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اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
االجتمــــــاع الثالث والسبعون
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أنشطة األمانة

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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مقدمة
-1

تعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية.

1

اإلخطار بمقررات االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية
أُرسل تقرير االجتماع الثاني والسبعين ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47و (Corr.1إلى جميع
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أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين ،وتم وضعه على موقع الصندوق المتعدد األطراف على اإلنترنت.
وباإلضافة إلى ذلك ،أُرسلت المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في تقديم الشرائح إلى 70
بلدا من البلدان العاملة بمقتضى المادة  5والوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة .وأرسلت وثيقة صادرة بعد االجتماع
تلخص المقررات التي اتخذت في االجتماع إلى المشاركين في االجتماع وإلى فرع برنامج عمل األوزون التابع
لليونيب إلحالتھا بعد ذلك إلى الشبكات اإلقليمية ،ووضعت أيضا على موقع الصندوق المتعدد األطراف على
اإلنترنت.
الوثائق وأوراق السياسات لالجتماع الثالث والسبعين
أعدت األمانة الوثائق التالية لالجتماع الثالث والسبعين .وعند إعداد ھذه الوثائق أجرت األمانة مشاورات مع
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رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية )جدول األعمال( ،وأجرت مناقشات مع أمين الخزانة والوكاالت الثنائية والمنفذة
ذات الصلة حسب االقتضاء.




















جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛
أنشطة األمانة؛
حالة المساھمات والمصروفات )أعدت باالشتراك مع أمين الخزانة(؛
تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛
استكمال تنفيذ خطة أعمال الفترة  2016-2014وتوافر التدفقات النقدية )المقرر ) 3/72ب((؛
التأخيرات في تقديم الشرائح؛
التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام 2014؛
دراسة مكتبية بشأن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى؛
مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2015؛
التقرير المرحلي الموحد حتى  31ديسمبر/كانون األول 2013؛
تعليقات وتوصيات بشأن التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك
الدولي ) 5وثائق(؛
تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام 2013؛
تقارير الحالة واالمتثال؛
خطة األعمال الموحدة للفترة  2017-2015للصندوق المتعدد األطراف؛
تعليقات على خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  5) 2017-2015وثائق( ؛
نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات؛
التعاون الثنائي؛
تعليقات وتوصيات بشأن التعديالت على برامج عمل عام  2014لليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك
الدولي ) 4وثائق(؛
تعليقات وتوصيات بشأن ميزانية عام  2015لبرنامج المساعدة على االمتثال الخاص باليونيب؛

1استجابة للمقرر  ،1/71تتضمن الوثيقة مرفقا يلخص المشورة التي قدمتھا األمانة إلى ھيئات ومنظمات أخرى.
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تكاليف الوحدات األساسية لعام  2015لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛
ورقات تقييم المشروعات والتعليقات والتوصيات المتعلقة بالمشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع
الثالث والسبعين ) 17وثيقة(2؛
استعراض نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات ) 2017-2015المقرر (45/71؛
صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )المقرر (38/72؛
معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر (39/72؛
تقرير حول مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ )) (MCIIالمقرر (23/69؛
الحسابات النھائية لعام ) 2013أعدت باالشتراك مع أمين الخزانة(؛
تسوية الحسابات )أعدت باالشتراك مع أمين الخزانة(؛
التحويالت المالية من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة )المقرر )42/72ب() (2و)) (3أعدت من قبل
أمين الخزانة بالتشاور مع أمانة الصندوق(؛
ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا ألعوام  2014و 2015و 2016والمقترحة لعام  2017؛
استعراض عمل اللجنة التنفيذية )المقرر ) 23/70د((؛
مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقد ّم إلى االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول
مونتريال.

