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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  الثمانوناالجتمــــــاع 
 2017نوفمبر/تشرين الثاني  17-13 ،مونتريال

 
  

 أنشطة األمانة
 مقدمة

 .التنفيذيةن للجنة يأنشطة األمانة منذ االجتماع التاسع والسبع الوثيقة ذهھ تعرض -1

 للجنة التنفيذية والسبعين التاسع االجتماعاإلخطار بمقررات 

ن في االجتماع، ياآلخر نيوالمشارك ةيذيالتنف ع أعضاء اللجنةيجم إلى 1نياالجتماع التاسع والسبع تقرير ليأح -2
تروني كالموقع اإلل على، ووضع (يونيب) ئةيذي لبرنامج األمم المتحدة للبير التنفيم، المدياھك سوليد إريوالس

المشروعات،  علىن المتعلقة بالموافقات يمقررات االجتماع التاسع والسبع وأُرسلتللصندوق المتعدد األطراف. 
العاملة بلدان البلدا من  55 إلىة يربونكلوروفلوروكدروھيإدارة إزالة المواد ال طخط شرائحم يتقد ات فيريتأخالو

المتخذة جتماع تلخص المقررات ما بعد االت الصلة. وأعدت وثيقة ة والمنفذة ذاياالت الثنائكوالو 5المادة بموجب 
من أجل نقله الحقا إلى الشبكات اإلقليمية،  ليونيباألوزون التابع  برنامج عمل إلى المشاركين وإلى فرع وأرسلت

  ووضعت أيضا على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف.

   والسبعينالتاسع اإلجراءات المتخذة بعد االجتماع 

ريع بدء سلتعم دأرسل كبير الموظفين رسالة إلى كل حكومة من حكومات البلدان المانحة التي تعھدت بتقديم  -3
ة المتعلقة بتعديل المسائل الموضوعي ا(ج) أوضح فيھ79/42، عمال بالمقرر المواد الھيدروفلوروكربونيةإزالة تنفيذ 

 ين.كيغالي التي نوقشت في االجتماع التاسع والسبع

اقات البيئية حالة جميع المناقشات مع االتفل كامال اعام عرضااألمانة  أدرجت(ب)، 79/1وعمال بالمقرر  -4
 ھذه الوثيقة.بمرفق الالمتعددة األطراف وغيرھا من المنظمات ذات الصلة في 

                                                 
1 9/51UNEP/OzL.Pro/ExCom/7. 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/2 
 

2 
 

 للجنة التنفيذية الثمانينالتحضير لالجتماع 

 نوفمبر/تشرين الثاني 17 إلى 13مونتريال من في  هعقدالمقرر  الثمانينترتيبات لوجستية لالجتماع  وضعت -5
. UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/Inf.1على النحو الوارد في الوثيقة  3الثمانينوأعدت األمانة وثائق االجتماع  2017.2

على ھامش االجتماع  هعقدالمقرر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  تماعوأعدت األمانة أيضا أربع وثائق الج
التشغيلية، بما في ذلك قواعد البيانات والوثائق الموجزة والمبادئ التوجيھية  وحدثتكما استعرضت األمانة  4.الثمانين

 5.الھيدروفلوروكربونية لمشروعات المتعلقة بالموادإرشادات ل

 سبانيةواإل نسيةواإلنكليزية والفر العربية والصينيةعلى وثائق االجتماع باللغات  يحتويتم إنشاء موقع و -6
 العام للصندوق المتعدد األطراف. الشبكيالموقع  على الثمانينلالجتماع  لوجستيةومعلومات 

 االجتماعات التي ُحضرت والبعثات التي نُفذت

 بعثات كبير الموظفين

 2017 آب/أغسطس 11إلى  8) فرنسا( باريس

اق اف ونطبشأن أھد ،برنامج المساعدة على االمتثال في باريسعقد كبير الموظفين اجتماعات مع موظفي  -7
يغيا السيدة ل ة للقاء. كما انتھز الفرصرنامج المساعدة على االمتثالبببوصفه وكالة منفذة فيما يتعلق  يونيبوأنشطة 

 يبيونلع به اضط لذياالقتصاد، لمناقشة العمل اشعبة نورونھا، رئيسة شعبة االقتصاد، والسيد تيم كاستن، نائب مدير 
  كوكالة منفذة.

