حسب الربنامج،   ٢٠١١-٢٠١٠ امليزانية األساسية املعتمدة للفترة      ٥ويبني اجلدول     -٨
        /حزيـران  ٣٠ فحـىت    .األوىل من فتـرة الـسنتني     الثمانية عشر   وكذلك النفقات لألشهر    

 يف املائة من امليزانية املعتمدة لفترة ٦٦,٢يورو أو  مليون ٢٥,٧، بلغت النفقات ٢٠١١يونيه 
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

  ٥اجلدول 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠النفقات حبسب الربنامج حىت امليزانية األساسية املعتمدة و

 

للفترة امليزانية املعتمدة 
 )باليورو(النفقات  )باليورو (٢٠١١-٢٠١٠

اإلنفــاق كنــسبة 
  مئوية من امليزانية

      الربنامج- ألف

 ٧٢٫٠ ٩٠٤ ٨٤٣ ٢ ٠٢٦ ٩٥٠ ٣  التوجيه التنفيذي واإلدارة

 ٦٣٫٨ ٢٥٤ ٢٤٦ ٥ ٧٢٤ ٢٢٦ ٨  اإلبالغ والبيانات والتحليل

 ٦٦٫٩ ٣١١ ٤٤٤ ٣ ١٦٩ ١٤٥ ٥  الدعم املايل والتقين

 ٦٩٫٢ ٥٢٤ ٠٩٥ ٣ ٤٤٣ ٤٧٢ ٤  التكيف والتكنولوجيا والعلم

 ٥٧٫٧ ٩١٦ ٤٩٠ ٥١٠ ٨٥١  آليات التنمية املستدامة

 ٥٦٫٢ ٥٩٨ ٧٤٩ ١ ٨٤٤ ١١٥ ٣  الشؤون القانونية

 ٧٩٫١ ٥٦٦ ٢٨٧ ٢ ٢٥٨ ٨٩١ ٢  ات شؤون املؤمتراتخدم

 ٦٥٫٩ ٢١٠ ١٤١ ٢ ٦٤٠ ٢٥١ ٣  االتصاالت وإدارة املعارفخدمات 

 ٦٣٫٠ ٣٠٩ ٦٤٧ ٢ ٣١٢ ٢٠٠ ٤  خدمات تكنولوجيا املعلومات

 ٦٤٫٧ ٣٢٧ ٧٩٧ ١ ٤٩٢ ٧٧٦ ٢  )أ( تكاليف التشغيل على نطاق األمانة-باء 

 ٦٦٫٢ ٩١٩ ٧٤٣ ٢٥ ٤١٨ ٨٨١ ٣٨  )ب()باء+ألف(اجملموع   

  .يدير برنامج اخلدمات اإلدارية تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  )أ(
  .وتسوية احتياطي رأس املال املتداولالربامج ال يشمل تكاليف دعم   )ب(
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 حسب وجـه    ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية األساسية املعتمدة للفترة      ٦اجلدول  عرض  وي  -٩
" تكاليف املوظفني " وتشمل فئة    .٢٠١١يونيه  /حىت آخر حزيران  النفقات   عن   اإلنفاق فضالً 

الرواتب والتكاليف العامة للموظفني املعينني يف وظائف معتمدة، ورواتب املوظفني بعقـود            
وأُدرج اخلرباء اخلارجيون، أفراداً    . قصرية األجل، وتكاليف املساعدة املؤقتة والعمل اإلضايف      

ض نفقات سفر املـوظفني يف بعثـات        وُتعر". اخلرباء االستشاريون "ومؤسسات، ضمن فئة    
وتـشمل فئـة   . رمسيـة الشاورات غري املعمل والرمسية منفصلة عن سفر اخلرباء إىل حلقات  

املبالغ املدفوعة إىل موردي خمتلف السلع واخلدمات وغريها مـن          " تكاليف التشغيل العامة  "
 الـيت  مل املبـالغَ فهي تش " املنح واملسامهات "أما  . تكاليف التشغيل مثل تكاليف االتصاالت    

 الـيت  أملانيا بإىل وحدة اخلدمات املشتركة لألمم املتحدة يف بون       ، من أجل إدارة املباين،      ُتدفع
 السنوية املقدمة   املسامهةَتشمل أيضاً   بتقدمي اخلدمات اللوجستية واإلدارية إىل األمانة، و      ُتعىن  

  .إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
  ٦اجلدول 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠النفقات حىت امليزانية األساسية املعتمدة و

  وجه اإلنفاق
للفترة امليزانية املعتمدة 

  )باليورو(ات ـالنفق  )باليورو( ٢٠١١-٢٠١٠
النفقات كنـسبة

 امليزانيةمئوية من 
 ٦٦٫٩ ٧٢٧ ٣٦٣ ١٩ ٢٣٣ ٩٢٤ ٢٨  تكاليف املوظفني

 ٧٩٫٧ ٩٣٨ ٠١٩ ١ ٠٢٥ ٢٧٩ ١  اخلرباء االستشاريون

 ٥١٫٨ ١٩٨ ٩٣٨ ٨٨٧ ٨١١ ١  أفرقة اخلرباء

 ٧٨٫٩ ٦٤٥ ٠٤٦ ١ ٠٧٠ ٣٢٧ ١  سفر املوظفني

 ٥٦٫٥ ٣٦٣ ٢٦٦ ٢ ٢٢٥ ٠٠٨ ٤  تكاليف التشغيل العامة

 ٧٢٫٤ ٠٤٨ ١٠٩ ١ ٩٨٧ ٥٣٠ ١  املنح واملسامهات

 ٦٦٫٢ ٩١٩ ٧٤٣ ٢٥ ٤١٨ ٨٨١ ٣٨  )أ(وعماجمل  

 تياطي رأس املال املتداوليستثين تكاليف دعم الربامج وتسوية اح  )أ(

 ٣٠ حـىت  يف املائـة  ٧٥أوجه اإلنفاق دون معدل التنفيذ املثايل البـالغ  بعض  وتظل    -١٠
فتكاليف أفرقة اخلرباء، على سبيل املثال، ظلت منخفـضة يف األشـهر           . ٢٠١١يونيه  /حزيران
ت جلنـة   ويرجع ذلك أساساً إىل كون عدد اجتماعـا        عشر األوىل من فترة السنتني،       ةالثماني

وكان هذا يف جزء منه نتيجة لالسـتخدام الواسـع النطـاق            . االمتثال أقل مما كان خمططاً له     
الالزمـة  احلـضورية  للوسائل اإللكترونية لصنع القرار، مما أدى إىل اخنفاض عدد االجتماعات       

س كانت تشكّل أسا   اليت   ،ستعراضخرباء اال أفرقة  نشر تقارير   تأخر   عن   فضالً،  للجنة االمتثال 
اإلنفـاق  وجه  املتوقعة يف إطار    وسُيعاد ختصيص الوفورات    . مسائل التنفيذ فرع اإلنفاذ يف    نظر  
 .)٢(أو أنشطة أخرى ذات أولوية وغري ممولة/شاريع وهذا مل
__________  

 مـن   ١٢حو املبني يف الفقرة     ختصيص لألموال للسلطة املمنوحة لألمني التنفيذي، على الن       ضع أي إعادة    خت )٢(
يأذن لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني كل من بنود االعتمادات الرئيـسية            " الذي   ١٥-م أ /١٢املقرر  

 يف املائة من جمموع اإلنفاق املقدر لبنود االعتمـاد هـذه،   ١٥، وحبد إمجايل ال يتجاوز  ١املبينة يف اجلدول    
  ". يف املائة٢٥ن بنود االعتمادات هذه شريطة أال يتجاوز التخفيض يف كل بند م
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اإلنفـاق  نسبة  فإن  ،  دون املتوقع كانت  اإلنفاق األخرى   أوجه  لى الرغم من أن     وع  -١١
على سـبيل املثـال،     ف. أو نصف سنوي  سنوي  على حنو   ُتسدد  ن بعض املدفوعات    زيد أل تس

فاتورة املدفوعات لبعض اخلدمات مرة واحدة أو مرتني        يرسل برنامج متطوعي األمم املتحدة      
اللغـات،  دروس  أماكن العمل املشتركة، و   وهي تشمل املدفوعات املتعلقة ب    يف السنة،   فقط  

نفقات تكاليف  أن تزيد    إضافة إىل ذلك، يتوقع   و .ما إىل ذلك   والربيد و  ،ورسوم االتصاالت 
ـ     املوظفني يف األشهر الستة املقبلة       املنح التعليميـة للعـام     بسبب تسوية املدفوعات املتعلقة ب

 .٢٠١١-٢٠١٠الدراسي 

 االتفاقيةالصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية   - باء  

 ممثلي  مشاركةالدعم لتسهيل   تفاقية  االالصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية      يقدم    -١٢
 رحلة انتقالية ا مب اقتصاداهتاألطراف والبلدان األطراف اليت متر      األطراف املؤهلة من البلدان النامية      

وتعتـرب األطـراف    . التربعاتوهيئاته الفرعية معتمداً يف ذلك على       يف دورات مؤمتر األطراف     
      لـي اإلمجـايل   مل يتجاوز متوسط نصيب الفرد فيها مـن النـاتج احمل  إذا مؤهلة لتلقي التمويل  

   . وفق إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة         ٢٠٠٨ دوالر يف عام     ٧ ٥٠٠ مبلغ
  . دوالر يف حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية١٤ ٠٠٠وُرفع هذا احلد األقصى إىل 

ة تفاقياال إيرادات نفقات الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية         ٧ويبني اجلدول     -١٣
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بلغت التربعات اليت تلقتها        ف. ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠حىت  
     الـيت وردت يف   التربعـات   مستوى   اجلدول بوضوح تدين  ويربز  .  دوالر مليون ٩,١ األمانة
         . ٢٠١٠دوالر يف عـام      مليـون    ٧,٦مببلـغ   مقارنـة   )  مليون دوالر  ١,٥ (٢٠١١عام  

مـن   اإليرادات من التربعات الواردة حىت تارخيه، إضافة إىل رصيد املبلغ املرحَّل          وبلغ جمموع   
 . مليون دوالر١٤,٦ املتنوعة، توالفوائد والتسويات واإليرادا، ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 

 ٢٠١١-٢٠١٠ األوىل من فترة السنتني ثمانية عشروبلغت النفقات خالل األشهر ال    -١٤
، دوراتمشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف سبع       تكاليف    غطت  مليون دوالر  ١١ما يعادل   

، دون   مليـون دوالر   ٣,٦النفقـات   املتبقية بعد خصم    اإليرادات   ونتيجة لذلك، بلغ رصيد   
هـذا  سُيـستعمل   و.  كاحتياطي تـشغيلي    جانباً  املوضوع  دوالراً ٨١٤ ٢١٥مبلغ  حساب  

 االستئماين، يف تغطية تكاليف ترد إىل الصندوقأخرى الرصيد املتبقي، إضافة إىل أي تربعات      
املقـرر عقـدمها يف   ، ني املخصصنيالعاملدوريت الفريقني األطراف املؤهلة يف ممثلي مشاركة  

تكاليف مشاركة األطراف املؤهلة    وتغطية  ،  ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول يف  مدنية بنما، بنما    
اجتمـاع  /ر األطـراف  ملـؤمت السابعة  عشرة ملؤمتر األطراف ويف الدورة      السابعة  يف الدورة   

 .، جنوب أفريقيا يف هناية السنةديرباناألطراف املزمع عقدمها يف 
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  ٧اجلدول 
اإلطارية بشأن تغري  حالة الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠املناخ حىت 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  

   اإليرادات

 ٩٦٦ ٥٩٦ ٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٨رحل من فترة السنتني املبلغ امل

 ٠٥٢ ٢٤٢  السابقةالفترات الوفورات من التزامات 

 ٠٠٥ ٦٠٨ ٧  ٢٠١٠التربعات الواردة عام 

 ٧٦٤ ٤٧٦ ١  ٢٠١١التربعات الواردة عام 

 ٧٦٣ ٢٨٣ ١  البدء الفوري آللية التنمية النظيفةبند تسوية 

 ١١٠ ١١٢  الفوائد

 ٢٤٦ ٢٨٨  إيرادات متنوعة

  ٩٠٦ ٦٠٧ ١٤  جمموع اإليرادات  

   النفقات

 حلضور الدورة احلادية عشرة لفريق العمل التعاوين والدورة التاسعة لفريـق             مشاركاً ١٩٢سفر  
  االلتزامات اإلضافية

٠١٩ ٦٥١ 

 مشاركني حلضور الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية            ٢٠٤سفر  
 والدورة العاشرة   ة العلمية والتكنولوجية والدورة الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية        للمشور

  لفريق العمل التعاوين

٣٦٣ ٣٠٢ ١ 

والـدورة الثالثـة     لفريق العمل التعاوين  من املشاركني حلضور الدورة احلادية عشرة        ٢٠٢سفر  
  لفريق االلتزامات اإلضافيةعشرة 

٧٤٧ ٠٢١ ١ 

عـشرة  الرابعة  والدورة  الثانية عشرة لفريق العمل التعاوين،       حلضور الدورة    كاً مشار ٢٥٤سفر  
 ٩٩٩ ٠٦٩ ١  لفريق االلتزامات اإلضافية

والدورة الـسادسة ملـؤمتر     ملؤمتر األطراف،    حلضور الدورة السادسة عشرة       مشاركاً ٣٤٩سفر  
لفرعيـة للتنفيـذ واهليئـة      ، والدورة الثالثة والثالثني لكل من اهليئة ا       اجتماع األطراف /األطراف

والـدورة  عشرة لفريق العمل التعـاوين      الثالثة  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة      
  لفريق االلتزامات اإلضافيةاخلامسة عشرة 

٧٢٤ ٢٤٢ ٣ 

عشرة السادسة  عشرة لفريق العمل التعاوين والدورة      الرابعة   حلضور الدورة     مشاركاً ١٩٨سفر  
 ٣٦٢ ٩٣٥  زامات اإلضافيةلفريق االلت

 مشاركني حلضور الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ واهليئـة       ٢٠٩سفر  
عـشرة لفريـق    الرابعة  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وحلضور اجلزء الثاين من الدورة          

  .عشرة لفريق االلتزامات اإلضافيةالسادسة العمل التعاوين والدورة 

٥٩١ ٤٩٢ ١ 

 ٩٥٩ ٢٦  تكاليف أخرى تتعلق بالسفر

 ٧٦٤ ٧٤٢ ٩  اجملموع الفرعي

 ٥٥٩ ٢٦٦ ١   تكاليف دعم الربامج

 ٣٢٣ ٠٠٩ ١١  جمموع النفقات  

 ٥٨٣ ٥٩٨ ٣  )أ(الرصيد  

  . من دوالرات الواليات املتحدة دوالرا٨١٤ً ٢١٥ال يشمل احتياطي التشغيل البالغ   )أ(
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  لألنشطة التكميليةالصندوق االستئماين  - جيم  

ال يزال عدد من األنشطة الرئيسية املقررة ميّول من الصندوق االستئماين لألنـشطة               -١٥
كّن األمانة من تنفيذ برنامج     ميالتكميلية من خالل التربعات املقدمة من األطراف، األمر الذي          

يـق العامـل    الفر، ويشمل ذلك دعم مفاوضـات       العمل لفترة السنتني احلالية بفعالية أكرب     
املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول            

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل         و )فريق االلتزامات اإلضافية  (كيوتو  
  .)فريق العمل التعاوين(األجل مبوجب االتفاقية 

 ٣٠حىت  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية     إيرادات ونفقات    ٨اجلدول  ويبني    -١٦
 .٢٠١١يونيه /حزيران

بيد . دوالرمليون   ٢٣,٣ بلغت التربعات الواردة خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير       و  -١٧
 مليون دوالر   ١٩,٢ مليون دوالر مقابل     ٤,١مل تبلغ سوى     ٢٠١١أن التربعات الواردة عام     

التنازيل للتربعات  هذا االجتاه   تواصل  ما  وإذا  . ٢٠٠٩  مليون دوالر عام   ٢٤,٢ و ٢٠١٠عام  
تأثري كبري على قـدرة     لذلك  سيكون  فالصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية،     املقدمة إىل   

 .اليت كُلفت هبااألمانة على تنفيذ مجيع األنشطة 

د رصياللصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية     إليرادات ا خرى  األصادر  وتشمل امل   -١٨
إيـرادات  ، و  مليـون دوالر   ٢٠,٦ البـالغ    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية فترة السنتني    من  املرحل  

والوفورات اليت حتققت مـن التزامـات       وإيرادات أخرى،    التنفيذ املشترك رسوم  لفوائد، و ا
ورصـدها  النظيفة  بند البدء الفوري آللية التنمية      السابقة، وإعادة ختصيص مبالغ من      الفترات  

 .٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠  مليون دوالر حىت٤٩,٢ املشترك، مبا جمموعه شاريع التنفيذمل

 ٣٠ حىت   دوالر مليون   ٣٠,٨وبلغت نفقات الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية         -١٩
 أيدوالر مـع     مليـون    ١٨,٥البـالغ   الرصيد غري املنفق    ُيستخدم  سو. ٢٠١١يونيه  /حزيران

ـ و. لفترة املتبقية من فترة السنتني هـذه      ايف  أخرى لتمويل األنشطة اجلارية     تربعات   ُترحَّل س
  .فترة السنتني املقبلةإىل األموال غري املنفقة 
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  ٨اجلدول 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠حالة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية حىت 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

   اإليرادات

 ٣٧٩ ٥٦٤ ٢٠   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من ميزانية الفترة 