ويرد ملخص للقضايا التي أثيرت في الوثائق المذكورة أعاله في جدول األعمال المؤقت المشروح
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).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1/Add.1
وأنشئت صفحة على الموقع العام للصندوق المتعدد األطراف على اإلنترنت تحتوي على وثائق االجتماع
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بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية ومعلومات لوجستية لالجتماع الثالث والسبعين.
وأعدت األمانة أيضا ستة وثائق الجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج ،الذي سيعقد على ھامش
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االجتماع الثالث والسبعين .وترد وثائق الفريق الفرعي على موقع اإلنترنت المقيد ويقتصر الوصول إليه على أعضاء
اللجنة التنفيذية.
التحضير لالجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية
أجريت ترتيبات لوجستية لالجتماع الثالث والسبعين المقرر عقده في مقر اليونسكو في باريس ،فرنسا ،في
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الفترة من  9إلى  13نوفمبر/تشرين الثاني  .2014وأرسلت دعوات إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب
االجتماع الخامس والعشرين لألطراف ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول
مونتريال والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( واألمين التنفيذي ألمانة األوزون والوكاالت المنفذة
ومرفق البيئة العالمية ومنظمات غير حكومية.
المواد واألدلة اإلعالمية
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قامت أمانة الصندوق باستعراض وتحديث قواعد البيانات والوثائق والمبادئ التوجيھية التشغيلية التالية:


جرد المشروعات الموافق عليھا حتى مايو/أيار 2014؛

 2أعدت تعليقات وتوصيات لمشروعات في البلدان التالية :البرازيل وبوروندي وشيلي والصين وكوبا وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفيجي
وغابون ولبنان وليسوتو والمكسيك وموزامبيق ونيجيريا وباكستان والسودان وتونس وأوروغواي .وأعدت تعليقات أيضا لمقترحات مشروعات ألرمينيا
وبنغالديش وكوت ديفوار والعراق وقطر والسنغال وسحبتھا في وقت الحق الوكاالت المنفذة ذات الصلة.
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السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيھية والمعايير حتى مايو/أيار 2014؛
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى مايو/أيار 2014؛
3
قائمة الوثائق السرية حتى  20اكتوبر/تشرين األول .2014

وقامت أمانة الصندوق يإعداد مشروع دليل لعرض شرائح خطط إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-9
4
في قطاع االستھالك بغية النظر فيھا من قبل الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.