  2017 أيلول/سبتمبر 14-11ين (الصين) يجب

من لذي تضاشارك كبير الموظفين مع رئيس اللجنة التنفيذية في احتفال الصين باليوم الدولي لألوزون  -8
اع لة في قطيدالبات يجنولوكالتالمتعلقة بالعمل حلقات ا في كما شاركاالحتفال بالذكرى الثالثين لبروتوكول مونتريال. 

دوق. كما ة الصنة باسم أمانيانات افتتاحين بير الموظفيبك ى فيھاألق التي وبة بالضغطن المسحيريستيرغاوي البول
 واء.يف الھالتكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكيالمتعلقة بحضر الرئيس وكبير الموظفين حلقة العمل 

 . وأطلعنيبليوذي قد اجتماع بين رئيس اللجنة التنفيذية وكبير الموظفين والمدير التنفيعُ  ،وأثناء البعثة -9
المبادئ  أن وضعاللجنة التنفيذية بما في ذلك اإلجراءات التي اتخذت مؤخرا بش عملالرئيس المدير التنفيذي على 

ضوء على الوظفين كبير الم سلطي حين بعد اعتماد تعديل كيغالي، ف الھيدروفلوروكربونية الموادالتوجيھية لتكاليف 
 .للصندوقأمين خزانة كوكالة منفذة وك يونيبعمل 

                                                 
راء أرسلت رسائل دعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس مكتب مؤتمر األطراف الثامن والعشرين، ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ بموجب إج 2

لبيئة العالمية، افذة، ومرفق الت المناألوزون، والوكاعدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، والمدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة، واألمين التنفيذي ألمانة 
  .والمنظمات غير الحكومية

عدت حالة المساھمات والمصروفات وحالة المساھمات اإلضافية اللجنة التنفيذية. وأُ ونائب رئيس عد جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع رئيس أُ  3
  .باالشتراك مع أمين خزانة الصندوق 2016وتسوية حسابات عام  2016والحسابات النھائية لعام 

مقيدة بالبريد الوثائق الألعضاء اللجنة التنفيذية. وأرسلت  الشبكيالموقع  مقيدة الوصول علىالفرعي في منطقة  فريقتوزيع للمحدودة الوثائق ال تتاح 4
  .رعي المعني بقطاع اإلنتاجاإللكتروني إلى أعضاء الفريق الف

دليل تقديم و؛ 1720 يوليه/تموز حتىالسياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيھية والمعايير و؛ 2017 يوليه/تموز المشروعات الموافق عليھا حتىجرد  5
واد خطط إدارة إزالة المولى من األإعداد المرحلة ودليل دليل تقديم األنشطة التمكينية؛ و(ز)؛ 78/3قائمة بذاتھا عمال بالمقرر الستثمارية المشروعات اال

 ن خطط إدارةم لثانيةاودليل إعداد المرحلة  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونيةودليل عرض شرائح خطط إدارة إزالة المواد  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية
عرض شرائح  ودليل ؛ونيةالھيدروكلوروفلوروكربإزالة المواد  من خطط إدارة الثانيةدليل عرض المرحلة و ؛الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 

 .التعزيز المؤسسي مشروعاتإعداد  لودلي ؛الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد 
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رة تابع لوزارجي الالتقى رئيس اللجنة التنفيذية وكبير الموظفين بممثلين عن مكتب التعاون االقتصادي الخاو -10
المسائل  وظفيناقش كبير المفي الصين. كما ن اإلزالةحماية البيئة في الصين، لمناقشة المسائل المتصلة بأنشطة 

 المتعلقة باالجتماع الثمانين مع الوكاالت الثنائية والمنفذة.

 2017سبتمبر/أيلول  29-26بوغوتا (كولومبيا) 

في  امتھومساھ حضر كبير الموظفين "المؤتمر الدولي األول لإلدارة المتكاملة للمواد المستنفدة لألوزون -11
ناول فيه تفريق حماية استقرار المناخ" حيث أدلى ببيان افتتاحي وقدم عرضا عن الصندوق المتعدد األطراف إلى ال
ا ي كولومبيفدامة بروتوكول مونتريال والتعاون الدولي. والتقى كبير الموظفين بنائب وزير البيئة والتنمية المست

 أصحاب المصلحة الوطنيين. ورئيس وحدة األوزون، وعقد اجتماعات ثنائية مع 

  بعثات الموظفين اآلخرين

  2017أيلول /سبتمبر 18-25نيروبي (كينيا) 

