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  أنشطة األمانة
 مقدمة

  .1السبعين للجنة التنفيذيةالخامس و تعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع 1

 السبعين للجنة التنفيذيةو الخامس إخطار بمقررات االجتماع

فى  إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين 2لسبعيناو الخامس تم إرسال تقرير االجتماع  2
وتم وضعه على موقع ويب الصندوق المدير التنفيذي لليونيب، ، Achim Steinerاالجتماع وإلى السيد أخيم ستاينر 

رات في تقديم المتعدد األطراف. وباالضافة إلى ذلك، أرسلت المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخي
، والوكاالت الثنائية والمنفذة ذات العالقة. وتم إرسال وثيقة بعد االجتماع توجز 5بلدا من بلدان المادة  76الشرائح إلى 

المقررات المتخذة في االجتماع إلى المشاركين في االجتماع وإلى فرع األوزون التابع لليونيب إلرسالھا إلى الشبكات 
  على موقع ويب الصندوق المتعدد األطراف. اإلقليمية، ووضعت أيضا

  اإلجراءات المتخذة عقب االجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذية

إلى حكومات بيالروس واليونان  2016(د)، أرسلت األمانة رسائل في مارس/آذار 75/1عمال بالمقرر   3
لق باشتراكاتھا المعلقة لمدة ثالث سنوات واحدة وإسرائيل وليتوانيا والبرتغال وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان تتع

  أو أكثر.

                                                       
 األخرى. ، تشمل الوثيقة مرفقا، يوجز المشورة التى قدمتھا األمانة إلى الھيئات والمنظمات71/1استجابة للمقرر  1
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
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إلى جميع بلدان  2015ديسمبر/كانون األول  14رسائل في األمانة  أرسلت، )4(ب)(74/9وعمال بالمقرر   4
مارس/آذار  14، ومن األفضل أال تتجاوز 2015تطلب منھا تقديم بياناتھا عن البرامج القطرية عن عام  5المادة 
2016.3   

  والسبعين للجنة التنفيذية السادساإلعداد لالجتماع 

آيار /مايو 13إلى  9من  والسبعين الذي يعقد في مونتريال السادستم القيام بترتيبات لوجستية لالجتماع   5
كما ورد في الوثيقة  5وأعدت األمانة وثائق االجتماع السادس والسبعين 2016.4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/Inf.1 .مانة أيضا وثيقتين الجتماع الفريق الفرعى بشأن قطاع وأعدت األ
واستعرضت األمانة أيضا وقامت بتحديث قواعد  6اإلنتاج، الذي سيعقد على ھامش  االجتماع السادس والسبعين.

لمواد كما طلب واضافة صفحة تورد تقارير المشروعات التدليلية ل 7بيانات ووثائق موجزة ومبادئ توجيھية تشغيلية
  8على موقع ويب. دروكلوروفلوروكربونيةالھي

تم إنشاء موقع يحتوى على وثائق االجتماع باللغات العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية   6
  والروسية ومعلومات لوجستيكية لالجتماع السادس والسبعين على موقع الويب العام للصندوق المتعدد األطراف.

 ھا والبعثات التى تم االضطالع بھااالجتماعت التى تم حضور

 بعثات كبير الموظفين

  2015كانون األول /ديسمبر 12-6باريس (فرنسا)، 

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن كبير الموظفين  حضر  7
الف المناخ والھواء النقى لخفض ملوثات المناخ تغير المناخ وبروتوكول كويوتو وأيضا الجمعية عالية المستوى لتح

 .2015ديسمبر/كانون األول  8قصيرة المدى في 

مع العديد من المشاركين بما في كبير الموظفين  ، ناقشالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطرافخالل   8
فرع وأمانات  5ن غير بلدان المادة وبلدا 5ذلك، من بين آخرين، المدير التنفيذي لليونيب وممثلين عن بلدان المادة 

وصندوق المناخ األخضر.  تحالف المناخ والھواء النقىومجلس صندوق التكيف واألوزون و األوزون التابع لليونيب
وشملت المناقشات مسائل ذات عالقة بالصندوق المتعدد األطراف، وشرحا للمخرجات الرئيسة لالجتماع الخامس 

 والسبعين للمدير التنفيذي.

