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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٨-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٨البند 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  ٢٠١٥-٢٠١٤انية فترة السنتني أداء ميز

  /حزيـران  ٣٠ حـىت  ٢٠١٥- ٢٠١٤ الـسنتني  فترة ميزانية أداء    
 ٢٠١٤  يونيه

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  موجز    
تعرض هذه الوثيقة أداء ميزانية الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة خـالل              

والغرض منها هو إطالع األطراف     . ٢٠١٥-٢٠١٤األشهر الستة األوىل من فترة السنتني       
وكان قد  . ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠على اإليرادات والنفقات والنتائج اليت حتققت حىت        

 يف املائـة مـن      ٥١,٤ مليون يورو أو ما يعادل       ١٢,٦ورد حىت هذا التاريخ مبلغ قدره       
وبلغـت  . ٢٠١٤جمموع القيمة االسترشادية الشتراكات امليزانية األساسية املتوقعة لعام         
 مليون دوالر   ٠,٤التربعات املقدمة إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية          

، وبلغت التربعات املقدمة إىل الصندوق      )دوالر(من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية      
 يف املائـة مـن      ٤٧,١وقد أُنفق حنو    .  ماليني دوالر  ٦,٥االستئماين لألنشطة التكميلية    

 ماليـني دوالر مـن      ٩,٦وأُنفق مبلغ   . ٢٠١٥-٢٠١٤مليزانية األساسية لفترة السنتني     ا
 مليون دوالر   ٢,٤الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لتمويل مشاريع خمتلفة، ومبلغ         

من الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية لتغطية مشاركة األطراف املؤهلة يف            
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 ويتضمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن حالة الصندوق االستئماين          .اجتماعات الدورات 
آللية التنمية النظيفة، والصندوق االستئماين لـسجل املعـامالت الـدويل، والـصندوق             
االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا، ومعلومات عن تكـاليف            

عن املوارد البشرية، ويتضمن بياناً مفـصالً       ويقدم التقرير كذلك معلومات     . دعم الربامج 
  .عن تنفيذ الربامج
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
طـراف يف   وافق مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األ             -١

 ١٩-م أ /٢٧، يف مقرريهمـا     )اجتمـاع األطـراف   /مؤمتر األطـراف  (بروتوكول كيوتو   
، وطلب مؤمتر األطـراف     ٢٠١٥-٢٠١٤ على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       ٩-أإ م/١٠و

إىل األمينة التنفيذية أن توافيه بتقرير عن اإليرادات وأداء امليزانية يف دورتـه العـشرين، وأن                
  .قد يلزم من تعديالت للميزانية الربناجميةتقترح ما 

  نطاق املذكرة  -باء  
تتضمن هذه الوثيقة تقريراً عن إيرادات الصناديق االستئمانية اليت تـديرها األمانـة               -٢

وينبغـي أن ُتقـرأ   . ٢٠١٤يونيـه  / حزيـران ٣٠أداء ميزانياهتا يف الفترة املمتدة حىت    وعن
 اليت تتضمن برنامج عمـل األمانـة        FCCC/SBI/2013/6/Add.1الوثيقة مقترنةً بالوثيقة     هذه
 اليت تقدم معلومات عن حالـة       FCCC/SBI/2014/INF.23، وبالوثيقة   ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

وتقدِّم الوثيقة معلومات أيضاً عن املوارد      . ٢٠١٤نوفمرب  /ثاينتشرين ال  ١٥االشتراكات حىت   
  .البشرية وتنفيذ الربامج

  أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن   -جيم  
لعل اهليئة الفرعية للتنفيذ ترغب يف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمـة والبـت يف                -٣

اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملالية الـيت              
اجتمـاع  /ن ومـؤمتر األطـراف    سيوصى هبا العتمادها يف مؤمتر األطراف يف دورته العشري        

  .األطراف يف دورته العاشرة

  تقرير اإليرادات والنفقات  -ثانياً  

  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية  -ألف  
، مبوجب مقرريهما املشار    اجتماع األطراف /وافق مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      - ٤

 مليـون يـورو لفتـرة       ٥٤,٦يـة قـدرها     ، على ميزانية إمجال    أعاله ١إليهما يف الفقرة    
  ).١انظر اجلدول  (٢٠١٥- ٢٠١٤  السنتني
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  ١اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية األساسية املعتمدة وإيرادات فترة السنتني 

 )باليورو(اجملموع  )باليورو (٢٠١٥ )باليورو (٢٠١٤ 

١٠٥ ١٠١ ٣١٨٤٨ ٦٤٤ ٧٨٧٢٤ ٤٥٦ ٢٣ نفقات الربامج
١٤٨ ٢٥٣ ٧٦١٦ ٢٠٣ ٣٨٧٣ ٠٤٩ ٣ لربامجتكاليف دعم ا

٢٣١ ٣٧٩٢٩٤ ٨٥٢١١١ ١٨٢ تسوية احتياطي رأس املال املتداول
األساسية امليزانية الربناجمية 

 ملعتمدةاإلمجالية ا
٤٨٤ ٦٤٨ ٤٥٨٥٤ ٩٥٩ ٠٢٦٢٧ ٦٨٩ ٢٦

٦٠٨ ٣١٤ ٥٢٠٥٠ ٧٩٢ ٠٨٨٢٥ ٥٢٢ ٢٤ القيمة االسترشادية لالشتراكات 
فق من اشتراكات الفترات    رصيد مل ُين  

 )مبالغ ُمرحَّلة(املالية السابقة 
٠٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠٢ ٤٠٠ ٠٠٠١ ٤٠٠ ١

٨٧٦ ٥٣٣ ٩٣٨١ ٩٣٨٧٦٦ ٧٦٦ مسامهات احلكومة املضيفة
٤٨٤ ٦٤٨ ٤٥٨٥٤ ٩٥٩ ٠٢٦٢٧ ٦٨٩ ٢٦ جمموع اإليرادات

ساسية لالتفاقية   اإليرادات الفعلية للصندوق االستئماين للميزانية األ      ٢ويبني اجلدول     -٥
.  مليـون يـورو    ٢١,٧، وتبلغ هذه اإليرادات     ٢٠١٤من عام   األشهر الستة األوىل    خالل  

 مليون يورو متثل القيمـة االسترشـادية الشـتراكات          ١٢,٦ويتألف هذا املبلغ أساساً من      
الرصـيد املرحَّـل     أي(، ورصيد الصندوق من الفترة املالية الـسابقة         ٢٠١٤األطراف لعام   

 ماليني يورو، وتربُّعـات مـن احلكومـة املـضيفة           ٨وقدره  ) ٢٠١٣-٢٠١٢رة  الفت من
  .يورو ٧٦٦ ٩٣٨ قدرها

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٣٠إيرادات امليزانية األساسية حىت 

 )باليورو (٢٠١٤ 

 ١٩٠ ٠٥٩ ٨ )ب ()أ(٢٠١٣-٢٠١٢مبالغ ُمرحَّلة من الفترة 
 ٦٥٥ ٩٩٩ ٨ ٢٠١٤ام رشادية الشتراكات االتفاقية لعالقيمة االست

 ٢٦٤ ٦١١ ٣ ٢٠١٤ادية الشتراكات بروتوكول كيوتو لعام القيمة االسترش
 ٩٣٨ ٧٦٦  من احلكومة املضيفةة ُمقدَّماتتربُّع

 ١٩٠ ١١٣ )أ(اشتراكات للسنوات املقبلة وردت مقدماً
 ٨٥٨ ١٨٤ )ج() أ(إيرادات متنوعة ووفورات من الفترة السابقة

 ٠٩٥ ٧٣٥ ٢١ )د(إمجايل اإليرادات

سعر الصرف املُستخَدم، عند االقتضاء، هو سعر الصرف الرمسي املعمول به يف األمـم                )أ(  
  ). يورو٠,٧٣٦=  دوالر أمريكي ١ (٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠املتحدة يف 
 ٢ ٨٠٠ ٠٠٠على سحب مبلـغ      ١٩-م أ /٢٧وافق مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        )ب(  

 ميزانية  من الفترات املالية السابقة لتغطية جزء من      ) املرّحلة(ة  ري املستعمل رصدة أو االشتراكات غ   يورو من األ  
  .٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني 
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 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠الفائدة املكتسبة حىت    مل ُتدرج     )ج(  
  . ةقإعداد الوثي
  .يورو ٢ ٢٠٠ ٠١٢ يبلغ احتياطي رأس املال املتداَول  )د(  

، بلغ عدد األطراف اليت مل تدفع بعـد اشـتراكاهتا           ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠ويف    -٦
يف  طرفـاً    ١٩٢ و يف االتفاقيـة   طرفـاً    ١٩٦ طرفاً من أصل     ١٢٢ ما جمموعه    ٢٠١٤ لعام

  .بروتوكول كيوتو
، حبسب الربامج، ويبني أيضاً    ٢٠١٤ امليزانية األساسية املعتمدة لعام      ٣ويبني اجلدول     -٧

، ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠ويف  . ٢٠١٤عام  من  ألشهر الستة األوىل    انفقات الربامج خالل    
 يف املائة مـن امليزانيـة املعتمـدة         ٤٧،١ مليون يورو، أو ما يعادل       ١١,٠٤بلغت النفقات   

  .٢٠١٤ عامل
  ٣اجلدول 

     /حزيـران  ٣٠ ، والنفقات حبسب الـربامج حـىت      ٢٠١٤امليزانية األساسية املعتمدة لعام     
  ٢٠١٤ يونيه

 )باليورو(النفقات  )باليورو(نية امليزا 
النفقات كنسبة 

 مئوية

     الربنامج-ألف
 ٥١,٤ ٤٥٥ ١٦٠ ١  ٩٤٥ ٢٥٥ ٢ التوجيه التنفيذي واإلدارة

 ٤٢,٦ ٦٢١ ٨٦٤ ٢  ١٥١ ٧٢٣ ٦ التخفيف والبيانات والتحليل
ــاء  ــا وبن ــل والتكنولوجي التموي

 القدرات
٤٧,٨ ٤٠٥ ٣١٤ ١  ٩٩٠ ٧٤٧ ٢ 

 ٣٨,٣ ٤٩٥ ٩٤٩  ٤٤٩ ٤٧٨ ٢ التكيف
 ٤٨,٧ ٠٠٢ ٢٦٩  ١٧٤ ٥٥٢ آليات التنمية املستدامة

 ٤١,٢ ٦٦٢ ٥٥٦  ٠١٠ ٣٥٢ ١ الشؤون القانونية
 ٦١,٥ ٠٢٤ ٠٥٢ ١  ٦٣١ ٧١١ ١ خدمات شؤون املؤمترات

 ٤٦,٩ ٦٨٠ ٧٥٥  ٠٩٠ ٦١١ ١  والتوعيةاالتصاالت 
 ٥٢,٧ ٣٠٧ ٥٥٤ ١ ٢٤٦ ٩٤٩ ٢ خدمات تكنولوجيا املعلومات

اليف التشغيل على نطاق     تك -باء
 ٣٢,٤ ٩٥٩ ٥٦٧ ٨٠٣ ٧٥٣ ١ )أ(األمانة

 ٤٥,٨ ٦١٠ ٠٤٤ ١١ ٤٨٩ ١٣٥ ٢٤ )باء + ألف(اجملموع الفرعي 
   ٧٠٢ ٦٧٨ عائد الكفاءة االستثنائي: ناقصاً

 ٤٧,١ ٦١٠ ٠٤٤ ١١ ٧٨٧ ٤٥٦ ٢٣ )ب(اجملموع  

  .دمات اإلداريةُتدار تكاليف التشغيل على صعيد األمانة يف إطار برنامج اخل  )أ(  
  .ال يشمل تكاليف دعم الربامج وتسوية احتياطي رأس املال املتداول  )ب(  
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 والنفقات حىت هنايـة     ٢٠١٤لعام   امليزانية األساسية املعتمدة     ٤ويعرض اجلدول     - ٨
الرواتـب  " تكـاليف املـوظفني   "وتـشمل   .  حبسب وجه اإلنفاق   ٢٠١٤يونيه  /حزيران

تب املوظفني بعقود قصرية األجل، وتكاليف املـساعدة        والتكاليف العامة للموظفني، وروا   
وأُدرج اخلرباء اخلارجيون، أفراداً ومؤسسات، ضمن فئـة        . املؤقتة، ووقت العمل اإلضايف   

وُتعرض نفقات سفر املوظفني يف بعثات رمسية بشكل منفصل عن          ". اخلرباء االستشاريون "
مـصروفات  "وتشمل فئـة    . يةسفر اخلرباء حلضور حلقات العمل واملشاورات غري الرمس       

املبالغ املدفوعة إىل موردي خمتلف السلع واخلدمات وغريها من تكـاليف           " التشغيل العامة 
فهي تشمل املبالغ اليت ُتـدفع،      " املنح واملسامهات " أما   .التشغيل، مثل تكاليف االتصاالت   

بأملانيا، وهـي   من أجل إدارة املباين، إىل وحدة اخلدمات املشتركة لألمم املتحدة يف بون             
األمانة، وتشمل كذلك املـسامهة       الوحدة املعنية بتقدمي اخلدمات اللوجستية واإلدارية إىل      
  . املناخ  السنوية املقدمة إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري

  ٤اجلدول 
 ٣٠، والنفقات حبسب وجـه اإلنفـاق حـىت          ٢٠١٤يزانية األساسية املعتمدة لعام     امل

  ٢٠١٤ هيوني/حزيران

  )باليورو(النفقات   )باليورو(امليزانية   وجه اإلنفاق
النفقات كنسبة 

 مئوية

 ٩٢١٤٣,٠ ٧٩٦ ٣١٤٧ ١٥٣ ١٨ تكاليف املوظفني
 ١١٠٥٤,٧ ٨٥٩٥٤١ ٩٨٩ اخلرباء االستشاريون

 ٥٨٦٦٨,٥ ٦٦٨٦١٠ ٨٩١  أفرقة اخلرباء
 ٣٤١٥٢,٥ ١١٥٣٩٠ ٧٤٤ سفر املوظفني

 ٨٥٥٤٨,٤ ٢١٠ ٦٤٥١ ٥٠٢ ٢ مصروفات التشغيل العامة
 ٧٩٧٥٧,٩ ٨٨٨٤٩٤ ٨٥٣ اِملَنح واملسامهات

 ٦١٠٤٥,٨ ٠٤٤ ٤٨٩١١ ١٣٥ ٢٤ اجملموع الفرعي 
  ٧٠٢ ٦٧٨ عائد الكفاءة االستثنائي: ناقصاً

 ٦١٠٤٧,١ ٠٤٤ ٧٨٧١١ ٤٥٦ ٢٣ )أ(اجملموع

  .اولال يشمل تكاليف دعم الربامج وتسوية احتياطي رأس املال املتد  )أ(  

 يف املائة   ٥٠معدل التنفيذ املثايل البالغ     ، مل تبق دون     ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠وحىت    -٩
وُيتوقع أن تزداد خالل األشهر الـستة       .  املوظفني ومصروفات التشغيل العامة    تكاليفسوى  

القادمة النفقات املتعلقة بتكاليف املوظفني بسبب تسوية مدفوعات اِملنح التعليميـة للعـام              
وُيعزى نقص اإلنفاق املالحظ يف مصروفات التشغيل العامـة إىل       . ٢٠١٤-٢٠١٣سي  الدرا

 ويزيد  . يف املائة  ٤٩,٩ويبلغ معدل اإلنفاق الفعلي     .  يف املائة  ٣عائد الكفاءة االستثنائي البالغ     
 يف املائة، وهو مـا يعكـس أن عـدد اخلـرباء             ٥٠معدل تنفيذ نفقات االستشاريني على      
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ت االستشارية املؤسسية املتعاقد معها يف النصف األول من العام كـان            اخلدمااالستشاريني و 
وهناك ارتفاع يف نفقات أفرقة اخلرباء بسبب عقد عدة اجتماعـات           . أعلى من العدد املتوقع   

عن تنظيم حلقات عمل       امللحق هبا فضالً   املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو    للهيئات  
سفر املـوظفني مـع عـدد       يتناسب املعدل املرتفع لنفقات     و. تدريبية وإجراء استعراضات  

خـالل الفتـرة املـشمولة        مقر األمانة  عناً   بعيد االجتماعات وحلقات العمل اليت عقدت    
يئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لفترة  اليت تقدَّم إىل اهلاملنحةاً وقد ُدفعت مسبق. بالتقرير

 اإلنفـاق   معدلتجاوز  ي "املنح والتربعات " اإلنفاق يف إطار      وبالتايل، فإن معدل   .سنة كاملة 
  . يف املائة٥٠ ايل املتمثل يفاملث

  الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية  -باء  
عتماد على التربعات   البا،  يدعم الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية        - ١٠

ية األطراف املؤهلة أو البلدان النامية األطراف اليت متـر  مشاركة ممثلي البلدان النام   ،  املقدمة
اجتماع األطـراف   /ومؤمتر األطراف اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف دورات مؤمتر األطراف        

  كان نصيب الفرد فيها من     حق األطراف احلصول على التمويل إذا      وتست . الفرعية ماوهيئاهت
ـ يزيـد      الناتج احمللي اإلمجايل ال    إيرادات   وفقـاً  ٢٠١١ دوالر يف عـام      ١٤  ٠٠٠ى  عل

 ُيرفـع    هذا السقف  ، بيد أن  لإلحصاءات اليت نشرها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       
 واألطراف اليت تقدم موظفني      دوالر يف حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية       ١٨ ٠٠٠  إىل

بـصرف  اد األورويب   األطراف اليت هي أعضاء يف االحت     وال يشمل معيار األهلية     . للمكتب
  .من الناتج احمللي اإلمجايلفيها  نصيب الفرد النظر عن

 إيرادات ونفقات الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية  ٥ويبّين اجلدول     - ١١
وبلغت التربعات املقدَّمة إىل األمانة خالل الفترة املـشمولة         . ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠حىت  

وبإضافة التربعات املقدَّمة حىت اآلن إىل الرصيد املرحَّل من فترة          . والر مليون د  ٠,٤بالتقرير  
 ماليـني   ٥,٣ ، والفوائد واإليرادات املتنوعة، يبلغ إمجايل اإليرادات      ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
  .دوالر
 ٢,٤، بلغت النفقات    ٢٠١٥-٢٠١٤من فترة السنتني    األشهر الستة األوىل    وخالل    -١٢

تكاليف مشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورتني، وبذلك بلغ         ماليني دوالر، وهي تشمل     
 ٠,٥ مليون دوالر، دون حـساب مبلـغ         ٢,٤رصيد اإليرادات املتبقية بعد خصم النفقات       
وسُيستخَدم هـذا الرصـيد، باإلضـافة إىل        . يمليون دوالر املخصَّص لالحتياطي التشغيل    

لتغطية تكاليف مشاركة ممثلي األطـراف      تربعات أخرى ُتقدَّم إىل الصندوق االستئماين،        أي
اجتمـاع  /املؤهلة يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشـرة ملـؤمتر األطـراف            

 ٣٠دوالر يف     مليـون  ٠,٤ إىل   ٢٠١٤ ووصلت التربعـات املقدمـة يف عـام          .األطراف
ة ستكون هناك حاجة إىل مزيد من التربعات لتمويل أي مـشارك          و. ٢٠١٤يونيه  /حزيران
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كما ستكون هناك حاجة إىل زيادة كبرية يف مـستوى          . ٢٠١٥ملمثلي األطراف املؤهلة يف عام      
 مبـستوى   ٢٠١٥ من أجل التمكني من املشاركة يف عـام          ٢٠١٤االشتراكات مقارنة مع عام     

ولدى األطراف املؤهلة للتمويل فرصة االمتناع من تلقاء نفـسها عـن            . العامني احلايل واملنصرم  
، إذا كانـت يف وضـع       للمشاركة يف عملية االتفاقية   ملايل من الصندوق االستئماين     طلب الدعم ا  

  .وهو ما سيسمح بتخصيص األموال املتاحة لألطراف األشد حاجة للدعم. يسمح هلا بذلك
  ٥اجلدول 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حالة الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية حىت 
  )ملتحدة األمريكيةبدوالرات الواليات ا(

 اإليرادات
 ٧٦٨ ٨٢٦ ٤  ٢٠١٣-٢٠١٢املبلغ املرحَّل من فترة السنتني 

 ١٥٢ ٣٨٤ ٢٠١٤التربعات املقدَّمة يف عام 
 صفر )أ(الفائدة

 ٥٥٤ ٦٢ إيرادات متنوعة
 ٤٧٤ ٢٧٣ ٥ جمموع اإليرادات  

  النفقات
لفريق العامل   مشارِكاً حلضور اجلزء الرابع من الدورة الثانية ل        ١٨١سفر  

  )فريق منهاج ديربان(املخصَّص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز 
٧٧٠ ٧٦٢ 

 مشارِكني حلضور الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيـذ،         ٢٠٧سفر  
والدورة األربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واجلزء        

 ٧٢٨ ٣٤٩ ١  رباناخلامس من الدورة الثانية لفريق منهاج دي
 ٦٢٤ ٢٧٤ تكاليف دعم الربامج
١٢٢ ٣٨٧ ٢  إمجايل النفقات

٨٨٧ ٥٢٠  االحتياطي التشغيلي: ناقصاً
 ٤٦٥ ٣٦٥ ٢ الرصيد

 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠مل ُتدرج الفائدة املكتسبة حىت        )أ(  
  .إعداد الوثيقة

  يليةالصندوق االستئماين لألنشطة التكم  -جيم  
ال يزال عدد من األنشطة األساسية املقرَّرة ميوَّل من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية             -١٣

من خالل التربعات املقدَّمة من األطراف، ما مكَّن األمانة من تنفيذ برنامج عمل فترة السنتني احلالية                
 املعين مبنهاج   فريق العامل املخصَّص  لمبزيد من الفعالية، مبا يف ذلك دعم املفاوضات اجلارية يف إطار ا           

  ).فريق منهاج ديربان (ديربان للعمل املعزز
 ٣٠ إيرادات ونفقات الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية حىت         ٦ويبني اجلدول     -١٤

  .٢٠١٤يونيه /حزيران
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وتشمل . دوالر ماليني   ٦,٥وبلغت التربعات الواردة خالل الفترة املشمولة بالتقرير          -١٥
 من فتـرة    الرصيد املرحل ملصادر األخرى إليرادات الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية        ا

واملبـالغ املعـاد دفعهـا إىل        ، باإلضافة إىل رسوم التنفيذ املشترك،     ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
 مليـون   ٤٨,٦الفوائد، وإيرادات متنوعة، وبذلك بلغ جمموع اإليرادات        إيرادات   و ،املاحنني

  .٢٠١٤يونيه /حزيران ٣٠دوالر يف 
 ٣٠  ماليني دوالر حىت   ٩,٦وبلغت نفقات الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية         -١٦

 مليـون دوالر،    ٣٦,٥وسُيستخَدم الرصيد غري املـستعَمل، البـالغ        . ٢٠١٤يونيه  /حزيران
 باإلضافة إىل أي تربعات أخرى ُتقدم، لتمويل املشاريع واألحداث اجلارية على النحو املـبني     

، مبا يف ذلك مشاريع يف جماالت عمل خمتلفة عديـدة مبوجـب االتفاقيـة               ١٧يف اجلدول   
ـ   األنشطة ولتمويلوبروتوكول كيوتو امللحق هبا، مثل التكيف،         باملنـاخ، وتقـدمي     ة املتعلق

وليست مجيع اإليرادات املتوفرة يف إطار الصندوق .  والتكنولوجيا،التقارير، ودعم املفاوضات 
ويبقى بعض ما ُحصِّل من اإليرادات غـري        . ألنشطة التكميلية خمصَّصة للمشاريع   االستئماين ل 