مع أحد موظفي األمانة في معتكف موظفي إدارة  الصناديقإدارة ة ويشؤون اإلداري الموظفكبير شارك  -12
وعقد اجتماعات تشاورية بشأن مسائل إدارية مختلفة مع  62017أيلول /سبتمبر 21إلى  18في الفترة من  الصندوق
 .2017سبتمبر/أيلول  25إلى  22ومكتب األمم المتحدة في نيروبي من  يونيبموظفي 

 اجتماعات الشبكة اإلقليمية لموظفي األوزون

ثامن الرئيسية لالجتماعين ال المقرراتبشأن ) Skype( سكايبتطبيق قدمت األمانة عرضا عن طريق  -13
األول تشرين /كتوبرأ 6-3والسبعين لالجتماع السنوي لشبكة األوزون اإلقليمية ألمريكا الالتينية ( والتاسع ينوالسبع
2017.( 

 الرصد والتقييم

 2017تموز /يوليه 21إلى  16وخبير استشاري إلى السودان من سافر كبير موظفي الرصد والتقييم  -14
 تبريد اتمشروعكجزء من العمل الميداني للمرحلة الثانية من تقييم  2017آب /أغسطس 11 لىإ 7 وكولومبيا من

 5إلى تموز /هيولي 30خبير استشاري بعثات ميدانية إلى األرجنتين والفلبين في الفترة من  أجرى. كما المباني
 ، على التوالي.2017أيلول /سبتمبر 7إلى  3من و آب/أغسطس

 التوظيف والتعيين

برامج لرئيس وحدة نظم المعلومات وإدارة ال 4-ف جرى استعراض الطلبات المتعلقة بالوظائف برتبة -15
 الختيار.عملية ا االنتھاء من، وال يزال التعيين بانتظار 2017 تشرين األول/مقابالت في أكتوبرالوأجريت 

وأجريت  .2017تموز /يوليه 31) في G6واختير السيد شنغ ھوانغ لمنصب مساعد لتكنولوجيا المعلومات ( -16
ظار االنتھاء من ، وال يزال التعيين بانت2017أيلول /في سبتمبر )G5( لمنصب مساعد لشؤون إدارة البرامجمقابالت 

 إلىمعاد تصنيفھما )، ال تزال الوظيفتان من فئة الخدمات العامة ال2((ب)79/63المقرر  بناء علىعملية االختيار. و
 ستعراض لوصف الوظائف.مزيد من االالانتظار ب (G6) الرتبة

خبير استشاري مستقل إلجراء نسبيرا لإفتح وظيفة على موقع تم اإلعالن عن  ،)ھ(79/47وعمال بالمقرر  -17
ن مرافق إنتاج الناتج ع 23- فلوروكربونلتدمير الھيدروفعالة من حيث التكلفة ومستدامة بيئيا تقييم لخيارات 

تعاقد لعدد من ترتيبات التعيين والأيضا  يتجرأالنظر حاليا في الطلبات. و . ويجري22- ربونكلوروفلوروكالھيدرو
                                                 

 يونيبالخدمات المؤسسية ل تناول المعتكف مكاسب الكفاءة. وكان الھدف ھو تحديد التحديات والفرص، ووضع قواعد االتصال وتحديد الدعم من 6
 لية.دارية والمااالت اإلالعمليات واإلجراءات والجداول الزمنية بشأن مختلف المجأفرقة عاملة معنية بومكتب األمم المتحدة في نيروبي. وتألف من 
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الخبراء االستشاريين لبرنامج عمل الرصد والتقييم، وتم تنسيق الترتيبات التعاقدية للمترجمين الشفويين والمترجمين 
 نيروبي.ومكتب األمم المتحدة في  يونيبرير لالجتماع الثمانين مع ااب التقتّ التحريريين وكُ 

  ھمالموظفين وتدريب تنمية

 ت.إلنترناضطلع الموظفون بعدد من الدورات التدريبية اإللزامية التي تنظمھا األمم المتحدة على ا -18

  التعاون مع االتفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات األخرى

  الصندوق األخضر للمناخ

 تكاليفلاو الميسرفي إعداد وثيقة معلومات أساسية عن اإلقراض  الصندوق األخضر للمناخشرعت أمانة  -19
لبت طلصدد، الصناديق المتعددة األطراف األخرى. وفي ھذا ا المتبعة فيضافية مع مراعاة أفضل الممارسات اإل

تشرين /ل نوفمبرفي أوائ من المقرر إجراؤهھاتفي مع أمانة الصندوق،  اجتماع أجراء الصندوق األخضر للمناخأمانة 
 .2017الثاني 