االجتماعات التي تم حضورھا والبعثات التي تم االضطالع بھا
بعثات كبير الموظفين
ساراييفو )البوسنة والھرسك( 24-20 ،مايو/أيار 2014
 -10شارك كبير الموظفين في اجتماع التعاون الجمركي اإلقليمي وجائزة حماية األوزون لموظفي الجمارك
وإنفاذ القانون باإلضافة إلى االجتماع السنوي لشبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى .وأدلى ببيان في
الدورة اإلفتتاحية الجتماع الشبكة وقام بعرضين  :عرض بشأن المقررات األخيرة التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية ؛
وآخر بشأن القضايا ذات الصلة المرتبطة بقطاع خدمة التبريد والتكييف ،كما وأجرى مناقشات عديدة مع موظفي
األوزون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى والوكاالت المنفذة بشأن قضايا مختلفة متعلقة بعمل الصندوق المتعدد
األطراف.
كانكون )المكسيك( 30-24 ،مايو/أيار 2014
 -11حضر كبير الموظفين االجتماع السادس واألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية والجمعية الخامسة لمرفق
البيئة العالمية .وق ّدمت أمانة مرفق البيئة العالمية وثيقة معلومات بشأن تعزيز العالقة بين أمانة مرفق البيئة العالمية
وأمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ برتوكول مونتريال 5 .وأدلى كبير الموظفين ببيان خالل الجمعية سلّط فيه
الضوء على إنجازات الصندوق المتعدد األطراف وجدد فيه العالقة بين األمانتين للتعاون بشكل فعال في مجاالت
اختصاص كل منھما بغية تحقيق منافع مزدوجة على صعيد األوزون والمناخ ،وقد قوبل بيانه بالتأييد .وعلى ھامش
اجتماعات مرفق البيئة العالمية ،وباإلضافة إلى المناقشات غير الرسمية مع موظفي أمانة مرفق البيئة العالمية ،تمكن
من مناقشة وتبادل وجھات النظر حول أنشطة الصندوق المتعدد األطراف مع ممثلين عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية ،والمدير العام لليونيدو وموظفيه .كما التقى بمدير مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ التابع
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وأجرى معه مناقشة وجيزة حول التعاون بين المكتبين.
واشنطن العاصمة )الواليات المتحدة األمريكية( 6-2 ،يونيه/حزيران 2014
 -12شارك كبير الموظفين في أول حلقة عمل للبنك الدولي بشأن الروابط التشغيلية بين المناخ واألوزون
واالجتماع الثامن للفريق المعني بموارد عمليات األوزون ،الذي تم فيه عرض الموارد المتاحة من خالل البنك الدولي
 3سيتم تحديث قائمة الوثائق السرية قبل االجتماع الثالث والسبعين مباشرة.
 4أع ّدت األمانة عددا من األدلة التشغيلية الداخلية بما في ذلك  :دليل محدث لتحضير خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )يناير  /كانون
الثاني  (MLF/IACM.2014/1/8 – 2014؛ دليل محدث لتحضير شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )يناير  /كانون الثاني
 (MLF/IACM.2014/1/9 – 2014؛ مبادئ توجيھية للتحقق من أھداف االستھالك الوطنية لالتفاقيات المتعددة السنوات يناير  /كانون الثاني 2014
–  (MLF/IACM.2014/1/9؛ دليل لتمويل تحضير المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (MLF/IACM.2014/1/10؛ المبادئ التوجيھية التشغيلية بشأن التقرير المرحلي والمالي السنوي ).(MLF/IACM.2014/1/11
GEF/C.46/Inf.1/Rev.01 5
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لدعم إزالة المواد المستنفدة لألوزون ضمن أنشطة التخفيف من تغير المناخ .وقدم كبير الموظفين عرضا ً عن إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد األطراف.
نيروبي )كينيا( 28-21 ،يونيه/حزيران 2014
 -13بالنيابة عن أمانة الصندوق ،حضر كبير الموظفين الجلسة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة ).(UNEA
سواء في الجلسات العامة وعلى ھامش برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تمت اإلشارة إلى نجاح تنفيذ بروتوكول مونتريال،
والحاجة إلى تكرار النموذج في معالجة القضايا البيئية األخرى.
 -14وقام كبير الموظفين بزيارات مجاملة إلى نائب المدير التنفيذي لليونيب ورئيس الديوان ومدير مكتب
العمليات والخدمات المؤسسية .والتقى بأمين الخزانة وناقش مشروع اختصاصات العقد بشأن وجھات نظر الخبراء
حول سياسة التحويالت المالية للصندوق المتعدد األطراف من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة ؛ والقضايا المتعلقة
بالمساھمات العالقة ؛ وطرق إدخال وتنفيذ نظام األمم المتحدة الجديد للتخطيط المركزي للموارد )أوموجا(.
 -15وعقد كبير الموظفين اجتماعات عديدة مع األمينة التنفيذية ألمانة األوزون لمناقشة التعاون اإلضافي
وعالقات العمل بين األمانتين.
 -16والتقى كبير الموظفين أيضا ً بفريق برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال في افريقيا ،وتطرق إلى قضايا
متعلقة بتنفيذ المشروع ونوعية مقترحات المشروعات المتصلة بمنطقة افريقيا.
باريس )فرنسا( 9-7 ،يوليه/تموز 2014
 -17شارك كبير الموظفين ونائب كبير الموظفين )الشؤون االقتصادية والمالية( في االجتماع الثاني والخمسين
للجنة التنفيذية بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال الذي انعقد في  10-9يوليه/تموز  .2014وبالنيابة
عن األمانة والوكاالت المنفذة ،ق ّدم كبير الموظفين عرضا ً ألعضاء اللجنة التنفيذية .ور ّد أيضا ً على األسئلة التي أثارھا
األعضاء بشأن بلدان معينة تتعلق بصورة خاصة باالمتثال والتغييرات على خط أساس المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال.
 -18وشارك كبير الموظفين في اجتماع الفريق االستشاري لبرنامج المساعدة على االمتثال لليونيب الذي انعقد في
 10يوليه/تموز  .2014وق ّدم التعليقات والمالحظات على العديد من أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون المنفذة من
قبل اليونيب ،كما انتھز الفرصة أيضا ً لالجتماع بفريق برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب مع العديد من موظفي
أمانة الصندوق في  11يوليه/تموز بغية مناقشة الوثائق المقدمة إلى االجتماع الثالث والسبعين وأوراق السياسات
وغيرھا من القضايا ذات الصلة بذلك .وق ّدر موظفو برنامج المساعدة على االمتثال المناقشات المفتوحة وفرصة
االجتماع معا ً ألول مرة مع فريق األمانة ،والمشورة واإلرشادات التي تم تقديمھا إلى برنامج عمل األوزون.
 -19وتلقى كبير الموظفين دعوة لحضور حلقة العمل بشأن إدارة المواد الھيدروفلوروكربونية انعقدت في 11
و 12يوليه/تموز  2014بوصفه أحد أعضاء لجنة الموارد ،في الجلسة بشأن نقل األموال والتكنولوجيا .وتضمنت
مواضيع المناقشة تكاليف تجنب بدائل إمكانية االحترار العالمي العالية والخفض التدريجي للمواد
الھيدروفلوروكربونية وتجاوزھا؛ وتمويل إدارة المواد الھيدروفلوروكربونية بموجب الصندوق المتعدد األطراف؛
واستعراض الخيارات المتاحة لتمويل إدارة المواد الھيدروفلوروكربونية؛ ومؤسسات وخبرة ومالءمة الصندوق
المتعدد األطراف وغيره من اآلليات في نقل التكنولوجيا.
 -20وبرفقة أعضاء كبار موظفي األمانة ،حضر كبير الموظفين االجتماع الرابع والثالثين للفريق العامل المفتوح
العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال الذي انعقد من  14إلى  18يوليه/تموز  2014وشارك في كافة جلسات
فريق االتصال بشان تقرير لجنة تقييم التكنولوجيا واالقتصاد حول تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف ،موفراً
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المعلومات حسب الحاجة.
 -21وعقد كبير الموظفين اجتماعا ً مع ممثلي الوكاالت المنفذة على ھامش اجتماع الفريق العامل المفتوح
العضوية .وتضمنت المسائل التي تمت مناقشتھا عائدات األرصدة من المشروعات المنجزة ؛ والحاجة الملحة لتنفيذ
المشروعات مع تكنولوجيات بديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلتاحة إدخالھا المباشر إلى البلدان العاملة
بمقتضى المادة  5؛ والحاجة إلى أن يكون ھناك نھج مشترك للبرامج واألنشطة التدريبية المتعلقة بقطاع الخدمة .
-22