 ٩٦٩ ٢٢٧ ١  املاحنني  إىلاملعاد دفعهاالوفورات اليت حتققت من التزامات الفترة السابقة واملبالغ 

 ٧٢٦ ١٩٧ ١٩ ٢٠١٠ الواردة عام التربعات

 ٥٥٧ ١١٥ ٤ ٢٠١١التربعات الواردة عام 

 ١٦٠ ٢١٨ ٢ البدء الفوري آللية التنمية النظيفةبند تسوية 

 ٢٨١ ٤١٧ ١  واإليرادات املتنوعةرسوم التنفيذ املشترك

 ٦٢٤ ٤٧٤  الفوائد 

 ٦٩٦ ٢١٥ ٤٩  جمموع اإليرادات  

   النفقات

 ١٢٤ ٢٦٥ ٢٧  النفقات وااللتزامات

 ٠٥٥ ٤٩٩ ٣  تكاليف دعم الربامج

 ١٧٩ ٧٦٤ ٣٠  جمموع النفقات  

 ٥١٧ ٤٥١ ١٨  )أ(الرصيد  

  .ن دوالرات الواليات املتحدة م دوالرا٢ً ٦٥٣ ٨٤٧ال يشمل احتياطي التشغيل البالغ   )أ(

 الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة  - دال  

لصندوق االستئماين آللية التنميـة     ا الضوء على إيرادات ونفقات      ٩اجلدول  يسلط    -٢٠
فتـرة   مليون دوالر خالل     ١٥٢,٣وتبلغ اإليرادات   . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠حىت  النظيفة  
 ٨٢البـالغ   السنتني السابقة   الرصيد املرحل من فترة     اساً  ويشمل أس  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
  . مليون دوالر٧١,٧البالغة ، ورسوم آلية التنمية النظيفة دوالرمليون 
؛ دوالر مليـون    ٤٧,٦ما يعـادل     ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠حىت  وبلغت النفقات     -٢١

طي التـشغيلي    مليون دوالر بعد حساب االحتيا     ٥٩,٦ونتيجة لذلك بلغ الرصيد غري املنفق       
 . مليون دوالر٤٥البالغ 

لية التنمية النظيفة، انظر التقريـر      آلحصول على معلومات مفصلة عن أداء ميزانية        ول  -٢٢
 اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافالتنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل      الذي قدمه اجمللس    السنوي  

(FCCC/KP/CMP/2011/3). 
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  ٩اجلدول 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠اين آللية التنمية النظيفة حىت حالة الصندوق االستئم

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

   اإليرادات

 ٦٨٤ ٩٥٤ ٨١  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من الفترة 

 ٨٨٠ ٣١   ٢٠١٠التربعات الواردة عام 

 ٢٤٥ ٦٩٥ ٧١  رسوم آلية التنمية النظيفة

 -٩٢٣ ٥٠١ ٣  ةتسوية بند البدء الفوري آللية التنمية النظيف

 ٩٣٣ ٨٧  املاحنني  إىلاملعاد دفعها السابقة واملبالغ اتالوفورات اليت حتققت من التزامات الفتر

 ٣٦٦ ٩٩٥ ١   متنوعةتفوائد وإيرادا

 ١٨٥ ٢٦٣ ١٥٢ جمموع اإليرادات  

    وجه اإلنفاق

 ٢٦٨ ٧٣٩ ٢٤  تكاليف املوظفني

 ٦٥٩ ٣٩٣ ٧   واخلرباءاخلرباء االستشاريون

 ٦٤٨ ٥٧٤ ١  ملوظفنيسفر ا

 ٤٢٩ ٩٠٩ ٢  سفر املمثلني

 ٣٦٤ ٩٣٤ ٣  نفقات التشغيل

 ٠٠٠ ٥٩٨  املنح واملعونات واملسامهات

 ٩٤٤ ١١٣ ١  نفقات أخرى

 ٨٣١ ٣٦٠ ٥   تكاليف دعم الربامج

 ١٤٣ ٦٢٤ ٤٧  جمموع النفقات  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥  االحتياطي التشغيلي: ناقصاً

 ٠٤٢ ٦٣٩ ٥٩  الرصيد  

 ق االستئماين لسجل املعامالت الدوليةالصندو  - هاء  

 ٣٠ حـىت لصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدولية      إيرادات ا  ١٠اجلدول  يبني    -٢٣
 ٧,٨ما يعـادل     ٢٠١١-٢٠١٠يف فترة السنتني    وبلغت اإليرادات   . ٢٠١١يونيه  /حزيران
 مليون ٢و) ني يف املائة من رسوم فترة السنت  ٩٠(حمصلة   مليون رسوم    ٥,٤منها   ،يورومليون  

 .فوائد وإيرادات متنوعة مليون يورو ٠,٣٥ومن فترة السنتني السابقة، يورو رصيد مرحَّل 
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  ١٠ اجلدول
 ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل حىت حالة

  )باليورو(
  

  اإليرادات
 ٢٤٧ ٠٠٤ ٢  )أ(٢٠٠٩-٢٠٠٨الرصيد املرحل من الفترة 

 ٣٢٧ ٤٤٧ ٥  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  يف حتصيلهال املعامالت الدويل اليت مت رسوم سج

 ٧٨٧ ٣٤٧  )أ(فوائد وإيرادات متنوعة

 ٣٦١ ٧٩٩ ٧  )ب(جمموع اإليرادات  

هو متوسط سعر الـصرف     )  يورو ٠,٦٩٩= دوالر الواليات املتحدة    (سعر الصرف املستخدم      )أ(
  .، حيثما كان ذلك منطبقا٢٠١١ًيونيه /حزيران ٣٠لتاريخ ألمم املتحدة  املعمول به يف االرمسي

 . يورو٢٤٥ ٠٨٠يبلغ االحتياطي التشغيلي   )ب(

 حسب وجه اإلنفـاق،     ٢٠١١-٢٠١٠ امليزانية املعتمدة للفترة     ١١ن اجلدول   ويبّي  -٢٤
 ٣٠حـىت    عن النفقات يف إطار الصندوق االستئماين لـسجل املعـامالت الدوليـة              فضالً

الرصيد غـري  بلغ حساب النفقات اإلمجالية واحتياطي التشغيل،  بعد  و. ٢٠١١يونيه  /حزيران
للحصول على معلومات مفصلة عـن أداء ميزانيـة   و. يورو مليون ٣,٤صندوق الاملنفق من   

مبوجب ، املقدم   سجل املعامالت الدويل  إلدارة  انظر التقرير السنوي    ،  سجل املعامالت الدويل  
  .(FCCC/KP/CMP/2011/7) بروتوكول كيوتو

  ١١ دولاجل
يف إطار الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل، حسب  النفقاتامليزانية املعتمدة و

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠حىت وجه اإلنفاق، 

  وجه اإلنفاق
للفتـرة  امليزانية املعتمـدة    

  )باليورو (٢٠١١-٢٠١٠
 / حزيران ٣٠النفقات حىت   

  )باليورو (٢٠١١يونيه 
النفقات كنسبة 

  ةيزانمئوية من املي
 ٧٢٫٧ ٨٩٦ ٠٧٦ ١ ٩٣٠ ٤٨١ ١  تكاليف املوظفني

 ٧٠٫٥ ٦٦٨ ٤٠٠ ٢ ١٨٤ ٤٠٦ ٣  املتعاقدون واخلرباء االستشاريون

 ٢٦٫٣ ٨٩٦ ١٢ ٩٥١ ٤٨  أفرقة اخلرباء

 ٤٥٫٨ ٨٠٧ ١٢ ٩٧٢ ٢٧  سفر املوظفني

 واملـسامهات   نفقات التشغيل العامة  
  يف اخلدمات املشتركة

٥٠٫٧ ٣٧٧ ١٣٢  ١٠٢ ٢٦١ 

 ٧٠٫٠ ٥٠٤ ٤٧٥ ٣٩٨ ٦٧٩   دعم الربامجتكاليف 

 ٦٩٫٦ ١٤٨ ١١١ ٤ ٥٣٧ ٩٠٥ ٥  النفقاتإمجايل   
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 خلاصة املقدمة من حكومة أملانياالصندوق االستئماين للمسامهة السنوية ا  - واو  

 يف       تفاقيـة االأمانـة   حكومة أملانيا، يف إطار العرض الذي قدمته الستـضافة          تقدم    -٢٥
       مـسامهة واسـتلمت   . يـورو  مليـون    ١,٨ إىل األمانة قدرها     مسامهة سنوية خاصة  ،  بون
هـذه   تخدم وقد اسـتُ   .٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠بالكامل حبلول    ٢٠١١-٢٠١٠لفترة  ا

صندوق (املسامهة يف الصندوق االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا      
    رات اليت عقدت يف بـون خـالل الفتـرة         الترتيبات اللوجستية للدو  لتغطية تكاليف   ) بون

 .املشمولة بالتقرير

 ٣٠حىت   ٢٠١١-٢٠١٠ إيرادات ونفقات صندوق بون يف الفترة        ١٢ويبني اجلدول     -٢٦
يـورو واحتيـاطي     مليـون    ٣,٥البالغة  النفقات  إمجايل  بعد حساب   و. ٢٠١١يونيه  /حزيران

  .يورو ١٥٤ ٩٧٠يبلغ الصندوق  غري املنفق منالرصيد فإن يورو،  ٢٠٩ ٧٠٠البالغ التشغيل 
  ١٢ اجلدول
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ صندوق بون حىت حالة

  )باليورو(
  

   اإليرادات

 ١٣٩ ٢٨٢  )أ(٢٠٠٩- ٢٠٠٨الرصيد املرحل من الفترة 

 ٠٤٤ ٥٧٩ ٣  املسامهات

 ٣٧٨ ٢٤  ة وتسويات الفترات السابقةالفوائد وإيرادات متنوع

 ٥٦١ ٨٨٥ ٣  جمموع اإليرادات  

   نفقاتال

 ٠٣٢ ٧٢٣ ٢  دعم املؤمترات

 ٧١٦ ٣٨٨  الدعم اإلعالمي للمؤمترات

  ٩٨٠ ٦  حصة تكاليف اخلدمات املشتركة

  ١٦٣ ٤٠٢   تكاليف دعم الربامج

 ٨٩١ ٥٢٠ ٣  جمموع النفقات  

 ٦٧٠ ٣٦٤  )ب(الرصيد  

ـ    )  يورو ٠,٦٩٩= دوالر الواليات املتحدة    (سعر الصرف املستخدم      )أ( صرف هو متوسط سعر ال
  .، حيثما كان ذلك منطبقا٢٠١١ًيونيه /حزيران ٣٠لتاريخ ألمم املتحدة  املعمول به يف االرمسي

  . يورو٢٠٩ ٧٠٠ال يشمل احتياطي التشغيل البالغ   )ب(

 تكاليف دعم الربامج  - زاي  

 يف املائة كرسوم إضافية جلميع      ١٣وفقاً لإلجراءات املالية لألمم املتحدة، ُتدفع نسبة          -٢٧
تقدم يف إطار   ومعظم هذه اخلدمات    . اديق االستئمانية لالتفاقية لتغطية اخلدمات اإلدارية     الصن

       أما اخلـدمات املركزيـة كمراجعـة احلـسابات        . برنامج اخلدمات اإلدارية داخل األمانة    
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جداول رواتب املوظفني وخدمات االستثمار واخلزينة فتقدمها األمم املتحدة مقابـل           إدارة  و
  .يفهاسداد تكال

 األوىل مـن    شهراًلفترة الثمانية عشر     حالة تكاليف دعم الربامج      ١٣ويبني اجلدول     -٢٨
 ٢٦,٧، بلغت اإليـرادات     ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠وحىت  . ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني   

 ١٥,٣، و  مليون دوالر رصيد مرحَّل من فترة الـسنتني الـسابقة          ١٠,٧مليون دوالر، منها    
  .تنوعةامليرادات اإلفوائد و مليون دوالر لل٠,٦٧ وم الربامج،تكاليف دعمليون دوالر ل

دوالر لتغطية تكاليف املـوظفني      مليون   ١٢,٩مبلغ  خدم  ، استُ  نفسها خالل الفترة و  -٢٩
اخلدمات اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة      بلغت تكاليف    و ،املوظفنياملتعلقة ب غري  التكاليف  و

حتيـاطي  االبعد حـساب    و. ٢٠١١يونيه  /انحزير ٣٠  حىت دوالر مليون   ٠,٧يف جنيف   
تكاليف دعم  بمن احلساب اخلاص     الرصيد املتبقي يصبح   مليون دوالر،    ٤,٥ي البالغ   التشغيل

  .دوالر مليون ٨,٦الربامج 
  ١٣ اجلدول
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ تكاليف دعم الربامج حىت حالة

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

   اإليرادات

 ٩٣٨ ٧٣١ ١٠  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ل من الفترة الرصيد املرحَّ

 ٠٣٢ ٢٩٠ ١٥  إيرادات تكاليف دعم الربامج من الصناديق االستئمانية

  ٥٦٠ ٦٦٨  فوائد وإيرادات متنوعة

 ٥٣٠ ٦٩٠ ٢٦  جمموع اإليرادات  

   النفقات

 ٦٧٦ ٣٥٦ ١٠  تكاليف موظفي األمانة

 ٤٧٤ ٥٦٢ ٢  تكاليف األمانة غري املتعلقة باملوظفني

 ١٤٣ ٧١٤  كاليف اخلدمات املشتركةحصة ت

 ٢٩٣ ٦٣٣ ١٣  جمموع النفقات  

 ٧٤٨ ٤٨٠ ٤  االحتياطي التشغيلي: ناقصاً

 ٤٨٩ ٥٧٦ ٨  الرصيد  

 إجناز الربامج  - ثالثاً 

 وإىل الواليـات    ٢٠١١-٢٠١٠يستند إجناز الربامج إىل برنامج عمل فترة السنتني           -٣٠
ولذلك ينبغي أن ُيقرأ هذا الفرع مقترناً بالوثيقة        . املسندة إىل األمانة بعد عرض برنامج العمل      

FCCC/SBI/2009/2/Add.1اليت تبني برنامج العمل .  
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برنامج، وتبني  املرتبطة بكل   لمسؤوليات  لالفروع التالية عرضاً عاماً موجزاً      وتتضمن    -٣١
سـهمت يف   مدى إجناز النتائـج املتوقعة لربنامج العمل لفترة السنتني، وتوجز األنشطة اليت أ           

  .وترد يف املرفق الثالث بيانات إضافية بشأن أداء كل برنامج. حتقيق إجنازات األمانة

 التوجيه التنفيذي واإلدارة  - ألف  

يتمثل اهلدف العام لربنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة يف ضمان اسـتجابة األمانـة               -٣٢
ويـشمل  . م لعمـل األمانـة    الحتياجات هيئات االتفاقية وبروتوكول كيوتو واالتساق العا      

 ومع أصحاب املصلحة     منظومة األمم املتحدة    داخل أنشطة التواصل والتعاون  تنسيق  الربنامج  
اجتماع األطراف، وتوجيه   / مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    ، ودعم رئيس ومكتيب   الرئيسيني

  .الدعم املقدم إىل العملية احلكومية الدولية على نطاق األمانة
 على دعم اجلهود املتضافرة لألطراف للبناء       ، خالل فترة اإلبالغ،   الربنامج يف   وُركَِّز  -٣٣

عقـب   و .اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   أحدث مقررات   على نتائج   
يف النصف  ،  أُدرجت ضمن أولويات الربنامج   املقررات التارخيية الواردة يف اتفاقات كانكون،       

ادة تنظيم موارد األمانة من أجل مساعدة األطراف على حنو  إعمسألة  ،  ٢٠١١األول من عام    
ومشلت هذه اجلهود إعادة تنظيم مـسارات العمـل         . ملقرراتالتنفيذ الفوري هلذه ا   يف  فعال  

املهارات املتاحة، وإجياد إطـار     االستفادة املثلى من    هبدف القضاء على االزدواجية، وحتسني      
التنسيق واإلشراف على تنفيذ    ُعزز  الوة على ذلك،    عو. الشاملة املسائلبشأن  معزز للتعاون   

 .الربنامجالتنفيذ يف إطار  اتفاقات كانكون من خالل إنشاء وحدة استراتيجية

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف مؤمتر األطراف و  رئيسي   دعمالربنامج  وتواصل يف إطار      -٣٤
. مـات اإلضـافية   دعم األمانة لعمل فريق العمل التعاوين وفريـق االلتزا        وتنسيق  األطراف  

ومع ذلـك،   . الالزمةلضمان توافر املوارد    األموال  واضطلعت األمينة التنفيذية بأنشطة جلمع      
 تغري املنـاخ الـذي عقـد يف     بشأنمؤمتر األمم املتحدة    اليت قُدمت لدعم    كانت املسامهات   

 . كبريةفجوات متويلال تزال هناك  غري كافية و٢٠١١أبريل /نيسانبانكوك، تايلند، يف 

ـ  ة األمين توكفل  -٣٥  إصـدار تقـارير دورات مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر            ة التنفيذي
 يف الوقـت    االلتزامات اإلضـافية  العمل التعاوين وفريق    اجتماع األطراف وفريق    /األطراف
ـ           املناسب كـانكون   ات، فضالً عن جتميع املعلومات املقدمة من األطراف فيما يتعلق باتفاق

  .شبكة اإلنترنت يفونشرها على موقع االتفاقية 
ألمـم  اداخل األمانة فيما يتعلق بالتعاون مع أمانـة         وتعزز الدور التنسيقي للربنامج       -٣٦