  منظمات األمم المتحدة

  األوزون أمانة

، الذي ل مونتريالالحتفال بالذكرى السنوية الثالثين لبروتوكوالحملة  العالميطالق اإلحضر موظفو األمانة  -20
مونتريال  ستدامة فية المد ھذا الحدث في مركز التنميقِ وعُ  .نظمته وزارة البيئة وتغير المناخ في كندا، وأمانة األوزون

 واألمين التنفيذي ألمانة األوزون. زير البيئة وتغير المناخ في كنداون يالمتحدثمن بين  وكان

ونتريال وكول موقدمت األمانة الدعم إلى أمانة األوزون فيما يتعلق باألعمال التحضيرية الجتماعات بروت -21
 .2017تشرين الثاني /في نوفمبر التي ستعقد في مونتريال

  حكوميةالالمنظمات غير 

  كفاءة التبريدلكيغالي صندوق 

 عن تجارب لتقديم معلومات لكفاءة التبريد كيغاليصندوق مع  المتعلقة بالمعلوماتاستمرت المشاورات  -22
 الصندوق المتعدد األطراف.

  إنترناشونالمونتريال منظمة 

 ى األمانةجاملة إلبزيارة م نموظفيالن من ااثنومونتريال إنترناشونال منظمة قام الرئيس والمدير التنفيذي ل -23
ألطراف على عمل الصندوق المتعدد االمنظمة . وأطلع كبير الموظفين رئيس 2017تشرين األول /أكتوبر 2في 

ى قدمة إلمعرضا للموظفين، تضمن معلومات عن خدمات الدعم المونتريال إنترناشونال وقدمت منظمة واألمانة، 
 المنظمات الدولية في مونتريال.

  وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الھندأمين زيارة 

قام السيد أجاي نارايان جا، أمين وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الھند بزيارة مجاملة إلى األمانة في  -24
إلجراء مناقشات غير رسمية بشأن أنشطة  ةالفنيالفئة  وموظفي كبير الموظفينمع  والتقى. 2017أيلول /سبتمبر 15

إلى  ناألمي جهوالصندوق المتعدد األطراف في الھند على مدى السنوات الخمسة والعشرين الماضية وتعديل كيغالي. و
     .ببعثة تقنية في الھند لالضطالعدعوة  األمانة
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 المرفق
 

 ولكروتوبفي  المشاركةر يئات غھيللأمانة الصندوق المتعدد األطراف  إلىأو المعلومات المقدمة /المشورة و
  اليمونتر
  

 االجتماع التفاعالت/األمانة التي عقدتمناقشات /مشورة

 التكيفصندوق 

سياسات الصندوق المتعدد األطراف بشأن الفوائد المكتسبة. ويمكن االطالع على المعلومات التي قدمتھا األمانة في الوثيقة  توضيح
AFB/EFC.18/10  الصادرة عن االجتماع الثامن عشر للجنة األخالقيات والمالية فيhttps://www.adaptation-

fund.org/wp-content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-doc.pdf.  
76 

 مركز حلول المناخ والطاقة (سابقا، مركز بيو المعني بتغير المناخ)

 37/62نص المقررين و؛ Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54و ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59الوثائق 
 الوثيقة العام (المرفق الرابع عشر من خارج الميدانتوجيھية بشأن تمويل التكنولوجيا المبادئ وال؛ 38/63و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1( خيص نقل التكنولوجيا واإلتاواتاترإصدار رسوم المتعلقة بمالحظات وال؛ 
التبغ،  وتنعيم، جرعاتمقياس للالمزودة ب(ثاني أكسيد الكربون السائل، وأجھزة االستنشاق  مشروعاتأنواع المختلف ل

 .)ةيروفلوروكربونالمواد الھيدروكلولقطاع التبريد، وثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، وقطاع إنتاج  32- والھيدروفلوروكربون

 75  

 المناخ قصيرة األجلالمناخ والھواء النظيف للحد من ملوثات من أجل تحالف ال

للتدليل ة يضافاإل مشروعاتلللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والخيارات بشأن ا الموافق عليھاة يليلمشروعات التدلل عام عرض
ة يربونكلوروفلوروكدروھيفاءة الطاقة للمواد الكالتي تحقق للمناخ و المراعيةالبديلة ات ينولوجكالت على

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40 د المتعد الصندوقالتي يمولھا استقصاءات بدائل المواد المستنفدة لألوزون ). وإحاطة عن
قالية؛ مرحلة انتبفي البلدان التي تمر اقتصاداتھا التحالف من أجل المناخ والھواء النظيف الفرص المتاحة أمام واألطراف؛ 