ودارت مناقشات ثنائية عديدة على ھامش اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية على النحو التالي:
)أ(

برفقة كبيرة موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق مع مدير مكتب عمليات اليونيب بشأن
الوثيقة حول صرف األموال من أمين الخزانة إلى الوكاالت التنفيذية  6؛ ووضع الوثيقة بشأن "
تفويض السلطة بشأن المسائل اإلدارية والمالية" ،المقرر أن يوقع عليھا المدير التنفيذي لليونيب
وكبير الموظفين ؛ وتنفيذ نظام األمم المتحدة الجديد للتخطيط المركزي للموارد )أوموجا( ؛
ومتطلبات التدريب لموظفي األمانة ؛

)ب(

مع أمين الخزانة بشأن المساھمات العالقة من قبل االتحاد الروسي )بمشاركة ممثل عن االتحاد
الروسي( وكازاخستان ؛

)ج(

برفقة نائب نائب كبير الموظفين )الشؤون االقتصادية والمالية( وأحد كبار موظفي إدارة
المشروعات ،مع ممثلين عن أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،حول التعاون
المستقبلي المحتمل بين األمانتين ؛

)د(

مع عدة ممثلين عن البلدان العاملة بمقتضى المادة  5بشأن مواضيع مختلفة متعلقة بقضايا الصندوق
المتعدد األطراف.