والمدير التنفيذي ألمانة صندوق  تحالف المناخ والھواء النقىوقدم كبير الموظفين دعوات فردية لرئيس أمانة   9
المناخ األخضر ورئيس مجلس صندوق التكيف لزيارة أمانة الصندوق لتبادل المعلومات والخبرات مع موظفى أمانة 

 الصندوق بشأن مجاالت تخصصھم.

                                                       
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9يتم تناول ھذه المسألة في الوثيقة  3
إجراء  بمقتضى  تم إرسال دعوات إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب االجتماع السابع والعشرين لألطراف ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ 4

نتريال والمدير التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي ألمانة األوزون والوكاالت المنفذة ومرفق البيئة العالمية والمنظمات غير عدم االمتثال لبروتوكول مو
 الحكومية.

 دوق.نأعد جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية. وأعدت حالة االشتراكات والمصروفات بمشاركة أمين خزانة الص 5
 تتاح وثائق الفريق الفرعى محدودة التوزيع  في منطقة تقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية على موقع ويب.   6
؛ دليل 2015حتى نوفمبر/تشرين الثانى ؛ سياسات وتدابير ومبادئ توجيھية ومعايير 2015جرد لمشروعات موافق عليھا حتى نوفمبر/تشرين الثانى  7

إدارة إزالة المواد  طخطى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ دليل لتقديم شرائح إلعداد المرحلة األول
 طخط؛ دليل لعرض المرحلة الثانية من إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طخط؛ دليل إلعداد المرحلة الثانية من الھيدروكلوروفلوروكربونية

لقطاع اإلنتاج؛ دليل إلعداد  خط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ دليل لعرض شرائح يدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الھ
الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في الطاقة ودراسات جدوى؛ دليل  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتقديم مشروعات اضافية لبيان التكنولوجيات البديلة ل

 إعداد مشروعات للدعم المؤسسي؛ دليل إلعداد عمليات مسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزون وعرض البيانات الناتجة عن ذلك.بشأن 
8 http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/default.aspx 
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يضا مع ممثلي أمانة البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك لتقديم دعم األمانة لرئيس اجتماع كبير الموظفين أ  10
 .2016اللجنة التنفيذية المعين مؤخرا لعام 

وفريقھا في مكاتب الفرع في باريس  فرع األوزون التابع لليونيبقام كبير الموظفين بزيارة مجاملة لرئيسة   11
ة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد لليونيب حيث أكد على المسائل ذات واجتمع لمدة قصيرة مع نائب مدير شعب

 العالقة بتنفيذ المشروعات بناء على الصندوق المتعدد األطراف.

  2016يناير/كانون الثانى  30-23نيروبى (كينيا)، 

ع موظفى المكتب بزيارة مجاملة لمقر اليونيب واالجتماع م إدارة الصندوقكبير موظفي وكبير الموظفين  قام  12
التنفيذي والموظفين الرئيسيين اآلخرين فيما يتعلق بعمل أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتناول القضايا المعلقة ذات 

والمسائل المالية واإلدارية األخرى. واجتمع كبير الموظفين مع المدير التنفيذي لليونيب  UMOJA9العالقة بتنفيذ 
سة للصندوق المتعدد األطراف التى تتطلب عنايته، خاصة التعديل المحتمل على ليشرح باختصار السمات الرئي

بروتوكول مونتريال إلزالة المواد الھيدروفلوروكربونية وآثارھا على الصندوق المتعدد األطراف واليونيب باعتباره 
ة التى تتناولھا األمانة عقب أمين خزانة الصندوق وكذلك باعتبار اليونيب وكالة منفذة، وأيضا بشأن القضايا الرئيس

  .UMOJAوزع 

مع مدير مكتب العمليات وخدمة المؤسسات عددا من  كبير الموظفين وكبير موظفي إدارة الصندوقناقش   13
القضايا المالية واإلدارية المتعلقة بالشراء ومسائل الخزانة واليونيب كوكالة منفذة وتفويض السلطة. وخالل المناقشة، 

للصندوق المتعدد األطراف الذي أعد في السابق لم يعد صالحا وسيجرى  تفويض السلطةلى أن مشروع أشار المدير إ
، سيعرض على تفويض السلطةجديد أبسط. وبمجرد االنتھاء من وثيقة المشروع النھائي ل تفويض سلطةصياغة  

 اللجنة التنفيذية.