 شروعاتممويل توالدروس المستفادة من الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن أن تنطبق على عملية االستعراض التقني ودورة 
 .التحالف

 75  

عات مشروللخيارات لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والبشأن ا الموافق عليھالمشروعات التدليلية ل عام عرض، 72/40قة يالوث
ربونية لوروفلوروككفاءة الطاقة للمواد الھيدروكالتي تحقق للمناخ و المراعيةالبديلة التكنولوجيات  للتدليل علىضافية اإل

ة يربونكولوروفلوركدروھيلة للصندوق المتعدد األطراف بشأن المواد ايلي(أ)) التي تلخص نتائج المشروعات التدل71/51  (المقرر
 .اآلن ىا حتيھالموافق عل

74 

 تكنولوجيا المناخ وشبكة مركز 

 ري.مرجعية لالجتماع السادس للمجلس االستشا كمادةعرض بشأن بناء القدرات في إطار الصندوق المتعدد األطراف 
 معلومات عامة عن الصندوق المتعدد األطراف ووثائق المعلومات األساسية.و

75 

 البرلمان األوروبي/االتحاد األوروبي

 ايأن القضاة بشيثنائ ن طلبا من البرلمان األوروبي إلجراء مناقشةير الموظفيبك يألطراف، تلقلالخامس والعشرين جتماع االخالل 
بشأن ت ف ومقترحاالصندوق المتعدد األطراموارد د يلتجد المطلوبةالمتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك الموارد 

وضح ي اقصير ازروبي موجممثلي البرلمان األولة. وبناء على ذلك، قدم كبير الموظفين يالمناخ الفوائدل ية لتمويمات اإلضافھالمسا
 عمل الصندوق المتعدد األطراف. فيه طريقة

71 

 في ألمانياوزارة التعاون االقتصادي والتنمية 

 77 .مانيالألائية التي تنفذھا الوكالة الثن الموافق عليھا مشروعاتلل وموجزمعلومات عن إنجازات الصندوق المتعدد األطراف 
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 مرفق البيئة العالمية

ة ات منخفضبدعم من تكنولوجي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  إزالةاستعراض أربعة مشروعات: االنتھاء من 
زالة المواد كازاخستان، إولمرفق البيئة العالمية؛  6046ف المشروع رقم عرّ االحترار العالمي في بيالروس، مُ  إمكانية

 كانيةإمنخفضة مخالية من المواد المستنفدة لألوزون ات ينولوجكز تيق تعزيازاخستان عن طركة في يربونكلوروفلوروكدروھيال
استكمال إزالة المواد وة؛ يئة العالميلمرفق الب 6090المشروع رقم ف عرّ مُ ، الطاقة وتحقق الكفاءة في استخداماالحترار العالمي 

 كانيةإمنخفضة مخالية من المواد المستنفدة لألوزون عن طريق تعزيز تكنولوجيات ستان يكة في طاجيربونكلوروفلوروكدروھيال
إزالة المواد  استكمالوة؛ يئة العالميمرفق البل 6030ف المشروع رقم عرّ مُ  ،الطاقة وتحقق الكفاءة في استخداماالحترار العالمي 

 كانيةإمنخفضة مخالية من المواد المستنفدة لألوزون عن طريق تعزيز تكنولوجيات ستان كة في أوزبيربونكلوروفلوروكدروھيال
 .6003ف المشروع رقم عرّ الطاقة، مُ  وتحقق الكفاءة في استخداماالحترار العالمي 

79 

ف عرّ مُ اخستان (ما بعد الحصاد في كازوالزراعة قطاع استعراض المشروع الخاص بإدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في 
 لمرفق البيئة العالمية) 9184المشروع رقم 

76 

م األموال شأن استخداقدمت أفكار بومرفق البيئة العالمية)؛ من تمويل بمشروع بروميد الميثيل لكازاخستان ( مقترحتعليقات على 
رحلة صاداتھا بمتمر اقت التيمرفق البيئة العالمية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في البلدان التجديد السادس لموارد في إطار 

نتريال بشأن كول مومعلومات عن المناقشات التي دارت في االجتماعات األخيرة لبروتوو. 5المادة  العاملة بموجبغير انتقالية 
 بتعديل البروتوكول. الخاصةالمقترحات 

75 

ات سياس قابلمازاخستان) كما بعد الحصاد في وبدائل المواد المستنفدة لألوزون في قطاع الزراعة استعراض مشروع (إدخال 
 ومبادئه التوجيھية.المتعددة األطراف الصندوق 