  .املساِهمة من أجل ختصيصه مستقبالً بناء على طلب األطراف خمصص
  ٦اجلدول 

   ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حالة الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية حىت 
  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

  اإليرادات

 ٢٠٣ ١٠٤ ٤٢ ٢٠١٣-٢٠١٢املبلغ املرحَّل من فترة السنتني 
 ٥٠٧ ٤٧٣ ٦ ٢٠١٤التربعات املقدَّمة يف عام 
 ٠٠٠ ٣٥  رسوم التنفيذ املشترك

  )أ(الفائدة
  املبالغ املعاد دفعها إىل املاحنني

 صفر
(٥٧٧ ١١٧) 

 ٩٥٣ ٧٣ إيرادات متنوعة
 ٠٨٦ ٥٦٩ ٤٨  جمموع اإليرادات

  النفقات
 ٠٠٣ ٤٧٨ ٨ امةنفقات ع

 ٤٣٣ ٠٩٥ ١  تكاليف دعم الربامج
 ٤٣٦ ٥٧٣ ٩ جمموع النفقات

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٢  االحتياطي التشغيلي: ناقصاً
 ٦٥٠ ٤٩٥ ٣٦ الرصيد

 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠الفائدة املكتسبة حىت    مل ُتدرج     )أ(  
  .ةقإعداد الوثي
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  مية النظيفةالصندوق االستئماين آللية التن  -دال  
 الضوء على إيرادات ونفقات الصندوق االستئماين آلليـة التنميـة           ٧يسلِّط اجلدول     -١٧

 ٢٠١٥-٢٠١٤وتصل اإليرادات خالل فترة السنتني      . ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠النظيفة حىت   
بقة  مليون دوالر، ويتألف هذا املبلغ أساساً من األرصدة املرحَّلة من فترة السنتني السا             ١٩٧,٣إىل  

  . دوالرماليني ٣،٤مليون دوالر، ورسوم آلية التنمية النظيفة اليت تبلغ  ١٩٣,٩وقدرها 
  مليون دوالر، وبـذلك    ١٥ إىل   ٢٠١٤يونيه  /حزيران ٣٠ووصلت النفقات حىت      -١٨

 مليون دوالر بعـد حـساب       ١٣٧,٣ مليون دوالر، أو     ١٨٢،٣يبلغ الرصيد غري املستعَمل     
اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة      ويرصد  .  مليون دوالر  ٤٥االحتياطي التشغيلي البالغ    

يقدم  يف املستقبل، وس   ستدامة آلية التنمية النظيفة   تعلق با هذه احلالة عن كثب، ال سيما فيما ي       
  . هبذا الشأناجتماع األطراف/إىل مؤمتر األطرافاً تقرير

  ٧اجلدول 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ىت حالة الصندوق االستئماين آللية التنمية النظيفة ح

  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(
   اإليرادات

٧٠٤ ٩٤٠ ١٩٣ ٢٠١٣-٢٠١٢املبلغ املرحَّل من فترة السنتني 
٩٢٩ ٣٦٥ ٣ رسوم آلية التنمية النظيفة

صفر  )أ(الفائدة
(٣٩٨ ٢٩٩)  مبالغ الرسوم املعادة

٤١٠ ٣٥٥ إيرادات متنوعة
٦٤٥ ٣٦٢ ١٩٧ جمموع اإليرادات 

  النفقات
٢١٩ ٣٣٥ ١٣ نفقات عامة

٧٥٥ ٧٣٢ ١ تكاليف دعم الربامج
٩٧٤ ٠٦٧ ١٥ جمموع النفقات

٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥  االحتياطي التشغيلي: ناقصاً
٦٧١ ٢٩٤ ١٣٧ الرصيد

 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠الفائدة املكتسبة حىت    مل ُتدرج     )أ(  
  .ةقإعداد الوثي

  الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل  -هاء  
 ٣٠ إيرادات الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الـدويل حـىت     ٨يبّين اجلدول     -١٩

 ماليـني   ٧,٤ إىل   ٢٠١٤وقد وصلت إيرادات الصندوق خالل عام       . ٢٠١٤يونيه  /حزيران
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 ماليني  ٥,٤السابقة قدره   يورو، ويتألف هذا املبلغ أساساً من رصيد مرحَّل من فترة السنتني            
 يف املائة مـن رسـوم       ٦٩,٩ما يشكل   (يورو    مليون ١,٩يورو باإلضافة إىل رسوم قدرها      

  ).٢٠١٤ عام
  ٨اجلدول 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠إيرادات الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل حىت 
  )باليورو(

  اإليرادات

 ٧٤٨ ٤٢٠ ٥ )أ(٢٠١٣-٢٠١٢املبلغ املرحَّل من فترة السنتني 
 ٧٠٩ ٩١٦ ١ ٢٠١٤رسوم سجل املعامالت الدويل لعام 

 ٨٦٧ ٤٥ )ب() أ(إيرادات متنوعة ووفورات من الفترة السابقة
 ٣٢٤ ٣٨٣ ٧ )ج(جمموع اإليرادات

سعر الصرف املستخَدم، عند االقتضاء، هو سعر الصرف الرمسي املعمول به يف األمـم                )أ(  
  ). يورو٠,٧٣٦=  دوالر أمريكي ١( ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠املتحدة يف 
 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠مل ُتدرج الفائدة املكتسبة حىت        )ب(  

  .إعداد الوثيقة
  . يورو٢٢٧ ٩٧٠يبلغ احتياطي رأس املال املتداول   )ج(  

، حبسب وجه اإلنفـاق، وكـذلك       ٢٠١٤ امليزانية املعتمدة لعام     ٩ويبني اجلدول     -٢٠
. ٢٠١٤يونيـه  /حزيـران  ٣٠قات الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل حـىت     نف

ولالطالع على معلومات مفصلة عن أداء ميزانية سجل املعامالت الدويل، انظـر التقريـر              
  .السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

  ٩اجلدول 
ق االستئماين لسجل املعـامالت الـدويل        ونفقات الصندو  ٢٠١٤لعام  امليزانية املعتمدة   

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حبسب وجه اإلنفاق يف 
 النفقات كنسبة مئوية )باليورو(النفقات  )باليورو(امليزانية  وجه اإلنفاق

 ٣٨٧٣٧,٧ ٧٣٠٢٧٦ ٧٣٣ تكاليف املوظفني
 ٣١٦٤٧,٥ ٤٠٣٧٢٠ ٥١٦ ١ املقاولون واالستشاريون

 ٨٠١٧٨,٠ ٠٠٠٧ ١٠ أفرقة اخلرباء
 صفر صفر٠٠٠ ٢٥ سفر املوظفني

مصروفات التـشغيل العامـة     
ــدمات  ــسامهات يف اخل وامل

 املشتركة

٦٢٦٧,٣ ٥٠٠١٠ ١٤٥

 ١٣٠٤١,٨ ٠١٥ ٦٣٣١ ٤٣٠ ٢ )أ(اجملموع
  .ال يشمل تكاليف دعم الربامج وتسوية احتياطي رأس املال املتداول  )أ(  
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ية اخلاصة املقدمة مـن حكومـة أملانيـا         الصندوق االستئماين للمسامهة السنو     -واو  
  )صندوق بون(

تعهدت حكومة أملانيا، يف إطار العرض الذي قدمته الستضافة األمانة يف بون، بتقدمي   -٢١
 ٢٠١٤يونيـه   /حزيران ٣٠ويف  .  مليون يورو  ١,٨مسامهة سنوية خاصة إىل األمانة قدرها       

واسـُتخدمت مـوارد الـصندوق      .  قد ُدفعت بكاملها   ٢٠١٤كانت املسامهة السنوية لعام     
لتغطية تكاليف  ) صندوق بون (االستئماين للمسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من حكومة أملانيا         

  .الترتيبات اللوجستية للدورات املعقودة يف بون خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 ٣٠ حـىت  ٢٠١٤ إيرادات ونفقات صـندوق بـون يف عـام          ١٠ويبني اجلدول     -٢٢

 يورو واالحتياطي   يون مل ١,٧وبعد حساب النفقات اإلمجالية البالغة      . ٢٠١٤يونيه  /حزيران
 ٨٤ ٨٣٣  يورو، يصل الرصيد غري املستعَمل يف الـصندوق إىل         ٢٤١ ٢٠٠التشغيلي البالغ   

  .٢٠١٤يورو، وُيتوقع إنفاق هذا املبلغ بكامله بنهاية عام 
  ١٠اجلدول 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حالة صندوق بون حىت 
  )باليورو(

  اإليرادات
 ٠٧٠ ٢٤٢ )أ(٢٠١٣-٢٠١٢املبلغ املرحَّل من فترة السنتني 

 ٥٢٢ ٧٨٩ ١ املسامهة
 ١٤٦ )ب) (أ(وفورات من الفترة السابقة

 ٧٣٨ ٠٣١ ٢ جمموع اإليرادات
   النفقات

 ١٩٦ ٢١٧ ١ دعم املؤمترات
 ٦٢٣ ٢٧٦ الدعم اإلعالمي للمؤمترات

 ٦٥٤ ١٥ حصة تكاليف اخلدمات املشتركة
 ٢٣٢ ١٩٦ تكاليف دعم الربامج
 ٧٠٥ ٧٠٥ ١ جمموع النفقات

 ٢٠٠ ٢٤١ االحتياطي التشغيلي: ناقصاً
 ٨٣٣ ٨٤ الرصيد

سعر الصرف املستخَدم، عند االقتضاء، هو سعر الصرف الرمسي املعمول به يف األمـم                )أ(  
  ). يورو٠,٧٣٦=  دوالر أمريكي ١ (٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠املتحدة يف 
 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠مل ُتدرج الفائدة املكتسبة حىت        )ب(  

  .إعداد الوثيقة
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  تكاليف دعم الربامج  -زاي  
 يف املائة كرسوم عامة على      ١٣وفقاً لإلجراءات املالية لألمم املتحدة، ُتحتسب نسبة          -٢٣

ومعظـم هـذه اخلـدمات      . داريةمجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقية لتغطية اخلدمات اإل      
أمـا اخلـدمات املركزيـة، كمراجعـة        . األمانة يف إطار برنامج اخلدمات اإلدارية      تقدمها

وجداول رواتب املوظفني وخدمات االستثمار واخلزينة واخلدمات املتعلقة بإقامـة           احلسابات
  .العدل، فتقدمها األمم املتحدة مقابل سداد تكاليفها

، ٢٠١٤يونيـه   /حزيـران  ٣٠ففي  . الة تكاليف دعم الربامج    ح ١١ويبني اجلدول     -٢٤
 مليون دوالر، ويتألف هذا املبلغ من رصيد مرحَّل من فترة الـسنتني             ٢١,٥بلغت اإليرادات   

 ٥,٣ مليون دوالر، وإيرادات حساب تكاليف دعم الربامج وقـدرها           ١٦,٢السابقة قدره   
  .دوالر ١٩ ٠٨٢قة تبلغ ماليني دوالر، باإلضافة إىل وفورات من الفترة الساب

 دوالر لتغطيـة تكـاليف      يني مال ٥,٩٥ويف الفترة املشمولة بالتقرير، اسُتخدم مبلغ         -٢٥
ويشمل هذا املبلغ الرسوم الرئيسية للخدمات الـيت        . املوظفني والتكاليف غري املتعلقة باملوظفني    

 ٣٠كـن يف    ، ول ٢٠١٣عـام   النصف الثاين من    قدمها مكتب األمم املتحدة يف جنيف خالل        
 خالل األشهر الستة األوىل من     مل تكن الرسوم املتعلقة باخلدمات املقدمة        ٢٠١٤ يونيه/ حزيران

 مليون دوالر، يصل    ١,١وبعد حساب االحتياطي التشغيلي البالغ      .  قد ُدفعت بعد   ٢٠١٤ عام
 . مليـون دوالر   ١٤,٥الرصيد غري املستعمل من احلساب اخلاص لتكاليف دعم الـربامج إىل            

فقد تراجع الرصيد مبا    . در اإلشارة إىل أن رصيد هذا الصندوق االستئماين يف اخنفاض اآلن          وجت
وتـشمل بعـض العوامـل       .٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني    مليون دوالر منذ بداية      ٠,٧قدره  

أثنـاء   الصندوق االستئماين    إىل هذا حتويل أربع وظائف من امليزانية األساسية       املسامهة يف ذلك    
  .تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامعن  ، فضال٢٠١٥ً-٢٠١٤فترة ية الإقرار ميزان

  ١١اجلدول 
    ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حالة احلساب اخلاص بتكاليف دعم الربامج حىت 

  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(
  اإليرادات

٦١٨ ١٨٣ ١٦ ٢٠١٣-٢٠١٢املبلغ املرحَّل من فترة السنتني 
١٧٨ ٣٣٩ ٥ يرادات تكاليف دعم الربامج املتأتية من الصناديق االستئمانيةإ

٠٨٢ ١٩  وفورات من الفترة السابقة
٨٧٨ ٥٤١ ٢١ جمموع اإليرادات

 النفقات
٦٣١ ١٧٠ ٤ تكاليف موظفي األمانة

١٥٦ ٢٦٠ ١ تكاليف غري متعلقة مبوظفي األمانة
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٠٠١ ٥٢٢ اخلدمات املقدمة من األمم املتحدة
٧٨٨ ٩٥٢ ٥ جمموع النفقات

٦٠٨ ٠٧٣ ١ االحتياطي التشغيلي: ناقصاً
٤٨٢ ٥١٥ ١٤ )أ(الرصيد

 بعد يف احلسابات يف وقـت       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠مل ُتدرج الفائدة املكتسبة حىت        )أ(  
  .إعداد الوثيقة

  تنفيذ الربامج  -ثالثاً  
 وإىل الواليـات    ٢٠١٥-٢٠١٤  يستند تنفيذ الربامج إىل برنامج عمل فترة السنتني         -٢٦

ولذلك ينبغي أن ُيقرأ هـذا الفـصل مقترنـاً          . املسندة إىل األمانة بعد عرض برنامج العمل      
  . اليت ُتقّدم نبذة عن برنامج العملFCCC/SBI/2013/6/Add.1 بالوثيقة

وتستعرض األجزاء التالية بإجياز مسؤوليات كل برنامج، وتبني مدى إجناز النتـائج              -٢٧
  .قعة لربنامج عمل فترة السنتني، وتوجز األنشطة اليت أسهمت يف حتقيق إجنازات األمانةاملتو

   التنفيذي واإلدارةالتوجيهبرنامج   -ألف  
استراتيجي، وضـمان   إرشاد  رنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة يف تقدمي       يتمثل هدف ب    -٢٨

كات مع املنظمـات    تيجي والشرا االتساق العام ألعمال األمانة، واحلفاظ على التعاون االسترا       
عمليـة تغّيـر    باجلهات الرئيسية املعنية    مع   و ، منظومة األمم املتحدة   األخرى، مبا يف ذلك داخل    

  .املناخ
 مؤمتر األطراف ومـؤمتر     رئيس ومكتب إىل  اً  وتنظيمياً  استراتيجيوقّدم الربنامج دعماً      -٢٩

 جناح الدورة العشرين ملـؤمتر      اجتماع األطراف يف جهودمها الرامية إىل تيسري      /األطراف
اجتماع األطراف، ويف حتـضريمها للـدورة       /األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    

. اجتماع األطـراف  /ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف       احلادية والعشرين 
سلـسة مـن    عـن     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُنظمت ثالثة اجتماعات للمكتب فضالً        

 وحدة استراتيجية التنفيذ، التابعة للربنامج،      تولتو.  الرئاسات املقبلة واملستقبلية   االجتماعات مع 
مـارس  /نة إىل فريق منهاج ديربان ودورتيـه املعقـودتني يف آذار           األما املقدم من تنسيق الدعم   

 التقنـيني   ، مبا يشمل االنطالق الناجح لسلسلة من اجتماعات اخلـرباء         ٢٠١٤يونيه  /وحزيران
ومنتدى لتجارب وأفضل ممارسات املدن والسلطات دون الوطنية فيمـا يتـصل بـالتكيف              

   .)١(للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةاً والتخفيف، وفق

__________ 

)١( FCCC/ADP/2013/3 ٣٠، الفقرة)د( و‘١‘)ج.( 
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ولتعزيز تأثري وكفاءة العمليات اليت تضطلع هبا األمانة والدعم الـذي تقدمـه إىل                -٣٠
ينة التنفيذية جهودها من أجل دمج عدد من مبادرات التغيري التنظيمي           األطراف، واصلت األم  

العنـصر  ‘ :تائج يرتكز على ثالثة حماور، هي     املهمة يف إطار استراتيجي متسق وقائم على الن       
  .‘التأثري‘و ‘العمليات‘ و‘البشري

 منها دعم   ، حددت األمانة تدابري معّينة لزيادة تأثري أعماهلا،       "التأثري"ففي إطار حمور      -٣١
تفعيل املؤسسات واآلليات املتفق عليها وتعزيز الشراكات االستراتيجية مع اجملتمـع املـدين             

ومشلت األنشطة املُنفّذة تعزيز التعاون مع برنامج األمـم املتحـدة           . واجلهات املعنية األخرى  
ألمم املتحدة ، وكيانات أخرى يف منظومة اللبيئة ومكتب االتفاق العاملي، التابع لألمم املتحدة    

من اً  األمانة أيض وقد زادت   . من جماالت العلم والتكيف وآثار تغري املناخ على صحة اإلنسان         
باألساس مـن   والتعاون داخل األمم املتحدة يف جمال احلياد املناخي، وذلك          تصال  أنشطة اال 

احة فرص  من خالل إت  اً  أيضية إىل احلد من االنبعاثات، و     لمبادرات الرام خالل تقدمي الدعم ل   
صـندوق  مـن   أرصدة وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد       معاوضة االنبعاثات باستخدام    

الدعم االستراتيجي إىل مكتب األمـني    اً   أيض رنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة   بوقدم  . التكيف
، وعمل بـشكل    ٢٠١٤سياق التحضري ملؤمتر القمة املعين باملناخ لعام        لعام لألمم املتحدة يف     ا

 بصياغة مـشروع  املكلف  دعم الفريق العامل املفتوح العضوية      لألمم املتحدة   ع أمانة ا  وثيق م 
  .٢٠١٥ أهداف التنمية املستدامة يف جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام

 ركز الربنامج على تعزيز اإلدارة ، من اإلطار االستراتيجي   "عملياتال"يف إطار حمور    و  -٣٢
ادرات املوجهة حنو زيادة فعالية وكفـاءة عمليـات األمانـة           والدعم املقدم إىل عدد من املب     
  :وتشمل هذه املبادرات ما يلي

فيها عمليات اختاذ القـرارات علـى       تبسيط عمليات اإلدارة التنفيذية، مبا        )أ(  
  التوعية؛ البعثة التنفيذية وأنشطةووآليات املساءلة، مستوى اإلدارة العليا، 

وتنفيذ نظم أساسية، مبا يشمل نظام إلكتـروين        توسيع جمال تعاون األمانة       )ب(  
ملعاجلة الوثائق الرمسية، وبوابة جديدة ملسامهات األطراف، وفضاءات للتعـاون بالوسـائل            

  االفتراضية الستخدامها مع اجلهات املعنية اخلارجية؛
تطوير قدرة خدمات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت علـى األداء،             )ج(  

احلوكمة والتخطيط االستراتيجي، مع دعم ذلك من خالل إجراء تقيـيم           بوسائل منها تعزيز    
  ؛٢٠١٤خارجي مستقل وحتديد النتائج اليت ينبغي حتقيقها حبلول هناية عام 

من أجل توطيد دور بون كمركز لعقـد        التعاون الوثيق مع النظراء األملان        )د(  
ركز الدويل للمؤمترات مبدينة االجتماعات، وذلك بطرق منها إبرام اتفاق إطاري الستخدام امل     

، ٢٠١٥يونيه  /، وضمان اكتمال هذا املركز يف الوقت املناسب من أجل دورات حزيران           بون
  .وحتقيق تكامل أفضل بني مجيع خدمات جممع األمم املتحدة لالجتماعات
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املوظفني حفز   تدابري من أجل ضمان       الربنامج اختذ" عنصر البشري ال"يف إطار حمور    و  -٣٣
وقد  .٢٠١٥حىت هناية عام   بشكل خاص   مكثفة   عمل   فترةأن يكون   توقع  ما يُ هم أثناء   ورفاه

 مـداوالت ضمان مزيد من الفعالية يف التواصل مع املوظفني بـشأن           من أجل   جهود  ذلت  ُب
وكجزء من هذه اجلهود، صاغ فريق اإلدارة، بالتشاور مع مجيع املوظفني،           . اقراراهتاإلدارة و 

ويف إطار الربنامج، أُعيد ترتيب املسؤوليات لضمان تركيـز         .  واملهمة بيانني جديدين للرؤية  
أكرب على قضايا اإلدارة الداخلية، مبا فيها العالقات بني املـوظفني واإلدارة، واالتـصاالت              

وُوضع إطار كفاءات جديد، كحجـر أسـاس يف     . الداخلية، وإدارة التغيري، ورفاه املوظفني    
للتوظيف وتطوير املوظفني     متكامالًاً  مرجعياً  ألمانة، ليشكل إطار  استراتيجية املوارد البشرية ل   

تواصلت وفيما خيص أنشطة التعلم،     ). على الوظائف (ختطيط تعاقب املوظفني    وإدارة األداء و  
من الفئتني العليا واملتوسطة، وتـدريب      مديرين  يشمل التنمية اإلدارية لل   جماالت التركيز، مبا    

  .بفعاليةوإدارته داء ييم األاملشرفني واملوظفني على تق

  التخفيف والبيانات والتحليل  -باء  
يدعم برنامج التخفيف والبيانات والتحليل العملية احلكومية الدولية املتعلقة بأنشطة            -٣٤

التخفيف اليت تنفذها البلدان املتقدمة األطراف والبلدان النامية األطراف، واملسائل القطاعيـة            
 ،)٢(النامجة عن إزالـة الغابـات وتـدهورها       ية خلفض االنبعاثات    من قبيل األنشطة اإلضاف   

 تنفيذ  ، وأثر نقلوقود ال ، و والزراعةواستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،       
وييّسر الربنامج عمليات القياس واإلبالغ والتحقق مبوجب االتفاقية، ودراسة         . تدابري التصدي 

ن مجيع األطراف يف تقاريرها الوطنية ويف قوائمها املتعلقة جبرد          املعلومات والبيانات املقدمة م   
ويسهم الربنامج أيضاً يف تقدمي املـساعدة       . غازات الدفيئة ويف التقارير األخرى ذات الصلة      

التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرهـا               
   .السنتني احملّدثة لفترة

يق منهاج  فر جتري يف إطار  اليت املتعلقة بالتخفيف     املفاوضات  بنشاط ويدعم الربنامج   -٣٥
 وخطـة العمـل     ٢٠١٥مع التركيز على جوانب التخفيف املُدرجة يف اتفاق عام          ديربان،  

، يقـود   )٣(١ ويف إطار مسار العمل      .املتعلقة بالنهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف      
ام املقدم فيما يتعلق بقضايا التخفيف وعملية دراسة وإعـداد املـسامهات            الربنامج الدعم اهل  

__________ 

النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات                 )٢(
دارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات الكربون      وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابات وإ        

 .يف الغابات يف البلدان النامية
 بشأن النهوض مبنهاج ديربان، ينظَّم العمل يف إطار فريق منهاج ديربان يف مسارين              ١٨-م أ /٢ للمقرر   وفقاً )٣(