تنفيذ مقـررات   املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية يف دعم عملية االتفاقية و         
ـ  األم تانتـدب ولتحقيق هذه الغاية،    . اجتماع األطراف /ومؤمتر األطراف مؤمتر األطراف     ةين

الوصول إىل جمموعة   وميثل  .  األمانة للعمل مع مكتب األمني العام      يموظفحد كبار   أ ةالتنفيذي
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 وغريه من الوكـاالت إحـدى     واسعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك مكتب األمني العام         
 .٢٠١١يف النصف األول من عام أولويات كبري املوظفني الذي ُعيِّن 

اليت تعاين منها   لقيود امليزانية    ا منه ، إدراكاً ة التنفيذي ة األمين تأطلق،  ٢٠١١ويف عام     -٣٧
، سلسلة من املبادرات هتدف إىل ترشيد       " أكرب ذكاءبالعمل  "لحاجة إىل   لاحلكومات الوطنية و  

استعراض : اجلهود اجلارية يف هذا الصدد مجلة أمور منها       وتشمل  . استخدام املوارد يف األمانة   
املعامالت أمتتة  هبدف زيادة   ) الوثائقال يف جمال اإلدارة وإنتاج      على سبيل املث  (ألمانة  اعمليات  

تعزيز القدرة على  واستكشاف خيارات  ؛للتعاون الداخلي واستحداث منرب   ؛  وتقليص تكلفتها 
ويـرد  .  أكثر فعاليـة   عقد املؤمترات عن طريق اإلنترنت الستخدام وقت املوظفني استخداماً        

 مـن االسـتخدام   ٢٠١٣-٢٠١٢لها يف فترة السنتني  اليت ُيتوخى حتصي  كاسب  املتقرير عن   
  .FCCC/SBI/2011/Inf.15 يف الوثيقةالفعال هذا 

. حفظ صـحتهم   لضمان رفاه املوظفني و    اً خاص اً جهد ة التنفيذي ةاألمين تبذل،  أخرياً  -٣٨
      مـن التـدابري    اًرضا املوظفني وعدد  درجة  يف هذا الصدد دراسة     املتخذة  ومشلت املبادرات   

ة إىل زيادة املساحة الفعلية لبيئة العمل وحتسني خدمات دعم املوظفني والعالقات بـني              الرامي
 .املوظفني واإلدارة

  والبيانات والتحليلاإلبالغ  - باء  

تقدمي الدعم التنظيمي لنظـام اإلبـالغ       برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل     يشمل    -٣٩
وخـالل الفتـرة    . املرفق األول لالتفاقية  يف الدول األطراف املدرجة يف      برمته  واالستعراض  

الربنامج تقدمي الدعم إلرسـاء عمليـة قويـة لإلبـالغ           يف إطار   واصل  تاملشمولة بالتقرير،   
      جولـة  عن طريـق إجـراء      ،  واالستعراض مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا      

اف املدرجة يف املرفـق      لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطر     الستعراضات السنوية  ل ٢٠١٠عام  
األول، مع مواصلة استعراض املعلومات اليت قدمتها األطراف املدرجـة يف املرفـق األول يف               

 الستعراض قوائم اجلرد املتعلقة هبـذه       ٢٠١١عام  جولة  وبدء  لبالغ الوطين اخلامس،    إطار ا 
روتوكول كيوتو،   أطراف يف ب   اليت هي أيضاً  وفيما يتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق       . األطراف

 ٢٠١٠ يعـام يف  إضـافية ذات صـلة      واستعراض  إبالغ  إجراءات  يف إطار الربنامج     تفذُن
 تكميلية مبوجب   معلوماتسنوات تضمني التقارير    من  أي يف السنتني األوىل والثانية      ،  ٢٠١١و

 .بروتوكول كيوتو

البالغـات  وردت   للواليات القائمة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتـو،          فقاًوو  -٤٠
. املرفـق األول  من األطراف املدرجـة يف        طرفاً ٤٢من أصل   طرفاً   الوطنية اخلامسة ألربعني  

 املعلومات اليت قدمتـها     انيغطي ني مركزي ني واستعراض اًقطري استعراضاً ٢٤األمانة  ونسقت  
النصف األول مـن    يف  و ٢٠١٠رباء االستعراض يف عام     خلأفرقة دولية   أربعة أطراف، نفذهتا    

استعراض البالغات الوطنيـة    عمليات  الستكمال ما تبقى من     ؛ وختطط األمانة    ٢٠١١ عام
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  استناداً ،ت األمانة أعّدو. ٢٠١٢املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف بداية عام           
 مـؤمتر    لينظر فيه  ياً وتوليف ياً جتميع اً، تقرير البالغات الوطنية اخلامسة   إىل املعلومات املقدمة يف   

غطي مجيع جوانب تنفيذ االتفاقية     هو تقرير ي   و ،اجتماع األطراف /ومؤمتر األطراف طراف  األ
بالنـسبة ألطـراف    و. األطراف املدرجـة يف املرفـق األول      جانب  وبروتوكول كيوتو من    

البالغ الوطين اخلامس مبوجب االتفاقيـة      يتضمن  املدرجة يف املرفق األول،     بروتوكول كيوتو   
 .االمتثال إلثبات  من بروتوكول كيوتو٧املادة  من ٢ للفقرة ملقدمة وفقاًاتكميلية العلومات امل

قُّدمت وُعوجلت  ،  ٢٠١١ و ٢٠١٠ ياإلبالغ واالستعراض لعام  جوليت  وكجزء من     -٤١
برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل قوائم جرد سنوية لغازات الدفيئة قدمتـها مجيـع             يف إطار   

 من  ١املعلومات التكميلية املقدمة مبوجب الفقرة      يشمل  ، مبا   األطراف املدرجة يف املرفق األول    
  ألطراف املرفق األول الـيت هـي أيـضاً أطـراف يف            بالنسبة من بروتوكول كيوتو     ٧املادة  

املعلومات اإلضافية،  هذه  لتقييم  تعزيز عملية االستعراض    تطلب األمر   و. )٣( كيوتو بروتوكول
بيانات اجلـرد   جمموعة من    ٨٥، وردت   عموماًو .وهو أمر أساسي لتنفيذ بروتوكول كيوتو     

متعددة يشمل معاجلة حاالت    معاجلتها وختزينها، مبا    متت  واملعلومات التوضيحية ذات الصلة و    
 .إعادة تقدمي كامل أو جزئي للمعلومات من

ان إىل  هدفين خلرباء االستعراض الرئيسيني يف الفترة املشمولة بالتقرير،         اظم اجتماع وُن  -٤٢
الستعراضـات مبوجـب    باويهدفان، فيما يتعلق    دة واتساق عملية االستعراض،     ضمان جو 

علومـات  املبيانات غـازات الدفيئـة و     لعملية اإلبالغ عن    إىل التحضري   بروتوكول كيوتو،   
واالستفادة مـن  واستعراض تلك البيانات واملعلومات  تكميلية للسنة األوىل من فترة االلتزام  ال

 .لعمليةالدروس املستخلصة من هذه ا

وللحفاظ على فعالية عملية االستعراض وتعزيزها، أعّدت األمانة دورات تدريبيـة             -٤٣
 يف جمال استعراض املعلومات املتعلقة بأنشطة       جديدة لالستعراضات مبوجب بروتوكول كيوتو    

 ،٣املـادة  من  ٤ و٣ نيمبوجب الفقرت وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      استخدام األراضي 
كثفت األمانة عملها   و. معقدةطرائق ومناذج   املستمدة من   اجلرد  تقديرات  عراض  ولدعم است 

 لتلبيـة   االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا     يف جمال استعراضات    يف دعم تدريب اخلرباء     
مراجعة بالغة الدقة، ونظمت ندوتني يف السنة الستكمال تـدريب          إجراء عمليات   متطلبات  

 من البلدان املتقدمة والبلدان النامية       خبرياً ١٢٠تلقى أكثر من    و. تاخلرباء وإجراء االمتحانا  
 . هذه االمتحاناتواالتدريب واجتاز

__________  

 متاحـة علـى     ٢٠١١مجيع قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لعام               )٣(
  :العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت

<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ 

<items/5888.php.  
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وواصلت األمانة دعمها لعمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املتعلـق             -٤٤
طـراف  األجانـب   املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من       "تنقيح  وببربنامج العمل   

لالتفاقية اإلطارية بـشأن    املبادئ التوجيهية   : املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      
ـ ثالث من خالل إعداد املواد ذات الصلة، وتنظيم    " عن قوائم اجلرد السنوية   اإلبالغ   ات حلق
  .وتقدمي الدعم خالل دورات اهليئة الفرعية )٤(عمل
احة بيانات غازات الدفيئة اليت تبلغ عنها األطـراف         الربنامج إت وتواصلت يف إطار      -٤٥

لبيانات غازات الدفيئـة     )٥(الواجهة اإللكترونية املخصصة  املدرجة يف املرفق األول من خالل       
بيانات قـوائم    وتتيح الواجهة اإللكترونية إمكانية الوصول إىل        .على املوقع الشبكي لالتفاقية   

البالغـات  بيانـات   طراف املدرجة يف املرفق األول و     ألاليت تبلغ عنها ا   جرد غازات الدفيئة    
ولتحسني جودة البيانـات، تقـرر   . األول لالتفاقية ألطراف غري املدرجة يف املرفقلالوطنية 

، مقابل حتديث عادي واحد  ٢٠١٠عام  منذ  للواجهة اإللكترونية   سنوية  إجراء ثالثة حتديثات    
راف واجلمهور عموماً على أحـدث      فقط يف السنوات السابقة؛ وسيضمن ذلك اطالع األط       

، ٢٠١١يونيـه   / وحزيـران  مارس/يف آذار اليت أُجريت   التحديثات  عقب  و .البيانات املتاحة 
وتواصـل يف    .٢٠١١نوفمرب  /جتري االستعدادات إلصدار التحديث الثالث يف تشرين الثاين       

أداة وإصدار  يئة  هتلبيانات غازات الدفيئة عن طريق      الواجهة اإللكترونية   الربنامج تعزيز   إطار  
شبكة اإلنترنت، مثل انبعاثـات      تتيح حساب مؤشرات غازات الدفيئة عن طريق         )٦(جديدة

وجتـري  النـاتج احمللـي اإلمجـايل؛       من وحدات   للوحدة الواحدة   غازات الدفيئة للفرد أو     
 استحداث مرونة يف الوصول     من خالل اإللكترونية  واجهة  للاالستعدادات لتعزيز رئيسي آخر     

التزامـات  الـيت هلـا     األطراف يف االتفاقية    الواردة يف تقارير    يانات التجميع واحملاسبة    إىل ب 
  .)أطراف املرفق باء(منصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو 

اجتماع األطراف  /مؤمتر األطراف إبالغ مؤمتر األطراف و   الربنامج  ويتواصل يف إطار      -٤٦
األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول    لواردة يف تقارير ابيانات غازات الدفيئة الرئيسية   عن  

 البيانات الـسنوية    يمن خالل تقرير  ، وذلك   اقية وبروتوكول كيوتو التابع هلا    مبوجب االتف 
بيانات قوائم جرد غـازات الدفيئـة       يتضمن  الذي  بيانات غازات الدفيئة    تقرير  : الرئيسيني

بيانات يتضمن  ي  ذقرير التجميع واحملاسبة ال    وت ،املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول      

__________  

 : وثائق حلقات العمل الثالث متاحة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )٤(
<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/items/5333.php>.  

  .<http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>: ة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتاحمت )٥(
  .<http://unfccc.int/di/Indicators.do>: ة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتاحمت )٦(
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واحد وتقريـر    )٧(بياناتشر تقرير   ُنقد  و. ألطراف املدرجة يف املرفق باء    املقدمة من ا  احملاسبة  
 .خالل الفترة املشمولة بالتقريرواحد  )٨(جتميع وحماسبة

ت برنـامج اإلبـالغ والبيانـا     استجيب يف إطار    خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -٤٧
معلومات توضيحية  على  أو  غازات الدفيئة    للحصول على بيانات      طلباً ٢٥٠والتحليل لنحو   

 .إعالم وأفرادمن وسائط منظمات وطنية ودولية ومن من أطراف وذات صلة 

قُـدمت يف   وكجزء من التعاون داخل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالبيانات،             -٤٨
لتحليل بيانات رئيسية عن غازات الدفيئة بالنسبة لألطراف        برنامج اإلبالغ والبيانات وا   إطار  

األمم املتحدة وإىل فريق اخلرباء املـسؤول عـن          )٩(املدرجة يف املرفق األول إىل بوابة بيانات      
  .)١٠(رير األهداف اإلمنائية لأللفيةاإعداد تق

ملرفـق  الربنامج تطوير وحتسني نظم إبالغ األطراف املدرجـة يف ا   وَتواصل يف إطار      -٤٩
لربجمية منوذج   املتواصل   وقد مشل ذلك التحسنيَ   . األول عن بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة      

ونشر أدوات ووثـائق    لألطراف اليت تستخدم هذه الربجمية،      اإلبالغ املوحد، والدعم املستمر     
منـوذج  علـى   تغيريات  إلدخال   وقد بدأت االستعدادات     . يف حينها  استعراض قوائم اجلرد  

قد تدعو احلاجة إليها عند انتهاء األطراف مـن مفاوضـاهتا           وهي تغيريات   غ املوحد،   اإلبال
لألطراف املدرجـة يف     بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة         

 .املرفق األول

حتـول تركيـز   و. سجل املعامالت الدويلدعم عمليات وأُحرز املزيد من التقدم يف    -٥٠
ضـمان أن   إىل  الـسجالت   تركيب ُنظُم    من   املعامالت الدويل ذات الصلة بسجل    األنشطة  
سـجل   عـن    معلومات أكثر تفصيالً  وستقدم  .  ُيعوَّل عليه   بشكل هاهذه النظم عمل  تواصل  

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف ينظر فيها   إلدارة السجل كي    يف التقرير السنوي    املعامالت الدويل   
  .)١١(األطراف يف دورته السابعة

دور رائد يف دعم مفاوضات املسائل املتعلقة بااللتزامات املمكنـة   وال يزال للربنامج      -٥١
      يف املستقبل من قبل أطراف املرفق األول مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحـق هبـا،           

مبا يف ذلك أهداف احلد من االنبعاثات والقضايا املنهجية املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة،              
الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ        التقييم  والغازات الصناعية الواردة يف تقرير      

يف فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتـو، املعروفـة    واليت مل ُتخضع إلطار تنظيمي      
__________  

)٧( FCCC/SBI/2010/18  
)٨( FCCC/KP/CMP/2010/5و Add.1.  
  .</http://data.un.org>: عنوان التايل يف شبكة اإلنترنتمتاحة على ال )٩(
  .<http://mdgs.un.org> :متاحة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )١٠(
على العنوان التايل يف    التفاقية  ا على موقع    ونظم التسجيل متاحة أيضاً   سجل املعامالت الدويل    علومات عن   امل )١١(

  .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php> :شبكة اإلنترنت
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 نامج دعمٌ الربيف إطار   دم  وإضافة إىل ذلك، قُ   . ، والقياسات املوحدة  "الغازات اجلديدة  "بأيضاً  
للمفاوضات املتعلقة باإلبالغ املمكن يف املستقبل ومتطلبات االستعراض الناشئة كجزء مـن            

اليت والية  ال بني األطراف يف إطار      جيري التفاوض عليه  الذي  القياس واإلبالغ والتحقق    إطار  
 ست حلقات عمـل   الربنامج  ُنظمت يف إطار    يف هذا السياق،    و. خطة عمل بايل  ُرمست يف   

 .من الوثائق اليت كانت مبثابة مسامهة يف عملية التفاوضوأُعّد عدد تماعات فنية، واج

والـدورة  ؤمتر األطـراف    الدورة السادسة عشرة مل    االنتهاء من    ويستمر العمل منذ    -٥٢
املهـام اإلضـافية    يف كانكون، املكسيك، لدمج      اجتماع األطراف /السادسة ملؤمتر األطراف  

اتفاقات كـانكون، يف ختطـيط الـربامج        اليت َحّددهتا    والتحقق،   قياس واإلبالغ املتصلة بال 
لواليات ذات الـصلة احملـددة يف       باالوفاء   يفوكان للربنامج دور نشط     . واألنشطة اجلارية 

البلدان يف  فض االنبعاثات   الكمية خل هداف  األاتفاقات كانكون، مثل إعداد الوثائق املتعلقة ب      
  .)١٢(العملحلقات املتقدمة، وتنظيم 

 الدعم املايل والتقين  - جيم  

الدعم لألطراف، ال سيما األطراف غري املدرجة يف املرفق يف إطار هذا الربنامج  قدم  ُي  -٥٣
، ويشمل ذلك بصفة    تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا     سياق  األول لالتفاقية، يف    

اجتمـاع  / األطـراف   ومـؤمتر  اهليئة الفرعية للتنفيذ، ومؤمتر األطـراف،     مفاوضات  خاصة  
تيسري تعبئة املوارد املالية يف إطار االتفاقية : التالية ، يف اجملاالتالعمل التعاوينوفريق  األطراف،

من األطراف غري املدرجة يف املرفق      املقدمة  وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛ والبالغات الوطنية       
  .عليم والتدريب والتوعية العامةاألول؛ وبرامج العمل الوطنية للتكيف؛ وبناء القدرات؛ والت