72 

 7إلى  5ن لفترة ماواألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية الذي سيعقد في تلقت أمانة الصندوق دعوة لحضور االجتماع الخامس 
يئة يس مرفق البورئ ةالتنفيذي ةالرئيس تد، رحبي. وفي رسالة دعوة أخرى إلى كبير الموظفين الجد2013نوفمبر/تشرين الثاني 

لروابط اال وتجديد ل مونتريبالتزاماتھا بموجب بروتوكوتقديم مساعدة إلى األطراف للوفاء المتعلق بالعالمية بتجديد التعاون السابق 
 لمجلس بسبباجتماع ابأن أمانة الصندوق لن تتمكن من حضور  ةالتنفيذي ةالتاريخية. وردا على ذلك، أبلغ كبير الموظفين الرئيس

لعالقة مع ھدف تعزيز ابھا ب االجتماع بأنه يتطلع إلى ةالتنفيذي ةاألعمال التحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين؛ بيد أنه أبلغ الرئيس
 أمانة مرفق البيئة العالمية.

71 

 تعقيباتقديم لعالمية لتالبيئة اشاركت األمانة في اجتماع للفريق االستشاري التقني المعني بالمواد الكيميائية والنفايات التابع لمرفق 
مية. بيئة العالمرفق ال والنفايات لتوجيه التجديد السادس لمواردلمواد الكيميائية الخاص بامشروع استراتيجية مجال التركيز  على

 .ويشمل مشروع االستراتيجية األنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال التي يقوم بھا مرفق البيئة العالمية
69 

التعاون بل المتصلة المسائ لمرفق البيئة العالمية بشأن ةالتنفيذي ةمنذ االجتماع السابع والستين، مع الرئيس ،جرى تبادل للمراسالت
ن عالمية بشأئة المرفق البيو بين آليتي التمويل. ويجري النظر في إمكانية إصدار منشور مشترك بين الصندوق المتعدد األطراف

 الماضية. الخمس والعشرينتنفيذ بروتوكول مونتريال على مدى السنوات 
68 

 حكومة فرنسا

 77 عن طرائق تقديم مساھمات إضافية إلى الصندوق المتعدد األطراف. معلومات

 الصندوق األخضر للمناخ

 80 .ياإلضافالميسر وتعلق باإلقراض يما يم معلومات عن ممارسات الصندوق المتعدد األطراف فيتقدھاتفي ل اجتماع

 علىئية البي آلثاراق تقييم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي، وفريلالوثائق ذات الصلة رابط ب تم توفير
تيب األولي الك: ھايوثائق بما فجملة لموظف االتصاالت في أمانة األوزون؛ وقدمت  تقديمالموقع الشبكي ألمانة األوزون، وكذلك 

دد ندوق المتعون "الصالعرض المعنوإجراءاته ومبادئه التوجيھية ومعاييره؛ سياسة الصندوق المتعدد األطراف ووللجنة التنفيذية؛ 
ترحات ألعمال، ومقأمثلة على وثائق ما قبل الدورة لتخطيط اوالتحديات"؛ واإلنجازات، ونموذج األعمال، و، الحوكمةاألطراف: 

بالغ عن لإلجيھية المبادئ التوواألعمال؛  طخط ونماذج؛ مشروعات؛ وبرنامج عمل الرصد والتقييم، وتقارير إنجاز المشروعاتال
 .التعزيز المؤسسي؛ وبرنامج عمل الرصد والتقييمالمتعلقين بتقارير التقييمين و؛ التقدم

77 
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 76  اف.تعدد األطروق المللصند عن التقدمتجربة أمانة الصندوق في وضع ترتيبات قانونية مع الكيانات المنفذة وإنشاء نظام لإلبالغ 

  معلومات عن مؤشرات األداء المعدة للصندوق المتعدد األطراف؛ 
  لبروتوكول؛تعديل ابفي االجتماعات األخيرة لبروتوكول مونتريال بشأن المقترحات المتعلقة  دارتمعلومات عن المناقشات التي و
تعدد وق المسياسات الصندلشر معلومات عن إطار الرصد والمحاسبة للصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك الفصل الحادي عو

متعدد ندوق العرض بشأن بناء القدرات في إطار الصواألطراف وإجراءاته ومبادئه التوجيھية ومعاييره (الرصد والتقييم)؛ 
 األطراف.