جـدول  مـن  ) أ(٣البنـد   (١٧-م أ/١ من املقرر ٦-٢األول يتعلق مبسائل ذات الصلة بالفقرات   : للعمل
مـن  ) ب(٣البنـد    (١٧-م أ /١ من املقـرر     ٨ و ٧صلة بالفقرتني   ال، والثاين يتعلق مبسائل ذات      )األعمال
 ).األعمال جدول
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الـدعم اهلـام املقـدم      اً  ويقود الربنامج أيض  . ١٩-م أ /١باملقرر    املقررة احملددة وطنياً عمالً   
للمفاوضات حول الشفافية فيما خيص التخفيف يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء،             

 واهليئـة   للتنفيذاهليئة الفرعية    وبرامج العمل ذات الصلة يف إطار        يربانفريق منهاج د  يف إطار   
، يقود الربنامج الـدعم     )٤(٢ويف إطار مسار العمل     . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   

  .اهلام املقدم إىل اجتماعات اخلرباء التقنيني وحيضر التحليالت التقنية
القابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقـق منـها        ويف إطار تيسري عمليات اإلجراءات        -٣٦

 ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١مبوجب االتفاقية، أطلق برنامج التخفيف والبيانات والتحليل يف         
  من االتفاقيـة   واالستعراض الدوليني املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق األول       عملية التقييم   

اخلطوات التحـضريية إلطـالق    وسّرع ،)السنتنيمبا يف ذلك تقدمي ودراسة تقاريرها لفترة     (
 مـن   عملية املشاورات والتحليالت الدولية املتعلقة باألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول           

التقيـيم   تنفيـذ    ولدى ).مبا يف ذلك تقدمي ودراسة تقاريرها املُحّدثة لفترة السنتني        (االتفاقية  
 ١٠غطت  (اضاً قطرياً واستعراضني مركزيني      استعر ١٦واالستعراض الدوليني، نسقت األمانة     

 اسـتكمال   هي تعتـزم  ، و األطراف املدرجة يف املرفق األول    معلومات املقدمة من    لل) أطراف
وقد أحرز التخطيط تقـدماً يف أول جولـة         . ٢٠١٤عام  االستعراضات املتبقية حبلول هناية     

   . للتنفيذالفرعيةالدورة احلادية واألربعني للهيئة  يف  املتعدد األطرافللتقييم
 عملية االسـتعراض الـسنوي       تنسيق برنامج التخفيف والبيانات والتحليل   واصل  و  -٣٧

للتقارير اخلاصة بقوائم جرد غازات الدفيئة وللمعلومات التكميلية املقدمة مـن األطـراف             
 دعم أعمـال جلنـة       وكذلك خمتلف األنشطة ذات الصلة من قبيل       املدرجة يف املرفق األول،   

 مبا يف   ال مبوجب بروتوكول كيوتو، وتنظيم أنشطة تدريبية متعددة خلرباء االستعراض،         االمتث
 ولتيسري اإلبالغ عن  .  دورات تدريبية جديدة   إعداد، و حلقة دراسية لتجديد املعلومات   ذلك  

برنامج التخفيف والبيانات    وفقاً آلخر اإلرشادات العلمية، أصدر       قوائم جرد غازات الدفيئة   
 برجميـة    مـن  ، نسخة جديدة  برنامج خدمات تكنولوجيا املعلومات   تعاون مع   ، بال والتحليل

تطوير نظم وعمليات   ربنامج  وواصل ال . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠ يف   منوذج اإلبالغ املوّحد  
 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري   مستودع بياناتتكنولوجيا املعلومات، من قبيل   

فترة االلتـزام الثانيـة     ، ل  وقاعدة بيانات التجميع واحملاسبة    سجل املعامالت الدويل  ، و املناخ
  .بروتوكول كيوتومبوجب 

من  ها وتقدمي تقارير احملّدثة لفترة السنتني   الو  إعداد البالغات الوطنية   ودعمت عملية     -٣٨
 لفريق اخلـرباء االستـشاري املعـين        اجتماعنياألطراف غري املُدرجة يف املرفق األول بعقد        

 وتنفيذ جمموعة    الوطنية املقدمة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،          بالبالغات
 مبـا يف ذلـك      عريضة من األنشطة التقنية وأنشطة بناء القدرات لفريق اخلرباء االستشاري،         

الذين ُرِشحوا  تقنيني  اللخرباء  ل  املوجه تدريبية لربنامج التدريب  يمية ومواد   ها مذكرة مف  إعداد
__________ 

 . أعاله٣انظر احلاشية  )٤(
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تقين للتقارير احملدثة لفترة الـسنتني      جراء حتليل   إل اجهم يف قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية     إلدر
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إطار عملية املـشاورات والتحلـيالت              اليت قدمتها 

برنـامج خـدمات    برنامج التخفيف والبيانات والتحليل، بالتعـاون مـع         أصدر  و .الدولية
 غازات الدفيئة لدى األطـراف غـري        لربجمية قوائم جرد    حمدثة املعلومات، نسخة تكنولوجيا  

بتوفري تدريب   الربجمية املتاحة استكمل   و ٢٠١٤ أبريل/ نيسان ٢٥ يف   لاملدرجة يف املرفق األو   
وكـذلك  ، راف غري املدرجة يف املرفق األول من األط وطنياً  خبرياً ٧١ مالئم يف املوقع لفائدة   

أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة والبحـر       منطقيت  يف    خبرياً ٢١٥  بعد لفائدة  بتقدمي تدريب عن  
   .الكارييب

نسخة حمسنة   برنامج التخفيف والبيانات والتحليل    الفترة املشمولة بالتقرير، نشر    يفو  -٣٩
املطابقة بني  الوظائف الالزمة لتحسني وهي تتضمن ،سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًل

يعكف وباإلضافة إىل ذلك، . ذه اإلجراءاتهل فيف املالئمة وطنياً والدعم املقدم    إجراءات التخ 
 ٣٠ويف   .هذا الـسجل   زيادة إبراز واستخدام     توجيه يهدف إىل  مشروع   الربنامج على تنفيذ  

،  إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً      بنداً من بنود   ٤٧  السجل تضمن،  ٢٠١٤يونيه  /حزيران
 .مطابقة بني إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم املقدملوبندين لدعم للبنود  ١٠و

ما اضطلع به مؤمتر األطراف ومؤمتر       يفوأسهم برنامج التخفيف والبيانات والتحليل        -٤٠
 .اجتماع األطراف وهيئاهتما الفرعية من أعمال متعلقة باملسائل املنهجية والعلميـة          /األطراف

 املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة لإلبـالغ         اوض بشأن التفوينبغي أن يشار بوجه خاص إىل       
 املسائل املتـصلة   يف ذلك بشأن  مبا  (ملدرجة يف املرفق األول     واملتعلقة باألطراف ا   واالستعراض

، ) االتفاقيـة  يف إطـار   من بروتوكول كيوتو، والبالغات الوطنية املقدمة        ٨ و ٧ و ٥باملواد  
خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات    املبادرة املعززة بالعديد من املسائل املتصلة   و

، واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، والزراعة، واالنبعاثـات          وتدهورها
ـ     .النامجة عن النقل اجلوي والبحري الدويل، واملقاييس املوّحدة        ددة وتضمنت األنـشطة احمل

وق لدعم أنشطة املبادرة املعززة، يف      بشأن النهج غري القائمة على الس     تنظيم اجتماع للخرباء    
دعم تنفيـذ  ل املعلومات املقدمة من البلدان النامية األطراف   لعمليات استعراض إطار التحضري   

بـني األطـراف   فيمـا  املبادرة املعززة، ودعم وتعزيز تبادل املعلومات عن املبادرة املعـززة           
ن إزالة الغابات وتدهورها يف     بوابة خفض االنبعاثات النامجة ع    من خالل   وأصحاب املصلحة   

  .البلدان النامية مبوقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت
وتـسىن التوصـل إىل     .  األنشطة املتعلقة بتأثري تنفيذ تدابري التصدي      الربنامج دّعمو  -٤١

 من  ٥الفقرة   ب استعراض عمل املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، عمالً         بشأناستنتاج  
 تنيجتميع للتقارير الواردة من األطراف بشأن هذه املسألة يف الدوروإعداد ، ١٧-م أ/٨ر  املقر

  .األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
يقدم برنامج التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات الـدعم لألطـراف، ال سـيما               -٤٢
اف غري املُدرجة يف املرفق األول، يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو، وكـذلك يف              األطر

املفاوضات اليت جتري يف إطار كل من اهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية              
اجتماع األطراف، وفريق منهاج ديربان،     /والتكنولوجية، ومؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف    

 جماالت التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلـها، وبنـاء القـدرات، والتثقيـف،             وذلك يف 
 وينسق الربنامج أيضاً الدعم املقّدم من األمانة إىل اهليئة الفرعيـة            .لعامةاوالتدريب، والتوعية   

  .اا وفعاليتها يف أداء وظائفهللمشورة العلمية والتكنولوجية لضمان كفاءهت
للجنـة  اجتماعني  التقرير، قّدم الربنامج الدعم يف إطار تنظيم         الفترة املشمولة ب   يفو  -٤٣

 ، مبا يف ذلك تنظـيم     )٦(٢٠١٥-٢٠١٤ وتنفيذ خطة عملها للفترة      )٥(الدائمة املعنية بالتمويل  
 ٢٠١٤ املنتدى الثاين للجنة املعين بتبادل املعلومات الذي ُعقد باالقتران مع منتدى الشراكة لعام            

 تقييم فترة السنتني األول     ، وإجراء )٧(٢٠١٤يونيه  /ناخية يف حزيران  لصناديق االستثمارات امل  
 مشورة اخلرباء إىل االستعراض     ، وكذلك تقدمي  )٨(وعرض عام للتدفقات املالية املتعلقة باملناخ     

حلقـة  و،  ٢٠١٤أبريل  / يف نيسان   أيضاً حلقة دراسية شبكية    نظمتو .اخلامس لآللية املالية  
 )٩(٢٠١٤ يونيـه / الطويل األجل يف حزيران    بشأن التمويل ء الدورة األوىل     أثنا  األوىل املعقودة  عملال

 بوابةالوحتديث  تعهد   أيضاًوواصل الربنامج   . )١٠(١٩-م أ /٣ املقرر   حسب التكليف الوارد يف   
املقدمة األوىل   فترة السنتني وتقارير  البالغات الوطنية     مبا يف ذلك   ،)١١(التفاقية اإلطارية ل املالية

 واصل الربنامج اتصاالته مع مرفق البيئـة         وعالوة على ذلك،   .ملتقدمة األطراف من البلدان ا  
وأنـشطة تغّيـر     املسائل، مبا فيها العملية السادسة ملرفق البيئة العاملية،          العاملية بشأن عدد من   

، وكذلك مواصـلة التفاعـل      املناخ املنفَّذة يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية        
  .الصندوق األخضر للمناخم مع بانتظا

__________ 

 .<http://unfccc.int/ 6881.php>انظر  )٥(
)٦( FCCC/CP/2013/8املرفق الثامن ،. 
 .<https://unfccc.int/7552.php> و <https://unfccc.int/8138.php>انظر  )٧(
 .<http://unfccc.int/8034.php>انظر  )٨(
 .<http://unfccc.int/6814.php>انظر  )٩(
 وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن برنامج العمل املتعلق .<http://unfccc.int/8168.php>انظر  )١٠(

 .<http://unfccc.int/7421.php>: بالتمويل الطويل األجل على املوقع التايل
 .<http://unfccc.int/pls/apex/f?p=116:1:1273473751496967>انظر  )١١(
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للجنـة  اجتمـاع   تنظيم  ل  الدعم برنامج التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات    وقّدم    -٤٤
 وإعـداد   ،)١٣(تكنولوجيات التكيـف  حلقة عمل بشأن    و ،)١٢(التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  

 .٢٠١٥-٢٠١٤وتنفيذ خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا للفتـرة            
لجنة التنفيذية املعنية   ال أنشأهتاعمل   ست فرق    دعم الربنامج أيضاً األعمال اليت اضطلعت هبا      و

من خـالل إعـداد وثـائق       ،  جماالت مواضيعية خمتلفة  تنفيذ خطة عملها يف     لبالتكنولوجيا  
 فيهـا  املنظمات املعتمدة بصفة مراقـب، مبـا         ممثلني عن أساسية وتيسري مشاركة    علومات  م
،  واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبحوث واملـستقلة       ،املعنية بالبيئة نظمات غري احلكومية    امل

واملنظمات احلكومية الدولية يف     واملنظمات غري احلكومية املمثلة لقطاعي األعمال والصناعة،      
ية دعم اآلل  اتساق   ولضمان . للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     ثالث فرق عمل تابعة    أعمال

 تعاونـه  برنامج التمويل والتكنولوجيا وبناء القـدرات     واصل  ،   وتنفيذها املعنية بالتكنولوجيا 
ملركز وشبكة تكنولوجيـا     ةاملضيفاهليئة   امج األمم املتحدة للبيئة، بصفته    بشكل وثيق مع برن   

 بوابـة    إىل وحافظ عليها، وأضاف مهـام جديـدة       املهام القائمة ربنامج  وحّدث ال  .املناخ
إنشاء مبا يف ذلك    ،  ومات املتعلقة بالتكنولوجيا ضمن مركز تبادل املعلومات التكنولوجية       ملعلا

ـ قييم االحتياجات التكنولوجية، و   جديدة بشأن عمليات ت   صفحات شبكية    ات وطنيـة   كيان
 الطريـق   خريطة من خرائط   ٦٠٠ ، وبوابة جديدة للتكنولوجيا تستضيف ما يزيد عن       عينةم

  .التقارير التكنولوجية املوجزة تقرير من ١٠٠ واملتعلقة بالتكنولوجيا
 واحلـوار   ،)١٤(جتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء القـدرات        اال م الربنامج ونظّ  -٤٥

 لـتغري   التفاقية اإلطارية ل البوابة الشبكية   وأطلق طورو ،)١٥( من االتفاقية  ٦الثاين بشأن املادة    
 ٦نفيذ برنامج عمل الدوحة فيما يتعلق باملادة         ويّسر عملية ت   ،)١٦(بناء القدرات يف جمال    املناخ

مركز تبادل املعلومات ضـمن       مواصلة تطوير وتعزيز   :من االتفاقية، وذلك عن طريق ما يلي      
تنسيق حتالف  و ؛)١٧(التفاقية اإلطارية لتغري املناخ   التابعة ل  تغري املناخ ب  املتعلقة علوماتاملشبكة  

ومبـادرة   ،)١٨(تغري املناخ توعية اجلمهور يف جمال     التثقيف والتدريب، و  األمم املتحدة بشأن    
واملسامهة يف أعمـال    ؛  )١٩(إطار األمم املتحدة املشترك بشأن األطفال والشباب وتغري املناخ        

__________ 

 _http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_TEC>انظر  )١٢(
meetings>. 

 =http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/ttclear/templates/render_cms_page?s>انظر  )١٣(
events_workshops_adaptationtechs>. 

 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/8121.php>انظر  )١٤(
 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/8210.php>انظر  )١٥(
 .<http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>انظر  )١٦(
 .<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/items/3514.php>انظر  )١٧(
 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php>انظر  )١٨(
مشلت األنشطة واملناسبات عقد جلسات إحاطة إعالمية رفيعة املستوى مع رؤساء اهليئات التفاوضية  )١٩(

 .إجراء حوار افتراضي مع األمني العام لألمم املتحدةورؤسائها املتشاركني، و



FCCC/SBI/2014/10 

GE.14-16802 22 

جلنة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت لعقد األمم املتحدة للتعليم مـن أجـل التنميـة                
 ويف سياق   .)٢١( بني وكاالت األمم املتحدة    بالشباب املشتركة  وشبكة النهوض    ،)٢٠(املستدامة

 ضمن شبكة املعلومـات     )٢٢(السعي إىل تعزيز مشاركة الشباب، طّور الربنامج بوابة الشباب        
 وعالوة على ذلك،  . )٢٣(، ونسق عملية ترمجة منشور مشترك والترويج له       املتعلقة بتغري املناخ  

وأصحاب املصلحة اآلخرون ذوو    اف   هبا األطر  اضطلعت األنشطة اليت     الربنامج أسبوعياً    أبرز
  علـى   وتغري املنـاخ   والقضايا اجلنسانية  من االتفاقية،    ٦املادة  وبناء القدرات،   جال   مب الصلة

  . صفحات االتفاقية يف موقعي فيسبوك وتويتر

  التكيف  -دال  
سيما البلدان النامية األطراف، يف تقيـيم        برنامج التكيف الدعم لألطراف، ال     يقّدم  -٤٦

د وتنفيذ خطط وسياسات وإجراءات التكيف الرامية إىل احلد من التأثر بـتغري املنـاخ      وإعدا
واإلجراءات الدولية املتعلقة    وبناء القدرة على التأقلم، ويف حتسني األساس العلمي للسياسات        

 ودعم مراعاة   اهلدف العاملي الطويل األجل   مالئمة  املناخ، مبا يف ذلك بتيسري استعراض مدى        ب
ويدعم الربنامج العمل احلكومي الدويل واملفاوضـات       . والبحوث واملالحظة املنهجية  العلوم  

  .املتعلقة هبذه املسائل وبالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل
 الفترة املشمولة بالتقرير، تيسري عملية تنفيذ إطـار كـانكون           يفوواصل الربنامج،     -٤٧

  :للتكيف، وذلك بدعم ما يلي
أُنشئت لتشجيع تنفيذ اإلجراءات املعززة بشأن      اليت   )٢٤(مال جلنة التكيف  أع  )أ(  

 تنفيذ خطـة   إىل حد بعيدجلنة التكيفوقد عززت   . يف بطريقة متسقة مبوجب االتفاقية    التك
والتخطيط الوطين  عملها، مبا يف ذلك يف جماالت التعاون مع املنظمات والشبكات اإلقليمية،            

  ؛هم، ورصد التكيف وتقييللتكيف
لخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري      ة بُنهج التصدي ل    املتعلق األعمال  )ب(  

، مبا يف ذلك األعمال     املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ          

__________ 

 .<http://bit.ly/19wJgEy>انظر  )٢٠(
 .<http://undesadspd.org/Youth/UNInterAgencyNetworkonYouthDevelopment.aspx>انظر  )٢١(
 .<http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6578.php>انظر  )٢٢(
 ?http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/six_elements/public_awareness/items/3529.php>متاحة يف املوقع )٢٣(

displayPool=1584>. 
 .<unfccc.int/6053>انظر  )٢٤(
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ـ اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلـسائر واألضـرار           اليت تضطلع هبا     ة املرتبط
  ؛)٢٥(بتأثريات تغيُّر املناخ

 ألقل البلدان منواً والبلـدان     )٢٦( وتنفيذ خطط التكيف الوطنية    عملية صياغة   )ج(  
جتميع التقارير املقدمة مـن     النامية األطراف األخرى املهتمة، حبسب االقتضاء، بوسائل منها         

وجيهية األوليـة    املكتسبة من تطبيق املبادئ الت     األطراف واملنظمات ذات الصلة عن اخلربات     
لصياغة خطط التكيف الوطنية، فضالً عن أي معلومات أخرى متصلة بصياغة هذه اخلطـط              

 يف  ُعقـد  بشأن خطط التكيف الوطنية،      تقين اجتماع   وقدم الدعم أيضاً لتنظيم   . )٢٧(وتنفيذها
  ؛٢٠١٤فرباير / شباط٢٦ إىل ٢٤الفترة من 

وعلى . )٢٨( يف تنفيذ برنامج عمله    لبلدان منواً فريق اخلرباء املعين بأقل ا    وقّدم الدعم إىل      -٤٨
اجتماعه اخلامس والعشرين الذي     تنظيم فريق اخلرباء يف     وجه التحديد، قّدم الدعم الفعال إىل     

  املزيد من الدعم    فريق اخلرباء  وتلقى .)٢٩(٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٨ إىل   ٢٧يف الفترة من    عقد  
لمسامهة يف تنفيـذ    للف االختصاصات    خمت من املنظمات    من جمموعة كبرية إشراك  من أجل   

  .برنامج عمله
 يف  أصحاب املصلحة وأسفرت اجلهود املستمرة الرامية إىل إشراك جمموعة كبرية من            -٤٩
 معه عن  بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف      تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق       دعم
وعدد التعهدات الصادرة عـن هـذه       ويب   يف برنامج عمل نري    شريكةاملنظمات ال  عدد   تزايد

  . )٣٠(املنظمات باختاذ إجراءات
ة للمشورة العلمية   ألمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعي     ل  التابع دعمالفريق  وشارك    -٥٠

 التكيـف يف    املعنيني مبسألة اخلرباء  واملمارسني و األطراف واملنظمات الشريكة    ،  والتكنولوجية
  بصورة فعالة فيما يتعلقتبادل املعلومات واملعارف  يف   تعاون معهم وإطار برنامج عمل نريويب     

مبا يف ذلك من خالل     ،   والدروس املستفادة   يف جمال التكيف   باإلجراءات ذات الصلة املتخذة   
ربنامج عمل  ل الشبكيةجلنة التكيف وحتديث خمتلف قواعد البيانات       تنظيم اجتماع مشترك مع     

  الفـصلية  لت األمانة إصدار سلسلة الرسالة اإلخباريـة      واصوعالوة على ذلك،    . )٣١(نريويب

__________ 

 .<unfccc.int/7585> و<unfccc.int/6989>انظر  )٢٥(
 .<unfccc.int/6057>انظر  )٢٦(
)٢٧( FCCC/SBI/2014/MISC.1. 
 .<unfccc.int/7984>انظر  )٢٨(
)٢٩( FCCC/SBI/2014/4. 
لالطالع على عرض عام عن شركاء برنـامج عمـل نـريويب             FCCC/SBSTA/2014/INF.7الوثيقة  انظر   )٣٠(

 .والتعهدات باختاذ إجراءات
 .<http://unfccc.int/8036>انظر  )٣١(
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eUpdateاملعنونة  
 على األنـشطة ذات الـصلة       أصحاب املصلحة  من أجل إطالع مجيع      )٣٢(

تاحة عـرض   إل التقرير املرحلي نصف السنوي       عن إعداد  بربنامج عمل نريويب، فضالً    املتعلقة
  .)٣٣(ج عمل نريويبعام عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنام

  قـدم برنـامج التكيـف الـدعم        ،العلوم والبحوث وفيما يتعلق باملسائل املتصلة ب      -٥١
 للمـشورة العلميـة     اهليئـة الفرعيـة   و اهليئة الفرعية للتنفيـذ   يف إطار   اجلارية  مفاوضات  لل

دى مالءمة اهلدف العاملي الطويـل      مل ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة    بشأن استعراض  والتكنولوجية
االجتماع الثالث حلوار   ونظم الربنامج    .)٣٤(لتقدم العام احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف      وا األجل

أثناء الدورة األربعني للهيئة    ، الذي عقد    ٢٠١٥-٢٠١٣اخلرباء املنظَّم بشأن استعراض الفترة      
، استباقيوأتاح لألطراف أن تتبادل اآلراء، على حنو        ،   للمشورة العلمية والتكنولوجية   الفرعية

الفريقني ملسامهات   النتائج الرئيسية    بشأن  بتغري املناخ  ة املعني ة الدولي ةاحلكومييئة  رباء اهل خمع  
 املعنية بـتغري املنـاخ       الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية         العاملني

   .)٣٥(والذي له صلة هبذا االستعراض
كذلك  و ا،ث ونتائجه وال بشأن أنشطة البح   ويّسر الربنامج تدفق املعلومات واالتص      -٥٢

يكولوجيـة ذات اخلزانـات الكثيفـة       مع التركيز على النظم اإل    ،  بشأن االحتياجات البحثية  
ملتعلـق   االجتمـاع الـسادس للحـوار ا     الربنامج ونظم .)٣٦( املناطق القطبية  علىلكربون و ا