فى مكتب األمم المتحدة في نيروبي لمناقشة مع موظ كبير الموظفين وكبير موظفي إدارة الصندوقاجتمع   14
 مسائل معلقة عديدة إدارية وتتعلق بالموارد البشرية.

وفريق برنامج المساعدة على  فرع األوزون التابع لليونيبإنتھز كبير الموظفين الفرصة لالجتماع مع رئيس   15
اقشة قضايا رئيسة تتعلق بإقليم أفريقيا بما في ذلك االمتثال في أفريقيا بمشاركة نائب المدير اإلقليمي ألفريقيا. وتمت من

  الحاجة إلى االسراع بتنفيذ المشروع.

   2016مارس/آذار  20-15شالالت فكتوريا (زمبابوى)، 

شارك كبير الموظفين في اجتماع الشبكات المشتركة لموظفى األوزون من أفريقيا وغرب آسيا. وألقى   16
ررات االجتماعين الرابع والسبعين والخامس والسبعين؛ وعقد حوارا مغلقا مع خطاب االفتتاح وقدم أيضا عرضا لمق

ممثلى الحكومات بشأن القضايا التى يواجھونھا وأھمية دور الموظفين الوطنيين لألوزون؛ وناقش مع ممثلى الوكاالت 
  المنفذة مشروعات محددة قدمت إلى االجتماع السادس والسبعين.

   2016/نيسان أبريل 8-4جنيف (سويسرا)، 

حضر كبير الموظفين يصاحبه نائبه الفريق العامل مفتوح العضوية السابع والثالثين. وعقدت مناقشات ثنائية   17
عديدة على ھامش االجتماع بشأن مقترحات مشروعات قدمت إلى االجتماع السادس والسبعين واجتماع قصير مع 

 لق باالجتماع السادس والسبعين.رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بشأن مسائل تتع

                                                       
9 UMOJA .ھو نظام تخطيط موارد مؤسسة األمم المتحدة  
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 بعثات موظفين آخرين

 اجتماعات الشبكات

في االجتماع المشترك لشبكات األوزون في أمريكا اآلتينية ومنطقة  ى إدارة المشروعاتكبير موظف شارك  18
. 2015 ولديسمبر/كانون األ 1 –نوفمبر  30ديسمبر/كانون األول) الذي عقد في بنما من  1 –نوفمبر  30الكاريبي (

  وقام بعرض المقررات الرئيسة لالجتماعين الرابع والسبعين والخامس والسبعين.

 بعثات التقييم

في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف  فلوروكربونيةكلوروالمواد الھيدروكجزء من تقييم مشروعات إزالة   19
 18) وإندونيسيا (2016مارس/آذار  18- 7(الھواء، قام كبير موظفى الرصد والتقييم برحالت ميدانية إلى الصين 

) حيث زارت عددا من شركات التصنيع وعقدت مناقشات مع الموظفين 2016أبريل/نيسان  1 –مارس/آذار 
  الوطنيين لألوزون.

  اجتماع التنسيق فيما بين الوكاالت

. 2016مارس/آذار  2- 1قامت أمانة الصندوق بترتيب اجتماع تنسيق فيما بين الوكاالت في مونتريال من   20
أمين واليابان وممثلين عن الوكاالت المنفذة ووكالتين ثنائيتين أللمانيا ممثلين عن و موظفو األمانة وحضر االجتماع

 الخزانة. 

والوكاالت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة  أمين الخزانةاجتماع التنسيق فيما بين الوكاالت لألمانة وسمح   21
والسبعين بما في ذلك تنفيذ البرنامج، ومناقشات ثنائية لمقترحات المشروعات المزمع تقديمھا إلى  باالجتماع السادس

االجتماع السادس االجتماع السادس والسبعين. والحظت األمانة مع التقدير أن وثائق عديدة قدمتھا الوكاالت إلى 
ع التنسيق فيما بين الوكاالت، األمر الذي يسر قد أخذت في عين االعتبار المسائل التى نوقشت خالل اجتما والسبعين

  استعراضھا واالنتھاء منھا.