75 

عمال خطط األوبما في ذلك أنشطة األمانة وحالة الصندوق  ،عرض عن الصندوق المتعدد األطراف وعينة من الوثائق الرئيسية
 .وورقات السياسات مشروعاتوعينة من مقترحات ال ،الموحدة والتقارير المرحلية

 .مزيد من التفاصيل والمناقشات حول الصندوق المتعدد األطرافو
74 

اسات، ، ووضع السيمشروعاتاستعراض ال ته بشأنبما في ذلك عملي هوتشغيلھداف الصندوق المتعدد األطراف عرض عام أل
 ، وتنفيذ مقررات اللجنة التنفيذية.اتاالجتماعالخاصة بعملية الو

72 

بدعوة  2013أيلول /سبتمبر 24رسالة إلى الصندوق المتعدد األطراف في  األخضر للمناخ للصندوقأرسلت األمانة المؤقتة 
 صفةن بصفة مراقب، على الرغم من أن الرسالة أشارت إلى أ للمناخالصندوق األخضر لحضور االجتماع الخامس لمجلس 

لس الذي ماع المج. ولم تتمكن أمانة الصندوق من حضور اجتاتمت الموافقة عليھ قدكن تالمراقب للصندوق المتعدد األطراف لم 
 21 خرى مؤرخةأرسالة  وأفادت. أكتوبر/تشرين األول، بسبب األعمال التحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين 10إلى  8عقد من 
، 2014 شباط/برايرف 21إلى  19أمانة الصندوق بأن االجتماع المقبل للمجلس سيعقد في إندونيسيا من  2013 تشرين األول/أكتوبر
ا من أمانة ، وطلبت أيضB.04/15المراقب للصندوق المتعدد األطراف بموجب تعديل للمقرر  صفة ه قد تمت الموافقة علىوأن
 اتصال.كنقطة  للعمل ندوق ترشيح شخصالص

71 

 لإلدارة كلية غرينوبل

 لمتعالات منحنيبشأن لدراسة  اتمعلومات عن سياسات وإجراءات الصندوق المتعدد األطراف وعملية الموافقة على المشروع
 .التكنولوجياالخاصة ب

79 

 وخدمات النظم اإليكولوجية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي

 75 .في االجتماعاتالمندوبين /لمشاركينحضور امعلومات عن الممارسات المتعلقة بالدعم المالي ل

 وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة

تعدد لصندوق الماي إطار فللمعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية  محدث موجز
 7و لتشرين األو/أكتوبر 20. وقدمت توضيحات إضافية في 2015شباط /في فبرايرمن قبل الذي كان قد قدم و ،األطراف
 .2016تشرين الثاني /نوفمبر

77 

  لمتحدة".ألمم اامشروع الوثيقة "استعراض األنشطة والموارد المكرسة لمعالجة تغير المناخ في منظمات منظومة  تعليقات على
الصندوق  ي إطارمعلومات موضوعية تتضمن موجزا للمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية فو

 لكل بلد. الموافق عليھاالصندوق المتعدد األطراف  مشروعاتالمتعدد األطراف ومعلومات شاملة عن 
74 

 73 لمعالجة تغير المناخ. المكرسةأكملت األمانة استبيانا فيما يتعلق باستعراض األنشطة والموارد 

استعراض لمعنون "افي التقرير الواردة على المعلومات المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف  الوقائعيةالتعليقات والتصويبات 
 منظومة األمم المتحدة". في 20+  التي تعقب ريو فترةالالبيئية في اإلدارة 

72 
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في إطار  20يو +ر التي تعقبفترة الالبيئية في  ي لإلدارةستعراض اإلداراالالمعنون " 2013استعراض عام /فيما يتعلق بتقييم
 ددعو ،لهومستويات تموي ،زودت األمانة وحدة التفتيش المشتركة بمعلومات عن ھيكل الصندوق "منظومة األمم المتحدة،
ظفي ويات مو، وتكاليف الدعم، ومستالمشروعاتعلى  وعملية الموافقة ،والمشاركين في االجتماعات ھا،االجتماعات وخصائص

خطيط االستراتيجي، ، والتالحوكمةيذ، واالمتثال، وإطار ، وطرائق التنف2013إلى عام  2006 عاماألمانة، وتاريخ الموافقات من 
شؤون التوعية، وعوة والالدأنشطة ، والتقييمات العلمية، واألخرى التآزر والتنسيق مع االتفاقات البيئية المتعددة األطرافأوجه و

 والتوازن الجغرافي للجنة التنفيذية واألمانة. الجنسانيوالتوزيع  ،ةياإلدار

70 

 كيغالي لكفاءة التبريدصندوق 

 80 استمرار التقاسم غير الرسمي لتجربة الصندوق المتعدد األطراف.