 العلمية والتكنولوجيـة،    ، الذي عقد أثناء الدورة األربعني للهيئة الفرعية للمشورة        بالبحوث
املعنيـة   واهليئة احلكومية الدولية      البحثية اإلقليمية والدولية    واملنظمات مبشاركة ممثلي الربامج  

 بدور املنسق لألنشطة املشتركة مـع       ضطالعوواصل الربنامج اال  . )٣٧( واألطراف بتغري املناخ 
سامهات مل النتائج الرئيسية    عرض  تيسريوعمل على   اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،       

  . )٣٨(على األطرافتقرير التقييم اخلامس يف  الفريقني العاملني الثاين والثالث
املتعلقة بكل  ومنهاج ديربان    اجلارية يف إطار فريق       للمفاوضات وقّدم الربنامج الدعم    -٥٣

مسار العمل   (٢٠٢٠فترة ما بعد عام     ل  النظام املناخي  لتكيف يف ل  الطويلة األجل  من اجلوانب 
سار العمـل   م( ٢٠٢٠ستوى الطموح يف الفترة ما قبل عام        مبواألعمال ذات الصلة    ) األول
 اجلـزء   خالل فترة انعقاد   يعقد    اجتماع تقين للخرباء   لتنظيم تقدمي الدعم ، مبا يف ذلك     )الثاين

  . الدورة الثانية لفريق منهاج ديرباناخلامس من
__________ 

 .<http://unfccc.int/7565>انظر  )٣٢(
)٣٣( FCCC/SBSTA/2014/INF.7. 
 .<http://unfccc.int/6998>انظر  )٣٤(
 .<http://unfccc.int/7521>انظر  )٣٥(
)٣٦( FCCC/SBSTA/2014/INF.1 و  FCCC/SBSTA/2014/INF.5. 
 .<http://unfccc.int/6793>انظر  )٣٧(
 .<http://unfccc.int/6990>انظر  )٣٨(
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 إطار مسارات عمله املختلفة، مع العديد من املنظمـات     وواصل الربنامج تعاونه، يف     -٥٤
 مرفق البيئـة العامليـة، واهليئـة        مبا يف ذلك  املتعددة األطراف والدولية واإلقليمية والوطنية،      

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والنظام العاملي ملراقبـة             
،  البحثية اإلقليمية والدولية    واملنظمات الربامجوعدد من    برصد األرض،    الفريق املعين واملناخ،  

  .واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث

  آليات التنمية املستدامة   -هاء  
واصل برنامج آليات التنمية املستدامة االضطالع بدوره الرئيـسي خـالل الفتـرة             -٥٥

لهيئتني املنشأتني من أجـل     لر يف تقدمي الدعم املوضوعي      لدواملشمولة بالتقرير، ويتمثل هذا ا    
اإلشراف على تنفيذ اآلليات القائمة على مشاريع يف إطار بروتوكول كيوتو، ومها اجمللـس              

وباإلضافة إىل ذلك، يدعم . التنفيذي آللية التنمية النظيفة وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك       
 القائمة على السوق  دولية بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة بالنهج       الربنامج املفاوضات احلكومية ال   

، مبا يف ذلك األعمال ذات الصلة املنفذة يف إطار اهليئـة الفرعيـة               السوق  القائمة على  وغري
معظـم  ومتول   .للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفريق منهاج ديربان        

آليـة  حصة اإليرادات املتأتية من      من آليات التنمية املستدامة     جاليت يضطلع هبا برنام   األنشطة  
وال ُتمّول من امليزانية الربناجمية لألمانة إال األنشطة غري         . التنفيذ املشترك آلية  التنمية النظيفة و  

  .املتصلة بآلية التنمية النظيفة وآلية التنفيذ املشترك
 اجتماعـات للمجلـس     الثـة بات لعقد ث  واختذ برنامج آليات التنمية املستدامة ترتي       -٥٦

الربنامج أيضاً   اضطلع و . هليئاته وأفرقته العاملة   وستة اجتماعات التنفيذي آللية التنمية النظيفة     
عملية االعتمـاد   ب وأعماهلا املتعلقة لجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      ل تنظيم ودعم اجتماع  ب

ويان املقدمان من اهليئـتني التنظيميـتني إىل        التقريران السن وسيربز  . يف إطار التنفيذ املشترك   
جرى تناوهلا  سي القضايا اليت    جمموعة من   اجتماع األطراف   /اهليئات التنظيمية ملؤمتر األطراف   

  .يف االجتماعات
بتقيـيم املـشاريع     اخنفض مستوى العمل املتعلق   خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -٥٧

 وحتـسني    املوحـدة  وضع خطـوط األسـاس    ت  عبء العمل يف جماال   والكيانات، وازداد   
  . )٣٩(املنهجيات

املتعلقة بتقـدمي   واجتماع األطراف   /واستجابةً للطلبات الواردة من مؤمتر األطراف       -٥٨
 دعم مباشر إىل منفذي املشاريع يف املناطق املمثلة متثيالً ناقصاً يف سياق آلية التنمية النظيفـة،               

 من مراكز التعاون اإلقليمية ملشاريع آليـة التنميـة          إنشاء شبكة تواصلت األعمال املتعلقة ب   
__________ 

 انظر ).CDM-EB80-A01 (٢٠١٤حالة خطة إدارة آلية التنمية النظيفة لعام  )٣٩(
<http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/AT5QIPYH920NKBSZEUOWDJ81GRL64M>. 
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اثنان يف أفريقيا واثنان يف أمريكا الالتينيـة         ( منها أعماهلا  أربعة مراكز حيث باشرت    ،النظيفة
 الـدعم   تقـدمي :  ما يلي   على مراكز التعاون اإلقليمية  وقد ركزت    ).ومنطقة البحر الكارييب  

من األنـشطة الـيت       نشاطاً   ٨٨  تنفيذ أدى إىل و ما   ، وه املباشر للمشاريع والربامج األنشطة   
 يف املائـة    ٣٨حقق  تملة،  حممشاريع جديدة    ١٠٩ وحتديد    دورة املشاريع؛  حققت تقدماً يف  

  عـروض؛  ١٠  تقدمي أدى إىل ، مما   من خطوط األساس املوحدة   خطاً   ٥٩ ودعم ها تقدماً؛ من
لتمويل القائم على   ل  وتقدمي الدعم   تعزيز اآللية؛  من أجل لية التنمية النظيفة    ووضع سياسات آل  

  . )٤٠(احمللي/بناء القدرات على الصعيد اإلقليميو النتائج؛
 حلقة عمل    عقد صحاب املصلحة، مبا يف ذلك    أل أنشطة موجهة م الربنامج مثانية    ونظّ  -٥٩

 شاركت أو نظمتهاست حلقات عمل   و بناميبيا،    يف وندهوك  إقليمية للسلطات الوطنية املعينة   
مـشاركني يف   ولليف أفريقيـا     لسلطات الوطنية املعينة  ل مراكز التعاون اإلقليمية  ها  ظيميف تن 

 ذلـك،   وعالوة علـى  . ة التعاون اإلقليمي   عقد املنتدى العاملي ملراكز    املشاريع، باإلضافة إىل  
ـ    للكيانات )WebEx(باستعمال أداة ويبكس     مت ستة اجتماعات  ظُّن  رض التشغيلية املعينة بغ

  .لقدراتالتشاور وبناء ا
 تزايد يف إجناز أعمال جديدة تتناول مسألة      املشمولة بالتقرير،   الفترة وُشرع، خالل   -٦٠

آلية التنمية النظيفة، من خالل     واالستفادة من   الطلب على وحدات خفض االنبعاثات املعتمد       
األغـراض  ) ب(االمتثـال و  ) أ(من أجـل    خفض االنبعاثات املعتمد    وحدات  تيسري قبول   

، ملية اإللغاء الطوعي لوحـدات اخلفـض املعتمـد        ع هذا العمل تيسري     تضمنيو. طوعيةال
نبعاثات املعتمـد  واالتصال، والتشجيع على استخدام آلية التنمية النظيفة ووحدات خفض اال   

آليـة  واالستفادة من   والقطاع اخلاص،   ،  القطاع العام : ، وهي لطلب احملتمل ليف ثالثة مراكز    
  .دوات واملؤسسات األخرىالتنمية النظيفة يف دعم األ

 أقر اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة          املشمولة بالتقرير،   األخرية  الفترة ومنذ  -٦١
 املتعلقة بتغطية البيانات وخمزون البيانات اليت ميكن استخدامها         الحتياجات لتحديد ا  )٤١(معياراً

 بوضـع خطـوط     ة املتعلقة  القطاعات ذات األولوي   وحددت ،)٤٢(لوضع خط أساس موحد   
لالضـطالع، علـى حنـو      خطة   اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    ، وأقر   أساس موحدة 

واعتمـدت  .  اتباع هنج تصاعدي وتنازيل     بوضع خطوط أساس موحدة من خالل      استباقي،
الـيت تـدرج    و ،لية التنمية النظيفة  آل  على الوثائق التنظيمية الرئيسية    يت أدخلت التنقيحات ال 

__________ 

 انظر). CDM-EB80-AA-A02 (مراكز التعاون اإلقليمية ملشاريع آلية التنمية النظيفةة حالة مبادر )٤٠(
<http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/I3UDLBCN7V9YF2SA01Z5JWPXK6RTQ4>. 

 انظر). CDM-EB77-A05-STAN(حتديد تغطية البيانات وصحة خطوط األساس املوحدة  )٤١(
<http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/Y6FJ23PVUE5TLSRQA9407KG1OXCHDN>. 

 انظـر ). CDM-EB65-Annex23 (املبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع خطوط أساس موحدة لقطاعات حمددة         )٤٢(
<http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/1Z2N5XPQIYJUFG0D874 

MCHSARLB9KE>. 



FCCC/SBI/2014/10 

27 GE.14-16802 

، مبا يف ذلك وضع     أنشطة املشاريع اليت تستخدم خطوط أساس موحدة      املتعلقة ب  حتياجاتاال
وضـع  لاليت ميكن اسـتخدامها     ولنقل الركاب ونقل الشحنات،     أداتني منهجيتني جديدتني،    

 مشاريع آليـة التنميـة   ألحد أنشطة انبعاثات خط األساس    تقدير  أو ل خطوط أساس موحدة    
  .النظيفة

   الشؤون القانونية  -واو  
قّدم برنامج الشؤون القانونية، يف الفترة املشمولة بالتقرير، الدعم واملشورة القانونيني             -٦٢

اقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وبالنتائج املتفق عليهـا         فاملسائل املتعلقة بتنفيذ االت   بشأن  
 عمليـة  وبوابة الدوحة للمناخ، وكذلك بشأن عمليات األمانة و        مبوجب خريطة طريق بايل،   

  .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
 بشأن اجلوانب اإلجرائيـة     ني القانوني م برنامج الشؤون القانونية املشورة والدعم     قّدو  -٦٣

 يف خمتلـف    للنظـر  الدعم املباشر     تقدمي ، باإلضافة إىل  تني الفرعي تني اهليئ ألعمالواملوضوعية  
  قّدم الربنامج الدعمريق منهاج ديربان،فبوفيما يتعلق .  جدول أعمال كل منها يف إطاربنودال
 القانوين   والدعم يف اجملاالت    املشورة قدمي من خالل ت   ٢٠١٥اتفاق عام   بمفاوضات املتعلقة   لل

  .، مبا يف ذلك بشأن املسائل املتعلقة باالمتثالواملؤسسي واإلجرائي
اإلبالغ ورصد  ال ر إطا واصلة تطوير وتنفيذ  ني مل  القانوني  والدعم م الربنامج املشورة  وقّد  -٦٤

 إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثـات        وكذلك تشغيل  االتفاقية،   مبوجبوالتحقق  
ـ    وقُّدم. آلية وارسو الدولية  ، و النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها      ان الدعم واملشورة القانوني

  املعنية بالتمويل  الدائمة واللجنة    جلنة التكيف  هامبوجب االتفاقية، مبا في   نشأة   اهليئات امل  ألعمال
ألمانة املـستقلة للـصندوق     ل مت املساعدة أيضاً  ّدوقُ. واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   

  . الصندوق هذالسجمل ا دعمه إطاراألخضر للمناخ يف
ربوتوكول ل تعديل الدوحة    القانونية بشأن التصديق على     املشورة  أيضاً م الربنامج وقّد  -٦٥

قـّدم  و. فترة االلتزام الثانيـة   ل ووضع املزيد من القواعد      ، وتنفيذه  بدء نفاذه  وتيسري ،كيوتو
 الـيت   العمليات املؤسـسية  والتنفيذ املشترك،   آلية  تنفيذ آلية التنمية النظيفة و    ل الدعمالربنامج  
وهياكـل   وجلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك         اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة     جيريها

سجل آلية التنمية النظيفـة      آراء القانونية بشأن      تقدمي هذا الدعم تضمن  و. امملقدم هل الدعم ا 
م وقـدّ . قواعد اجمللـس وإجراءاتـه    لغاء الطوعي، وتقدمي املشورة القانونية بشأن       عملية اإل و

لـسوق  ااآلليات القائمـة علـى      الدعم واملشورة بشأن املفاوضات املتعلقة ب       أيضاً الربنامج
  . االتفاقيةيف إطارالقائمة على السوق واآلليات غري 

رامية إىل ضـمان    ما يتعلق بعمليات األمانة ال    ن في امت املشورة والدعم القانوني   ّدقُو  -٦٦
مـؤمتر   الصادرة عن    صلةال، وكذلك املقررات ذات     ها وقواعد االمتثال ألنظمة األمم املتحدة   
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احل األمانة وعملية االتفاقيـة   مصاحملافظة علىاجتماع األطراف، و  /األطراف ومؤمتر األطراف  
 مـع    يف جناح التفـاوض    ،تحديدعلى وجه ال  ج،   الربنام وساهم .اإلطارية بشأن تغري املناخ   

الدورة  الدورة العشرين ملؤمتر األطراف و     بشأن  معها  اتفاق البلد املضيف    وإبرام حكومة بريو 
 ع احلكومة الفرنسية   مفاوضات م   إجراء رع يف ُشو. اجتماع األطراف /ؤمتر األطراف العاشرة مل 

 بالنسبة إىل الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطـراف والـدورة           اتفاق البلد املضيف   إلبرام
لتفاوض بـشأن  ل  الدعم أيضاًوقّدم الربنامج . اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  احلادية عشرة 

 خارج مقر   تعقديت  التفاقية اإلطارية ال  املتعلقة باجتماعات وحلقات عمل ا    قانونية  الصكوك  ال
 القطاعني العام    بني  ترتيبات الشراكة  وكذلك بالنسبة إىل  ،   وإبرام هذه الصكوك   األمانة العامة 

،  األمانـة اليت تضطلع هباتقدمي املشورة بشأن األنشطة املؤسسية واإلدارية       وتواصل  . واخلاص
 احمللية  جنةل ل انونيانالقالدعم  و  املشورة مت أيضاً ّدوقُ. املشتريات العامة  أنشطة   وكذلك بشأن 

فاقية اإلطارية بشأن تغري  لالتني التابعاملشتركة للعقود واجمللس احمللي املشترك حلصر املمتلكات     
  . واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراملناخ
، اليت يـضطلع هبـا     األساسية   يف إطار املسؤوليات   ،م برنامج الشؤون القانونية   قّدو  -٦٧

 دورة  ،، بالتشاور مع مكتب اللجنة    ونظّمداري واللوجسيت للجنة االمتثال،     اإلالتقين و الدعم  
يف جلسة عامة عقدت     و افروع التابعة هل  لل واجتماعات املناوبني   ئهاأعضا و ألعضائهاتدريبية  

   .٢٠١٤مارس /آذار

  خدمات شؤون املؤمترات  -زاي  
  وآمنـة  بيئة مواتيـة  يتمثل اهلدف العام لربنامج خدمات شؤون املؤمترات يف هتيئة            -٦٨

الـيت   م الربنامج جمموعة كاملة من تسهيالت وخدمات املـؤمترات        قّديو. ألنشطة االتفاقية 
، والتواصـل مـع أصـحاب       وثائق رمسية عالية اجلودة   ، مبا يف ذلك تقدمي      تنشدها األطراف 

  .املصلحة، وال سيما األطراف واملنظمات املشاركة بصفة مراقب
بالتقرير، أتاح برنامج خدمات شؤون املؤمترات وضع ترتيبـات        الفترة املشمولة    ويف  -٦٩

  فتـرة انعقـاد    خالللوجستية لتيسري مشاركة األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب         
الدورة األربعـني للهيئـة     و،  اخلامس من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان      و اجلزأين الرابع 

وعـالوة  . يئة الفرعية للتنفيـذ    لله الدورة األربعني و ،الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   
 الفترة اجتماعات قبل الدورات ألربع جمموعـات تفاوضـية           هذه ذلك، ُعقدت خالل   على

.  جمموعـة تفاوضـية    ١٣ اجتماعاً ثنائياً بني رؤساء اهليئات املعنية و       ٥٣و،   أيام ٩استغرقت  
ل توفري  ت اهليئات املنشأة من خال     اجتماعا  اجتماعاً من  ٥١ دّعم الربنامج  وعالوة على ذلك،  

وشـهدت  . تيسري مشاركة األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب الترتيبات اللوجستية و  
مـؤمتر األطـراف،    و ، فريق منهاج ديربان   الفترة املشمولة بالتقرير أعماالً حتضريية لدورات     
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ة الفرعية للمشورة العمليـة     اجتماع األطراف، واهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئ     /ومؤمتر األطراف 
  .٢٠١٤  يف النصف الثاين من عاماليت عقدتوالتكنولوجية، 

 املعقـودة لالجتماعـات    االتفاقية الالزمة     وثائق وجهز الربنامج يف الوقت املناسب      -٧٠
 تكنولوجيا  برنامج خدمات بالتعاون مع    وضع الربنامج،    وعالوة على ذلك،  . اتخالل الدور 

  . عملية إعداد ونشر الوثائقلتعزيز كفاءةيق إلكتروين املعلومات، نظام توث
مثلـي األطـراف    مل لتقدمي دعم مايل     تطلبا ٤٠٨واستعرض الربنامج ما جمموعه       -٧١

 دورات اهليئات املُنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكـول كيوتـو          مشاركتهم يف املؤهلة لتيسري   
  .امللحق هبا

بشأن  )٤٣(٢٠١٢-٢٠١٠ية للتنفيذ يف الفترة     عتنفيذ استنتاجات اهليئة الفر   وتواصل    -٧٢
 خـدمات   برنـامج وباإلضافة إىل ذلك، نفذ     . مشاركة املراقبني يف العملية احلكومية الدولية     

 مشاركة املراقبني خالل الفترة املشمولة بالتقرير،  جديدة بشأنبتكرةمشؤون املؤمترات طريقة 
عـدد  بلـغ   ،  ٢٠١٤مـارس   /آذاريف  و. )٤٤(فريق منهاج ديربان   ل فتراضياالعرض  وهي امل 

 يف املائة من جممـوع زيـارات        ١٣، أو   زيارة ٣٧ ٠٠٠ املعرض االفتراضي ملوقع  الزيارات  
 بني   معقودة  ويسر الربنامج مشاركة املراقبني يف مثاين حلقات عمل        . الشبكي لالتفاقية  املوقع

 ة من فـرص    فرص ٧٨من املراقبني، ويّسر    العروض املقدمة    عرضاً من    ٥٧عاجل  الدورات، و 
 ، من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربـان       رابعخالل اجلزء ال    منها ٦٥حيث جرى   التدخل،  

الـدورة  و  للهيئة الفرعية للتنفيذ    الدورة األربعني  ، وخالل ٢٠١٤مارس  /الذي عقد يف آذار   
اجلزء اخلامس من الـدورة الثانيـة       و ،األربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     

ـ  . ٢٠١٤يونيه  /، الذي عقد يف حزيران    لفريق منهاج ديربان    يف   املعقـودة  دوراتوخالل ال
معرضـاً   ٣٠ مـن    ارتفع عـددها   (معرضاً ٤١ يف   طرفاً ومراقباً  ٤٥ شاركيونيه،  /حزيران

 من  ٩٤ يف   طرفاً ومراقباً  ١٤٠ شاركو) الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني       يف
األنشطة  يف   للمشاركنيالعدد اإلمجايل   وبلغ  ).  نشاطاً ٧٩ارتفع عددها من    (ية  املواز األنشطة
املعقودة يف   للمشاركني يف الدورات     وصل العدد اإلمجايل   حني    مشاركاً، يف  ٤ ٩٤٩املوازية  
  . مشاركا٢ً ٨٠٠ما يقرب من  إىل ٢٠١٤يونيه /حزيران

تنفيذ ب اضطلع الربنامج  ،)٤٥(٢٠١٣ املبلغ عنها يف عام      تدابري الكفاءة وباإلضافة إىل     -٧٣
الدورة العاشرة ملؤمتر    و  ملؤمتر األطراف  عشرين يف الدورة ال   هاكفاءة إضافية هبدف تنفيذ   تدابري  

__________ 

)٤٣( FCCC/SBI/2010/27ــرا ــرات FCCC/SBI/2011/7، و١٥٢-١٣٩ ت، الفقـ ، ١٧٩-١٦٨، الفقـ
 .٢٤٢-٢٣٩ ، الفقرات FCCC/SBI/2012/15و

 املواضيع املتـصلة  املتعلقة ب بادرات واملشاريع   امل عرضألطراف واملراقبني   ل يتيح على اإلنترنت     حتميل مرفق )٤٤(
 .خلرباء التقنيني أثناء دورات فريق منهاج ديربانباجتماعات ا

)٤٥( FCCC/SBI/2013/14 ٧٥، الصفحة. 
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اديـة  الدورة احل  و  ملؤمتر األطراف  عشرينالو  احلادية  الدورة  ويف اجتماع األطراف /األطراف
  :  ما يليوتتضمن هذه التدابري. اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافعشرة

 املقدمـة مـن      نظام قبول إلكتروين يتيح تبسيط الطلبات املطبوعة       إطالق  )أ(  
  ؛ واجهة بينية على اإلنترنت للحصول على صفة مراقب عن طريقاملنظمات اجلديدة

 على اإلنترنت إلجناز وظائف كفاءة خمتلفـة؛ مثـل         حتسني نظام التسجيل      )ب(  
  . خمتلفتنينظمتنيميف إطار  قسيم تسجيل املشاركنيت

 يف النصف   على اإلنترنت املزيد من التحسني على نظام التسجيل       ومن املزمع إدخال      -٧٤
 بقـدر أكـرب مـن       االتصال باملراقبني  من    سيمكن األمانة العامة   وهو ما ،  ٢٠١٤الثاين من عام    

  .الكفاءة
  إىل  الصادرة عن مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخليـة         واستجابة للتوصية   -٧٥

 جـودة  بـشأن    لتلقي تعليقات الزبائن  آلية رمسية   بإنشاء   شعبة إدارة املؤمترات التابعة لألمانة    
 إىل األطراف واملنظمـات  خدمات شؤون املؤمترات  برنامج   خدمات املؤمترات املقدمة، طلب   

أن تشارك يف دراسـة      ٢٠١٤يونيه  / يف حزيران   املعقودة دوراتال بصفة مراقب يف     سجلةامل
  . جودة اخلدمات املقدمة يف الدوراتية إلكترونية آلراء الزبائن بشأناستقصائ

 وجيري،  بصفة مراقب  منظمة معتمدة    ٤٢ طرفاً و  ٥٦  من مقبولةوقد وردت ردود      -٧٦
 من مجيع  يف املائة تقريباً  ٩٦ أن    الواردة أجري للردود استعراض  وأشار  .  هذه الردود   حتليل حالياً