االنتقاليـة  التقين التابعة للجنة    إنشاء وحدة الدعم    مشل  دعم  الربنامج  يف إطار   دم  وقُ  -٥٤
مع مرفق البيئة   وتواصل تعزيز التعاون    . )١٣(وتنظيم اجتماعني للجنة  للمناخ  صندوق األخضر   لل

يف تـوفري  فعالية والكفاءة ضمان المشترك عن طريق الفيديو ل معتكف  من خالل عقد    ة  العاملي
مع أمانة جملـس    وحصل تعاون وثيق يف إطار الربنامج       . املوارد الالزمة لدعم البلدان النامية    
الوطنيـة املُنفِّـذة يف   الكيانات بشأن العمل الوطنية حللقة  صندوق التكيف يف إطار التحضري      

حتديـد احتياجاهتـا    يف  بلدان  ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دعم ال        ،)١٤(منطقة أفريقيا 
املعلومـات  ُجمعت يف إطار الربنامج     ،  ١٦-م أ /١ للمقرر   وفقاًو. )١٥(املالية بشأن تغري املناخ   

اإلطارية االتفاقية  على موقع   وُنشرت  البداية السريعة   املقدمة من األطراف بشأن توفري متويل       
__________  

)١٢( FCCC/AWGLCA/2011/7.  
: على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنتالتفاقية ا على موقع ةقالية متاحعلومات عن اجتماعات اللجنة االنتامل )١٣(

<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php>.  
)١٤( <http://www.adaptation-fund.org/event/unfccc-workshop-accreditation-nies-africa-region>.  
)١٥( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/5630.php>.  
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نشر البالغات  ب )١٧(تفاقيةاال على موقع    البوابة املالية لتغري املناخ    وأُطلقت   .)١٦(بشأن تغري املناخ  
 .سريعةالبداية الوأدوات خاصة بتمويل الوطنية 

نشر املعلومات عن الدعم املايل والتقين املتاح لألطـراف         ربنامج  وتواصل يف إطار ال     -٥٥
دوريـة   نشرة   ، أُعدت ٢٠١٠ويف عام   .  الوطنية اغري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهت      

مـن  االتصال على الصعيد الوطين، واخلرباء      الوطنية، ومنسقي   جهات التنسيق   على  ُعممت  
االستـشاري املعـين    اخلـرباء   اجتماعات لفريـق    وقُّدم الدعم إىل أربعة     . )١٨(البلدان النامية 

 بعـد إعـادة     بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
لطلبات وردت من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول تقع يف منطقة            واستجابة  . )١٩(تشكيله

ملساعدهتا يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية      وكذلك يف شرق أفريقيا وجنوهبا      جنوب شرق آسيا    
لغازات الدفيئة، مع التركيز على قطاعي الزراعة واستخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام              

هـذه  تنـسيق مـشروع يرمـي إىل تلبيـة          امج  تواصل يف سياق الربن   األراضي واحلراجة،   
  .)٢٠(االحتياجات

فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان     مساعدة  الربنامج  أتاح  يف الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -٥٦
 من  ٩ يف تيسري اجتماعاته ويف تقدمي الدعم لتنفيذ برنامج العمل اخلاص بتنفيذ الفقرة              )٢١(منواً

مكتمل للتكيف   برنامج عمل وطين     )٢٢(أقل البلدان منواً  لَدان من   بوقدم  .  من االتفاقية  ٤املادة  
 مـشروع   ٤٣وقُدم  . )٢٣( برناجماً ٤٥ املقدمة إىل     الوطنية ليصل العدد اإلمجايل لربامج العمل    

تنفيذ إىل مرفق البيئة العاملية للحصول على متويل عن طريق الصندوق اخلاص بأقل البلـدان               
. مشروعاً من هـذه املـشاريع    ٢٥لتنفيذيني ملرفق البيئة العاملية     وأقر كبري املوظفني ا   . )٢٤(منواً

وقدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً التوجيه واملشورة التقنية بشأن املسائل املتعلقة بإعداد       
ونظم الفريق، بدعم من مرفق البيئة العاملية . ومراجعتها وتنفيذهاللتكيف برامج العمل الوطنية  

__________  

)١٦( <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/fast_start_finance/items/5646.php>.  
)١٧( <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/finance_portal/items/5824.php>.  
: على العنوان التـايل يف شـبكة اإلنترنـت        املرفق األول متاحة    يف  غري املدرجة   طراف  أللالنشرة الدورية    )١٨(

<http://unfccc.int/354.php>.  
)١٩( <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php>.  
 ، مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية  ، مجهورية ترتانيا املتحدة   ،د تايلن ، بوتسوانا ، بابوا غينيا اجلديدة   ،إندونيسيا ) ٢٠(

  . ناميبيا، موريشيوس، مالوي، ماليزيا، كمبوديا، فييت نام، الفلبني، سنغافورة، زامبيا، رواندا،جنوب أفريقيا
)٢١( <http://unfccc.int/6099.php>.  
  .تشاد ونيبال )٢٢(
)٢٣( <http://unfccc.int/4585.php>.  
)٢٤( <http://unfccc.int/5632.php>.  
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من سلسلة من مخس حلقات عمل بشأن       تدريبية  عمل  آخر أربع حلقات     األمانة،   وتيسري من 
  . )٢٥(للتكيفتنفيذ برامج العمل الوطنية 

لتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكـاالت       االفترة املشمولة بالتقرير،    الل  وتواصل، خ   -٥٧
ف حفـز العمـل   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية هبـد         

. كل جمموعة من هذه اجملموعات    وتسهيل إدماج أولويات بناء القدرات يف برامج ومشاريع         
تعدد اللغـات؛   التشغيل امل يشمل  ، مبا   معلومات تغري املناخ  كاملة من شبكة     نسخة   تقطلأُو

وجرى تنسيق برنامج   ؛   من االتفاقية  ٦أربع حلقات عمل إقليمية بشأن تنفيذ املادة        وُنظّمت  
 بناء قدرات املسؤولني احلكوميني الشباب من البلـدان الناميـة،         يف  َنحٍ تابع لألمانة إسهاماً     ِم

األمـم  عمل  إطار  مبادرة  وُنسقت  ،   النامية  والدول اجلزرية الصغرية   وخباصة أقل البلدان منواً   
  .الشباب وتغري املناخبشأن األطفال واملتحدة املشترك 

 لومالتكيف والتكنولوجيا والع  - دال  

األطراف يف تلبيـة احتياجاهتـا      إىل دعم   برنامج التكيف والتكنولوجيا والعلم     يرمي    -٥٨
 وفيما يتعلـق    والتكيف معه به  احملددة وتبديد شواغلها املتعلقة بآثار تغري املناخ وقابلية التأثر          

ز وتطوير  عملية االتفاقية اإلطارية يف تعزي    ويشمل الربنامج دعم    . بآثار تنفيذ تدابري االستجابة   
نقل التكنولوجيات وحتسني القواعد املنهجية والعلمية لسياسات وإجراءات املناخ الدولية اليت           
تضعها األطراف، مبا يف ذلك إجراءات خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها             

ـ ويشمل الربنامج أيضاً تنسيق الدعم املقدم إىل اهليئة         . يف البلدان النامية   ة للمـشورة   الفرعي
  .يف تشغليها بفعالية وكفاءةواإلسهام العلمية والتكنولوجية 

ربنامج دعم املفاوضـات املتعلقـة      يف إطار ال  واصل  توخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -٥٩
قُدِّم وعقب الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف،       . بالتكيف وتدابري االستجابة واآلثار احملتملة    

املتـصلة  األحكام  لك  ذ، مبا يف     للتكيف ألحكام الواردة يف إطار كانكون    لألويل   ا الدعم للتنفيذ 
ج معاجلة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلـدان الناميـة             لجنة التكيف وهنُ  ب

العواقب االقتـصادية   باملتعلقة  اآلثار   عن   لآلثار الضارة لتغري املناخ، فضالً    بصفة خاصة   املعرضة  
الفرعيـة  يئة  املنتدى املشترك بني اهل   االجتماعية لتدابري االستجابة، مبا يف ذلك من خالل تنظيم          و

. )٢٦( تنفيذ تـدابري االسـتجابة     آثارحول  للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       
عمـل  وأسفر استمرار مشاركة جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف الربنامج دعماً لربنامج  

عـدد املنظمـات    تزايد  نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه عن            
ويسَّر الربنـامج تبـادل     . )٢٧(تقدمي عدد أكرب من التعهدات    واملشاركة يف برنامج عمل نريويب      

__________  

)٢٥( <http://unfccc.int/6101.php>.  
)٢٦( <http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2>.  
)٢٧( <http://unfccc.int/resource/docs/2010/sbsta/eng/inf07.pdf>.  
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ـ  )٢٨(املعرفة والتعلم، وحفز إجراءات التكيف من خالل إعداد عدة وثائق ومنشورات           يم ، وتنظ
، واجتماعات  )٣٠(برنامج عمل نريويب  الستعراض  اجتماع غري رمسي    ، و )٢٩(حلقيت عمل تقنيتني  

رفيع املستوى بـشأن التكيـف يف       ونشاط   ،)٣١(برنامج عمل نريويب  يف  شركاء  الألطراف مع   ل
  .)٣٢(منظومة األمم املتحدةمبادرة توحيد األداء يف  ت فيهرضكانكون ُع

احلكوميـة الدوليـة    واألعمال  املفاوضات  يق تقدم يف    تحقلالدعم لألطراف   وقُدِّم    -٦٠
 اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة       ونقلها، وذلك يف إطار     تطوير التكنولوجيا   املتعلقة ب 

يف أنشطة لدعم التنفيذ الفوري آللية      الربنامج  وُشرع يف إطار    . للمشورة العلمية والتكنولوجية  
عشرة، مبا يف ذلـك األعمـال        طراف يف دورته السادسة   التكنولوجيا اليت أنشأها مؤمتر األ    

مركـز تبـادل    لتكنولوجيا، وإعادة تصميم    املعنية با التحضريية لدعم أعمال اللجنة التنفيذية      
يف تنفيذ آلية التكنولوجيا    عن التقدم احملرز     لتسهيل تدفق املعلومات     )٣٣(ةتكنولوجياملعلومات ال 

وقدم . صيانة وحتديث املركز  أيضاً  ، وتواصلت   بالتكنولوجياة املعنية   التنفيذييف إنشاء اللجنة    و
 ٥الفقرة  و) ج(١رة  لهيئة الفرعية للتنفيذ يف استعراض فعالية تنفيذ الفق       الربنامج الدعم ل  يف إطار   
 إطـار   تنفيذالربنامج   ريسَّو. )٣٤(تقارير لالستعراض الاالتفاقية عن طريق إعداد      من   ٤من املادة   

يف تنفيذ أنـشطته     دعم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      مواصلة   وأتاحنقل التكنولوجيا   
، مبا يف ذلك التوسع يف اخليـارات    ٢٠١١-٢٠١٠على النحو الوارد يف برنامج عمله للفترة        

 السادسة عـشرة ملـؤمتر      يف الدورة ة اليت أُنشئت    آللية التكنولوجي ل يةتشغيلاللطرائق  لاملتاحة  
املعين بنقل التكنولوجيـا  نشطة املتبقية من برنامج عمل فريق اخلرباء   األوُنفِّذت  . )٣٥(األطراف

عمل حول  حلقة  تنظيم  السادسة عشرة، ومن ضمن هذه األنشطة       يف الدورة   إهناء واليته   بعد  
مع برنامج األمم املتحدة    الربنامج  وحصل تعاون يف إطار     . )٣٦(تقييم االحتياجات التكنولوجية  

اء عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا يف جمـال تغـري           اإلمنائي يف حتديث دليل إجر    
مرفق البيئة العاملية يف تنفيـذ برنـامج بوزنـان          / ومع برنامج األمم املتحدة للبيئة     ،)٣٧(املناخ
__________  

)٢٨( <http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php>.  
)٢٩( <http://unfccc.int/4300.php>.  
)٣٠( <http://unfccc.int/5706.php>.  
)٣١( <http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/fpf_cancun_summarynote_online.pdf>.  
، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨نشاط موازٍ ُعقد يف  )٣٢(

<http://regserver.unfccc.int/seors/reports/archive.html?session_id=COP16/CMP6>.  
)٣٣( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp>.  
)٣٤( FCCC/SBI/2010/INF.4و FCCC/SBI/2010/INF.6و FCCC/SBI/2010/MISC.3 

  .FCCC/SBSTA/2010/INF.3و
)٣٥( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/National%20systems%20of%20innovation%20v7.pdf>.  
)٣٦( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/TrnDetails.jsp?EN=TNAWshpBonn>.  
)٣٧( <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20HANDBOOK%20EN%2020101115.pdf>.  
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وتواصلت اجلهود املبذولة يف إطار الربنامج لتعزيـز        . )٣٨(االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا   
على إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجـل        ملرفق األول   غري املدرجة يف ا   قدرة األطراف   

مـواد   ووضع حزمة    )٣٩(تني إقليمي تني عمل تدريبي  يتمتويلها، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلق       
بشأن مسائل خمتلفة تتعلق بتطوير ونقل التكنولوجيا مع الوكالـة          وحصل تعاون   . )٤٠(تدريبية

للبيئـة،  اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة       ملتحدة  ، وبرنامج األمم ا    املتجددة الدولية للطاقة 
ومرفق البيئـة العامليـة،   ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الرباءات األورويب،  

  .ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحثوالبنك الدويل، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، 
املتصلة باجلوانـب العلميـة     ت املتعلقة باملسائل    وُدعمت يف إطار الربنامج املفاوضا      -٦١

االنبعاثات وباألنشطة اإلضافية املتعلقة خبفض     االقتصادية للتخفيف،    - والتقنية واالجتماعية 
، واستخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي         )٤١(النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها    

ات احملددة حسب القطاع، واالنبعاثات النامجة      ج القطاعية التعاونية، واإلجراء   واحلراجة، والنهُ 
كجزء من جهود األمانة    و. ، والبحث واملراقبة املنتظمة   عن الوقود املستخدم يف النقل الدويل     

يف تعزيز تنسيق بناء القدرات املتصلة باألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة              
وجـرى تعزيـز    ،  )٤٢(غري رمسي للخرباء    اجتماع الربنامجُنظِّم يف إطار    الغابات وتدهورها،   

، اليت تتيح   خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها       )٤٣(وصون الواجهة الشبكية  
اخلربة يف استخدام    وبلورة   تفاعلي ألغراض تعزيز تبادل املعلومات واخلربات     للنقاش ال منتدى  

        ة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ        اليت وضعتها اهليئ  رشادات واملبادئ التوجيهية    اإل
خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات         املتعلقة  اإلضافية  األنشطة  فيما يتعلق بتنفيذ    

لمعلومـات  ل تقييمات تقنيـة     الربنامج أيضاً وُنظّمت يف إطار    . يف البلدان النامية  وتدهورها  
قدمتها األطـراف املدرجـة يف      ، وهي معلومات    باتارة الغا إلداملستويات املرجعية   املتعلقة ب 

يف اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف من شأهنا دعم نظر      )٤٤(ربوتوكول كيوتو لاملرفق األول   
  .دورته السابعةيف قضايا استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة 

__________  

)٣٨( <http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program>.  
)٣٩( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/Training.jsp>.  
)٤٠( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/Training%20material.jsp>.  
 يف  ها عن إزالة الغابات وتـدهور     النامجةة وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات         اتيج سياس ُهُن ) ٤١(

  .على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزها يف البلدان الناميةظ ا ودور احلف؛البلدان النامية
)٤٢( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/5603.php>.  
)٤٣( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>.  
)٤٤( <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/5896.php>.  
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الذي طار احلوار    يف إ  )٤٦(اجتماعات سنوية و )٤٥(يف جمال البحث  عمل  حلقة  ظمت  ُنو  -٦٢
املتـصلة  تطورات أنشطة البحـث     مشورة العلمية والتكنولوجية حول     جتريه اهليئة الفرعية لل   

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      وأتاح الربنامج تعاوناً وثيقاً مع      . احتياجات االتفاقية ب
ليمية والدولية اليت جتري حبوثـاً       ومع الربامج واملنظمات اإلق    ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   

أمانة اتفاقية األوزون لتيسري تدفق املعلومـات       مع  العاملي، و على الصعيد   املناخ  تغري  يف جمال   
مع كل من منظمة األمم املتحدة      ومشل الربنامج التعاون    . ذات الصلة يف مسار عملية االتفاقية     

وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، والبنـك       لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       
الدويل، من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية على اختاذ إجراءات بـشأن الزراعـة وخفـض                
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، ومع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان            

ظمتان من أعمال ذات صلة يف جمـال        املدين الدويل إلعالم األطراف مبا تضطلع به هاتان املن        
أنشطة األمانة فيمـا يتعلـق       وجرى يف إطار الربنامج تنسيق       .النقل اجلوي والبحري الدويل   

 منـذ و. واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولـوجي     باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،      
املـسائل  حـول  ملفاوضات ايف دعم الربنامج الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، يقدم ال   

شتركة وإعادة النظر يف اهلدف العاملي الطويل األجل يف ضوء اهلدف النهائي            املرؤية  بالاملتعلقة  
 .)٤٧(لالتفاقية، على النحو املشار إليه يف اتفاقات كانكون

 آليات التنمية املستدامة  - هاء  

 خالل الفترة املشمولة بالتقرير   آليات التنمية املستدامة    ال يزال الدور الرئيسي لربنامج        -٦٣
يف دعم اهليئتني املنشأتني من أجل اإلشراف على تنفيذ اآلليات القائمة على مـشاريع              متمثالً  