 ن والتعيينوالموظف

) (سابقا موظف إدارة مشروع للشؤون المالية 5-تم اإلعالن عن وظيفة كبير موظفى إدارة البرنامح (ف  22
وظيفة للتدريب الداخلى في  ويجرى حاليا استعراض طلبات الوظيفة. وتم االعالن عن؛ Inspiraواالقتصادية) في 

Inspira ويجرى حاليا استعراض طلبات الوظيفة؛. 

لألمم المتحدة حتى يمكن شغل  Inspiraبدأت عملية االعالن عن وظيفة نائب كبير الموظفين في نظام   23
  .2016نوفمبر/تشرين الثانى  30الوظيفة بعد مغادرة شاغلھا الذي سيتقاعد في 

  بتنمية الموظفين والتدري

  كما يلى: UMOJAشارك الموظفون اإلداريون في أنشطة التدريب على   24

  دورات تدريبية عن طريق اإلنترنت على إدارة الصندوق والشراء والسفر؛ ) أ(

 11-7التدريب على إدارة المنح والمشروعات قام به موظف من اليونيب في نيروبي، خالل   ) ب(
 ؛2016مارس/آذار 

 .2016أبريل/نيسان  20-18 من اليونيب في نيروبي، خالل به موظفقام  الشراءالتدريب على  ) ج(
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  زيارة األمين العام لألمم المتحدة لمونتريال

وشملت زيارة مقر  2016فبراير/شباط  12-11قام األمين العام بان كى مون بزيارة رسمية لكندا في الفترة   25
. وحضر موظفون من األمانة خطاب السيد 2016فبراير/شباط  12المنظمة الدولية للطيران المدنى في مونتريال يوم 

  وھيئات األمم المتحدة األخرى في مونتريال. ىنالمنظمة الدولية للطيران المدإلى موظفى  بان كى مون

 مسائل متعلقة باليونيب

 المراجعة الحسابية لليونيب

حسابات التى أعدھا اليونيب إن تقرير بعثة مجلس المراجعين لألمم المتحدة المتعلق برأيھم المھنى بشأن ال  26
غير متاح. وسوف ترسل األمانة استنتاجات تقرير  10 2015ديسمبر/كانون األول  31والبيانات المالية األخرى حتى 

 المراجعين إلى اللجنة التنفيذية بمجرد االنتھاء من التقرير.

 لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لليونيب  11شارك نائب كبير الموظفين في االجتماعين الثانى والثالث للجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  27
،  على 2016مارس/آذار  15ومؤتمر عبر الھاتف في  12 2015أكتوبر/تشرين األول  13المعقودان في نيروبي في 

 التوالى.

 2030ل لالتفاقات البيئية متعددة األطراف لجدول أعمال عام إجراء مشترك لتغيير عالمنا: التنفيذ التآزرى والمتكام
 من أجل التنمية المستدامة 

دعا مدير شعبة القانون البيئي واالتفاقيات كبير الموظفين للمشاركة في مؤتمر عن بعد بشأن حدث خاص   28
متعددة األطراف لجدول أعمال عام إجراء مشترك لتغيير عالمنا: التنفيذ التآزرى والمتكامل لالتفاقات البيئية يتعلق ب
 في الدورة الثانية للجمعية البيئية لألمم المتحدة. من أجل التنمية المستدامة 2030

 االتفاقات البيئة متعددة األطراف والمنظمات األخرىاليونيب والتعاون مع 

 صندوق التكيف

كيف للحصول على معلومات عن من صندوق الت Marcia Levaggiتلقى كبير الموظفين طلبا من السيدة   29
الصندوق المتعدد األطراف إلدراجھا في تجميع سياسات وإجراءات آليات مالية أخرى الستثمار الدخل المتولد من 
منح المشروعات. وقدمت األمانة معلومات توضح أن أي فوائد تجنى من األموال ينبغى إعادتھا لكى تعيد اللجنة 

لالجتماع الثامن عشر  AFB/EFC.18/10 13المعلومات التى قدمتھا األمانة في الوثيقة التنفيذية برمجتھا. وتم إدراج 
  للجنة األخالق والمالية.