 خلـدمات    قد قّيمت اجلودة اإلمجالية    مات املعتمدة بصفة مراقب   األطراف املشاركة فيها واملنظ   
  .) يف املائة٣٠ (دة جداًأو جّي)  يف املائة٦٦(دة جّياملؤمترات املقدمة بدرجات تتراوح بني 

مكتـب  للتوصيات املقدمة من     استجابةعكف الربنامج حالياً،    ي ذلك،   وعالوة على   -٧٧
 حكومـات البلـدان    ملساعدة ل عن إدارة املؤمترات   إعداد دلي  على،   الرقابة الداخلية  خدمات

ـ  وسيستخدم هذا الدليل  .  اإلطارية بشأن تغري املناخ    أنشطة االتفاقية املضيفة يف تنظيم     أداة ك
 موعـة مفصلة عـن اجمل   و  وافية  معلومات  للجهات املضيفة من خالل تقدمي     مرجعية رئيسية 

من الـدروس املـستفادة وأفـضل       يعكس العديد   وسالكامل للمسائل التنظيمية واإلدارية،     
  .املمارسات

ىل خفـض   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل الربنامج تنفيذ التدابري الراميـة إ            -٧٨
خفض وزن الشحنات اليت يرسلها املوظفـون إىل         ت االتفاقية؛ مثل  لدوراالبصمة الكربونية   

  . تقريباًيف املائة ٤١ بنسبة  املؤمتر انعقادقعامو
 الرامية إىل احلد من استخدام الـورق يف سـياق الوثـائق        جهوده  الربنامج واصلو  -٧٩

 ة نسخإصدار ن قبيلتدابري م  يف مؤمترات ودورات االتفاقيةوُتنفّذ اآلن بشكل روتيين. الرمسية
ؤمترات االتفاقيـة اإلطاريـة     م خالل للمشاركني    الصادر لربنامج اليومي من ا إلكترونية فقط   

إىل خفـض اسـتخدام   وهو ما أدى ،  هنج احلد من طباعة الوثائق   عتمادابشأن تغري املناخ، و   
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 احلصول على املعلومات    فرصحتسن   ومن أجل زيادة  .  يف املائة  ٨٤ الورق بشكل عام بنسبة   
  .لربنامج اليوميل  شامالًاً استعراضجيري الربنامج حالياًأثناء الدورات، 

 على نسخ الكترونية من مشاريع       احلصول فرص من أجل حتسني      أيضاً  اجلهود وُتبذل  -٨٠
علـى   آلنااالطالع   وميكن أيضاً .  االتفاقية دوراتليت جيري التفاوض بشأهنا أثناء      النصوص ا 

لنسخ لمكملة بذلك   و خمصصة هلذا الغرض أثناء الدورات،       صفحة شبكية على   هذه النصوص 
  . توزيع الوثائقمركزاملطبوعة اليت ميكن احلصول عليها يف 

  الت والتواصلاالتصا  -حاء  
 يف إدارة االتـصاالت اخلارجيـة،       والتواصليتمثل اهلدف العام لربنامج االتصاالت        -٨١

واإلعالم العام من خالل شبكة اإلنترنت، والعالقات واخلدمات اإلعالمية، مبـا يف ذلـك              
خدمات إدارة املعارف الداخلية، من أجل دعـم العمليـات املنفـذة يف إطـار االتفاقيـة                

لتوسيع نطاق تأثريها     مؤمتر األطراف  مقرراتكيوتو امللحق هبا، فضالً عن تنفيذ       وبروتوكول  
  .قدر اإلمكان عن طريق تعزيز اإلجراءات والسياسات اإلجيابية اليت تتصدى آلثار تغري املناخ

إطالق املوقـع   إعادة  ب املتعلقيف الفترة املشمولة بالتقرير، يف العمل       وشرع الربنامج،     -٨٢
وهتدف  .)٤٦( الشبكي للموقع األوىل   ، لتشكل الصفحة  إنشاء غرفة أخبار  فاقية و الشبكي لالت 

رصد التجارب املتعلقة   تغري املناخ، و  ب  إىل التقاط األخبار املتعلقة    الصفحة األوىل اجلديدة  هذه  
 واألمم املتحـدة    والشركات واملدن  احلكومات   هبا باملد املتزايد لألنشطة املناخية اليت تضطلع     

  . هذه غرفة األخباروقد جرى إطالق .ملدين يف مجيع أحناء العاملواجملتمع ا
" املبادرة التعاونية البوابة املتعلقة ب  "وتواصل تعزيز املوقع الشبكي لالتفاقية عن طريق          -٨٣

حملة عامة عن املؤسسات واآلليات والترتيبات      "، وعرضها البياين    فريق منهاج ديربان  التابعة  ل  
، )٤٧(وصفحة املوقع الشبكي اجلديدة املتعلقة مببادرة زخم التغـيري        ،  "اقية االتف يف إطار القائمة  

التفاقية اإلطارية لالحتفال باجلهود واإلجنازات اليت حتققت يف إطار االتفاقية          ل الزمين   طاراإلو
لشبكي لالتفاقية  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شهد املوقع ا      . يف السنوات العشرين املاضية   

 من نـسق الوثـائق       ملف  ماليني ١٩,٦  صفحة، وترتيل  ٢ ٣٨٠ ٥٦٩موعه  تصفح ما جم  
 اخلاصـة   Negotiatorجرى أيضاً ترتيل برجمية     و.  من املوقع الشبكي لالتفاقية    )PDF(احملمولة  

 الفيديو الـيت وضـعتها   أشرطةوشوهدت .  مرة١٠ ٠٠٠بأجهزة اآلي باد واآلي فون حنو    
 مرة خالل   ٢٠ ٠٠٠ مرة، أي بزيادة قدرها      ٢٤٥ ٠٠٠األمانة على قناهتا يف موقع يوتيوب       

ويوجـد يف   .  شـريط فيـديو    ٢٠٠ويوجد اآلن على قناة األمانة      . الفترة املشمولة بالتقرير  
 صورة للمؤمترات وألنشطة التوعية الـيت تنفـذها        ١ ٥٠٠حساب األمانة على موقع فليكر      

__________ 

 .<http://unfccc.int>انظر  )٤٦(
 .<http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php>انظر  )٤٧(
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 مـستخدم   ٥ ٠٠٠الياً  ويتابع ح .  مرة ٤٧٠ ٠٠٠األمينة التنفيذية، وشوهدت هذه الصور      
  .+Googleصفحة األمانة ضمن نظام 

 من النشرات اإلخبارية اإللكترونية لألمانة باللغتني اإلسبانية        طبعتنيوأصدر الربنامج     -٨٤
 شـخص، ويف    ١٥ ٠٠٠وبلغ عدد املشتركني يف النسخة اإلنكليزية حنـو         . )٤٨(واإلنكليزية

  . شخص٦ ٠٠٠النسخة اإلسبانية حنو 
 علـى   تغريدة ١ ٢٢٢فترة املشمولة بالتقرير، سجلت األمانة ما جمموعه        خالل ال و  -٨٥

العديـد  وانتـشرت   . "بوكفيس"على صفحة االتفاقية على موقع       مادة ٨٢٥و" تويتر"موقع  
 خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،     و.  أصحاب املصلحة  يف أوساط جمتمع  هذه الرسائل    من

" فيـسبوك " و "تويتر" موقعي حسايب األمانة على  املعجبني على كل من     /عدد املتابعني  جتاوز
  . شخص١٠٠ ٠٠٠ عتبة
مما ،  )٤٩(أفرقة هيئات و  عدة   الجتماعات وحلقات عمل     م الربنامج خدمات بثّ   وقّد  -٨٦

شاهد ر،  خالل الفترة املشمولة بالتقري    و .ةأسهم يف حتقيق الشفافية يف العملية احلكومية الدولي       
  .املذكورةكي لالتفاقية مواد البث  زائر للموقع الشب٦١ ٠٠٠أكثر من 

وواصل الربنامج العمل الوثيق مع وسائط اإلعالم من أجل حتسني استيعاب مسائل              -٨٧
وأجـاب الربنـامج    . تغري املناخ والعملية احلكومية الدولية وحتسني دقة التقارير املتعلقة هبما         

قابالت إعالمية مـع     طلباً إلجراء م   ٦٠ طلباً للحصول على معلومات، ونظر يف        ١٩٠ على
 لوسائط  إرشاداً/تنبيهاً ١٤ نشره صحفية و   ٢٤، وأعد    واحلصول على مقاالهتا   األمينة التنفيذية 

إحاطـة إعالميـة لتوضـيح حالـة        وجلسيت   مصوراً بالفيديو / خطاباً مباشراً  ٢١ و اإلعالم
 ا يتيح  وواصل الربنامج إعداد موجز أقوال الصحف اليومية، مم        .املفاوضات أو أنشطة التنفيذ   

 نبذة عن أهم ما يتداوله اإلعالم على الصعيد العاملي بشأن عملية األمم املتحدة املتعلقة               تقدمي
  .بتغري املناخ وما يطرأ من أحداث يف هذا الصدد

انتقال املوظفني إىل املقر اجلديد لألمانة يف مبىن الربملان القدمي يف بون،            ما يتعلق ب  وفي  -٨٨
 ١٧١  نقل حنو سىنوت. وجيه بشأن نقل السجالت إىل مركز السجالت      واصل الربنامج تقدمي الت   

 ١٨٣ حنو   إتالفمتراً طولياً من السجالت غري املستعملة من الربامج إىل مركز السجالت، و           
  .سجالتال قروض طلباً من طلبات ٣١ وتسنت تلبية من هذه السجالت،متراً طولياً 

مات واألخبار على الشبكة الداخليـة،      وواصل الربنامج تقدمي خدمات تقاسم املعلو       -٨٩
وَنَشَر مخس طبعات من الرسالة اإلخبارية الداخلية لألمانة، من أجل تعزيز منـاخ التعـاون               

__________ 

 .<http://unfccc.int/press/news_room/newsletter/items/3642.php>انظر  )٤٨(
ـ منـهاج ديربـان، وا    ، وفريق   اهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية        )٤٩( س جملل

برنـامج خـدمات    و ، وجلنة االمتثال،  وجلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    ة،  التنفيذي آللية التنمية النظيف   
 .لللجنة الدائمة املعنية بالتموي، وجلنة التكيف، واتكنولوجيا املعلومات
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 ٣ ٩٠٠ وجرى تصفح إصدارات النشرات اإلخبارية حنـو      .واملشاركة يف مجيع مستويات األمانة    
  .مرة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

عن مواصلة التركيـز علـى       املكتبة الورقية التقليدية     خدمةختلت  ،  ٢٠١٤يف عام   و  -٩٠
 . القيام ببحـوثهم اليت تتيح للموظفنيو اخلدمة الذاتية قواعد البيانات اإللكترونية القائمة على  

  . خالل الفترة املشمولة بالتقريروأضيفت إىل قواعد البيانات هذه اثنتان وثالثون قاعدة بيانات

  علوماتخدمات تكنولوجيا امل  -طاء  
يتيح برنامج خدمات تكنولوجيا املعلومات هيكالً لتكنولوجيا املعلومـات ونظمـاً             -٩١

ويكفل الربنامج تنفيذ العمل الذي صدر      . معلوماتية متخصصة لدعم األمانة يف تنفيذ واليتها      
به تكليف من األطراف، وذلك بإنشاء هياكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا           

ويشمل الربنامج تشغيل اهليكل األساسي لضمان      . صة وتشغيلها تشغيالً موثوقاً وآمناً    املتخص
إتاحة املوقع الشبكي لالتفاقية بصورة مستمرة، وتسهيل وصول األطراف إىل الوثائق الرمسية            

  .واملعلومات والبيانات واملداوالت واألنشطة
جيا املعلومـات فيمـا يتعلـق       وباإلضافة إىل العمل املعتاد لربنامج خدمات تكنولو        -٩٢

نظام بتعميم   الربنامج خالل الفترة املشمولة بالتقرير    اضطلع  بالعمليات والتحديثات والصيانة،    
 إىل مركز جتاري للبيانات ونشر نظم جديدة        ظم التشغيل واصل نقل ن   و ،٧التشغيل ويندوز   

يد اإللكتروين اجلديـد   االنتقال إىل نظام الرب قد ُشرع يف   وعالوة على ذلك، ف    .يف هذا املركز  
   .تسىن إحراز تقدم كبري يف هذا الشأنو

 مستوى الربنامج مبوجب االتفاقات اجلديدة املتعلقـة         على  املضطلع به   العمل وحيدد  -٩٣
وتنص  . مع كل برنامج   برنامج خدمات تكنولوجيا املعلومات   بالربامج اإلطارية، واليت أبرمها     

  أكثر تفصيالً إلدارة تقدمي اخلدمات والنظم، وضمان       هذه االتفاقات على اتباع هنج جتميعي     
بشأن حالـة تقـدمي    زبائن  املزيد من الكفاءة يف تقدمي اخلدمات، وتقدمي تقارير منتظمة إىل ال          

تكنولوجيا املعلومات  برنامج  دارة  إل قد وضعت آلية جديدة   وباإلضافة إىل ذلك، ف   . اخلدمات
رسها اإلدارة العليا على مستوى املؤسسات بالنسبة        لكفالة حتسني الرقابة اليت متا     واالتصاالت

  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل عمليات برنامج
وحافظ الربنامج على موثوقية وأمان هيكل وخدمات شبكة تكنولوجيا املعلومات،            -٩٤

 وقُدمت أيـضاً خـدمات إىل       .مما مكّن األمانة من تلبية احتياجات العملية احلكومية الدولية        
حلقة عمل   ٣٣ دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وإىل         

أصغر حجماً، وإىل النظم اليت صدر هبا تكليف مثل قاعدة بيانات غازات الدفيئة يف اً  واجتماع
إطار االتفاقية، وقاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، وواجهة بيانات غازات الدفيئـة، ونظـم             

لومات اخلاصة بآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك، وسجل آلية التنمية النظيفة؛ وقُدمت            املع
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اخلدمات أيضاً إىل نظم على نطاق األمانة، مثل نظام إدارة حمتويات املوقع الشبكي لالتفاقية،              
م وباإلضافة إىل ذلك، ُنفذت بفعالية عمليات اإلشراف التقين وتنظي        . ونظام إدارة السجالت  

ويتمثل اإلجناز الرئيسي، يف هذا اجملال، يف اختبـار         . العقود املتعلقة بسجل املعامالت الدويل    
  .سجل االحتاد األورويب وإدماجه يف سجل املعامالت الدويل

تنمية جمال ال  يف    موظفو الربنامج العاملون   ، ساهم ٢٠١٤يف النصف األول من عام      و  -٩٥
تلف املشاريع اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات مشروعاً من خم ٤٠ يف وضع ما يزيد عن 

ويف تعزيز املشاريع، واليت أدت مجيعها إىل إتاحة قدرات هامة جديدة أو مستكملة لألمانـة               
أموراً منـها    تكنولوجيا املعلومات    قدم برنامج ويف الفترة نفسها،    . وأصحاب املصلحة فيها  

قدم يف غـضون  (غ عن قوائم جرد غازات الدفيئة     لإلبالمنوذج اإلبالغ املوّحد    نظام  : يلي ما
؛ )إعداده على  تقريباً  ثالث سنوات  مضياحلدود الزمنية املتفق عليها وامليزانية املعتمدة، وذلك بعد         

؛  اجلديد لألمانـة علـى اإلنترنـت       نظام الوثائق الرمسية  و لتقدمي التقارير؛     اجلديدة وبوابة االتفاقية 
ونظام  ؛ربنامج التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات    ل ناء القدرات والتابعة   اجلديدة املعنية بب   بوابةوال

 غرفة اجتماعات افتراضـية   برنامج خدمات شؤون املؤمترات؛ و     القبول اإللكتروين اجلديد يف   
  . تقدمي التقارير لفترة السنتني؛ والنظام اجلديد املتعلق بزخم التغيريجديدة بشأن 

 Microsoft نظاميقوم على (د تعزز منرب التعاون التابع لألمانة فقباإلضافة إىل ذلك، و  -٩٦

SharePoint (لتبادل ل اً منربسواء بوصفه وجرى تبنيه على نطاق شديد االتساع، ،بشكل كبري
 خط األساس للتطبيقـات     أو لكونه يشكل  ،  )مواقع األفرقة، ومواقع املشاريع، وما إىل ذلك      (

سـجل إجـراءات    و لفترة السنتني، تقارير  تقدمي ال  نرب من قبيل   لعمل امل  البالغة األمهية بالنسبة  
، والكثري من   لتنمية املستدامة، وبوابة االتفاقية لتقدمي التقارير     ا، وأداة   التخفيف املالئمة وطنياً  

  .التطبيقات األخرى

  اخلدمات اإلدارية  -ياء  
ت املركزية يف جمـال  تتمثل الوظيفة العامة لربنامج اخلدمات اإلدارية يف تقدمي اخلدما   -٩٧

يضطلع الربنـامج مبـسؤولية وضـع        ، ويف هذا الصدد   .ملوارد البشرية واملالية لألمانة   إدارة ا 
 من أجل تقدمي    السياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باجملالني املايل واإلداري واملوارد البشرية        

  .السفروترتيبات وإدارة املرافق، ، باين، وإدارة امل العامخدمات الشراء
 الترتيبات املالية    يف جمال   الصندوق األخضر للمناخ    الربنامج الدعم اإلداري ألمانة    موقّد  -٩٨
ترتيبات الـسفر يف    ب  املتعلق ، والدعم اإلداري  ٢٠١٤مارس  /املتعلقة بامليزانية يف آذار   الترتيبات  و

لـس مراجعـي     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، يّسر الربنامج عمل جم        .٢٠١٤يونيه  /حزيران
 كـانون   ٣١حسابات األمم املتحدة يف سياق مراجعة البيانات املالية لفترة السنتني املنتهية يف             

  يف املائة من النتائج السابقة ملراجعة احلـسابات        ٥٦ أن اجمللس   الحظو. ٢٠١٣ديسمرب  /األول
 يف  ٣٣ عـدل وم يف املائة من التوصيات قد جتاوزهتا األحداث؛         ١١ و ؛قد نفذت تنفيذاً كامالً   
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عـن   إالّ ٢٠١٣-٢٠١٢مراجعة احلسابات للفترة    ومل تسفر    . هو اآلن يف طور التنفيذ     املائة
  . يف هذا الشأنثالث توصيات جديدة فقط

 يف وظـائف    من النساء  موظفي األمانة بلغت نسبة   ،  ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠ويف    -٩٩
 يف املائة يف نـسبة      ١,٩ مقداره ضاً، وهو ما ميثل اخنفا     يف املائة  ٤٠,٥الفئة الفنية وما فوقها     

  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اخنفـضت      .٢٠١٣ عام    نسبتهن يف  باملقارنة مع وظفات  امل
 يف  ٤٩,٣نسبة موظفي الفئة الفنية وما فوقها من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، من               

  . يف املائة٤٩املائة إىل 
وارد البشرية، اضطُلع بعدد من اإلجراءات االسـتراتيجية        وانطالقاً من استراتيجية امل     -١٠٠

:  يلي املتعلقة باملوارد البشرية للمساعدة على هتيئة بيئة عمل صحية، ومشلت هذه اإلجراءات ما            
 استراتيجيتني لقواعد السلوك واملساواة بني اجلنسني؛       جتريب نظام جديد إلدارة األداء؛ وتنفيذ     

 تنـاول زيادة الفعاليـة يف  لداخلي  عملية استعراض   وضعوائية؛  تعلم املستمر واجلهود اإلمن   وال
  .املوظفنيتظلمات 

 ترتيبـاً لـسفر     ١ ٣٤٥، اختذ الربنامج ما جمموعه      املشمولة بالتقرير الفترة  خالل  و  -١٠١
واجتماعات اهليئات  وفريق منهاج ديربان،    ،  تني الفرعي تنياهليئاملرشحني املشاركني يف دورات     

تفاقية واجتماعات أفرقتها، واجتماعـات اخلـرباء، وحلقـات العمـل،           املنشأة مبوجب اال  
ة، وأنشطة الصندوق األخـضر     الرمسية األخرى لالتفاقي  واالستعراضات القطرية، واألنشطة    

 يف املائة من ترتيبات السفر تلـك عـن حـضور فعلـي              تسعة ومثانون  توأسفر. للمناخ
، مل حيضروا فيها يف هناية املطـاف  ت اليت   يف مجيع احلاال  وقد تلقى املرشحون،     .لالجتماعات

 غري أهنم عللوا عدم حضورهم بأسباب تعـود إىل        وثائق سفر من األمانة يف الوقت املناسب        
يف التزامات العمل أو االلتزامات الشخصية، أو مسائل صحية، أو مشاكل تتعلـق              تضاربال

  .بالتأشريات، أو التأخر عن موعد إقالع الطائرات
 يف إطار الربنامج بالتنافسية والفعالية من حيث التكلفة،    املشترياتعمليات  واتسمت    -١٠٢

مبا يكفل العدل والشفافية وحتقيق أعلى جودة بأفضل سعر وفقاً لقواعد وأنظمة األمم املتحدة            
 ٣٥٢ ما جمموعـه     الفترة املشمولة بالتقرير،   يفوأجنز الربنامج،   . وسياسات االتفاقية اإلطارية  

 مـن دوالرات الواليـات      اً دوالر  ٨ ٢٣٨ ٢٢٣  قيمتها اإلمجاليـة   بلغت تعملية مشتريا 
 يف املائـة مـن هـذه        نيثالث ومثان نسبة  ومشلت االتفاقات الطويلة األجل القائمة      . املتحدة

أجريت ،  املتبقية٦٠  لوبالنسبة إىل العمليات ا. قيمتها يف املائة من ٥٨، وهو ما ميثل عملياتال
 يف  ٥٥ض والعطاءات واملقترحات املختارة يف هناية األمر أقل بنسبة          وكانت العرو مناقصات،  

 عـدد   وبلغ متوسـط  . املائة يف املتوسط من أعلى العروض والعطاءات واملقترحات املقدمة        
 يف املائـة مـن عمليـات        ٩٩ حوايلوأُجنز  .  عروض ١٠ملقدمة يف كل مناقصة     العروض ا 
  ). مشترياتعملية ٣٥٢ أصلمن ة ي عمل٣٤٨( ضمن احليز الزمين احملدد املشتريات



FCCC/SBI/2014/10 

GE.14-16802 36 

بتنسيق مسامهة األمانة يف تصميم املبىن امللحق اجلديـد، الـذي           اضطلع الربنامج   و  -١٠٣
الـذي   األمانة   ليستقر فيه فيما بعد قسم    ،  ٢٠١٨ حبلول عام    بناءهاحلكومة املضيفة   خططت  

  مـسامهة األمانـة    اًويّسر الربنامج أيض  .  حىت اآلن خارج جممع األمم املتحدة      مقيماً يزال ال
 جممـع األمـم     مبحاذاةركز املؤمترات   يف تصميم مرافق موسعة مل    واألمم املتحدة يف بون إىل      

، وفاوض بشأن شروط استخدامها يف  االنتهاءواليت أشرفت األشغال املتعلقة هبا على     املتحدة،  
من أجل حتقيـق     األمانة   بذلتها أيضا اجلهود اليت     وجه الربنامج  وعالوة على ذلك،     .املستقبل

حد للات غازات الدفيئة، ووضع تدابري      عملياهتا، من خالل اإلبالغ عن انبعاث     لاحلياد املناخي   
رصيد املتبقي من االنبعاثات    المن االنبعاثات، وخاصة يف جمال السفر، واإلعداد للتعويض عن          

  .تكيف الصندوقدات خفض االنبعاثات املعتمد يف  وحبشراء وإلغاء

  مات إضافيةمعلو  -رابعاً  
وترد يف املرفـق الثـاين      . ترد يف املرفق األول معلومات عن املوارد البشرية لألمانة          -١٠٤

معلومات عن اإليرادات والنفقات اخلاصة باألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة           
  . األمانةبالنسبة إىل مجيع أهداف برامجوترد يف املرفق الثالث بيانات عن األداء . التكميلية
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Annex I 

[English only]  

 Human resources 

 A. Staff 

1. Table 12 shows the number of approved posts and filled posts by grade and source of 
funding. As at 30 June 2014, of the 543 approved posts, 461 had been filled. Two of these 
posts were 50 per cent posts (half-time posts) and two full-time posts had been filled with 
part-time staff working only 50 per cent of the time, thus increasing the actual number of 
staff to 463. In addition, 13 Professional and 25 General Service level staff members had 
been hired under temporary assistance contracts, bringing the total number of staff at the 
secretariat to 501. 