 -23وبنا ًء على دعوة من حكومة ألمانيا ،تقاسم كبير الموظفين وجھة نظره وتجاربه بشأن البرنامج األلماني
للتعاون الثنائي بموجب بروتوكول مونتريال بمناسبة الذكرى العشرين له.
بعثات الموظفين اآلخرين
كولومبو )سري النكا( 30-27 ،مايوا/أيار 2014
 -24ق ّدم أحد كبار موظفي إدارة المشروعات خالل اجتماع الشبكة اإلقليمية لجنوب آسيا الذي انعقد في كولومبو،
سري النكا ،عرضا ً بشأن السياسات والمقررات الرئيسية التي جرى اعتمادھا خالل االجتماعين الحادي والسبعين
والثاني والسبعين اللذين أعدتھما األمانة .وانتھز الفرصة أيضا ً إلجراء مناقشات ثنائية مع موظفي األوزون
والوكاالت الثنائية والمنفذة لتوفير التوضيحات واإلرشادات بشأن سياسات الصندوق المتعدد األطراف ومبادئه
التوجيھية.

اجتماعات الشبكات األخرى
 -25قدمت األمانة عروضا أو ستق ّدم عروضا عن بعد عن طريق سكايب ) (Skypeبشأن المقررات األخيرة
للجنة التنفيذية واالعتبارات الرئيسية لتقليل اآلثار الضارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة
التبريد على المناخ إلى أقصى حد إلى االجتماعات التالية:

 6الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57
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اإلجتماع المواضيعي للبلدان الجزرية في المحيط الھادئ بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحضير للشريحة الثانية ) 14-11اغسطس/آب (2014؛



االجتماع اإلقليمي لشبكات موظفي األوزون في المكسيك وأمريكا الوسطى وبلدان منطقة البحر
الكاريبي الناطقة باإلسبانية الذي عُقد في كيتو ،اكوادور ) 22-19اغسطس/آب (2014؛ و



االجتماع المواضيعي لشبكة موظفي األوزون في جنوب شرق آسيا وبلدان المحيط الھادئ الذي ُعقد في
كمبوديا ) 16-13اكتوبر/تشرين األول .(2014

 -26وستشارك األمانة في االجتماع الرئيسي لشبكة موظفي المواد المستنفدة لألوزون لغرب آسيا الذي سينعقد من
 26إلى  27اكتوبر/تشرين األول  2014في دبي )اإلمارات العربية المتحدة(.
اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت
 -27قامت أمانة الصندوق بترتيب اجتماع تنسيق مشترك بين الوكاالت في مونتريال في الفترة من  2إلى 3
سبتمبر/أيلول  .2014وشارك في االجتماع موظفو األمانة والوكاالت الثنائية التي لديھا مشروعات ناشطة والوكاالت
المنفذة وأمين خزانة اليونيب .ووفر االجتماع فرصة لمناقشة قضايا بشأن عدد من بنود جدول األعمال التي ستتم
معالجتھا خالل االجتماع الثالث والسبعين.
التوظيف والتعيين
 -28ترك السيد ستيفان سيكرز األمانة في  30يونيه/حزيران  2014ليتبوأ منصب مدير فرع بروتوكول مونتريال
التابع لليونيدو .تقاعدت كل من اآلنسة مارتا لييفا )إحدى موظفي إدارة المشروعات( واآلنسة فالنتين موسوغا )معاونة
للموارد البشرية( من األمانة بدئا ً من  30سبتمبر/أيلول .2014
 -29وتم اختيار السيد ادموندو كويالر لمنصب مساعد تسجيل وبدأ وظيفته في  2يوليه/تموز  .2014شغلت
اآلنسة ھيلين كوبيو بصورة مؤقتة منصب مساعدة في قسم الموارد البشرية في  6اكتوبر/تشرين األول ،2014
بانتظار االنتھاء من عملية التوظيف للمنصب الذي يتم اإلعالن عنه عبر إنسبيرا.
 -30و ُختمت المقابالت لمنصب نائب كبير الموظفين وتم إرسال تقرير لجنة االختيار إلى اليونيب بغية النظر فيه
من قبل ھيئة االستعراض المركزية.
 -31ويتم اإلعالن عن فتح فرص العمل الشاغرة لمناصب كبير مدراء برامج ) (P5ومدير قاعدة بيانات معاون
) (P2وموظف إداري معاون ) (P2عبر إنسبيرا وآخر موعد لتقديم الطلبات لمناصب كبير ) (P5ھو في 28
نوفمبر/تشرين الثاني  2014ولمناصب مدير ) (P2في  7ديسمبر/كانون األول .2014
التعاون مع اليونيب واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى
اآلليات المالية األخرى