يف إطار بروتوكول كيوتو، ومها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وجلنة اإلشراف علـى           
دعـم  آليات التنمية املـستدامة      برنامجيتواصل يف إطار    إضافة إىل ذلك،    و. التنفيذ املشترك 

الـُنهج   عـن    ، فضالً يف إطار فريق االلتزامات اإلضافية    اآلليات القائمة   املتعلقة ب املفاوضات  
  .وغري السوقية يف إطار فريق العمل التعاوينالسوقية 

  جديـد  ليات التنمية املستدامة هيكل   بات آل ومن أجل تقدمي دعم أفضل للهيئتني،         -٦٤
املنـهجيات  املتعلقة بوضـع    آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك      إجراءات  ع  يتماشى متاماً م  

معاجلـة   ذلك أيضاً وييّسر  . فضالً عن تقييم الكيانات واملشاريع املعتمدة     ومتابعتها،  واملعايري  
مـن خـالل    أصحاب املصلحة يف اآلليتني،     واجهها خمتلف   سبق أن   لمشاكل اليت   مباشرة ل 

  .مع أصحاب املصلحةوتبسيط وتوسيع خطوط االتصال األفرقة  التركيز الداخلي على

__________  

)٤٥( <http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/6032.php>.  
)٤٦( <http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/5609.php>.  
، إجـراء اسـتعراض دوري      ١٦-م أ /١كجزء من اتفاقات كانكون، قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره           )٤٧(

  . من املقرر نفسه٤ملدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه يف الفقرة 



FCCC/SBI/2011/16 

GE.11-63617 28 

        إدارة آليـة التنميـة النظيفـة       يتوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ومتاشياً مع خط        -٦٥
برنامج آليات التنمية املستدامة الترتيبات الالزمـة       ُوضعت يف إطار    ،  ٢٠١١ و ٢٠١٠ يلعام

. ية التنمية النظيفة وأفرقة خربائها وأفرقتها العاملـة       اجتماعاً للمجلس التنفيذي آلل    ٤٥لعقد  
وتواصل يف إطـار    .  للمجلس التنفيذي وحده   وثيقة ٤٢٦ومشل ذلك إعداد وإصدار حوايل      

 عمل  ةحلق ٢٨الربنامج تيسري احلوار املتعلق باآلليات القائمة على مشاريع عن طريق تنظيم            
لطلب تلبية موجه للموظفني خل تدرييب  تد٣٨ وهمأو تدريب/وبني أصحاب املصلحة للتنسيق  

وجرى تعزيز التواصل والشفافية عن طريـق مواصـلة         . من اجمللس التنفيذي يف هذا الصدد     
 .)٤٩(، وقائمة مقررات آليـة التنميـة النظيفـة        )٤٨(تطوير املوقع الشبكي آللية التنمية النظيفة     

ة التنمية النظيفة بإضـافة      آلي )٥٠(ربنامج بالتحديث املنتظم لصفحة أخبار    يف سياق ال  واضطلع  
أيضاً إدارة العمل اليومي لسجل آلية التنمية النظيفة        وتواصلت  . )٥١(آخر املعلومات عن اآللية   

مع الشركاء يف إطـار عمـل       وتواصل التعاون   . عن طريق فتح احلسابات وتنفيذ املعامالت     
تنمية النظيفة، مبا يف    ، هبدف تشجيع التوزيع اإلقليمي العادل ألنشطة مشاريع آلية ال         )٥٢(نريويب

وأشرطة الفيديو وامللفات   والكراسات  عالنات   واإل  اإلعالنية النشراتإصدار  ذلك من خالل    
وامللفات الـصحفية للمنتـدى األفريقـي       على شبكة اإلنترنت     والصور املتحركة    السمعية

  .)٥٣("التنمية النظيفةبازار آلية "ومن خالل زيادة تطوير لكربون ل
 من أنـشطة    )٥٤(نشاطاً ١ ٢١٨تسجيل  فيما يتصل ب  الربنامج الدعم   ار  يف إط دم  وقُ  -٦٦

 مليون وحدة من وحدات خفض االنبعاثـات        ٢٨٢,٩مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار      
جـراءات  اإل اجمللس التنفيـذي آلليـة التنميـة النظيفـة          اعتماَدالربنامج  ر  ويسَّ. )٥٥(املعتمد

رامج أنشطة آلية التنمية النظيفة ونشر طلب التسجيل        والتوجيهات املنقحة املتعلقة بتسجيل ب    
التحقق مـن االكتمـال يف      تعّزز كثرياً   تدابري ُيتوقع أن    واختذت  . )٥٦(ربامج األنشطة لاألول  

الوقت املناسب وأن تعزز يف الوقت نفسه إيصال املعلومات املتعلقة بتقييم املشاريع إىل اجمللس              
املعلومات عن التسجيل واإلصدار من خالل املوقـع        تقدمي  توسيع نطاق   وتواصل  . التنفيذي

__________  

: التنمية النظيفة، الذي ميكن االطالع عليه على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنـت ُيستخدم املوقع الشبكي آللية     ) ٤٨(
<http://cdm.unfccc.int/index.html>  ،     ١١٠ ٠٠٠ مستخدم مسجل من بني      ٢٦ ٠٠٠من جانب أكثر من 

  . ملف شهريا١ً ٦٧٠ ٠٠٠يقومون بترتيل حوايل ملرة واحدة زائر 
  .<http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search>: إلنترنتمتاحة على العنوان التايل على شبكة ا )٤٩(
  .<http://cdm.unfccc.int/CDMNews/rss.html>: متاحة على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )٥٠(
  .مرة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ٨٠٠ ٠٠٠أكثر من الصفحة فُتحت  )٥١(
  .<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html> :متاحة على العنوان التايل على شبكة اإلنترنت )٥٢(
  .</http://www.cdmbazaar.net>متاح على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت  )٥٣(
  .٢٠١١يوليه / متوز٢٨ مشروعاً يف ٣ ٣٣٢بلغ جمموع عدد املشاريع املسجلة  )٥٤(
  .٢٠١١يوليه / متوز٢٨  يف مليون وحدة٦٦٨بلغ العدد اإلمجايل لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد  )٥٥(
)٥٦( FCCC/KP/AWG/2010/10.  
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، األمر الذي يقلل فعلياً من حجم االستفسارات عن املشاريع          )٥٧(الشبكي آللية التنمية النظيفة   
مجيع جرت معاجلة   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     . املتعلقة بقضايا إدارة العمليات الداخلية    

 . لإلجراءات املتبعة واجلداول الزمنيةوفقاًمعاجلة تامة املنهجيات اجلديدة 

 اجتماعات للجنة اإلشـراف علـى التنفيـذ         ستةالترتيبات الالزمة لعقد    وُوضعت    -٦٧
وشكل نقص التمويل للتنفيذ املشترك     .  اجتماعات لفريق اعتماد التنفيذ املشترك     ستةاملشترك و 

 .جتاوزه بـشكل مناسـب  على التنفيذ املشترك متكنت من    اإلشراف  لكن جلنة   رئيسياً   عائقاً
تـسعى إىل   وعن سبل خلفض النفقات     اللجنة  تبحث   وهبدف احلفاظ على األموال املتوفرة،    

  .إجياد سبل للفت انتباه األطراف إىل املأزق املايل
املتمثلة يف تقدمي الـدعم للمفاوضـات       وتواصلت الوظيفة اهلامة األخرى للربنامج        -٦٨

  . القائمة على السوقاحلكومية الدولية املتعلقة باآلليات
مسألة التقيـد باجلـداول   مشلت التحديات اإلدارية الرئيسية اليت واجهت الربنامج   و  -٦٩

تنفيذ عقد إطاري االستفادة مـن      وأتاح   .مشاريع آلية التنمية النظيفة   الزمنية املتعلقة مبلفات    
حلاد يف الطلب علـى    اخلربة اخلارجية ملعاجلة املتأخرات املتراكمة ومتطلبات فترات االرتفاع ا        

وخالل الفترة . وقد ركّزت إدارة الربنامج أيضاً على تسريع عملية التعيني  . التقييم يف املستقبل  
  .١٥٨ إىل ١٠٢املشمولة بالتقرير، زاد عدد املوظفني بعقود حمددة األجل من 

 الشؤون القانونية  - واو  

إىل األطراف وهيئات االتفاقية املشورة والدعم   تقدمي  الشؤون القانونية   برنامج  يشمل    -٧٠
وبروتوكول كيوتو واألمانة بغية كفالة تنفيذ االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو واألنـشطة              
    والعمليات احلكومية الدولية املرتبطة هبما وعمليات األمانة تنفيـذاً يتفـق مـع املتطلبـات               

 جلنة االمتثال لكفالة عمـل      أيضاً املشورة والدعم إىل   وُتقدم  . القانونية واإلجرائية واملؤسسية  
     آلية االمتثال بفعالية ودعمها للسالمة البيئية لربوتوكول كيوتو ومصداقية اآلليـات القائمـة            

  .على السوق
اجتماع األطـراف،   / مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    رئيس ومكتيب طلب كُل من      -٧١

قبني، واألمينة التنفيذية، وبـرامج     ورؤساء اهليئات الفرعية، واهليئات املنشأة، واألطراف واملرا      
برنامج الشؤون القانونية يف مسائل قانونية وإجرائية ومؤسسية        األمانة، تلقي املشورة يف إطار      

  . تلك املشورةشىت وحصلوا على
 ، وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     ،وحصل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       -٧٢

على مـشورة  جنة االنتقالية لتصميم الصندوق األخضر للمناخ   والل ،وجملس صندوق التكيف  
__________  

 <http://cdm.unfccc.int/Registry/index.html>: متاح على العنـوانني التـاليني يف شـبكة اإلنترنـت           )٥٧(
  .<http://cdm.unfccc.int/Issuance/index.html>و
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 يئات مـن تنفيـذ    هذه اهل ومكّنت هذه املشورة وهذا الدعم      . قانونية بشأن أعمال كل منها    
والياهتا بفعالية، وفقاً ألحكام االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، والنظـام الـداخلي              

  .أن تغري املناخ، والقانون الدويل العامالساري، ومتطلبات االتفاقية اإلطارية بش
ربنامج الدعم إىل األطراف يف املفاوضات اجلارية فيما يتعلق بنظـام           يف إطار ال  وقدم    -٧٣

حالة األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متـر         من حيث   ، ال سيما    تغري املناخ يف املستقبل   
ة يف املرفق األول اليت متـر بظـروف         رحلة انتقالية حنو اقتصاد السوق، واألطراف املدرج      مب

خاصة، واخليارات القانونية للتوصل إىل نتيجة متفق عليها يف إطار فريق العمـل التعـاوين               
بناء و.  عن تنفيذ اتفاقات كانكونفضالً ،واملسائل القانونية يف إطار فريق االلتزامات اإلضافية 

وجود فجوة حمتملة بني   بة املتعلقة   االعتبارات القانوني ورقة بشأن    تعلى طلب األطراف، أعد   
 .)٥٨(فتريت االلتزام األوىل والالحقة لربوتوكول كيوتو

مـن املـسائل القانونيـة اإلجرائيـة        توضيح عدد   الشؤون القانونية   برنامج  وأتاح    -٧٤
االعتبارات القانونيـة   ومشل ذلك إسداء املشورة بشأن      . واملوضوعية فيما يتعلق باملفاوضات   

 وقُدم الدعم   . وإجراءات التعديل  ،اعتماد جداول األعمال، ومشاركة املراقبني    واإلجرائية يف   
، إىل األطراف بشأن انتخاب أو تعيني أعضاء مكاتب هيئات االتفاقية والربوتوكول امللحق هبا   

  . املعنية بالتكنولوجياال سيما اللجنة االنتقالية واللجنة التنفيذية 
للجلـسة   مشورة قانونية فنية ودعم تنظيمـي     تقدمي  برنامج الشؤون القانونية    ومشل    -٧٥

 ذات صلة مواد مرجعيةوجرى إصدار .  للجنة االمتثالنيالتابعوالتيسري  اإلنفاذ يلفرعالعامة و
      اجللسة العامة للجنة االمتثال يف مناقشاهتا األوليـة بـشأن          ااستخدمته )٥٩(بتضارب املصاحل 

  .هذه املسألة
الصكوك القانونية اليت أبرمتها األمانـة      امتثال  كفالة  لقانونية  برنامج الشؤون ا  وأتاح    -٧٦

للـدورة   تسهيل إبرام اتفاق البلد املضيف        ذلك ومشل. لقواعد وأنظمة األمم املتحدة واألمانة    
 اجتمـاع األطـراف واألدوات    /والدورة السادسة ملؤمتر األطـراف    للمؤمتر  السادسة عشرة   

تيـاجنني  يف  العاملة املخصصة اليت عقدت يف بانكوك، و      ة  األفرقالقانونية املالئمة الجتماعات    
املشورة القانونية، علـى    تقدمي   الربنامج أيضاً مشل  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و. الصنيب

 .أساس منتظم، بشأن املسائل املتعلقة بإدارة وعمليات األمانة

__________  

)٥٨( FCCC/KP/AWG/2010/10.  
 املتاحة على العنوان التايل يف شـبكة        CC/8/2010/3/Corr.1 و CC/8/2010/3 و CC/7/2010/2انظر الوثائق    )٥٩(

  .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php> :اإلنترنت
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 املؤمتراتشؤون خدمات   - زاي  

ملؤمترات مشاركة األطراف واملـراقبني يف العمليـة        ييسِّر برنامج خدمات شؤون ا      -٧٧
واالجتماعات وحلقـات   ودعم الدورات   التحضريات اللوجستية   ويشمل  احلكومية الدولية،   

اخلاصـة  قاعدة بيانات األمانة    إدارة  الربنامج  ويتيح  . حترير وثائق االتفاقية وجتهيزها   والعمل،  
الوثيق مـع إدارة األمـم       إطار من التعاون     يفالترتيبات األمنية للمؤمترات    باالتصال واختاذ   

  .املتحدة لشؤون السالمة واألمن
برنامج خدمات شؤون املؤمترات وضع ترتيبـات     أتاح  ويف الفترة املشمولة بالتقرير،       -٧٨

لوجستية، مبا يف ذلك ترتيبات أمنية وترتيبات لتيسري مشاركة األطراف واملنظمات اليت هلـا              
من فتـرات    فترات   سبعملا جمموعه   وجتهيزها  ير وثائق االتفاقية    حتروصفة مراقب وتسجيلها    

اهليئـة  اجتماع األطراف، و  /مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف   الدورات، مبا يف ذلك دورات      
 ، وفريق االلتزامات اإلضـافية    ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     ،الفرعية للتنفيذ 

العديـد مـن    تنظيم  جرى   إىل اجللسات العامة هلذه اهليئات،       وإضافة. وفريق العمل التعاوين  
االتصال واجملموعات اإلقليميـة وأفرقـة التفـاوض    ختص أفرقة    أثناء الدورات    اتجتماعاال

وإضافة .  واألنشطة اإلعالمية  ، واألنشطة املوازية  ،والوفود واملنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب     
. اً حتضريي  اجتماعاً ٢٨ماعاً قبل الدورات وبعدها و     اجت ٢٠إىل ذلك، ُعقد خالل هذه الفترة       

على قدم وسـاق    جارية   ٢٠١١وكانت االستعدادات لفتريت دورات النصف الثاين من عام         
 .خالل الفترة املشمولة بالتقرير

ُعقد يف املتوسط ، ٢٠١١يونيه / إىل حزيران٢٠١٠يناير /يف الفترة من كانون الثاين و  -٧٩
فترة باستثناء اجتماعات   (ليف يف إطار االتفاقية يف كل يوم عمل         اجتماع واحد صدر به تك    
من  عمل يف بون،     ة وحلق اجتماعاً ٢١٨الدعم يف تنظيم    وقُّدم  ). الدورات املشار إليها أعاله   

أو املساعدة يف   /التسجيل املسبق للمشاركني وتسهيل احلصول على تأشريات السفر و        خالل  
  .الترتيبات اللوجستية

ملمثلـي  طلباً للحصول على الدعم املايل       ٢٣٠الربنامج ما جمموعه     إطار   وعوجل يف   -٨٠
املنشأة مبوجب االتفاقيـة     اتاهليئهم لكل دورة من دورات      ألطراف املؤهلة لتسهيل حضور   ا

  .وبروتوكول كيوتو، ويف حلقات العمل واألنشطة اليت ُتقام بالتزامن مع هذه الدورات
للتسجيل وطُبِّق يف إطار الربنامج نظام جديد       ضع  ُورير،  خالل الفترة املشمولة بالتق   و  -٨١

إىل تـسريع   هذا النظام   أدى  و. ملنظمات املقبولة  لألطراف وا  بات متاحاً نترنت  اإلعلى شبكة   
،  أقـصر  فترات انتظار إىل  وقد أدى هذا االبتكار     .  املؤمتر وإصدار شارات تسجيل املشاركني   

 .راملؤمتالتسجيل يف فض تكلفة خيتوقع أن وُي

طلباً للحصول على صفة مراقب مـن        ٣٨٦ُجهِّز  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -٨٢
ورقة معلومات مقدمة    ١٧٣وُيسِّر نشر   قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية        
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. من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة      
من أي وقـت    بإقبال أكرب   وازية واملعارض خالل اجتماعات الدورات      األنشطة امل وحظيت  