Table 12 
Approved established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2014 

 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 7 14 34 37 17  113 50.5 163.5 

Filleda 1 3 7 14 33 33 12  103 47.5 150.5 

Trust Fund for Supplementary Activities 

Approved   3 5 19 23  50 23 73 

Filled    2 3 10 14  29 16 45 

Trust Fund for the Clean Development Mechanism 

Approved   2 4 20 50 61  137 58 195 

Filled   1 4 19 41.5 54  119.5 45 164.5 

Trust Fund for the International Transaction Log 

Approved    2 3 1  6 2 8 

Filled    2 2 1  5 1.5 6.5 

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

Approved      1  1 7 8 

Filled      1  1 6 7 

Special account for conferences and other recoverable costsb 

Approved       2  2 4 6 

Filled       1  1 4 5 

Programme support (overhead) 

Approved     1 2 3 13 9   28 61.5 89.5 

Filled     1 2 3 13 8  27 55.5 82.5 

Total            
Approved 1 3 10 23 64 122 114  337 206 543 

Filled 1 3 9 22 60 99.5 91  285.5 175.5 461 
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Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, GS = General Service, P = 
Professional. 

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

b   These posts are in support of operating the split office premises and are funded by the 
Government of Germany. 

2. Table 13 provides information on the geographical distribution of the staff appointed at 
the Professional level and above. As at 30 June 2014, Western European and other States 
accounted for the highest percentage (40.6 per cent) of staff appointed at the Professional 
level and above, whereas Eastern European and African States accounted for the lowest 
(both 8.7 per cent). 

3. The secretariat has continued its efforts in relation to achieving a good 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 13 
Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and 
above as at 30 June 2014a 

Grade 
African 

States 

Asia-
Pacific 
States 

Latin American 
and Caribbean 

States 

Eastern 
European 

States 

Western 
European and 

other States Total 

ASG   1   1 

D-2 1    2 3 

D-1 3 1 1  4 9 

P-5 4 7 1 3 7 22 

P-4 4 13 7 7 29 60 

P-3 8 35 10 6 41 100 

P-2 5 28 16 9 33 91 

Total 25 84 36 25 116 286 

Percentage of 
total 8.7 29.4 12.6 8.7 40.6 100.0 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 
a   Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts. 

4. Table 14 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 2014, the percentage of staff from non-Annex I Parties 
at the Professional and higher levels was 49.0 per cent, compared with 51.0 per cent for 
Annex I Parties. 

Table 14 
Distribution of staff members at the Professional level and above between Annex I 
and non-Annex I Partiesa  

Grade Annex I Parties Non-Annex I Parties 

ASG  1 

D-2 2 1 
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Grade Annex I Parties Non-Annex I Parties 

D-1 4 5 

P-5 10 12 

P-4 36 24 

P-3 50 50 

P-2 44 47 

Total 146 140 

Percentage of total 51.0 49.0 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 
a   Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts. 

5. Table 15 highlights the distribution of staff members by gender. As at 30 June 2014, the 
percentage of female staff at the Professional and higher levels was 40.6 per cent, down by 
1.8 per cent from June 2013. The percentage of female staff at all levels was 53.1 per cent 
at 30 June 2014. 

Table 15 
Distribution of staff members by gendera 

Grade Male Female 

ASG  1 

D-2 3  

D-1 7 2 

P-5 17 5 

P-4 36 24 

P-3 55 45 

P-2 52 39 

Subtotal 170 116 

GS 47 130 

Totalb 217 246 

Percentage of total 46.9 53.1 

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

a   Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts. 
b   Of the 461 filled posts, four are filled with part-time staff, therefore increasing the actual number 

of staff members by two. 

 B. Individual consultants and individual contractors 

6. Between 1 January 2014 and 30 June 2014, a total of 88 individual consultants and 
individual contractors were hired. They provided a combined total of 145.8 working 
months at a total cost of USD 1.2 million under all sources of funding. Table 16 provides 
information on the distribution of these services by programme. 

Table 16 
Services of individual consultants and individual contractors by programme from 1 
January 2014 to 30 June 2014 
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Programme Person-months Cost (USD) 

Executive Direction and Management    

Mitigation, Data and Analysis 34.4 271 690 

Finance, Technology and Capacity-building 14.7 104 917 

Adaptation 12.2 75 439 

Sustainable Development Mechanisms 0.6 5 135 

Legal Affairs    

Conference Affairs Services 35.4 268 635 

Communications and Outreach 9.6 98 810 

Information Technology Services 6.5 50 180 

Administrative Services 32.4 310 705 

Total 145.8 1 185 511 
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Annex II 

[English only] 

Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary 
Activities in the biennium 2014–2015 

Table 17 
Income and expenditure of projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the 
biennium 2014–2015 as at 30 June 2014 

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

Executive Direction and Management     

Enhancing and strengthening cooperation with the United 
Nations through the Office of the Secretary-General 343 261 78 106  265 155  

Supporting negotiations and new institutional arrangements 
aimed at enhancing the implementation of the Convention 
and its Kyoto Protocol  2 028 640  413 925  1 614 715  

Providing support to Executive Management in the lead-up to 
the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) 
and the tenth session of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)  408 163  –  408 163  

Mitigation, Data and Analysis    

Supporting communication by and the consideration of 
information from developing countries on the implementation 
of the Convention  1 014 255 222 781  791 474  

Maintaining the database system for the annual compilation 
and accounting of emission inventories and assigned amounts 
under the Kyoto Protocol  491 121 62 852  428 269  

Supporting 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 1 367 040  105 890  1 261 150  

Providing training for expert review teams and organizing 
meetings of the lead reviewers 1 927 103 400 860  1 526 243  

Supporting the implementation of national greenhouse gas 
(GHG) inventories and related activities by Parties not 
included in Annex I to the Convention, including national 
forest monitoring systems 910 862 576 989  333 873  

Developing and maintaining the UNFCCC information 
systems for the receipt and processing of GHG data, 
including the UNFCCC submission portal, the virtual team 
room and the GHG data interface 280 474 20 145  260 329  

Supporting activities relating to the scientific, technical and 
socio-economic aspects of mitigation of climate change 7 486 –  7 486  
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

Facilitating the implementation of the work programme for 
the revision of the “Guidelines for the preparation of national 
communications by Parties included in Annex I to the 
Convention, Part I: UNFCCC reporting guidelines on annual 
inventories” and the use of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 273 581 –  273 581  

Supporting the implementation of enhanced action on 
mitigation by developing country Parties 1 319 819 201 095  1 118 724  

Supporting activities relating to the impact of the 
implementation of response measures 33 899 26 853  7 046  

Supporting the work programme for the development of 
modalities and guidelines for enhanced reporting and review 
by developed country Parties, in accordance with decision 
1/CP.16, paragraph 46, and implementing the relevant 
requirements of decision 2/CP.17 2 218 587 271 483  1 947 104  

Redesigning and developing the software for the reporting of 
GHG emissions by all Parties to the Convention 1 427 647 702 796  724 851  

Developing, deploying and operating a beta version of the 
nationally appropriate mitigation action registry 252 160 99 245  152 915  

Technical dialogue on nationally determined contributions 
towards a 2015 agreement under the UNFCCC 250 000  220 167  29 833  

Supporting the operationalization of an international 
consultation and analysis process for developing country 
Parties 33 630  –   33 630  

Finance, Technology and Capacity-building    

UNFCCC fellowship programme 71 597 –  71 597  

Supporting capacity-building in developing countries and 
countries with economies in transition 233 012 79 328  153 684  

Supporting the implementation of a work programme on 
Article 6 of the Convention and Article 10(e) of the Kyoto 
Protocol: networking and exchange of information and good 
practices 300 637 58 426  242 211  

Organizing workshops on the process and requirements of the 
accreditation of national implementing entities that can access 
resources from the Adaptation Fund directly 88 237  –  88 237  

Supporting the full operation of the Technology Mechanism 587 218 138 327  448 891  

Providing support to the functioning of the Standing 
Committee on Finance 345 735 332 507  13 228  

Supporting the work programme on long-term finance 546 045 54 803  491 242  

Strengthening gender mainstreaming in climate change action 
and the UNFCCC process through advocacy, outreach and 
capacity-building 109 439 –  109 439  
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

Adaptation       

Supporting the least developed countries and the Least 
Developed Countries Expert Group  2 248 210 410 434  1 837 776  

Supporting the implementation of the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change 764 764 242 669  522 095  

Supporting activities relating to climate change science, 
research and systematic observation  138 805 28 533  110 272  

Supporting the implementation of the Cancun Adaptation 
Framework 1 493 574 296 301  1 197 273  

Supporting the periodic review of the adequacy of the long-
term global goal referred to in decision 1/CP.16, paragraph 4 243 245 27 293  215 952  

Sustainable Development Mechanisms    

Supporting the operation of joint implementation 8 507 075 536 386  7 970 689  

Elaborating modalities and procedures for the inclusion of 
carbon dioxide capture and storage in geological formations 
as project activities under the clean development mechanism 11 890 – 11 890 

Implementing the two work programmes mandated under the 
Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention agenda item on various approaches 
relating to: (a) a framework for various approaches; and (b) 
the new market-based mechanism 192 702 – 192 702 

Organizing a workshop on the review of the modalities and 
procedures of the clean development mechanism 35 433 – 35 433 

Legal Affairs    

Handbook on the UNFCCC 48 842 – 48 842 

Providing support to the Compliance Committee 186 069 – 186 069 

Conference Affairs Services    

Supporting stakeholder engagement in the UNFCCC process 602 770 144 135  458 635  

Servicing the informal additional session of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action 
(ADP) 124 077  –  124 077  

Developing a handbook and film documentary on conference 
management 327 469 153 012  174 457  

Servicing the first part of the second session of the ADP 338 169  –  338 169  

Servicing the fourth part of the second session of the ADP 1 502 729 1 268 832  233 897  

Providing a temporary structure during the fortieth sessions of 636 864 691 631  (54 767)b 
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

the subsidiary bodies (SB) 

Servicing COP 20 and CMP 10 594 540  –  594 540  

Servicing the sixth part of the second session of the ADP 1 285 422 12 212  1 273 210  

Developing the electronic Official Document System  95 759  –  95 759  

Communications and Outreach    

Developing an online portal for UNFCCC information in 
Spanish 424 578 24 275  400 303  

Developing country media training in the run-up to COP 20 
and COP 21 10 746  –  10 746  

Momentum for Change 921 960 295 860  626 100  

Relaunching the UNFCCC website: phase II – from 
negotiation support to climate action 764 821 11 011  753 810  

Momentum for Change: Women for Results 414 351 228 880  185 471  

Momentum for Change: Information and Communications 
Technology Solutions 264 500 58 824  205 676  

Communications and Outreach travel with and in support of 
the Executive Secretary 68 399 –  68 399  

Establishing a photo library to enhance the quality and 
availability of photos from the Communications and Outreach 
programme  68 399 –  68 399  

Establishing an electronic library and knowledge 
management 3 776 – 3 776 

Maintaining the internal newsletter and developing the 
intranet 1 287 1 287 – 

Information Technology Services    

Replacing the e-mail and instant messaging system 45 964  – 45 964 

Undertaking phase I of developing sustainable support for the 
UNFCCC collaboration platform 250 888 34 189 216 699 

Modernizing the UNFCCC data warehouse 336 054 – 336 054 

Enhancing responsiveness, efficiency and accountability by 
strengthening secretariat relationship management and 
communications with Parties and observers 41 040 – 41 040 

UNFCCC submission portal 23 541 – 23 541 

Other expenditure     

Junior Professional Officers 943 574 126 164  817 410  
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

Green Climate Fund    

Supporting the work of the Transitional Committee for the 
design of the Green Climate Fund 113 891 – 113 891 

Supporting the secretariat of the Green Climate Fundc  1 208 867  914 930  293 940  

Total 42 154 692  9 573 436 32 581 256  

a   Note that not all income available under the Trust Fund for Supplementary Activities has been allocated to projects. Some of the 
income received is held unallocated at the request of contributing Parties for future allocations. 

b   Note that an outstanding value added tax reimbursement is anticipated to eliminate the negative balance. 
c   In response to a request by the secretariat of the Green Climate Fund, funding under this project continued to be used for various 

administrative activities, including travel to the meeting of the Board of the Green Climate Fund. 
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Annex III 

[English only] 

Programme performance data for the period from 1 January 2014 to 30 
June 2014 

Table 18  
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Executive Direction and 
Management programme 

 

Objective 1: to continue to enhance the secretariat’s responsiveness to the needs of the 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 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time. Actual results for the period 
January 2010 to June 2011: 98 per 
cent output delivery and 89 per 
cent delivered on time. Delays 
mostly related to the late 
submission of required input from 
sources outside of the secretariat.a 
Target: to reduce the number of 
cases where delays were mainly 
caused by factors under the control 
of the secretariat 

A total of 314 mandates required the secretariat to 
deliver outputs during the reporting period, including 
some that required ongoing output delivery. In 99 per 
cent of cases, outputs were fully delivered on time or 
output delivery was ongoing and expected to be 
delivered on time 

The secretariat’s response 
to the priorities of and 
requests by Parties is 
coherent and well 
coordinated. It effectively 
supports emerging issues 

The level of satisfaction of Parties 
with the work of the secretariat. 
Actual result for 2010:b 75 per cent 
of all respondents agreed or 
strongly agreed with the statement 
that their level of satisfaction with 
the work of the secretariat was 
consistently high. Target: to 
increase the level of satisfaction 

Information on the level of satisfaction of Parties with 
the work of the secretariat will be made available in 
the budget performance report covering the period 1 
January 2014 to 30 June 2015 

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

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 
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Climate change 
intergovernmental 
meetings are well 
organized in all aspects 
including the logistical, 
procedural and substantive 
support provided to 
Parties. The Presidents of 
the Conference of the 
Parties (COP) and the 
COP Bureau are well 
informed and able to carry 
out their functions 
effectively 

The level of satisfaction of Parties 
with the secretariat’s support of 
negotiation sessions. Actual 
results for 2010: 61 per cent of 
respondents either agreed or 
strongly agreed with the following 
statement: “Logistical 
arrangements provided by the 
secretariat during mandated 
conferences and similar events 
met our requirements.” Altogether, 
89 per cent of respondents either 
agreed or strongly agreed with the 
following statement: “Substantive 
input and procedural advice 
provided by the secretariat for 
mandated conferences, meetings 
and events met our requirements.” 
Target: to increase the level of 
satisfaction 

Information on the level of satisfaction of Parties with 
the secretariat’s support of negotiation sessions will 
be made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2014 to 30 June 2015 

 The level of satisfaction of the 
COP President and the COP 
Bureau with the secretariat’s 
support 

Information on the level of satisfaction of the COP 
President and the COP Bureau with the secretariat’s 
support will be made available in the budget 
performance report covering the period 1 January 
2014 to 30 June 2015 

Objective 3: to ensure effective communication and outreach regarding the intergovernmental process and 
close liaison with Parties, intergovernmental organizations and other stakeholders, 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 

The level of satisfaction of Parties 
with the information provided. 
Actual result for 2010: 81 per cent 
of the respondents either agreed or 
strongly agreed with the following 
statement: “The secretariat’s 
overall communication with us 
was appropriate and effective.” 
Target: to increase the level of 
satisfaction 

No monitoring tool is in place. Previously, data were 
provided by the United Nations Department of Public 
Information but it has discontinued this practice and 
within the secretariat it was not possible to carry out 
continuous analysis with existing communications 
resources 

 

Support provided by the 
United Nations 
intergovernmental 
agencies and other 
stakeholders to Parties in 
the implementation of the 
Convention is enhanced, 
including through the 
development of new and 
innovative partnerships 

The number of partnerships 
formalized with a memorandum of 
understanding 

Two partnerships were concluded during the reporting 
period 

Objective 4: to continue to develop the secretariat as a well-managed, top-performing institution with a healthy 
working culture 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 
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The net cost savings resulting 
from efficiency measures 

 

During the reporting period, a report on efficiency 
gains resulting from measures undertaken in the 
period 2012–2013 was published.c Additional 
initiatives have been undertaken in the first six 
months of 2014. Benefits continue to be monitored, 
and will be included in the budget performance report 
covering the period 1 January 2014 to 30 June 2015  

The secretariat’s internal 
processes and operations 
are effective, efficient and 
environmentally 
sustainable 

The amount of greenhouse gas 
(GHG) emissions (measured in 
carbon dioxide equivalent) 
avoided per sessional meeting of 
the COP and the Conference of the 
Parties serving as the meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol 
(CMP) and their subsidiary bodies 
as a result of measures undertaken 
by the secretariat 

The major part of GHG emissions from sessions of 
the COP/CMP and their subsidiary bodies is 
generated by travel activities. Within this area, the 
secretariat can effectively undertake measures 
concerning the travel of its staff. In the reporting 
period, emissions from travel of staff to the fourth 
part of the second session of the Ad Hoc Working 
Group on the Durban Platform for Enhanced Action 
and the fortieth sessions of the subsidiary bodies 
could be fully avoided, as all sessions were held in 
Bonn.d Data on the amount of GHG emissions 
avoided will be included in the budget performance 
report covering the period 1 January 2014 to 30 June 
2015 

The percentage of staff from 
Parties not included in Annex I to 
the Convention (non-Annex I 
Parties). Actual figures as at 
March 2013: 50 per cent of staff in 
the Professional category and 
above were from non-Annex I 
Parties. Target: to increase the 
percentage of staff from non-
Annex-I Parties  

A total of 49 per cent of staff in the Professional and 
higher levels were from non-Annex I Parties as at 30 
June 2014  

The percentage of women in posts 
in the Professional category and 
above. Actual figures as at March 
2013: 41 per cent of staff in the 
Professional category and above 
were women. Target: to increase 
this percentage to 50 per cent 

A total of 40.9 per cent of staff in the Professional and 
higher levels were women as at 30 June 2014 

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

The level of staff satisfaction with 
their job, management and 
development opportunities. Actual 
figures as at June 2011: more than 
70 per cent of staff participating in 
a secretariat-wide survey 
expressed a high level of 
satisfaction with their job and 
secretariat management. 
Altogether, 42 per cent of the 
respondents expressed the view 
that they had adequate 
opportunities to advance their 
career. Target: to increase the 
level of staff satisfaction 

Information on the level of staff satisfaction with their 
job, management and development opportunities will 
be made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2014 to 30 June 2015 
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The percentage of mandated 
outputs that cannot be delivered as 
a result of insufficient funding. 
Actual result for the period 
January 2010 to June 2011: less 
than 1 per cent. Target: to reduce 
this percentage to 0 per cent  

Sufficient funding was available for the delivery of all 
mandated outputs 

The contribution rate to the core 
budget. Actual result for the 
period January 2010 to June 2011: 
79 per cent of the indicative 
contributions for the biennium 
2010–2011 had been received by 
the secretariat by 30 June 2011. 
Target: to increase the 
contribution rate 

EUR 12.6 million or 51.4 per cent of the total core 
budget indicative contributions expected for 2014 had 
been received as at 30 June 2014 

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

The proportion of actual 
expenditure compared with the 
approved budget. Actual result for 
the biennium 2010–2011: 98 per 
cent. Target: to maintain this 
percentage in the biennium 2014–
2015a 

The implementation rate of the core budget had 
reached 47.1 per cent through to June 2014. While 
this is below the ideal rate of 50 per cent, it is 
expected that the target will be reached by the end of 
the biennium 

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

The implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the nine audit recommendations made for the 
biennium 2010–2011, five (56 per cent) were fully 
implemented, three (33 per cent) were under 
implementation and one (11 per cent) was overtaken 
by events. The United Nations Board of Auditors 
plans to issue three new recommendations as a result 
of the 2012–2013 audit  

a   See document FCCC/SBI/2011/16, page 33. 
b   A survey on the level of satisfaction of Parties with the work of the secretariat was conducted in 2010. 
c   See document FCCC/SBI/2014/INF.4. 
d   The secretariat, within the context of its travel policies, also seeks to reduce GHG emissions associated with staff travel to 

sessions of the COP and the CMP, as it has done for past sessions. GHG emissions related to sessions of the COP and the CMP and 
their subsidiary bodies also arise from the organization of the event in the host country. While these activities are not under the direct 
control of the secretariat, the secretariat works closely with host governments to encourage and support measures that help to reduce 
and offset GHG emissions. Reporting on this matter is subject to provisions made by the respective host government. Further 
information on the secretariat’s efforts to reduce and offset GHG emissions is available at 
<http://unfccc.int/secretariat/environmental_responsibilities/items/3539.php>. 