 المدىتحالف المناخ والھواء النقى لخفض ملوثات المناخ قصيرة 

المدى في االجتماع الخامس تحالف المناخ والھواء النقى لخفض ملوثات المناخ قصيرة شارك ممثلون عن   30
تحالف المناخ والھواء النقى لسبعين للجنة التنفيذية الذي عقد بعد مؤتمر شبكة األغذية الباردة الذي نظمته أمانة وا

                                                       
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2من الوثيقة  23كما ورد في الفقرة  10
 تتتألف من ممثلين عن شعب اليونيب والمكاتب الخارجية وأمانات االتفاقات البيئية متعددة األطراف وأمانة الصندوق. 11
الل أسبوع االجتماع السابع تمكن نائب كبير الموظفين من حضور االجتماع الثانى للجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نظرا ألن االجتماع عقد خ 12

 والعشرين لألطراف.
https://www.adaptation-لالجتماع الثامن عشر للجنة األخالق والمالية  AFB/EFC.18/10توجد المعلومات التى قدمتھا األمانة في الوثيقة  13
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. وحضر كبير الموظفين وعدد من الموظفين 2015نوفمبر/تشرين الثانى  21المدى في لخفض ملوثات المناخ قصيرة 
  المؤتمر حيث قدمت أمانة الصندوق دعما لوجستيا.

تحالف المناخ والھواء النقى لخفض ملوثات تشاورت األمانة مع أمانة  مؤتمر شبكة األغذية الباردةل خال  31
المدى في ما يتعلق بمعلومات وتحديث دراسة جدوى لتبريد األحياء السكنية في ملديف. وعلى أساس المناخ قصيرة 

للمشروع وكان الھدف الرئيس ھو تقييم الخيارات المعلومات الواردة، تم مالحظة أن اليونديبي كان الوكالة المنفذة 
لمنھج تبريد األحياء السكنية الذي يتجنب الحاجة إلى استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية لتكييف الھواء الثابت في 

ات جزيرة مال، وجمع معلومات عن التكاليف والخيارات المالية للسماح بتنفيذ ھذا النھج. ويجرى تنفيذ تحليل البيان
تحالف المناخ والھواء النقى لخفض ملوثات المناخ وتقييم الجدوى وينبغى تقديم تقرير دراسة الجدوى إلى أمانة 

. وطلبت األمانة من التحالف أن تتقاسم مع الصندوق المتعدد 2016المدى بحلول الربع الثانى من عام قصيرة 
  األطراف نسخة من التقرير عندما يقدم.

لتحالف المناخ والھواء النقى لخفض ملوثات المناخ قصيرة  الجمعية عالية المستوىفين حضر كبير الموظ  32
  ).8(انظر الفقرة  2015ديسمبر/كانون األول  8المدى التى عقدت في 

  البرلمان األوروبي

ية بشأن البيئة والصحة العامة وسالمة األغذالبرلمان األوروبي رئيس لجنة من رسالة تلقى كبير الموظفين   33
عقب اجتماعه مع وفد البرلمان األوروبى على ھامش اجتماع األطراف السابع والعشرين. وشكر رئيس اللجنة كبير 
الموظفين لتقديم وجھة نظر شاملة عن تمويل الصندوق المتعدد األطراف وأضاف:"إن تبادل المعلومات وفر ألعضاء 

ن في تلبية التزاماتھا عمال ببروتوكول مونتريال. لقد تمكن البرلمان رؤية واضحة لآلليات المستخدمة لمساعدة البلدا
الوفد من المعرفة الكاملة لتعقيد القضايا التى يتعين التصدى لھا للتمكن من إدارة المواد الھيدروفلوروكربونية عمال 

  ببروتوكول مونتريال الناجح".