مرفق البيئة العالمية
 -32تلقت األمانة دعوات لحضور اجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية السابع واألربعين المقرر عقده في واشنطن
العاصمة ،الواليات المتحدة األميركية ،في الفترة من  28إلى  30اكتوبر/تشرين األول  2014ولُفت نظرھا إلى البند
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من جدول األعمال بشأن العالقات مع االتفاقيات وغيرھا من المؤسسات الدولية.

الصندوق األخضر للمناخ
 -33تلقت األمانة إخطارا باالجتماع الثامن لمجلس الصندوق األخضر للمناخ ،الذي انعقد في الفترة من  14إلى
 17اكتوبر/تشرين األول  2014في بريدجتاون ،بربادوس؛ واألمانة معينة كمنظمة مراقبة لدى الصندوق األخضر
للمناخ .وبسبب التحضيرات لالجتماع الثالث والسبعين ،تعذر تمثيل األمانة في ھذه المناسبة.
مؤسسات األمم المتحدة

وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة
 -34بنا ًء على دعوة من وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة ،أكملت األمانة استبيان في ما يتعلق
باستعرض األنشطة والموارد المخصصة لمعالجة تغير المناخ في مؤسسات منظومة األمم المتحدة .وقد تم التركيز
على النقاط التالية  :ي ّوفر الصندوق المتعدد األطراف األموال إلزالة المواد المستنفدة لألوزون التي يحكمھا بروتوكول
مونتريال ؛ إن تخفيف األثر على المناخ المرتبط بإزالة المواد المستنفدة األوزون ،التي ھي أيضا ً غازات الدفيئة ،يحد
من األثر على المناخ بما ّ
أن المواد التي تتم إزالتھا لديھا عادةً قيمة إمكانية احترار عالمي أقل .وبنا ًء على ذلك ،قام
فريق وحدة التفتيش المشتركة بزيارة إلى األمانة في  25سبتمبر/أيلول  2014لمناقشة وتبادل وجھات النظر حول
المشروع .سيتم تقديم مشروع تقرير إلى األمانة للتعليق عليه فور توافره.

المكتب اإلقليكي ألمريكا الشمالية التابع لليونيب
 -35قام مدير المكتب اإلقليمي المريكا التابع لليونيب بزيارة مجاملة إلى األمانة في  18سبتمبر/أيلول .2014
وقدم إليھا نظرة عامة على بروتوكول مونتريال و تشغيل الصندوق المتعدد األطراف وأھدافه .وأك ّد أيضا ً على دعمه
للمكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية.