FCCC/SBI/2014/10 

GE.14-16802 50 

Table 19 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Mitigation, Data and 
Analysis programme  

 

Objective 1: to support Parties included in Annex I to the Convention in the communication and consideration 
of information related to implementation (Articles 4 and 12 of the Convention, Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto 
Protocol and decisions 10/CP.2, 31/CP.7, 17/CP.8, 3/CP.8, 2/CP.9, 8/CP.11, 1/CP.13, 10/CP.15, 1/CP.16, 
2/CP.17, 15/CP.17, 1/CP.18, 2/CP.18, 19/CP.18, 20/CP.18, 22/CP.19; 13/CMP.1, 14/CMP.1, 15/CMP.1, 
16/CMP.1, 20/CMP.1, 22/CMP.1, 27/CMP.1, 8/CMP.5, 2/CMP.7, 3/CMP.7, 4/CMP.7, 5/CMP.7, 1/CMP.8, 
2/CMP.8, 7/CMP.8, 12/CMP.8 and 9/CMP.9) 

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

All greenhouse gas (GHG) 
inventories from Annex I Parties 
as well as relevant supplementary 
information submitted on time 
during the biennium 2014–2015 
are received and reviewed by 
international expert teams within 
the mandated time frames 

All 44 2014 submissions of GHG inventories from 
Annex I Parties and the relevant supplementary 
information have been received and processed in 
accordance with the relevant guidelines. This includes 
timely preparation of the annual status reports for 
2014 and of the 2014 version of part I of the synthesis 
and assessment report for Annex I Parties 

Preparations for the technical reviews of the 2014 
GHG inventory submissions from Annex I Parties 
have been launched and are proceeding on schedule  

All national communications as 
well as relevant supplementary 
information and biennial reports 
from Annex I Parties due by 1 
January 2014 are received and 
reviewed by international expert 
teams and relevant reports are 
published within the biennium 
2014–2015 

Starting from 1 January 2014, the due date for 
submissions, the Mitigation, Data and Analysis 
(MDA) programme received and processed all 
submissions of the sixth national communications and 
biennial reports from Annex I Parties 

As part of the international assessment and review 
process that was launched with the submission of the 
above-mentioned reports, the secretariat coordinated 
the technical reviews of the submissions of the sixth 
national communications and biennial reports from 26 
Parties. The reviews for the submissions from the 
remaining Parties are scheduled for the second half of 
2014  

Effective support is 
provided for the fulfilment 
of reporting and review 
requirements in relation to 
information provided by 
Parties included in Annex 
I to the Convention 
(Annex I Parties) under 
the Convention and its 
Kyoto Protocol 

All mandated initial reports 
submitted by Annex I Parties with 
emission reduction commitments 
in the second commitment period 
under the Kyoto Protocol by 15 
April 2015 are received and 
processed by 30 June 2015 with 
all relevant information made 
available on the UNFCCC website 

This activity is scheduled to start in 2015 
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All reports and other 
documentation prepared within the 
framework of the reporting and 
review processes for Annex I 
Parties are made available in 
accordance with agreed timelines 

Two compilation and synthesis reports of 
implementation by Annex I Parties under the 
Convention and the Kyoto Protocol are in preparation 
for consideration by the Conference of the Parties 
(COP) at its twentieth session and the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol (CMP) at its tenth session 

The secretariat made two full updates of its online 
GHG database (the GHG data interface; see 
<http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>) during 
the reporting period, thus retaining the up-to-date 
nature of the information. Data for both Annex I 
Parties and Parties not included in Annex I to the 
Convention (non-Annex I Parties) have been updated  

Reports and other documentation required in the 
negotiations were prepared as required during the 
reporting period. Examples include reports on the 
meetings of the lead reviewers in March 2014 and a 
technical paper with the draft revised review 
guidelines for GHG inventories from Annex I Parties. 
MDA is also preparing similar documentation for 
supporting negotiations in the second half of 2014, 
such as papers to facilitate the work of the Subsidiary 
Body for Implementation (SBI) on the revision of the 
reporting guidelines for the national communications 
of developed country Parties to make them consistent 
with the guidelines for biennial reporting 

The two key annual UNFCCC 
data reports (the GHG data reports 
under the Convention and the 
compilation and accounting 
reports under the Kyoto Protocol) 
are considered by the COP and the 
CMP 

This activity is scheduled to start in the second part of 
2014  

The UNFCCC is 
recognized as an 
authoritative source of 
GHG data for Annex I 
Parties 

In total, 95 per cent or more of all 
data-related enquiries received by 
the secretariat are answered within 
one week 

In the first half of the year, MDA received 43 
enquires that required action. Of these, 97 per cent 
were answered within one week, exceeding the 
success criteria by 2 per cent 

The proportion of mandated 
outputs with respect to the further 
development of IAR delivered and 
delivered on time 

All relevant mandates have been fulfilled on time   The international 
assessment and review 
(IAR) of GHG emissions 
and removals relating to 
quantified economy-wide 
emission reduction targets 
for developed country 
Parties is facilitated 

The first round of the IAR process 
under the SBI is completed within 
the biennium 2014–2015 

The secretariat is advancing the preparation for the 
first multilateral assessment during SBI 41 in 
December 2014 under the guidance of the SBI Chair 
to cover submissions and relevant review reports for 
14–16 Parties 
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The number of experts 
participating in the training 
courses per year. Baseline and 
target: up to 60 experts per year 

A refresher seminar was organized for the 
experienced reviewers. Twenty-three experts took the 
courses for review under the Kyoto Protocol  

Training courses are 
updated and a sufficient 
number of experts are 
trained and ready to 
participate in the reviews 
under the Convention and 
its Kyoto Protocol 

 

The availability of timely updates 
of training materials. Target: up to 
five courses are updated and up to 
two new courses are developed by 
the end of the biennium 2014–
2015 

Update of the training courses for reviews under the 
Convention (seven courses) to reflect the most recent 
methodologies and guidelines adopted in 2012 and 
2013 is ongoing and planned to be completed by mid-
2015  

Effective support is 
provided for the work of 
the subsidiary bodies and 
the Ad Hoc Working 
Group on the Durban 
Platform for Enhanced 
Action (ADP) on matters 
related to mitigation and 
clarification of developed 
countries’ emission 
reduction targets 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

All relevant mandates have been fulfilled on time  

On the intended nationally determined contributions, 
four workshops were organized: one during the ADP 
session in March 2014 and three regional workshops   

Four technical expert meetings were organized under 
the ADP on energy efficiency, renewable energy, 
urbanization and land use. A technical paper with 
policy options for enhancing ambition was prepared  

Objective 2: to support Parties not included in Annex I to the Convention in the preparation and submission of 
their national communications and biennial update reports, including greenhouse gas inventory information, 
and in the preparation and implementation of nationally appropriate mitigation actions under the Convention 
(Article 4, paragraphs 1, 3, 8 and 9, and Article 12, paragraphs 1(a–c) and 4, of the Convention and decisions 
10/CP.2, 31/CP.7, 17/CP.8, 3/CP.8, 2/CP.9, 8/CP.11, 1/CP.13, 1/CP.16, 2/CP.17, 17/CP.18, 18/CP.18 and 
24/CP.18)  

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

The number of experts from non-
Annex I Parties trained 

 

286 national experts from non-Annex I Parties have 
been trained on the use of the non-Annex I GHG 
inventory software, and 184 national experts from 
Africa and Asia received technical assistance on 
building sustainable national GHG inventory systems. 

Effective support is 
provided to non-Annex I 
Parties in the fulfilment of 
their reporting 
requirements under the 
Convention 

 
The number of national 
communications from non-Annex 
I Parties submitted during the 
biennium 2014–2015 

Three national communications have been received 
and processed 

The number of users granted 
access to the registry 

 

77 access rights were granted to developing countries 
for the submission of their NAMAs. 24 access rights 
were provided to support providers 
 

The nationally appropriate 
mitigation action 
(NAMA) registry is 
established effectively and 
updated regularly 

 
The number of mitigation actions 
and the provision of support 
recorded in the registry 

47 NAMAs were recorded, 10 sources of support 
were recorded and two matches of action with support 
were made 

The international 
consultation and analysis 
(ICA) process for biennial 

The roster of experts is established 
by the end of 2014 

Notification to update the roster has been sent to all 
Parties. The electronic application to support the 
operation of the roster is currently under development 
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A package of training materials for 
the training of experts is 
developed by the end of 2014 

Work on the development of the draft training 
materials for the training of experts was under way, 
with a 50–60 per cent level completion, as at 30 June 
2014 

The number of experts trained to 
provide ICA support 

Work on the roster of experts for ICA has been 
initiated 

Templates for summary reports for 
the technical analysis and 
facilitative sharing of views are 
prepared 

Activity is ongoing 

Objective 3: to improve the methodological and scientific bases for enhancing the implementation of the 
Convention and its Kyoto Protocol (decisions 16/CMP.1, 10/CP.2, 31/CP.7, 17/CP.8, 3/CP.8, 2/CP.9, 8/CP.11, 
6/CMP.3, 1/CP.13, 1/CP.16, 2/CMP.7, 2/CP.17, 12/CP.17, 1/CP.18, 9/CP.19, 10/CP.19, 11/CP.19, 12/CP.19, 
13/CP.19, 14/CP.19 and 15/CP.19) 

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

Effective support is 
provided for the 
consideration of the 
scientific and 
methodological issues 
relating to the socio-
economic aspects of 
mitigation 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

All relevant mandates have been fulfilled on time. 
This includes supporting negotiations, the update of a 
technical paper on developed country targets, the 
organization of an in-session event on land use, land-
use change and forestry (LULUCF) and the use of 
market mechanisms in the context of developed 
country targets 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

All nine mandated outputs were delivered and 
delivered on time. This included the preparation of: 
(a) a technical paper on possible LULUCF activities 
and alternative approaches to addressing the risk of 
non-permanence under the clean development 
mechanism; (b) four compilations of views of Parties 
on issues relating to LULUCF, REDD-plus and 
agriculture; and (c) a report on the in-session 
workshop on the current state of scientific knowledge 
on how to enhance the adaptation of agriculture to 
climate change impacts. Also, an in-session expert 
meeting on non-market-based approaches for the 
implementation of REDD-plus was organized 

Work on methodological 
and scientific matters 
regarding LULUCF and 
agriculture as well as on 
reducing emissions from 
deforestation and forest 
degradation in developing 
countries (REDD-plusb) is 
facilitated 

 

The number of representatives 
from Parties participating in the 
UNFCCC REDD discussion 
forum and web platformc 

During the reporting period, the platform received 
two submissions. Since its launch in 2012 the REDD 
discussion forum has registered 238 users  

Work on methodological 
and scientific matters is 
facilitated, including in 
the areas of common 
metrics, international 
aviation and maritime 
transport, and fluorinated 
gases 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

Six outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period, all of which were delivered on timed 
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Cooperation with 
intergovernmental 
organizations active in 
REDD-related activities as 
well as activities related to 
LULUCF, agriculture, 
international maritime and 
aviation transport, and 
fluorinated gases is 
maintained and further 
strengthened 

The number of meetings of 
relevant intergovernmental 
organizations attended by 
secretariat staff to ensure that their 
activities related to REDD, 
LULUCF, agriculture, 
international maritime and 
aviation transport, and fluorinated 
gases actively contribute to the 
objective of the Convention within 
the area of their competencies 

The secretariat attended 15 meetings of relevant 
intergovernmental organizations in the areas of 
mitigation, REDD-related activities and activities 
related to LULUCF, agriculture, international 
maritime and aviation transport, and fluorinated gases  

Objective 4: to support Parties, in particular developing country Parties, in meeting their specific needs and 
concerns arising from the impact of the implementation of response measures (Article 4, paragraphs 8–10, of 
the Convention, Article 2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol and decisions 
5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.13, 1/CP.16, 1/CMP.16 and 8/CP.17) 

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

The number of forums supported 

 

Not applicable since the Parties could not conclude 
their work on impacts of the implementation of 
response measures at COP 19  

Effective support is 
provided to work relating 
to the impact of the 
implementation of 
response measures 

The number of documents 
prepared 

A report on the in-forum workshop on cooperation on 
response strategies – area (b) of the work programme 
on the impact of the implementation of response 
measures was prepared. Preparation of a compilation 
of the information reported by Annex I Parties with 
respect to Article 3, paragraph 14, of the Convention 
is ongoing  

a   Unless otherwise stated, expected results relate to work both under the Convention and under the Kyoto Protocol. 
b   Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in 

developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries. 

c   See <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>.  
d   They included the support by MDA of the ongoing work of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice on: (a) 

international aviation and maritime transport; (b) common metrics and the organization of a workshop on common metrics in April 
2012; and (c) the implications of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 in relation to the second commitment period of the Kyoto Protocol 
on the previous decisions of the CMP on methodological issues related to the Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 7 
and 8, as well as the preparation of a relevant technical paper and the organization of a workshop. 

Table 20 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Finance, 
Technology and Capacity-building programme 

 

Objective 1: to support the intergovernmental process with regard to the provision of financial resources to 
developing country Parties for adaptation and mitigation (Article 11 of the Convention and decisions 1/CP.13, 
1/CP.16, 2/CP.17, 3/CP.17, 1/CP.18 and 1/CMP.3) 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 
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Parties are effectively 
supported in 
intergovernmental 
negotiations on issues 
related to the functioning 
of the Financial 
Mechanism 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

As mandated by decision 3/CP.19, an in-session 
workshop on long-term finance was held in June 
2014. The mandated output has been delivered on 
time in accordance with the decisions of the 
Conference of the Parties (COP) 

Effective support is 
provided to the Standing 
Committee on Finance 
(SCF) 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

Two meetings of the SCF and one forum of the SCF 
were held and support continues to be provided to the 
COP mandated activities of the SCF, such as the 
biennial assessment and overview of financial flows 
and the development of expert inputs for the fifth 
review of the Financial Mechanism 

The finance portal modules have been regularly 
updated and new information pertaining to the sixth 
national communications and the first biennial reports 
is being included. The web pages on long-term 
finance and the SCF have been restructured and 
updated to include information on long-term finance 
in-session workshops and the work of the SCF on the 
biennial assessment and overview of financial flows, 
as well as updated information on the SCF second 
information exchange forum. All mandated outputs 
have been delivered on time, for the reporting period 

 The number of visits to the section 
on the Financial Mechanism and 
the finance portal on the UNFCCC 
website 

A total of 20,669 visits were registered 

Effective support is 
provided to activities 
relating to the scaling up 
of financial resources and 
the enhanced provision of 
information on climate 
finance 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered on 
time 

As mandated by decision 3/CP.19, logistical and 
substantive support was provided to the organization 
of an in-session workshop held in June 2014, 
including the organization of two preparatory 
webinars during April 2014. The mandated output has 
been delivered on time in accordance with COP 
decisions 

Objective 2: to support and enhance cooperation among Parties and relevant organizations on research, 
development, demonstration, deployment, diffusion and transfer of technologies for adaptation and mitigation 
(decisions 4/CP.7, 3/CP.13, 4/CP.13, 1/CP.16, 2/CP.17, 4/CP.17, 1/CP.18, 13/CP.18 and 14/CP.18) 

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

Effective support is 
provided for 
intergovernmental work 
and negotiations on issues 
relating to technology 
development and transfer 

 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

Two outputs were required to be delivered during the 
reporting period in accordance with the Technology 
Executive Committee (TEC) workplan; all were 
delivered on time 

The TEC two-year rolling workplan for 2014–2015 
was successfully adopted on the first meeting of the 
TEC in March 2014 and support was provided to the 
work undertaken by the TEC in a timely manner 

Effective support is 
provided to facilitate the 
effective engagement of 
relevant stakeholders under 

The number of partner agencies 
and organizations that participate 
in the work of the TEC 

The TEC has established task forces to support the 
implementation of its workplan for 2014–2015. The 
task forces include the participation of representatives 
of 12 organizations 
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and outside of the 
Convention in the 
implementation of the 
Technology Mechanism, 
including through 
providing regularly updated 
information and analysis on 
the UNFCCC technology 
information clearing house 
TT:CLEAR 

The number of visits to 
TT:CLEAR 

TT:CLEAR received a total number of 357,908 page 
visits and more than 6,700 registered downloads in 
the period 1 January 2014 to 30 June 2014. The 
Handbook for Conducting Technology Needs 
Assessment for Climate Change was downloaded 
2,424 times in this period 

Objective 3: to enhance the capacity of Parties, and education, training, public awareness, public participation 
and public access to information and international cooperation activities by Parties, in particular developing 
country Parties, to enable the full, effective and sustained implementation of the Convention and its Kyoto 
Protocol (Article 6 of the Convention, Article 10(e) of the Kyoto Protocol and decisions 2/CP.7, 3/CP.7, 11/CP.8, 
2/CP.10, 3/CP.10, 7/CP.10, 4/CP.12, 9/CP.13, 6/CP.14, 1/CP.16, 7/CP.16, 2/CP.17, 13/CP.17, 1/CP.18, 15/CP.18, 
29/CMP.1, 6/CMP.2, 6/CMP.4, 11/CMP.6, 15/CMP.7, 10/CMP.8 and 11/CMP.8) 

Expected result(s) under 
the Convention 

Performance indicator(s) Performance data 

Effective support is 
provided for 
intergovernmental 
negotiations on issues 
related to capacity-building 
and to Article 6 of the 
Convention 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

Six reports were mandated and made available during 
the reporting period. Two reports were delayed owing 
to the timing of scheduled meetings of the bodies 
established under the Convention and its Kyoto 
Protocol. One report was delayed to take into account 
responses submitted by Parties to a survey conducted 
by the secretariat 

The Durban Forum on 
Capacity-building and the 
dialogue on Article 6 of the 
Convention are facilitated 

The level of satisfaction of 
participants of the Durban Forum 
and the dialogue on Article 6 of 
the Convention 

Various regional groups, Parties and one observer 
constituency, in a plenary statement, expressed 
appreciation of the successful organization of the 3rd 
meeting of the Durban Forum and the 2nd Dialogue on 
Article 6 of the Convention  

The implementation of the 
frameworks for capacity-
building is facilitated 

The number of partner agencies 
and organizations that contribute 
to the implementation of the 
frameworks for capacity-building 

A total of 356 partner agencies and organizations 
contributed to the implementation of the capacity-
building frameworks 

The number of partner agencies 
and organizations that contribute 
to the implementation of the 
Doha work programme on 
Article 6 of the Convention 

A total of 56 partner agencies and organizations 
contributed to the implementation of the Doha work 
programme on Article 6 of the Convention 

The number of registered users of 
the UNFCCC information 
network clearing house CC:iNet 

A total of 791 users from different world regions were 
registered 

The implementation of the 
Doha work programme on 
Article 6 of the Convention 
is facilitated 

The level of satisfaction with 
CC:iNet of the users surveyed 

No CC:iNet user survey was conducted within the 
reporting period 

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

 

Objective 1: to support Parties, in particular developing country Parties, in assessing impacts, vulnerability and 
risks and in developing and implementing adaptation plans, policies and actions (Article 4, paragraphs 8 and 9, 
and Articles 5, 9, 10 and 12 of the Convention and decisions 5/CP.7, 28/CP.7, 1/CP.10, 2/CP.11, 4/CP.11, 
1/CP.13, 8/CP.13, 1/CP.16, 6/CP.16, 5/CP.17, 6/CP.17, 7/CP.17, 3/CP.18, 11/CP.18 and 12/CP.18) 

Expected result(s) under the 
Convention 

Performance indicator(s) Performance data 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

100 per cent of the mandated activities were 
delivered on time, as follows: during the six-month 
reporting period, the secretariat organized one 
Adaptation Committee meeting, including the first 
meeting of the Adaptation Committee’s task force on 
national adaptation plans. It also organized one 
workshop in collaboration with the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation 
to climate change (NWP) and one jointly with the 
Technology Executive Committee (TEC), and 
collaborated with the Standing Committee on 
Finance (SCF) on a forum on adaptation finance. It 
further organized two in-session meetings during the 
fortieth sessions of the subsidiary bodies, and 
contributed to a range of other events and 
publications  

The work of the Adaptation 
Committee is successfully 
facilitated 

The proportion of working 
papers and information products 
delivered in support of the work 
programme of the Adaptation 
Committee and delivered on time 

The Adaptation Committee produced a total of 16 
mandated background papers for its 5th meeting, held 
in March 2014. 100 per cent were delivered on time. 
The Adaptation Committee has further been 
contributing towards publications being prepared by 
the TEC (TEC briefs on adaptation), and it 
contributed to the background paper for the SCF 
adaptation finance forum 

The process for the 
formulation and 
implementation of national 
adaptation plans (NAPs) is 
facilitated 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

The seven submissions received from Parties and 
relevant organizations in response to decision 
18/CP.19, paragraph 6, were compiled into a 
miscellaneous document and made available to the 
Subsidiary Body for Implementation (SBI) at its 
fortieth session in a timely manner. The submissions 
were also made available on the submission portal at 
<http://unfccc.int/5900>, including three more that 
were received after the deadline 
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The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

All four expected results mandated during the 
reporting period were delivered on time. The joint 
meeting with the Adaptation Committee on the 
available tools for the use of indigenous and 
traditional knowledge and practices for adaptation, 
the needs of local and indigenous communities, and 
the application of gender-sensitive approaches and 
tools for adaptation was successfully carried out, 
with the participation of relevant organizations, 
experts and practitioners, including preparation of 
the meeting report. In addition, the secretariat 
prepared a progress report and NWP eUpdate 
(quarterly newsletter) 

The implementation of the 
NWP is facilitated 

The number of action pledges by 
NWP partners 

Three new action pledges were made by partners, 
bringing the total number of action pledges to 181 
during the reporting period  

Work on loss and damage is 
facilitated 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

The mandated initial meeting of the Executive 
Committee of the Warsaw International Mechanism 
for Loss and Damage associated with Climate 
Change Impacts (Excom) was organized, and support 
to all intersessional work of the Excom was provided 
in a timely manner  

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

 

The LEG was effectively supported in holding its 
25th meeting in February 2014. Twelve background 
documents were prepared to support the meeting. 
The LEG was also supported in holding a technical 
meeting on NAPs that took place prior to its 25th 
meeting, which was attended by 50 experts from 
different organizations and disciplines. The LEG was 
further supported on engaging a wide range of 
organizations across different disciplines to 
contribute to the implementation of its work 
programme. Four specific activities significantly 
benefited from the engagement of organizations, 
namely the technical meeting on NAPs, preparations 
for NAP Expo, the development of NAP Central and 
the review of methodologies for capturing and 
sharing best practices and lessons learned in 
addressing adaptation in the least developed 
countries (LDCs) 

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

The level of satisfaction of users 
of the knowledge products 
prepared by the LEG and the 
secretariat 

SBI 40 expressed its appreciation to the LEG for its 
work on technical guidance and support to the NAP 
process for LDCs 

Objective 2: to support the review of the adequacy of the long-term global goal and the consideration of various 
matters related to science, research and systematic observation (Articles 2, 4, paragraph 1(g) and (h), 5, 9 and 
12, of the Convention and decisions 8/CP.3, 14/CP.4, 5/CP.5, 5/CP.10, 11/CP.9, 11/CP.13, 9/CP.15, 1/CP.16, 
2/CP.17 and 16/CP.17) 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 
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The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

Five mandates required output delivery during the 
reporting period. The 6th meeting of the research 
dialogue was organized successfully at the fortieth 
session of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice (SBSTA) and two documents 
were made available to Parties (the report on the 
workshop on ecosystems with high-carbon reservoirs 
and a report summarizing information on enhanced 
availability and visibility of scientific information). 
The views from Parties and information from research 
programmes and organizations for the 6th meeting of 
the research dialogue were posted on the UNFCCC 
website and the secretariat continued to improve and 
enhance the visibility of scientific information on the 
website. All achieved outputs were delivered on time; 
one mandated outcome is an ongoing activity 

Work by the Convention 
bodies on matters related to 
science, research and 
systematic observation is 
facilitated 

The number of international and 
regional programmes and 
organizations taking part in the 
research dialogue under the 
Convention. Baseline and target: 
eight programmes and/or 
organizations 

A total of 12 presentations were made during the 
research dialogue held during SBSTA 40, with 11 
presentations being made on behalf of 10 international 
research programmes and organizations and the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

In addition, given the recent releases of the 
contributions of Working Groups II and III to the 
Fifth Assessment Report (AR5) of the IPCC, the 
secretariat facilitated the organization of two SBSTA–
IPCC special events during SBSTA 40 on the AR5 

The periodic review of the 
adequacy of the long-term 
global goal is facilitated  

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

Six mandates required output delivery during the 
reporting period. These included support for the work 
of the structured expert dialogue (SED) on the 2013–
2015 review and of its co-facilitators, the organization 
of the 3rd meeting of the SED, the compilation of 
views from Parties on future work of the SED and on 
how the outcomes of the 2013–2015 review will 
inform the work of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action (ADP), and the 
gathering of information relevant for conducting the 
review 

SED 3 was held during the fortieth sessions of the 
subsidiary bodies to consider the adequacy of the 
long-term global goal based on the contributions of 
Working Groups II and III to the IPCC AR5. An 
information note by the co-facilitators of the SED on 
future meetings was made available to Parties and the 
views of Parties were compiled and posted on the 
UNFCCC website 

A total of 16 presentations were made during SED 3 
by experts from the IPCC and the proceedings of the 
meeting were webcast 

All mandated outputs were delivered on time; one 
mandated outcome is ongoing 
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Supporting the consideration 
of a shared vision for long-
term cooperative action 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

All mandated outputs were delivered on time. ADP 2, 
part 4, was effectively supported on matters relating 
to long-term aspects and equity (March 2014). A non-
paper was prepared for ADP 2, part 5, (June 2014), 
synthesizing Parties’ views on elements for a draft 
negotiating text, including on these aspects  

Objective 3: to engage a wide range of stakeholders and to widely disseminate information by effective means, 
including through the UNFCCC website (decisions 2/CP.11, 1/CP.13, 1/CP.16 and 6/CP.16) 

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

A wide range of 
stakeholders is engaged in 
the implementation of all 
relevant mandates 

The number of collaborative 
activities facilitated between 
organizations and between 
Parties and organizations 