 مرفق البيئة العالمية

  الذي ينظر فيه مرفق البيئة العالمية. 14وميد الميثيل لكازاخستانقدمت األمانة تعليقات عن مقترح مشروع بر  34

  صندوق المناخ األخضر

د في الفترة ـالذي عق ة العالميةـمجلس مرفق البيئالثانى عشر لجتماع الدعوة لحضور ا ى كبير الموظفينتلق  35
  في سونجدو، جمھورية كوريا. 2016مارس/آذار  8-10

مناخ األخضر، شارك نائب كبير الموظفين في مؤتمر عبر الھاتف مع ممثلين عقب طلب من أمانة صندوق ال  36
لإلبالغ  صندوق المناخ األخضرفي ما يتعلق بمنھج  2016مارس/آذار  16في  صندوق المناخ األخضرمن أمانة 

للصندوق المرحلى عن االستعداد والدعم التمھيدى لالعتماد على خبرة أمانة الصندوق في وضع نظام إبالغ مرحلى 
  المتعدد األطراف.

  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

للمشاركة في الدورة السابعة للجنة التفاوضية فيما بين الحكومات بشأن الزئبق تلقى كبير الموظفين دعوة   37
  في األردن. 2016مارس/آذار  15- 10التى عقدت في الفترة 

                                                       
  .ID 9184استخدام بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وقطاع ما بعد الحصاد في كازاخستان، مشروع مرفق البيئة العالمية  14
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  أمانة األوزون

األوزون بالتنسيق الشامل لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك إدارة قامت أمانة الصندوق بمساعدة أمانة   38
مفتوح السابع والثالثين  اجتماعات غير ورقية والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات الجتماع الفريق العامل 

  العضوية.

  منظمات األمم المتحدة 

  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ

)، أرسل كبير الموظفين رسالة تھنئة 9ي مؤتمر األطراف الحادى والعشرين (انظر الفقرة عقب مشاركته ف  39
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، تتعلق بالنتائج  األمين التنفيذي، Christiana Figueresإلى السيدة 
. وتسلمت السيدة 2015ر/كانون األول في نوفمبر/تشرين الثانى/ديسمب مؤتمر األطراف الحادى والعشرينالناجحة ل

Figueres إلى مواصلة التعاون. الرسالة ورّدت عليھا بأنھا تتطلع  

  منظمات األمم المتحدة في مونتريال

شارك موظف تكنولوجيا المعلومات في اجتماع في مقر المنظمة الدولية للطيران  2016في مارس/آذار   40
وأمانة اتفاقية التنوع  المنظمة الدولية للطيران المدنىواالتصاالت من المدنى مع موظفي تكنولوجيا المعلومات 

البيولوجى ومعھد االحصاء لليونيسكو لتناول استمرارية األعمال وخطة االنعاش من الكوارث باستخدام تكنولوجيا 
  حسابية خاصة ومناقشة إبداعات أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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 المرفق
 

 مشورة و/أو معلومات قدمتھا أمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى ھيئات غير بروتوكول مونتريال

 مزيد من اإلجراءات  تاريخ تقديمھامشورة األمانةالھيئة
شرح لسياسات الصندوق المتعدد األطراف بشأن الفوائد المصرفية  صندوق التكيف

 15المتحققة
مطلوب مزيد من  8/3/2016

 المشورة
استعراض مشروع بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة  مرفق البيئة العالمية

 IDوقطاع ما بعد الحصاد في كازاخستان (مشروع مرفق البيئة العالمية 
9184  

نوفمبر/تشرين 
 2015الثانى 

مطلوب مزيد من 
 المشورة

نونية ذات كيانات تنفيذية خبرة أمانة الصندوق في وضع ترتيبات قا صندوق المناخ األخضر
 وإنشاء نظام ابالغ مرحلى للصندوق المتعدد األطراف

نوفمبر/تشرين  25
 16و 2015الثانى 

 2016مارس/آذار 
 

مطلوب مزيد من 
 المشورة

  
____________  

  

                                                       
https://www.adaptation-لالجتماع الثامن عشر للجنة األخالق والمالية  AFB/EFC.18/10متھا األمانة في الوثيقة توجد المعلومات التى قد 15
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