     ، جـرت   التفاقيـة الـسبع   فتـرات دورات ا   وخالل  . مضى يف أوساط األطراف واملراقبني    
 ٥٤٩اختري من بينـها     و لتنظيم معارض،     طلباً ٤٩٦ لعقد أنشطة موازية و     طلباً ٨٤٨معاجلة  
الربنـامج حّيـزاً    أتاح  ،  ت من فترات الدورات   يف ست فترا   و . معرضاً ٣٨٠ و  موازياً نشاطاً

    اإلدالءالربنـامج    ويسَّر   .مكتبياً وأمكنة لعقد اجتماعات للمنظمات املشاركة بصفة مراقب       
بياناً من البيانات الصادرة عن املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف اجللسات  ١٦٦مبا جمموعه 

هلا  ملنظمات    ممثالً ١٣٢مشاركة  الربنامج  ر  وإضافة إىل ذلك، يس   . ، خالل مثاين دورات   العامة
 .بني الدورات خالل الفترة املشمولة بالتقريرُعقدت مراقب يف تسع حلقات عمل صفة 

 عمل ليوم واحد    حلقةُنظّمت  ،   للتنفيذ  للهيئة الفرعية  الرابعة والثالثني خالل الدورة   و  -٨٣
 الفرعيـة  طلبته اهليئة ملا وفقاًاقب ات اليت هلا صفة مر  تطوير سبل تعزيز مشاركة املنظم    لزيادة  

ة للمنظمات اليت هلا صفة     شاركة احلالي امل حول   عرضُوقّدم  للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني،      
 عن صدر تقريركما .  األخرىعمليات األمم املتحدةل املمارسات اجليدة ت واستعرض ،مراقب
      مزيـد  للهيئة الفرعية للتنفيذ إلجـراء       اليت عقدت أثناء الدورة الرابعة والثالثني     العمل  حلقة  

 .من املناقشات

جهـات  تعزيز مشاركة املراقبني من خالل اجتماعات منتظمة مـع   ويسر الربنامج  -٨٤
 أداة علـى   تاسـتحدث  و ، املعترف هبا اليت تشارك بصفة مراقب      ةالكيانات التسع  التنسيق يف 

  .)٦٠(شبكة اإلنترنت هبدف تعزيز مشاركة املراقبني
 ١٢ ٤٦٣تـضمنت    وثيقة   ٦٣٨الربنامج حترير وجتهيز    مشل  وعلى وجه اإلمجال،      -٨٥

، مبا يف ذلك وثـائق      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠يناير و / كانون الثاين  ١صفحة يف الفترة بني     
مـن  وجنح الربنـامج    .  مثل تقارير االستعراض   ،اهليئات التداولية وغريها من الوثائق املطلوبة     

 االستعراض ضمن املواعيد احملددة هلا وأُتيحت مجيع وثائق اهليئـات           تقدمي مجيع تقارير  حيث  
بيد أنه تعذر يف بعض األحيان احترام املواعيد النهائيـة          . التداولية باإلنكليزية قبل كل دورة    

ويف إطار األعمال التحضريية يف     . إلصدار النصوص املترمجة، نظراً لتزايد وترية االجتماعات      
مـع مكتـب    تعاوناً وثيقاً   الربنامج  شهد تنفيذ   اد الدورات يف كانكون،     الفترة السابقة النعق  

مثل النصوص التفاوضية   وثائق رئيسية،   األمم املتحدة يف جنيف لتلبية ما طلبته األطراف من          
  .لفريق االلتزامات اإلضافية وفريق العمل التعاوين، جبميع اللغات يف الوقت املناسب

__________  

)٦٠( <https://onlinereg.unfccc.int/>.  
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 اإلعالمخدمات   - حاء  

اخلـدمات  يف جمـال    برنامج خدمات اإلعالم لألمانة هيكل اتصاالت شامل        ح  يتي  -٨٦
االتصاالت والعالقات مع وسائط اإلعالم؛ وخدمات تكنولوجيا املعلومـات         :  التالية الثالث

ويكفل الربنامج تقدم العمل الذي صدر بـه تكليـف مـن            . واالتصاالت؛ وإدارة املعارف  
آمن يدعم تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت؛      األطراف باستخدام هيكل أساسي موثوق و     

تمكن تويكفل الربنامج أيضاً أن يكون املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية متاحاً باستمرار وأن             
األطراف من االطالع بسهولة على الوثائق واملعلومات والبيانات واإلجـراءات واألنـشطة            

ملية تغري املناخ عن طريق نشر املـواد        ويكفل الربنامج اطالع عامة اجلمهور على ع      . الرمسية
  .اإلعالمية والعالقات مع وسائط اإلعالم

نـسخة مـن     ٢٧ ٧٥٢إصـدار   ربنامج  أتاح ال وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -٨٧
، إضافة وصدرت. نسخة يف املؤمترات وعن طريق الربيد     ٣٤ ٠٦٠ووزع  مطبوعة  منشورات  
نسخة مـن    ١ ٠٠٠أقراص الفيديو الرقمية و   /ة نسخة من األقراص املدجم    ٤ ٥٠٠إىل ذلك،   

ات اهليئـات   خدمات البث الشبكي الجتماع   أسهمت  و. نريويبعمل  ربنامج  اجلدول الزمين ل  
جلنة اإلشـراف   وواجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،      الفرعية، واألفرقة العاملة املخصصة،     

 ،نة، وفرع اإلنفاذ للجنة االمتثال    عّيلسلطات الوطنية امل  اعمل  على التنفيذ املشترك، وحلقات     
الفترة  خاللو.  يف حتقيق الشفافية يف العملية احلكومية الدولية       ،كذلك لإلحاطات الصحفية  و

  . زائرا٧٣٣ً ٤٤٥البث الشبكي ما جمموعه حمتويات املشمولة بالتقرير، شاهد 
 ٤٢,٥رتيل   مليون صفحة، وت   ١٨٧,٥ وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى تصفح       -٨٨

الربجميـة  مستخدم بترتيـل     ١٦ ٠٠٠ وقام ما جمموعه  .  من موقع االتفاقية   PDFمليون ملف   
iPhone/iPad application Negotiator اليت تـسّمى  آي باد/آي فوناملنقحة اخلاصة بأداة 

 )٦١( .
 بـاللغتني اإلنكليزيـة     اإللكترونيـة من نشرهتا الدوريـة    داد  ـتة أع ـسووزعت األمانة   

        وزاد عدد املشتركني يف النشرة الدورية اإلنكليزيـة خـالل نفـس الفتـرة               .)٦٢(بانيةواإلس
       ٢ ٠٠٠، فيما زاد عدد املشتركني يف النـشرة اإلسـبانية مـن             ١٣ ١٠٠ إىل   ٩ ٩٠٠من  
شوهدت أشرطة الفيديو علـى قنـاة       ويف جمال شبكات التواصل االجتماعي،      . ٧ ٣٢٠إىل  

        واسـتخدم  . )٦٣(  مـرة  ١٤٧ ٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      بأمانةة  ـيوتيوب اخلاص 
لتبـادل  بـشكل نـشط      )٦٤("الفيس بوك " مستخدم موقع األمانة على      ٤ ٣٠٠ما جمموعه   

 معلومات األمانة عن طريق أداة التواصل الـشبكي          شخص تدفق  ٥ ٥٠٠املعلومات وتابع   
__________  

)٦١( <http://itunes.apple.com/de/app/negotiator/id338997029?mt=8>.  
)٦٢( <http://unfccc.int/press/news_room/newsletter/items/3642.php> 

  .<http://unfccc.int/portal_espanol/newsletter/items/5680.php>و
)٦٣( <http://www.youtube.com/climateconference>.  
)٦٤( <http://www.facebook.com/UNclimatechange?v=wall>.  
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، التويترالتفاقية على   ل ة التنفيذي ةألمينلرمسي  حضور  مثة  ،  ٢٠١١منذ أوائل عام    و. )٦٥ ("التويتر"
ومثة مجاعة نـشطة تـستخدم      . )٦٦(اًمستخدم ٢ ١٣٦ حالياً حساب يف هذا املوقع يتابعه       اهلو

لتبادل الصور وخباصـة الـصور      " فليكر"بوابة صور األمانة على أداة التواصل الشبكي        واجهة  
 بدأ  ،٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  . )٦٧( األمانة املتعلقة بتغري املناخ وصور املؤمترات اليت تدعمها      

االتفاقيـة  وقـع   اإلعالمية مل بنية  الحتسني   على موقع االتفاقية يهدف إىل       تنفيذ مشروع حتسيين  
ـ  ته املتعلقة لموقع، مع التركيز على وظيف    علمي منقح ل  واستحداث تصنيف    علـى  املؤمترات و ب

 .املعلوماتالوصول إىل 

حتسني فهم موضوع تغـري املنـاخ       يف  اإلعالم   وسائط جانب   إىلالربنامج  وأسهم    -٨٩
    واسـُتجيب يف إطـار     . وضمان نقل وسائط اإلعالم ملعلومات دقيقة عن هـذا املوضـوع          

خطاباً ومقالـة    ٨٧وأُِعدَّ  طلب معلومات من وسائط اإلعالم،       ١ ٦٨٩ملا جمموعه   الربنامج  
وتواصل . تمقابال ٤٠٧وُنظِّمت  ة،  نشرة صحفي  ٣٩وصدرت  ،  ا أو بامسه  ة التنفيذي ةلألمين

ـ             حلقـة عمـل يف      تتنظيم سلسلة حلقات عمل للصحفيني من البلـدان الناميـة، فنظم
ديسمرب بالتزامن مع الدورة الـسادسة      / وحلقة عمل يف كانون األول     ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  .عشرة ملؤمتر األطراف
وبينـت  . وتوحيدهاالم  اإلعوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعيد تنظيم خدمات          -٩٠

 نظـام بوضع  برامج األمانة التوقعات فيما يتعلق      مربمة حديثاً من أجل تعبئة خمتلف       اتفاقات  
وظائف جديدة ملشروعات تكنولوجيا املعلومـات       واسُتحدثت   .املعلومات ونشره وتشغيله  

لقـت  التبادل وواجهة مكتب اخلدمات املوحدة، وانط     /واجهة التعاون األمانة مثل    على نطاق 
 .املشاريع يف هذا الصدد

اهلياكل األساسية واخلدمات املتعلقة بشبكة موثوقة وآمنـة يف         ومشل الربنامج إدارة      -٩١
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو مكَّن األمانة من تلبية احتياجات العمليـة             

 حلقة عمل ١١٦  ل كما قُدمت خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. احلكومية الدولية
 ، لنظم معلومات صدر هبا تكليـف    وقُدمت خدمات االستضافة  . والجتماعات أصغر حجماً  

مثل قاعدة بيانات غازات الدفيئة يف إطار االتفاقية، وقاعدة بيانـات التجميـع واحملاسـبة،               
نظيفـة  لبيانات غازات الدفيئة، ونظم املعلومات اخلاصة بآلية التنمية ال        والواجهة اإللكترونية   

مثل نظام إدارة   اخلاصة باألمانة   والتنفيذ املشترك، وسجل آلية التنمية النظيفة، وكذلك النظم         
  .احملتويات اخلاص باملوقع الشبكي لالتفاقية وبنظام إدارة السجالت

__________  

)٦٥( <http://twitter.com/#!/UN_climatetalks>.  
)٦٦( <http://twitter.com/#!/Cfigueres>.  
)٦٧( <http://www.flickr.com/photos/unfccc/sets/>.  
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دعم برنامج الشؤون   واستمر   ،إدارة السجالت املادية  وبدأ يف إطار الربنامج مشروع        -٩٢
اإللكترونية اليت تعمـل    السجالت   حصريف  والتحليل  البيانات  واإلبالغ  برنامج   و ،القانونية

 .نظام فايل نتب

 اخلدمات اإلدارية  - طاء  

برنامج اخلدمات اإلدارية خدمات الدعم املركزية يف جمال إدارة املوارد البشرية           يتيح    -٩٣
ليات الشراء، وإدارة   واملالية لألمانة، ويتيح وضع السياسات واملبادئ التوجيهية اإلدارية، وعم        

الربنامج التنسيق مع مكتب األمم املتحدة يف جنيـف  كما يشمل . األماكن، وترتيبات السفر 
واألمانة العامة لألمم املتحدة يف القضايا اإلدارية، ومع حكومة أملانيا يف املسائل املتعلقة بتنفيذ              

  .اتفاق املقر
 تسهيل تعبئة وختصيص املوارد املالية    امج  أتاح الربن خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -٩٤

يف إعداد وتقدمي امليزانية املقترحـة لفتـرة        ومشل دعم األمينة التنفيذية     . وترشيد استخدامها 
 .اجتماعات الدوراتوأنشطة مجع األموال ألغراض منها عقد ، ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

يسَّر ئمانية لالتفاقية، و  الربنامج خدمات رئيسية يف إدارة مجيع الصناديق االست       وقدم    -٩٥
مراجعة البيانات املالية لفتـرة     سياق  برنامج عمل جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة يف         

املرحلية للحسابات  راجعة  امل عن    فضالً ٢٠٠٩ديسمرب  /  كانون األول  ٣١السنتني املنتهية يف    
  .ي احلساباتتنفيذ توصيات مراجعوواصلت األمانة أيضاً . ٢٠١٠لعام 
الربنامج، باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة خلـدمات الرقابـة          وأُجريت يف إطار      -٩٦

متابعة عمليات  وُسّهلت   ،الداخلية، مراجعة داخلية يف جمال التوظيف واستحقاقات املوظفني       
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨راجعة الداخلية اليت أجريت يف عامي امل

واملالية جلعلها تتماشى مع املعـايري      العمليات اإلدارية   إصالح  الربنامج  يف إطار   وبدأ    -٩٧
  .السنوات القليلة املقبلةغضون احملاسبية الدولية للقطاع العام يف 

واضطُلع بالعديد من األنشطة لتسهيل التوظيف يف الوقت املناسب واستبقاء املوظفني        -٩٨
انـة  نظـام األم اسـتعراض  وبدأ . الذين يستوفون أعلى مستويات الكفاءة واملقدرة والرتاهة     

تنفيـذ نظـام تقيـيم األداء       وأتاح  . توظيفيف جمال ال  الختيار املوظفني ووضع استراتيجية     
ـ و. إدارة األداء تيسري   صلة   يذتدريب  وتقدمي  على مستوى األمانة    اإللكتروين   أمتتـة   ريجت

 .العديد من األنشطة يف جمال إدارة املوارد البشرية لتحسني سري العمل وتعزيز الكفاءة

الذين واخلرباء من املشاركني  ٤ ٠٠٠ختص  ترتيبات سفر ت يف إطار الربنامجخذاُتو  -٩٩
يف املائـة    ٤٣، بزيادة بلغت أكثر من       ودورة اجتماع حلقة عمل و   ٢٢٣حضروا ما جمموعه    

يبّين االستطالع  و. ٢٠٠٩يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٨يناير  /الفترة من كانون الثاين   مقارنة مع   
 يف املائة من املشاركني يعتـربون خـدمات         ٩٤فرين أن أكثر من     املستمر املتعلق برضا املسا   

  .يف املائة ٢,٢من أما نسبة غري الراضني فكانت أقل ". ممتازة"أو " جيدة"السفر 
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 لقواعـد   شراء السلع واخلدمات يف الوقت املناسب وفقاً      وتواصل يف إطار الربنامج       -١٠٠
 ٢٤ بقيمة أمر شراء ١ ٠٠٠ما يقرب من وصدر . االتفاقيةولسياسات وأنظمة األمم املتحدة 

 يف املائـة  ٣٥وهو ما ميثل زيادة بنسبة تفـوق     مليون دوالر خالل الفترة املشمولة بالتقرير،       
 ٢٠٠٨ينـاير   /كـانون الثـاين   ، على التوايل، مقارنة بالفترة املمتـدة بـني           يف املائة  ٢٠و
  .٢٠٠٩يونيه /حزيرانو

مـن  لتقدمي حيز إضايف الستيعاب العدد املتزايد       وبينما كانت احلكومة املضيفة تعد        -١٠١
يف واصل  تدورهتا الرابعة والثالثني،    يف  أُبلغت به اهليئة الفرعية للتنفيذ      وفق ما   األمانة،  موظفي  

حتسني استخدام احليز املكتيب املتاح إىل أقصى قدر ممكن، مبا يف ذلك من خالل       الربنامج  إطار  
  . يف بون املتحدةإىل جممع األمممكاتب األمانة نقل 

 معلومات إضافية  - رابعاً  

وترد يف املرفـق الثـاين      . ترد يف املرفق األول معلومات عن املوارد البشرية لألمانة          -١٠٢
الصندوق االستئماين لألنشطة   من  معلومات عن اإليرادات والنفقات اخلاصة باألنشطة املمولة        

  .ء تتعلق بأهداف برامج األمانة ويتضمن املرفق الثالث بيانات عن األدا.التكميلية
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Annex I 
[English only] 

Human resources 

 A. Staff 

1. Table 14 shows the number of approved posts and filled posts by grade and source of 
funding. As at 30 June 2011, of the 467.5 approved posts, 386 were filled. In addition, 31 
Professional and 55 General Service level staff members were hired under temporary 
assistance contracts, bringing the total number of staff at the secretariat to 472.     