The programme continued the facilitation of 
collaborative activities between organizations and 
between Parties and organizations under all of its 
different workstreams. This included organizing nine 
workshops, expert meetings, informal meetings and 
research dialogue sessions, producing a wide range of 
documents and messages 

The information contained in 
the sections of the UNFCCC 
website dedicated to adaptation 
is regularly updated. Baseline 
and target: to update the 
information every two weeks 

Information contained in the sections of the UNFCCC 
website dedicated to adaptationb was updated on a 
continuous basis 

Comprehensive user-
friendly information is made 
available in a timely manner 

The number of visits to the 
sections of the UNFCCC 
website dedicated to adaptation 

Due to a glitch in the monitoring software 
programme, it was not possible to obtain reliable 
statistics on the number of times the main adaptation 
portal was accessed. Consequently, no reliable 
information was available on the number of visits to 
the sub-pages 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to work both under the Convention and under the Kyoto Protocol. 
b   See <http://unfccc.int/4159>.  
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Table 22  
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Sustainable Development 
Mechanisms programme  

 

Objective 1: to realize the full potential of sustainable development mechanisms to enhance the implementation 
of the Convention (Article 4, paragraph 2(a), of the Convention, Articles 3, 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol 
and decisions 1/CP.13, 1/CP.16, 1/CMP.1, 1/CMP.6, 3/CMP.6, 4/CMP.6 and 7/CMP.6) 
 

Expected result(s) under the 
Kyoto Protocol 

Performance indicator(s) Performance data 

Work programmes under the 
intergovernmental bodies 
concerning the further 
development of the project-
based mechanisms are 
facilitated 

 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

100 per cent (4 of 4) of the recurring mandates of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) are being 
delivered in accordance with the specified timelines 

One CMP mandate was delivered fully in accordance 
with the specified timelines 

Parties are supported in their 
consideration and 
development of further 
market-based and other 
collaborative mechanisms 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

Information on the status of the mandates will be 
made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2014 to 30 June 2015 

 

Objective 2: to support and optimize the operation of the clean development mechanism (Article 12 of the Kyoto 
Protocol and decisions 2/CMP.1, 3/CMP.1, 4/CMP.1, 5/CMP.1, 6/CMP.1, 7/CMP.1, 8/CMP.1, 1/CMP.2, 
2/CMP.3, 2/CMP.4, 2/CMP.5, 3/CMP.6 and 7/CMP.6) 

 
 

Objective 3: to support and optimize the operation of joint implementation (Article 6 of the Kyoto Protocol and 
decisions 9/CMP.1, 10/CMP.1, 2/CMP.2, 3/CMP.2, 3/CMP.3, 5/CMP.4, 3/CMP.5 and 4/CMP.6) 
 

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

The level of satisfaction of the 
members of the JISC with the 
support provided 

Information on the level of satisfaction of the 
members of the JISC with the support provided by the 
programme for their work will be made available in 
the budget performance report covering the period 1 
January 2014 to 30 June 2015 

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

The secretariat organized and supported meetings of 
the JISC, such that 100 per cent (5 of 5) of all 
documents were made available fully in accordance 
with the rules and procedures 

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

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

92 per cent (11 of 12) of JISC mandates are being 
delivered in accordance with the specified timelines 

100 per cent (7 of 7) of the recurring CMP mandates 
relating to joint implementation (JI) are being 
delivered in accordance with the specified timelines  

The operation of the JI Track 
2b procedure is facilitated 
efficiently 

The proportion of determination 
cases processed within the 
specified timelines 

No determination cases were received during the 
reporting period 
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Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The proportion of verification 
cases processed within the 
specified timelines 

No verification cases were received during the 
reporting period 

The proportion of applications 
for accreditation processed 
within the specified timelines 

No applications for accreditation were received 
during the reporting period  

a   Unless otherwise stated, expected results relate to work both under the Convention and under the Kyoto Protocol. 
b   The verification procedure under the JISC defined in decision 9/CMP.1, annex, paragraphs 30–45.  

Table 23 
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  

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

The absence of complaints by 
Parties and other stakeholders 
regarding the timeliness and 
soundness of legal advice and 
support provided by the 
secretariat. Baseline: complaints 
are resolved within six months. 
Target: no complaints 

During the first six months of 2014, the Legal Affairs 
(LA) programme issued at least 43 legal opinions on 
different legal issues, four of them directly to Parties, 
and provided legal advice on at least 13 different legal 
issues. The secretariat did not receive any complaints 
from Parties or other stakeholders regarding the 
timeliness and soundness of such legal advice or the 
legal support provided by the secretariat during the 
reporting period 

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 

 The absence of complaints by 
Parties with respect to the legal 
support provided by the 
secretariat to the 
intergovernmental process. 
Baseline: complaints are 
resolved within six months. 
Target: no complaints 

The intergovernmental process was one of the main 
areas of the work of the LA programme during the 
reporting period. Thirteen of the 43 legal opinions 
issued from 1 January 2014 to 30 June 2014 dealt 
with the legal, procedural and institutional 
requirements of the intergovernmental process 

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 

 

The proportion of concerns, 
issues or disputes raised by 
public/private entities against 
constituted bodies under the 
Convention and its Kyoto 
Protocol or their members that 
are addressed and resolved 
expeditiously and amicably and 
do not result in legal action 
against individuals serving on 
these constituted bodies. 
Baseline and target: concerns, 
issues or disputes are resolved 
within six months and no issues 
lead to legal action against any 
individual serving on such 
bodies 

The LA programme is providing legal advice with 
regard to a concern raised in the second quarter of 
2014 on a decision taken by a constituted body. As at 
30 June 2014, it was still unclear whether any further 
action would be taken in relation to such a concern  
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The absence of complaints by 
Parties and members of 
constituted bodies with respect 
to the legal advice and support 
provided to bodies established 
under the Convention and its 
Kyoto Protocol. Baseline: 
complaints are resolved within 
six months. Target: no 
complaints 

The secretariat did not receive any complaints from 
Parties or members of constituted bodies with respect 
to the legal advice and support provided to bodies 
established under the Convention and its Kyoto 
Protocol during the reporting period 

Objective 2: to facilitate the operations of the secretariat and to ensure that they are conducted in accordance 
with legal, procedural and institutional requirements  

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

The proportion of contracts and 
other legal instruments between 
the secretariat and service 
providers, governments, other 
international organizations and 
other partners that are 
concluded expeditiously and in 
a legally sound manner, thereby 
facilitating the smooth operation 
of the secretariat and the 
UNFCCC process. Baseline and 
target: all contracts and other 
legal instruments are concluded 
in a timely and legally sound 
manner and any disputes arising 
therefrom are settled within 12 
months 

In the period from 1 January 2014 to 30 June 2014, 
the LA programme provided final clearance to 43 
legal instruments that could be concluded on behalf of 
the secretariat. During the same period, the secretariat 
concluded 41 legal instruments with third parties after 
these instruments had been reviewed or drafted and 
cleared by LA. No disputes have arisen nor were 
issues raised in the implementation of these 
instruments  

The operations of the 
secretariat and the UNFCCC 
process 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 adequacy and 
appropriateness of legal 
arrangements entered into by 
the secretariat. Baseline and 
target: no audit queries and 
queries raised by the United 
Nations Office of Legal Affairs 

In the period from 1 January 2014 to 30 June 2014, 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 

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

The Compliance Committee 
takes decisions based on best 
available information 

The level of satisfaction 
expressed by members and 
alternate members of the 
Compliance Committee 
regarding the secretariat’s 
support. Baseline and target: a 
high level of satisfaction 

Information on the level of satisfaction expressed by 
members of the Compliance Committee and alternate 
members with support provided by the secretariat will 
be made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2014 to 30 June 2015  

 

The CMP is provided with 
adequate and effective 

The absence of complaints 
raised by Parties with respect to 

No session of the CMP was held during the reporting 
period. The secretariat provides support in the 
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advice and support in the 
development of policy 
guidance to the Compliance 
Committee 

the legal advice and support 
provided by the secretariat in 
the development of policy 
guidance. Baseline and target: 
no complaints 

development of policy guidance to the Compliance 
Committee towards the end of each year, when the 
annual report of the Compliance Committee to the 
CMP is made available 

Information on the actions 
taken by the Compliance 
Committee is made available 
to the Party concerned and 
other relevant actors, 
including the public, in a 
clear and timely fashion 

Information on the actions taken 
by the Compliance Committee 
is made available in a clear and 
timely fashion. Baseline: to 
ensure that 95 per cent of 
documents are issued within the 
required timelines. Target: to 
ensure that 100 per cent of 
documents are issued within the 
timelines set out in the relevant 
procedures 

In the reporting period, all the Compliance Committee 
documents prepared by the secretariat were made 
available to the members and alternate members of 
the Compliance Committee and the public in 
accordance with the timelines set out in the annex to 
decision 27/CMP.1 and the annex to decision 
4/CMP.2, as amended by decisions 4/CMP.4 and 
8/CMP.9 

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

Table 24 
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 attendance at, active 
participation in and collaboration by representatives of Parties in UNFCCC conferences and events 

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

The proportion of 
communications to which the 
Conference Affairs Services 
(CAS) programme responds. 
Baseline and target: to ensure 
that CAS responds to 100 per 
cent of communications 

The programme responded to all communications in a 
timely manner 

The intergovernmental 
process is facilitated through 
the provision of information, 
in-depth insight and 
analysis, problem-solving 
and the appropriate 
treatment of delegates 
according to protocol 

The average response time The average response time was 44 minutes 

The proportion of eligible 
participants funded 

A total of 408 nominations were received and 
reviewed for funding for the four sessions of the 
subsidiary bodies during the reporting period 

A total of 388 participants from Parties eligible for 
funding were effectively funded. Therefore, 95 per 
cent of eligible participants were actually funded. The 
remaining 5 per cent declined the offer for unknown 
reasons 

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 

 The average duration of the 
admission process (waiting and 
processing time). Baseline and 
target: less than 1.5 minutes 

The average duration of the admission process was 1 
minute 
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Objective 2: to assist Parties in advancing the climate change intergovernmental process as a result of observer 
engagement therein 

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

Eligible members of civil 
society and 
intergovernmental 
organizations are admitted 
by the Conference of the 
Parties (COP) and enabled to 
attend sessions within the 
capacity limit 

The number of organizations for 
which the COP disagrees with 
the eligibility assessment made 
by the secretariat. Baseline and 
target: none 

117 applications for admission were reviewed and the 
eligibility decisions were made during the reporting 
period 

The number of opportunities to 
make submissions to the 
negotiation process 

19 calls for submissions were available; 57 observer 
submissions were processed 

The number of opportunities to 
intervene at plenary and contact 
group meetings as well as at in-
session workshops 

78 opportunities were facilitated; 65 of them were 
implemented 

Input by observer 
organizations to the 
intergovernmental process is 
facilitated 

 

The proportion of mandated 
outputs delivered and delivered 
on time 

The proportion of mandated outputs delivered and 
delivered on time was 100 per cent 

Objective 3: 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 

Official documents are made 
available to stakeholders on 
time and in all six official 
languages of the United 
Nations where applicable 

The percentage of documents, 
including versions in the six 
official languages of the United 
Nations, that have been 
submitted to CAS in accordance 
with United Nations deadlines 
and made available to Parties on 
time 

A total of 44 documents were mandated to be made 
available during the reporting period. All documents 
were made available and 63 per cent (5 of 8) were 
made available on time. Delays in the availability of 
the remaining 37 per cent of the documents (3 of 8) 
were mainly due to the additional negotiating sessions 
and the requirements of Parties  

Objective 4: to provide suitable surroundings and comprehensive, state-of-the-art logistical and technical 
support so that meetings proceed smoothly and productively 

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

Comprehensive and 
functional conference 
facilities for participants in 
the climate change 
negotiation process are 
planned and provided for 

The number of complaints 
received with regard to 
conference facilities 

A total of 56 meetings were held, including pre-
sessional meetings of the four regional groups and no 
complaints with regard to conference facilities were 
received 

 The number of reports of 
technical failures with regard to 
sound projectors, electricity, 
etc., relative to the size, duration 
and frequency of workshops and 
meetings 

A total of 56 meetings were held, including pre-
sessional meetings of the four regional groups and no 
reports of technical failures with regard to sound 
projectors, electricity, etc., were received  

a   Unless otherwise stated, expected results relate to work both under the Convention and under the Kyoto Protocol.  
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Table 25 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Communications and 
Outreach programme 

 

Objective 1: to make available to Parties, observer organizations, the public and other stakeholders 
authoritative and up-to-date information regarding the UNFCCC process in a user-friendly and cost-efficient 
manner (Articles 6(b) and 8, paragraph 2, of the Convention and Articles 10(d) and 14, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol) 
Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data  

The volume of data downloaded 
per website visit 

A total of 2.4 million pages were viewed and 
19.6 million documents were downloaded 
during the reporting period 

The UNFCCC website and its 
applications are recognized as the 
central information source for 
authoritative, up-to-date, 
comprehensive and user-friendly 
information on the UNFCCC process 

The number of interactive 
webcast sessions via social 
media (e.g. Facebook and 
Twitter) 

The level of interaction has increased 
significantly, in particular via social media 
channels (see data on Facebook and Twitter 
below). In total, five interactive webcast 
sessions were held at sessions of the 
subsidiary bodies and the Ad Hoc Working 
Group on the Durban Platform for Enhanced 
Action and Finance meetings  

During the reporting period, the secretariat 
posted a total of 1,222 tweets on Twitter and 
825 items on the UNFCCC Facebook page. 
Many of these messages were spread within 
the stakeholder community. Within the 
reporting period, the secretariat’s Twitter 
and Facebook accounts both exceeded the 
100,000 followers/fan milestone 

The UNFCCC publications and 
information material meet the needs 
of Parties and stakeholders 

The level of user satisfaction 
with the information and data 
made available on the UNFCCC 
website through the secretariat’s 
social media channels and other 
information material 

The programme received positive feedback 
from Parties and observers on new web 
materials such as the 20th anniversary 
timeline and on infographics displayed 
during the sessions of the subsidiary bodies 
and the ADP in June 2014 through e-mail 
and social media 

Global and specialist media and non-
governmental organizations are 
informed about the progress and 
decisions of the intergovernmental 
process and its objectives 

  

Objective 2: to facilitate the search and retrieval of UNFCCC documents and information and to improve 
knowledge-sharing and collaboration 
Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data  
Internal communication, collaboration 
and knowledge-sharing is improved 
through the use of the appropriate tools 
and systems 

The level of staff satisfaction 
with the intranet 

Five internal newsletter publications were 
published, with over 3,800 page views. 
The intranet is now scheduled to be 
relaunched in 2014. Information on the 
level of satisfaction of staff will be 
provided in the 2015 budget performance 
report 

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

The amount of official 
documents downloaded 

A total of 19,600,000 official documents, 
including language versions, were 
downloaded in a timely manner 

Records are managed in accordance with 
the secretariat’s policy and guidelines 

  

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

 

Objective 1: to maintain and strengthen the secretariat’s information technology infrastructure  

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

Support services meet user 
requirements 

The proportion of information 
technology (IT) service requests 
responded to and completed 
within 90 days. Baseline: 70 per 
cent of requests. Target: 90 per 
cent of requests 

During the reporting period, 9,999 work orders were 
created by the in-house service desk (excluding the 
externally contracted international transaction log 
(ITL) service desk). A total of 99.94 per cent were 
answered within the timelines specified in the Service 
Level Agreement (SLA) and 84.06 per cent were 
resolved within the timelines specified in the SLA 

During the reporting period, a total of 2,746 incoming 
calls, 8,893 e-mails to the service desk e-mail address 
and 1,100 e-mails to the service desk info mailbox 
were received 

The performance metrics set for the ITL service desk 
are: 90 per cent of phone calls answered within 10 
seconds, no more than 5 per cent of calls abandoned 
(user hanging up before being answered) within 20 
seconds and 85 per cent of e-mails answered within 30 
minutes. These three targets were met and exceeded 
for the six-month period ending in June 2014: 95.42 
per cent of phone calls were answered within 10 
seconds, 0.00 per cent of phone calls were abandoned 
within 20 seconds and 96.98 per cent of e-mails were 
answered within 30 minutes 

Conferences and 
workshops are supported by 
effective and efficient IT 
services 

The proportion of conferences 
and workshops serviced at the 
agreed levels. Baseline and 
target: to ensure that 100 per 
cent are serviced at the agreed 
levels 

During the reporting period, two conferences, the 
fourth part of the second session of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for Enhanced 
Action (ADP) and the fortieth sessions of the 
subsidiary bodies, were successfully delivered with no 
major complaints from the clients. Problems initially 
identified during ADP 1 were resolved through a 
redesign of the Wi-Fi service for ADP 2, part 4  
All conference and mobile conference equipment 
received security updates, including firmware updates 
and security patches, to ensure readiness for the 
upcoming conferences. A mobile air-conditioning unit 
has been used in the last two conferences to reduce the 
cost of temporary data centre deployments while 
keeping an environmentally friendly standard of 
conference equipment 
During the reporting period, 33 workshops were 
serviced, of which 18 involved the provision of virtual 
presence facilities, such as WebEx or Skype, which 
enabled remote delegates to actively participate in the 
workshops without the need to travel 

100 per cent of conferences and workshops were 
serviced at the agreed level. 
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The communications data 
centre and related 
infrastructure services are 
supplied in accordance with 
agreed service levels 

Infrastructure services 
availability during service hours. 
Baseline: 95 per cent 
availability. Target: 98 per cent 
availability 

During the performance period, the migration from the 
analogue telephone and fax system to an Internet 
Protocol based system was completed, removing 
dependence on the ailing Bosch PBX system  

The Wi-Fi enhancement project kicked off to provide 
better connectivity in the Haus Carstanjen and Altes 
Abgeordnetenhochhaus (AHH) blocks of the 
secretariat offices. The project will be completed later 
in the year. In addition, Cisco Ironport was introduced 
to improve Internet access and Internet security for 
staff 

All network systems at headquarters received security 
updates, including the latest firmware and security 
patches to enhance security 

Other maintenance work has been undertaken on 
various systems to resolve some minor issues, 
including various service interruptions, amounting to a 
total of 90 minutes downtime on the network in AHH 
and service interruption on the Lotus Notes Traveler 
system. No (irretrievable) data loss was experienced 
during this performance period. Service on the 
network has reached an availability of 98 per cent 

 

 

 

 

Objective 2: to maintain and enhance the UNFCCC information systems  

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

Mandated systems meet 
the specified 
requirements 

Mandated systems are 
operated and supported in 
accordance with defined 
service levels 

In the first six months of 2014, the Information Technology 
Services (ITS) programme delivered the following new 
mandated systems: new common reporting format (CRF) 
Reporter system for reporting greenhouse gas (GHG) 
inventories (delivered after almost three years in development, 
within agreed timelines and approved budget); GHG inventory 
software for Parties not included in Annex I to the 
Convention; IT system for multilateral assessment; capacity-
building portal; Momentum for Change 2014; central portal 
for national adaptation plans; online admission system for 
observers; and UNFCCC submission portal  

ITS has delivered updates and/or enhancements to the 
following mandated systems: biennial reporting – common 
tabular format; biennial reporting – virtual team room; clean 
development mechanism information system; compilation and 
accounting database; GHG data interface; GHG data report; 
GHG inventory virtual team room; nationally appropriate 
mitigation action registry; roster of experts; and standard 
electronic format submission tool 

All of the above-mentioned systems and other mandated 
systems which did not receive updates in 2014 are being 
operated and supported via the ITS 1st, 2nd and 3rd line support 
operation 
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Business-enabling 
systems, including 
collaboration and web 
services are operated 
and maintained at 
agreed service levels 

The average availability of 
business-enabling systems. 
Baseline: 95 per cent 
availability. Target: 98 per 
cent availability 

ITS has delivered the following new or enhanced business-
enabling systems in the first six months of 2014: budget tool; 
electronic Official Document System; in-session daily 
updates; single sign-on for the Learning Management System 
(LMS); staff assignment list planning database; time 
accounting system; and travel database 

During the reporting period, out of 17 monitored systems, all 
reached their availability target of 98 per cent, including 
planned maintenance time  

This includes the secretariat’s outsourced collaboration 
platform, which reached its contracted service levels of 99 per 
cent availability during each of the six months of the reporting 
period 

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

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

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

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

Parties are kept fully 
informed with regard to the 
receipt and utilization of 
financial resources 

Financial statements are made 
available to Parties in a timely 
manner 

The audited financial statements for 2012–2013 were 
completed on time and will be presented to the 
Subsidiary Body for Implementation in December 
2014 

Coherence and transparency 
in fundraising and the use of 
funds 

The proportion of donor reports 
submitted on time 

A total of 50 donor reports were due during the 
reporting period, of which 33 (or 77 per cent) were 
issued on time 

Optimal budget 
implementation rate 

Expenditure levels compared 
with the approved budget. 
Target: 99 per cent  

The 2014–2015 core budget for the secretariat had a 
budget implementation rate of 47.1 per cent through 
to June 2014, which is below the ideal 
implementation rate of 50 per cent. It is expected that 
the 99 per cent target will be achieved by the end of 
the biennium  

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

The implementation rate of 
audit recommendations relating 
to financial and administrative 
matters. Baseline: 70 per cent 
implementation rate. Target: 90 
per cent implementation rate 

The implementation rate is 83 per cent; two 
recommendations have been implemented and the 
remaining recommendation concerning information 
technology equipment is under active implementation 
and 50 per cent implemented 

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, paragraph 2(f), of the Convention and Article 14, paragraph 2, of the Kyoto Protocol)  
Expected result(s) Performance indicators(s) Performance data 

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

The percentage of staff from 
Parties not included in Annex I 
to the Convention (non-Annex I 
Parties). Actual figures as at 
March 2013: 50 per cent of staff 
in the Professional category and 
above were from non-Annex I 
Parties. Target: to increase this 
percentage 

As at 30 June 2014, a share of 51 per cent of staff in 
the Professional and higher levels were from 
non-Annex I Parties 
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The percentage of women in 
posts in the Professional and 
higher categories. Actual figures 
as at March 2013: 41 per cent of 
staff in the Professional 
category and above were 
women. Target: to increase this 
percentage to 50 per cent 

As at 30 June 2014, 40 per cent of staff in the 
Professional and higher levels were women 

The percentage of recruitment 
completed within the required 
time frame. Baseline: four 
months per Professional post 
from advertising to approval by 
the Executive Secretary. Target: 
to reduce this time frame to 
three months 

The targeted time frame for recruiting UNFCCC staff 
(from the posting of the vacancy announcement on 
the UNFCCC website to the notification of the 
selected candidate) is four months. Of the 68 posts 
advertised in the first six months of 2014, a total of 22 
(33 per cent) recruitment cases were completed during 
the reporting period in accordance with that time 
frame 

Staff are provided with 
adequate training and 
development opportunities 
enabling them to achieve 
their full potential at work 

The percentage of training costs 
versus total staff costs 

A total of 1.14 per cent of the total staff costs were 
costs of staff training as at 30 June 2014  

Objective 3: to provide travel, procurement and general services that respond adequately to the needs of 
Parties and the secretariat (Article 8, paragraph 2(f), of the Convention and Article 14, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol) 

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

The travel of delegates and 
staff to official meetings is 
arranged effectively and 
efficiently 

The proportion of participants 
attending meetings versus 
nominations 

89 per cent of nominated participants attended 
meetings (1,196 of 1,345) 

The procurement of goods 
and services is carried out in 
a cost-effective and efficient 
manner in accordance with 
United Nations regulations 
and rules and with UNFCCC 
policies 

The percentage of procurement 
cases processed within 
established time frames 

Almost 99 per cent of procurement cases were 
processed within the established time frames (348 of 
352) 

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

 

        
  