اءة استخدام الطاقة بكف المتعلقةمؤسسة خيرية بشأن المسائل  19نسق عمل سيُ  وممثل آخركفاءة التبريد لصندوق كيغالي قام مدير 
يد عن الصندوق المتعدد لمعرفة المز 2017 كانون الثاني/يناير 26والتبريد فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي، بزيارة األمانة في 

الخيرية  مليون دوالر أمريكي من المؤسسات 53إلى تخصيص ما يقرب من كفاءة التبريد لصندوق كيغالي األطراف. ويھدف 
 100ألكثر من  رعام بشكل أكبللدعم الموجه من خالل البرامج القطرية في عدد صغير من البلدان ودعم  2017اية عام بحلول نھ

ل الصندوق عم طريقة يوجزعرضا وللجنة التنفيذية؛ الكتيب األولي بلد لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وشملت المعلومات المقدمة 
 تقارير إنجازلنماذج و ؛مشروعاتعداد مقترحات الإلدليل و؛ ةالماليالتقارير المرحلية ومبادئ توجيھية لتقديم والمتعدد األطراف؛ 

 ذي الصلة بشأن استعراض التعزيز المؤسسي وتوثيق المقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51؛ والوثيقة مشروعاتال
74/51. 

78 

 لورانس بيركلي الوطني مختبر ال

تكييف ھزة أجفي  قدمت األمانة تعليقات على مشروع تقرير عن الفرص والمخاطر المتعلقة بتحسين الكفاءة ونقل غازات التبريد
 ھواء الغرف.

79 

 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

ميناماتا  يع اتفاقيةالمفوضين العتماد وتوق المندوبين ، تلقت األمانة دعوة من حكومة اليابان لحضور مؤتمر2013تموز/في يوليه
 ن األمانة لم تتمكن منفي كوماموتو وميناماتا باليابان. غير أ 2013تشرين األول /أكتوبر 11إلى  9التي عقدت من وبشأن الزئبق، 

 الحضور.
71 

 مراجعو حسابات األمم المتحدة

لصندوق ابشأن  ليونيبمعلومات أساسية عن الصندوق المتعدد األطراف ومعلومات أخرى بما في ذلك البيانات المالية المؤقتة 
 الرابط؛ و2015لعام  برنامج عمل الرصد والتقييمو؛ مرحليتقرير و؛ والمصروفاتتقرير عن المساھمات والمتعدد األطراف؛ 

 بدليل السياسات واإلجراءات.
75 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

ة غير ازات الدفيئغوالمبادرات والخيارات لمعالجة انبعاثات األثر تخفيف إجراءات التقني لفوائد  الموجزتعليقات على مشروع 
 .ثاني أكسيد الكربون
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 االجتماع التفاعالت/األمانة التي عقدتمناقشات /مشورة

فاقية األمم المتحدة لحضور الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في ات 2013تشرين األول /تلقت األمانة دعوة في أوائل أكتوبر
 في ر عقدھماالمقر اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة التاسعة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول كيوتو

غير تمتحدة اإلطارية بشأن لغ كبير الموظفين أمانة اتفاقية األمم ال. وأب2013تشرين الثاني /نوفمبر 22إلى  11وارسو ، بولندا، من 
ة مم المتحداقية األأن أمانة اتفالحظ والمناخ بأنه لم يتمكن من الحضور بسبب األعمال التحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين. 

 ي الستغاللاقترح عقد اجتماع غير رسمف، ألطرافلالخامس والعشرين جتماع االاإلطارية بشأن تغير المناخ مدعوة لحضور 
أن منسق بير المناخ شأن تغالفرص المحتملة للتعاون بين األمانتين. ورد األمين التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ب

 األمانتين ع ممثالممعه. واجت ياثنائلقاء ، سوف يرتب ، الذي سيحضر اجتماع األطرافتوالبيانات والتحليال األثربرنامج تخفيف 
 حاجة.ال نشأتھا األمانتان في المستقبل كلما بغير رسمية الطرق التي يمكن أن تتعاون  بصورةوناقشا 
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 منظمة التجارة العالمية، شعبة التجارة والبيئة

مية العالتحديث مصفوفة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف للجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة 
)https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm( 
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