Table 14 
Approved established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2011 

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

Trust Fund for the Core Budget 
  Approved 1 3 5 12 26 32 12   91 49.5 140.5 

  Filleda 1 3 4 11 22 27 8  76 43 119.0 

Trust Fund for Supplementary Activities 

  Approved   1 2 4 6 10 11  34 16 50 

  Filled   1 2 2 4 8 8  25 12 37 

Trust Fund for the Clean Development Mechanism 

  Approved     1 5 19 46 65 1 137 57 194 

  Filled     1 4 15 40 50 1 111 47 158 

Trust Fund for the International Transaction Log 

  Approved         3 2     5 2 7 

  Filled         3 1     4 2 6 

Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany (Bonn Fund) 

  Approved           1 1   2 6 8 

  Filled           1     1 5 6 

Programme Support (overhead) 

  Approved     1 2 3 11 4   21 47 68 

  Filled     1 1 3 10 3  18 42 60 

Total            

  Approved 1 4 9 23 57 102 93 1 290 177.5 467.5 

  Filled 1 4 8 18 47 87 69 1 235 151 386 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional, GS = General Service. 
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. Table 15 provides information on the geographical distribution of the staff appointed at 
the Professional level and above. As at 30 June 2011, Western European countries and 
other States accounted for the highest percentage (36.6 per cent) of staff appointed at the 
Professional level and above, whereas Africa had the lowest (9.3 per cent). 



FCCC/SBI/2011/16 

GE.11-63617 38 

3. The secretariat has continued 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. 

Table 15 
Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and 
above as at 30 June 2011 

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 1 2  1 4 8 

P-5 6 3 2 2 5 18 

P-4 4 8 6 7 22 47 

P-3 6 33 8 6 34 87 

P-2 4 27 13 7 18 69 

P-1     1 1 

Total 22 74 30 23 86 235 

Percentage of 
total 9.3 31.5 12.8 9.8 36.6 100.0 

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

4. Table 16 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level 
and above, between Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties) and 
non-Annex I Parties. As at 30 June 2011, the percentage of staff from non-Annex I Parties 
at the Professional and higher levels was 51.5 per cent compared with 48.5 per cent for 
Annex 1 Parties. 

Table 16 
Distribution of staff members at the Professional level and above, between Annex I 
and non-Annex I Parties  

Grade Annex I Non-Annex I 

ASG  1 

D-2 2 2 

D-1 5 3 

P-5 7 11 

P-4 30 17 

P-3 43 44 

P-2 26 43 

P-1 1  

Total 114 121 

Percentage of total 48.5 51.5 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 
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5. Table 17 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level 
and above by gender. As at 30 June 2011, the percentage of female staff at the Professional 
and higher levels was 40 per cent, an increase of 5 per cent from July 2009. 

Table 17 
Distribution of staff members at the Professional level and above by gender 

Grade Male Female 

ASG  1 

D-2 4  

D-1 5 3 

P-5 15 3 

P-4 32 15 

P-3 47 40 

P-2 37 32 

P-1 1  

Total 141 94 

Percentage of total 60.0 40.0 

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

 B. Consultants and individual contractors 

6. Between 1 January 2010 and 30 June 2011 a total of 250 individual consultants and 
contractors were hired. They provided a combined total of 723.6 working months at a total 
cost of USD 5.1 million under all sources of funding. Table 18 provides information on 
how consulting services were distributed among the various programmes. 

Table 18 
Services of consultants and contractors by programme, 1 January 2010 to 30 June 
2011 

Programme Person-months Cost (USD) 

Executive Direction and Management 13.0 149 496 

Reporting, Data and Analysis 32.3 350 113 

Financial and Technical Support 45.4 486 062 

Adaptation, Technology and Science 92.5 516 644 

Sustainable Development Mechanisms 230.9 1 547 136 

Legal Affairs 11.3 102 283 

Conference Affairs Services 143.6 906 520 

Communication and Knowledge Management 
Services 34.3 323 941 

Information Technology Services 51.8 421 936 

Administrative Services 68.5 277 316 

Total 723.6 5 081 447 
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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 19 
Income and expenditures of projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the 
biennium 2010–2011 as at 30 June 2011 

Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

 

Executive Direction and Management (EDM)     

Preparatory workshops for negotiators from developing 
countries on the UNFCCC Bali Road Map in the lead-up to 
COP 16/CMP.6 

    

35 182  

    

35 182  – 

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) 12 148 225  16 155 064  (4 006 839) 

Workshop on consensus-building for presiding officers of 
UNFCCC negotiation groups 67 749   65 785  1 964  

Enhancing strategic capacity in the office of the Executive 
Secretary   444 929  70 333  374 596  

Enhance and strengthen cooperation with the United 
Nations through the Office of the Secretary–General 226 000   69 111  156 889  

 

Reporting, Data and Analysis (RDA)    

Development and maintenance of the database system for 
the annual compilation and accounting of emissions 
inventories and assigned amounts under the Kyoto Protocol 351 209 0 351 209 

Software development and support to the CRF Reporter 
software 74 291 30 002 44 289 

Activities to support the expert review process under the 
Convention and its Kyoto Protocol: training for expert 
review teams and meetings of lead reviewers 1 977 667 894 992 1 082 675 

Development and maintenance of the UNFCCC 
information systems for the receipt and processing of 
greenhouse gas (GHG) data, including the UNFCCC 
submission portal and the GHG data interface  920 282  335 627  584 655  

Activities to facilitate the implementation of the work 
programme for the revision of the UNFCCC reporting 
guidelines for Annex I Parties and the use of the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories   102 065   50 599  51 466  

Information technology governance     37 455  37 455                  –  
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

Financial and Technical Support (FTS) 

Support to national communications of non-Annex I Parties 658 288  387 904  270 384 

Support to the Least Developed Countries Expert Group for 
2010–2011 2 031 781  1 203 744  828 037  

Support to financial cooperation and enhanced provision of 
financial resources 492 077  175 744  316 333  

Support to the implementation of national GHG inventories 
and related activities by non-Annex I Parties, including 
national forest monitoring systems 1 596 251  571 692  1 024 559  

UNFCCC Fellowship Programme 321 535  301 087  20 448  

Support to capacity-building for developing countries 435 604  174 722  260 882  

Organization and facilitation of thematic regional 
workshops to support the implementation of the amended 
New Delhi work programme on Article 6 of the Convention 700 924  443 894  257 030  

National economic, environment and development studies 
for climate change                749 387  584 633  164 754  

Support the work of the Transitional Committee for the 
design of the Green Climate Fund 1 055 151  589 108  466 043  

Workshops on the process and requirements of the 
accreditation of national implementing entities for direct 
access under the Adaptation Fund  289 642        –   289 642  

Supporting enhanced action on mitigation by developing 
country Parties under the Cancun Agreements 297 757                –   297 757  

 

Adaptation, Technology and Science (ATS)    

Support for implementing the programme of work of the 
Expert Group on Technology Transfer and the technology 
transfer framework 1 518 884  1 251 104  267 780  

Implementation of the Buenos Aires programme of work on 
adaptation and response measures (decision 1/CP.10) 184 538           5 348      179 190  

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 1 275 749  405 147  870 602  

Supporting the implementation of the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change (decision 2/CP.11) 1 723 821  1 294 107  429 714  

Support to activities relating to scientific, technical and 
socio-economic aspects of mitigation of climate change       17 241              9 755               7 486  

Support to activities relating to climate change science, 
research and systematic observation   80 882                 22 172                 58 710  

Supporting the implementation of the Cancun Adaptation 
Framework 151 255                       –              151 255  

Supporting the implementation of the technology 
mechanism 165 342                      –           165 342  

Review of information on forest management baselines 339 000  230 406  108 594  

Implementation of response measures 232 830  –   232 830  
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

 

Sustainable Development Mechanisms (SDM)     

Resource requirements for activities related to Article 6 of 
the Kyoto Protocol (joint implementation) 3 349 517  2 434 690  914 827  

 

Legal Affairs (LA)    

Handbook on the UNFCCC 48 842  –   48 842  

Support to the Compliance Committee 706 004  222 731  483 273  

 

Conference Affairs Services (CAS)     

Temporary structure for the thirty-fourth meetings of the 
subsidiary bodies 693 333      593 007  100 326  

Interpretation services during the thirty-fourth meetings of 
the subsidiary bodies and COP 17  4 012      3 743  269  

 

Information Services (IS)     

UNFCCC website: development of a Spanish portal 269 769  110 661  159 108  

Climate change information outreach activities and 
products 796 722  580 675  216 047  

Developing country media training in the run-up to COP 17 
in South Africa 283 774  199 106  84 668  

Information Technology Services 630 000  393 719  236 281  

 

Other expenditures     

Junior Professional Officers            1 442 459              818 425               624 034  

Cooperation with United Nations Headquarters 12 706  12 706  –  

Total          38 940 129  30 764 179            8 175 950  

a   Note that not all income available under the Trust Fund has been allocated to projects. 
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Annex III 
[English only] 

Programme performance data for the period 1 January 2010 to 30 June 
2011 

Table 20 
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 849 mandates required the secretariat to 
deliver outputs during the reporting period, including 
some that required ongoing output delivery. In over 
98 per cent of cases outputs had been fully delivered 
or output delivery was ongoing. Three outputs were 
not delivered due to insufficient funding. Eighty-nine 
per cent of the outputs were delivered on time. Delays 
were mostly relating to late submission of required 
input from sources outside of the secretariat 

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 

A survey on the level of satisfaction of Parties with 
the work of the secretariat was conducted in 2010. 
The results of the survey, which had a 39 per cent 
response rate (73 out of 194 possible respondents), 
indicate that Parties have a high level of satisfaction 
with the work of the secretariat. For example, 94 per 
cent of all respondents somewhat agreed, agreed or 
strongly agreed with the statement that their level of 
satisfaction with the work of the secretariat was 
consistently high 

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 37 times 
during the reporting period (1 January 2010 – 30 June 
2011) 

The Executive Secretary held regular bilateral 
meetings with MT members 
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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 

  

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 

A survey on the level of satisfaction of the COP 
President and the COP Bureau with secretariat 
support was conducted in June–July 2011. The results 
of the survey, which had a 34 per cent response rate 
(12 out of 35 possible respondents), indicate that the 
Presidents and Bureaux of the COP and the CMP 
have a high level of satisfaction with the services 
provided by the secretariat to them. Matters of 
process, documentation, timing and logistical 
arrangements were acknowledged as entirely 
satisfactory; so were the overall communication with 
the Presidents and the Bureaux to keep them updated 
on any urgent information. Changes in practical 
matters were proposed by some Bureaux members, 
such as to increase the number of meetings and to 
look into more efficient means of collaboration 
among Bureaux members such as online workspaces. 
The secretariat will address the suggestions made in 
the survey in collaboration with the President of the 
COP/CMP 

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

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

There were 29 agenda items on the agendas of COP 
16 and CMP 6. Of those 29 items, 25 were resolved 
prior to the high-level segment. The remaining four 
items were resolved after the high-level segment 

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 

Information on the 
UNFCCC process is 
effectively communicated 
by the secretariat 

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

A total of 3,835 press items relating to COP 16 have 
been identified through an analysis of print, and 
broadcast media in all world regions. Twenty-six per 
cent of the media items relating to COP 16 referenced 
the top message of the UNFCCC, as compared with 
23 per cent relating to COP 15 
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Number and duration of visits to 
the UNFCCC website and the 
volume of content downloads 

A total of 15.6 million users accessed the website 
<http://unfccc.int> and downloaded 11.2 terabytes of 
data, mostly portable document files. As at 30 June 
2011, the UNFCCC e-newsletter had 20,420 
subscribers: 13,100 for the English version and 7,320 
for the Spanish version. The webcast service was used 
by 733,445 viewers  

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 a 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 

A total of 51.5 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 

A staff survey was conducted in June 2011 with a 70 
per cent response rate (309 out of 442 possible 
respondents). Over 90 per cent of the respondents 
indicated that they were proud to work in the 
secretariat and more than 70 per cent expressed a high 
level of satisfaction with their job and secretariat 
management. Forty-two per cent of the respondents 
expressed the view that they had adequate 
opportunities to advance their career 

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) 

Seventy-nine per cent of the indicative contributions 
for the biennium 2010–2011 had been received by the 
secretariat by 30 June 2011 

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 23.3 million in voluntary contributions from 
Parties against an initial requirement of USD 34.5 
million for the biennium 

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

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

The core budget as at 30 June 2011 had a budget 
implementation rate of 66.2 per cent for the biennium 
2010–2011, which is below the ideal implementation 
rate of 75 per cent. The actual expenditures incurred 
to support mandated supplementary funded activities 
as at the end of June 2011 amounted to USD 30.8 
million, using contributions received this year and the 
carry-over from 2008–2009 
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Implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the 10 open audit recommendations from the 
2008–2009 biennium, four were fully implemented. 
The remaining ones are under implementation, some 
of which are of an ongoing nature. The United 
Nations Board of Auditors issued six new audit 
recommendations as a result of the interim audit for 
2010 

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

Table 21 
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 

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 and 15 April 2011 have been received and 
processed. About 270 data submissions in the 
common reporting format and the standard electronic 
format were received in 2010 and about 150 in 2011 
(comprising initial submissions and subsequent 
resubmissions if any). The related review activities 
have been launched within the mandated time frames 

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 national communications from 
Annex I Parties submitted by 1 
January 2010 are received and 
reviewed by international expert 
teams within the mandated time 
frames 

Sixteen out of 41 Annex I Parties submitted their 
national communications by 1 January 2010; 23 
Annex I Parties submitted their national 
communications by 1 June 2010. Activities relating to 
the review of the submitted national communications 
have been undertaken and are expected 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 

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 

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

The GHG database and the compilation and 
accounting database were operated and maintained 
without interruption 
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The interlinkages among all 
relevant UNFCCC data systems 
(GHG database–compilation and 
accounting database–international 
transaction log (ITL)) 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 were prepared and 
presented to Parties at COP 16 and CMP 6: 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 

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

A total of about 250 data-related inquiries were 
answered during the reporting period; about 95 per 
cent of inquiries were answered within one week of 
receipt, with the remaining 5 per cent being answered 
later because of the complexity of inquiries or reasons 
outside UNFCCC control 

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 

The UNFCCC GHG data interface 
is kept operational and up to date 
in 2010–2011 

Three updates of the interface were made in 2010 and 
another three will be implemented in 2011; two of the 
2011 updates were already released (in March and 
June) and the third one will be released in November 
2011. At each release, all data for Annex I Parties are 
updated and data from the new national 
communications from non-Annex I Parties are added 

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 

ITL unplanned outages in the period July 2010–June 
2011 amounted to about 40 hours out of 8,760 hours, 
which amounts to 99.54 per cent availability during 
that period 

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

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 
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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 

The relevant mandates defined in the Cancun 
Agreements, such as the preparation of documents 
relating to quantified emission reduction targets of 
developed countries and organization of workshops, 
have been addressed. Preparatory work continues in 
anticipation of future 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. 

Table 22 
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 

Five reports were provided to Parties during the 
reporting period, all 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 194,624 visits were made to the section on 
the financial mechanism on the UNFCCC website 
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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 

One report was prepared by the operating entity of the 
financial mechanism during the reporting period. It 
was made available by the secretariat in a timely 
manner 

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 

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 

One report was mandated to be made available during 
the reporting period. It was made available after the 
due date, owing to the late submission of information 
on the implementation of the capacity-building 
framework by United Nations agencies 

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 29 partner agencies from the United 
Nations contributed to the implementation of 
UNFCCC mandates for capacity-building 
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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 11 fellows were trained, including five from 
Africa, one from the Latin America and the Caribbean 
region, four from the Asia and Pacific region and one 
from the Eastern Europe region 

A total of 1,631 workshop participants were trained, 
including 523 from the African region, 725 from the 
Asia and Pacific region, 313 from the Latin America 
and the Caribbean region and 70 from the Eastern and 
Southern Europe regionsb 

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 

Seven reports were made available, six after the due 
date. Official document deadlines for Subsidiary 
Body for Implementation sessions could not be met in 
cases when relevant workshops were held close to a 
sessional period 

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 contributed to the 
implementation of the amended New Delhi work 
programme 

Number of registered and 
unregistered users in different 
world regions 

As at 30 June 2011, CC:iNet had a total of 300 registered 
users, including 82 from the African region, 46 from the 
Asia and Pacific region, 54 from the Latin America and the 
Caribbean region, 96 from the European region, and 22 
from United Nations agencies and non-governmental 
organizations. A total of 139 users registered during the 
reporting periodc 

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

Level of satisfaction with 
CC:iNet of users surveyed 

Eighty-three per cent of users surveyed at the regional 
workshops found CC:iNet to be user-friendly and 
eighty-one 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 

Three reports were mandated to be delivered during 
the reporting period and were made available 

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 360 experts  

Parties receive timely, 
comprehensive and 

Proportion of mandated reports 
made available 

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

Three outputs were mandated to be delivered during 
the reporting period. They were delivered on time 

Proportion of mandated technical 
papers/reports made available 

Two reports were mandated to be delivered during the 
reporting period. Both were made available on time 

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 

The two outputs were delivered on time, as stated 
above 

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

 All submitted national communications from non-
Annex I Parties are available on the UNFCCC 
website. Thirty-one national communications were 
received during the reporting period and were 
uploaded within two days upon their receipt in the 
appropriate format 

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 

Three LEG reports were prepared during the reporting 
period. Data and information compiled in support of 
the LEG work programme include the results of 
surveys, updated data stored in four databases, and the 
contents of 25 working papers 

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

Number of LEG meetings held Four LEG meetings were 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 organizing and holding four 
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 144 LDC experts were trained in four 
regional workshops, held in February 2010 in 
Bamako, Mali, May 2010 in Vientiane, Lao People’s 
Democratic Republic, September 2010 in Sao Tome, 
Sao Tome and Principe, and in November 2010 in 
Apia, Samoa. 