اليونيب
 -36تلقى كبير الموظفين دعوةً من المدير التنفيذي لحضور السنة العاشرة الحتفال أبطال جوائز األرض الذي
يستضيفه باالشتراك أميني متحف سميثونيان األمريكي للفن والمعرض الوطني للصور المقرر عقده في واشنطن
العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية  ،في  19نوفمبر/تشرين الثاني  .2014وتم إرسال رسالة مفادھا بأن كبير
الموظفين لن يتمكن من حضور االحتفال بما أن الحدث يتزامن مع االجتماع السادس والعشرين لألطراف.

برنامج عمل األوزون التابع لليونيب
 -37ق ّدم كبير الموظفين مقال بعنوان "التنفيذ لحماية األوزون والمنافع المناخية" للعدد الخاص لرسالة برنامج
عمل األوزون اإلخبارية التي سيتم نشرھا بمناسبة االجتماع السادس والعشرين لألطراف.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 -38بمناسبة الغداء بشأن تغير المناخ  :بناء الزخم العالمي إلى باريس  ،2015الذي نظمه مجلس مونتريال بشأن
العالقات الخارجية في  26سبتمبر/أيلول  ،2014التقى كبير الموظفين باألمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ،التي كانت رئيسة الحدث .وأجرى مناقشة مقتضبة معھا بشأن آفاق التعاون المستقبلي بين
األمانتين .ووجه لھا دعوة لزيارة مقر األمانة خالل وجودھا في مونتريال؛ إال أن الزيارة كانت غير ممكنة بسبب
جدولھا الزمني.
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 -39تلقى كبير الموظفين دعوةً للمشاركة في اجتماع الخبراء الفنيين بشأن غازات الدفيئة غير المصدرة لثاني
أكسيد الكربون المقرر عقده في بون ،ألمانيا ،في  22تشرين األول/اكتوبر  .2014ويخطط لحضور االجتماع وقام
بتحضير عرض بشأن تجربة الصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك الخلفية والنتائج المحققة حتى اآلن والمناخ
والتحديات واالتجاھات العالمية.
 -40وتلقت األمانة أيضا ً دعوةً لحضور الجلسات القادمة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
وبروتوكول كيوتو التابع لھا المقرر عقدھا في ليما ،بيرو ،في الفترة من  1إلى  12ديسمبر/كانون األول .2014

اليونيدو
 -41تلقى كبير الموظفين دعوة لحضور اجتماع مانحي اليونيدو المقرر عقده في فيينا ،النمسا ،في 3
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2014والذي من شأنه تسليط الضوء على قصص النجاح األخيرة من محفظة اليونيدو للتعاون
التقني بما في ذلك مشروع الرغاوي في الفلبين بتمويل من الصندوق المتعدد األطراف.
المنظمات غير الحكومية

مركز العلوم والبيئة ووكالة التحقيقات البيئية
 -42تلقى كبير الموظفين دعوة للمشاركة في مؤتمر في غوا ،الھند )سيتم تحديد التواريخ( ينظمه مركز العلوم
والبيئة  7ووكالة التحقيقات البيئية الستكشاف آلية الصندوق المتعدد األطراف بغية تحديد نوع اإلصالحات الضروية
لتمكينه من معالجة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية بشكل كامل.

ّ 7
إن مركز العلوم والبيئة ھو منظمة بحث ودعوة للمصلحة العامة يقع مقرھا في نيودلھي ،الھند .يبحث مركز العلوم والبيئة في ويمارس الضغط من
أجل ويبلغ عن الحاجة الملحة للتطوير المستدام والمنصف على حد سواء.

9

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2

10

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2

المرفق

المشورة و/أو المعلومات المقدمة من أمانة الصندوق المتعدد األطراف للھيئات غير التابعة
لبروتوكول مونتريال

الھيئة

تاريخ التقديم

مشورة األمانة

وحدة التفتيش المشتركة أكملت األمانة استبيان في ما يتعلق سبتمبر/أيلول
باستعراض األنشطة والموارد المخصصة 2014
لألمم المتحدة
لمعالجة تغير المناخ.

-----

1

اإلجراءات األخرى
ستوّفر األمانة التعليقات بشأن
مشروع تقرير وحدة التفتيش
المشتركة.