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 

Six 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 
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a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
b   Some workshops took place either immediately before or during the fourteenth session of the Ad Hoc Working Group on Long-

term Cooperative Action under the Convention (April and June 2011) and were open to all Parties and accredited observer 
organizations. It is therefore not possible to determine the number of participants at each event and their regional distribution. 

c   Since it was technically impossible to retrieve the number of unregistered users, the work programme of the secretariat for the 
biennium 2012–2013 includes a revised performance indicator. 

Table 23 
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 32 mandates required output delivery 
during the reporting period. Twenty-four 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. Three mandates relate to progress in the 
implementation of decision 1/CP.10. Finally, five 
relate to the implementation of the Cancun Adaptation 
Framework 

All mandated outputs were delivered and 75 per cent 
were delivered on time. The remaining 25 per cent 
comprise seven 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. Delays relate to the short 
periods in between negotiation sessions, the need to 
consider all relevant external input and the availability 
of documents in the required languages 

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 2011, a total of 213 organizations and 
networks were actively participating in the Nairobi 
work programme. A total of 147 action pledges were 
submitted by 63 Nairobi work programme partner 
organizations 
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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 

A total of four mandates required output delivery 
during the reporting period, of which two relate to 
support to the implementation of Article 2, paragraph 
3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol 
and two relate to the implementation of provisions 
related to the economic and social consequences of 
response measures contained in the Cancun 
Agreements (decision 1/CP.16, paras. 93–94) and the 
consideration of information on potential 
environmental, economic and social consequences, 
including spillover effects, of tools, policies, measures 
and methodologies available to Annex I Parties 
(decision 1/CMP.6, paragraph 6(e)). 

All mandated outputs were delivered and 75 per cent 
were delivered on time. The remaining 25 per cent 
comprise one slightly delayed document in terms of 
required versions in the six official United Nations 
languages 

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 16 mandates required output delivery. The 
mandates relate to ongoing support to the 
implementation of the technology transfer framework, 
the implementation of the programme of work of the 
Expert Group on Technology Transfer 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. Six mandated 
documents were slightly delayed due to late 
availability of data provided from external sources. 
The technical needs assessment workshop was 
delayed for reasons relating to the Host Country 
Agreement and late availability of sufficient financial 
resources 

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 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 

Five 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: organizing a workshop on technology needs 
assessments, and regional workshops in preparing 
technology transfer projects for financing; preparing a 
report on options for facilitating collaborative R&D; 
disseminating the UNFCCC publication Preparing 
and Presenting Proposals: A Guidebook on Preparing 
Technology Transfer Projects for Financing;b and 
making technology needs assessment reports available 
on the technology information clearing house 
(TT:CLEAR) 
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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. Fourteen 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 and the International 
Chamber of Commerce) have contributed in the 
implementation of the set of actions 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of 10 mandates required output delivery. 
Seven mandated outputs were delivered on time. 
Three outputs were delivered with delays due to the 
timing of the meeting of the EGTT and the late 
availability of resources 

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 

Members of the EGTT expressed their satisfaction 
with the quality of support provided by the secretariat 
in facilitating the work of the EGTT 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Three mandates required output delivery, namely to 
post technology needs assessment (TNA) reports by 
non-Annex I Parties on TT:CLEAR, TNA handbooks 
and a guidebook for preparing technology transfer 
projects for financing. All TNA reports received from 
non-Annex I Parties and guidebooks prepared by the 
secretariat were posted in a timely manner 

Number of visits to TT:CLEAR TT:CLEAR received a total of 295,949 visits during 
the period from 1 January 2010 to 30 June 2011 

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, thirty-third and thirty-fourth 
sessions of the subsidiary bodies 

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

A total of 1,091 users were registered with 
TT:CLEAR as at 30 June 2011 

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 

A feedback mechanism was established for 
TT:CLEAR in April 2011. The messages received 
through this feedback mechanism include suggestions 
for improvement 



FCCC/SBI/2011/16 

55 GE.11-63617 

Objective 3: To improve the methodological and scientific bases for enhancing the implementation of the 
Convention and its Kyoto Protocol.  (Article 5, Article 9 and Article 12, of the Convention, Article 2, paragraph 
2, Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol, decisions 2/CP.3, 11/CP.7, 13/CP.8, 10/CP.9, 11/CP.9, 
5/CP.10, 1/CP.11, 9/CP.11, 1/CP.13, 2/CP.13, 11/CP.13, 4/CP.15,  9/CP.15, 16/CMP.1 and the conclusions of the 
Conference of the Parties at its eleventh session relating to emissions from deforestation in developing 
countries) 

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

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

During the reporting period, a total of six mandates 
required output delivery. The required output has 
been delivered on time or is ongoing in accordance 
with the relevant timelines for mandates relating to 
enhancing coordination of activities and capacity-
building, development and maintenance of a Web 
platform and the interactive discussion forum.c Output 
delivery of one of the mandates (to organize a training 
of the trainers workshop) could not be delivered due 
to a lack of supplementary funding 

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

Number of submissions posted 
on the REDD Web Platform 

A total of 45 submissions were received and posted 
on the REDD Web Platform between January 2010 to 
June 2011 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of 36 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, mitigation of climate change and land 
use change and forestry. All the required output was 
delivered, 89 per cent being delivered on time. The 
delays relate to four MISC documents, which were 
made available less than six weeks before the session 
due to 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 15 different international and regional 
programmes and organizations took part in the events 
held in the context of the research dialogue during the 
thirty-second and thirty-fourth 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>. 
c   <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>. 
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Table 24 
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 
biennium 2012–2013. A survey planned in the current 
reporting period was not undertaken due to a 
reordering of priorities 

Meetings of the clean 
development mechanism 
(CDM) Executive Board 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 

Support for the 11 CDM Executive Board meetings 
during this reporting period included the preparation 
and publication of 426 documents relating to the 
agendas, annotations, reports and their accompanying 
annexes. Additionally, over 250 briefing notes, 
presentations and background documents were 
prepared to support various topics under discussion 
during these meetings 

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 biennium 2012–2013. A survey planned in the 
current reporting period was not undertaken due to a 
reordering of priorities 

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 during the reporting period. Ninety-eight per 
cent of these were processed in full accordance with 
the established procedures and timelines 
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Proportion of summary notes 
delivered to the CDM Executive 
Board within the specified 
timelines 

The secretariat delivered a total of 2,734 summary 
notes to the CDM Executive Board in order to 
facilitate the registration of CDM projects and the 
issuance of CERs (1,261 summary notes were related 
to registration and 1,473 to issuance). Ninety-five per 
cent of the summary notes prepared for the last 12 
months, in accordance with the revised procedures for 
registration and the revised procedures for issuance, 
were delivered within the specified timelines 

Proportion of project 
completeness checks conducted 
within the specified timelines 

A total of 2,951 requests for registration and requests 
for issuance were submitted for the reporting period 
(1,351 of these were for registration and 1,600 for 
issuance). In the past 12 months, completeness checks 
have been carried out in accordance with the revised 
procedures for registration and the revised procedures 
for issuance. Regarding the completeness checks that 
commenced in the reporting period, ninety-nine per 
cent were conducted within the specified timelines 

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

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 
revised indicator is contained in the work programme 
for the secretariat for the biennium 2012–2013b 

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 revised indicator is contained in the 
work programme for the secretariat for the biennium 
2012–2013b 

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 revised indicator is 
contained in the work programme for the secretariat 
for the biennium 2012–2013b 

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 biennium 2012–2013 by extending the 
surveys currently conducted after each CDM 
Accreditation Panel meeting with respect to meeting 
documentation 

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

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

A total of 28 applications for initial accreditation, re-
accreditation and extension of accreditation scope 
were received. All of these cases were processed fully 
in accordance with the procedure for accrediting 
operational entities 
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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 309 accreditation 
cases for consideration by the CDM Executive Board 
and its Accreditation Panel. Ninety-nine per cent of 
the cases presented were fully in accordance with the 
accreditation procedure. The presentations for three 
cases were delayed during the reporting period 

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 

A survey on the level of satisfaction of the members 
of the JISC with the support provided by the 
secretariat for their work was conducted in July 2011. 
Sixty per cent of the respondents selected  “strongly 
agree” regarding the statement that the secretariat 
provides a consistently high level of meeting 
organization and management support. The 
remainder of respondents chose “agree” 

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 

Support for the six JISC meetings during this 
reporting period included the preparation and 
publication of 95 documents relating to the agendas, 
annotations, reports and their accompanying annexes. 
Additionally, over 131 briefing notes, presentations 
and background documents were prepared to support 
various topics under discussion during these meetings 

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

A survey on the level of satisfaction of the members 
of the JISC Accreditation Panel with the support 
provided by the secretariat for their work was 
conducted in July 2011. Fifty per cent of the 
respondents selected “agree” regarding the statement 
that the secretariat provides a consistently high level 
of meeting organization and management support. 
The remainder of respondents selected “somewhat 
agree”. Comments provided by respondents have 
been reviewed by the secretariat and are now being 
translated into a set of corrective, preventative and 
improvement actions to guide the work of the 
secretariat in the future 

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 the 
application before it could be considered by the JISC 
Accreditation Panel 

The work of the JISC on the 
full project cycle of the Joint 
Implementation (JI) Track 2b 
procedure is facilitated 

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 

JISC members were surveyed on their level of 
satisfaction with support provided by the secretariat. 
Sixty per cent of the respondents selected “strongly 
agree” regarding the statement that the secretariat 
provides a consistently high level of meeting 
organization and management support. The 
remainder of respondents selected “agree” 
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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 43 
project design documents including one programme 
of activities design document, 15 determination 
reports, 42 monitoring reports and 40 verification 
reports under the JI Track 2 procedures 

The secretariat also administered 164 JI Track 1 
projects 

In addition, the secretariat launched six calls for 
public input related to draft recommendations to the 
Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), criteria for 
baseline setting and monitoring, designated focal 
points’ inputs on information provided for JI Track 1 
projects, experience with the JI verification 
procedure, materiality and changes during project 
implementation.c There were two calls for experts 
during the reporting period 

One hundred per cent of all submissions and calls for 
input were processed in accordance with established 
modalities and procedures 

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 

A total of 590 mandates required the secretariat to 
deliver outputs during the reporting period, including 
some that required ongoing output delivery. Ninety-
nine per cent were delivered and 97 per cent were 
delivered on time 

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 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 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 

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, that required both policy and deployment, has 
been agreed at the policy level and is now under 
implementation 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol. 
b   The verification procedure under the JISC, defined in decision 9/CMP.1, annex, paragraphs 30–45.  
c   FCCC/SBI/2011/2/Add.1, page 27. 
d   <http://ji.unfccc.int/CallForInputs/index.html>.  
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Table 25 
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 18 months of the biennium, the Legal 
Affairs programme issued eight legal opinions 
addressed to Parties in addition to legal advice 
provided to Parties and other stakeholders (e.g. 
international organizations) on numerous occasions. 
The legal advice provided by the programme covered 
more than 20 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. 
Thirty-three of the 79 legal opinions issued in the first 
18 months of the biennium dealt with the legal, 
procedural and institutional requirements of the 
intergovernmental process. In early 2010, 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 

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 a possible conflict of interest 
were raised by a Party in relation to the Compliance 
Committee in the first six months of the reporting 
period. In addition, concerns were raised by public 
and private entities regarding some of the activities of 
the Clean Development Mechanism Executive Board 
relating to projects and methodologies. 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 

For the period from 1 January 2010 to 30 June 2011, 
the Legal Affairs programme provided final clearance 
to 77 legal instruments that could be concluded on 
behalf of the secretariat. During the same period, the 
secretariat concluded 78 legal instruments that had 
been cleared by the 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 2011, 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 2011, four meetings 
of the enforcement branch, two meetings of the 
facilitative branch and two meetings 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 
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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 

A Web-based survey on the level of satisfaction 
expressed by members and alternate members of the 
Compliance Committee with documents prepared by 
the secretariat was conducted by an independent 
expert from 4 to 15 July 2011. The results of the 
survey, which had a 45 per cent response rate (19 out 
of 42 possible respondents), indicate that members 
and alternate members of the Committee have a high 
level of satisfaction with the documents prepared by 
the secretariat 

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 

The secretariat provided the CMP with support in the 
development of policy guidance to the Compliance 
Committee during the sixth session of the CMP. 
Support was provided, in particular, on consideration 
by the CMP of the fifth annual report of the 
Compliance Committee and the appeal by Croatia 
against a final decision of the enforcement branch. No 
complaints were raised by Parties with respect to the 
legal support provided by the secretariat in this 
instance 

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 of 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 two instances, there was a delay in 
posting the documents on the UNFCCC website. In 
the first case, 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. In the second case, 
the decision, on preliminary examination with respect 
to Ukraine (document CC-2011-2-2/Ukraine/EB), was 
posted on the UNFCCC website one day after the 
deadline provided for in the secretariat’s internal 
working arrangements, which is the next business 
day. This slight delay was due to pressure of work 
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Table 26 
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 19,040 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 between 60 and 90 
minutes 

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 

An average of 95 per cent of eligible participants were 
actually funded during the reporting period. Five per 
cent did not attend the relevant meetings for reasons 
beyond the secretariat’s control 

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 

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 

An average of 43 per cent of observers were admitted 
out of the total number of participants during the 
indicated period 

 

Proportion of representatives 
from Parties that attend side 
events 

Data for this performance indicator is not available 
due to resource constraints 

Parties receive inputs from 
observers and have 
opportunities for exchanges 

Number of side events per 
session 

On average, 92 side events per session were held 
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 
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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 302 documents were mandated to be made 
available during the reporting period. All documents 
were actually made available and 25 per cent of the 
documents were made available on time. Delays in 
the availability of the remaining 75 per cent of the 
documents were mainly due to the full meeting 
schedule resulting from additional negotiating 
sessions 

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 

  

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 218 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. 

Table 27 
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) 

Twenty-six per cent of the media items relating to 
COP 16 referenced the top message of the UNFCCC, 
as compared with 23 per cent relating to COP 15 

External communication 
efforts regarding the 
UNFCCC are coordinated 
across the United Nations 
system 
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Number of users accessing 
website content 

A total of 15.6 million users accessed the website 
<http://unfccc.int> and downloaded 11.2 terabytes of 
data, mostly portable document files. The webcast 
service was used by some 733,445 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 

Eighty-one per cent of the respondents of a recently 
conducted Web survey indicated that they were 
satisfied with the official document publishing service 
on the UNFCCC website. Ninety per cent indicated 
that the UNFCCC website was their main source of 
information prior and during UNFCCC meetings 

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 

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

ICT network availability in 
support of information systems 
mandated by Parties 

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

The secretariat’s network and systems infrastructure 
and associated operations teams supported more than 
20 systems directly related to mandates provided by 
the Parties, the Convention or the Protocol 

 

Taking into account further supporting and 
supplementary systems more than 80 systems and 
platforms have been supported 

 

On average, systems availability was above 99.5 per 
cent for the monitored systems 

Business continuity 
management of mission-
critical information systems 
is in place 

ICT solutions for identified 
mission-critical information 
systems are established 

Negotiations with an external service provider for data 
centre services, which include disaster recovery and 
continuity service for business-critical information 
systems are 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 474 official documents including language 
versions 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 
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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 9,170 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 

An evaluation of SharePoint for collaboration will 
begin in the third quarter of 2011 

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. 
Functional requirements for collaboration, document 
management and a revised secretariat Intranet will be 
assessed in the second half of 2011 

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 28 
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 

The audited financial statements for the biennium 
2008–2009 were made available to the Subsidiary 
Body for Implementation (SBI) in a timely manner 
for consideration at its thirty-third sessions. The 
interim statements for 2010 (unaudited) were made 
available to the SBI with slight delays for 
consideration at its thirty-fourth sessions 

Coherence and transparency 
in fund-raising and use of 
funds 

Proportion of donor reports sent 
on time 

A total of 19 reports were due during the reporting 
period. Sixteen were sent on time 



FCCC/SBI/2011/16 

67 GE.11-63617 

Optimal budget 
implementation rate 

Proportion of actual expenditure 
compared with the approved 
budget 

The core budget as at 30 June 2011 had a budget 
implementation rate of 66.2 per cent for the biennium 
2010–2011, which is below the ideal implementation 
rate of 75 per cent 

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

Implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the 10 open audit recommendations from the 
2008–2009 biennium, four were fully implemented. 
The remaining ones are under implementation, some 
of which are of an ongoing nature. The United 
Nations Board of Auditors issued 6 new audit 
recommendations as a result of the interim audit for 
2010 

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 

A total of 51.5 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 

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 2011 was 2 per cent. The annual voluntary 
staff turnover rates for 2010 and 2009 were 8 per cent 
and 1 per cent, respectively 

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 

Eighty-six per cent of nominated participants attended 
meetings (3,944 out of 4,589)  

No journey was cancelled because of the secretariat’s 
inability to provide a ticket on time. However, a few 
meetings (affecting 105 or 2.2 per cent of all 
nominees) had to be cancelled by the secretariat 
because of force majeure, such as disruptions in air 
traffic over Europe. In all remaining cases, nominees 
cancelled their participation, mainly due to other 
commitments, illness or immigration problems  

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

Percentage of procurement 
cases processed within 
established time frames 

Ninety-nine-and-a-half per cent of the cases were processed 
within the established time frames (994 out of 999) 

Sixty-nine per cent of purchase orders were processed in 
even less than the minimum time required for a solicitation 
process, as they were placed under long-term agreements or 
were of low value. Of the remaining 307 that required 
solicitation, only five took more than the maximum 
benchmarked time. The programme is moving towards 
more long-term agreements and establishing more 
ambitious time frames 

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

    


