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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران  /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
  

 أنشطة األمانة

 مقدمة

 .والثمانين الحاديلجنة التنفيذية الاجتماع هذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ تعرض          -1

 الثمانين جنة التنفيذية للااجتماع إخطار بقرارات 

في المشاركين من  وغيرهمإلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية  1تقرير االجتماع الثمانين تم توصيل       -2
 اإللكترونيعلى الموقع  ووضع، ذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، المدير التنفيسولهيماالجتماع والسيد إريك 

بقرارات االجتماع والجهات المنفذة ذات الصلة  5بلدا من بلدان المادة  111وأبلغ متعدد األطراف. الللصندوق 
إزالة المواد إدارة خطة خطة تأخيرات تقديم طلبات شرائح و تعلقة بالموافقات على المشروعاتالثمانين الم

وأُعدت . المعلقة 2016و  2015و 2014 ة للسنواتامج القطريوتقارير بيانات البر الهيدروكلوروفلوروكربونية
إلى فرع عمل األوزون التابع لبرنامج ووأرسلت إلى المشاركين  المتخذةجتماع تلخص القرارات بعد االوثيقة 

متعدد األطراف اللصندوق ل اإللكتروني موقعالعلى  توضعو، بكات اإلقليميةإلحالتها إلى الش األمم المتحدة للبيئة
 ً  .أيضا

   

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59الوثيقة    1
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 االجتماع الثمانين عقباإلجراءات المتخذة 

ً أرسل كبير الموظفين        -3  لبدءاالتي تعهدت بتقديم دعم  2إلى كل حكومة من حكومات البلدان المانحة خطابا
(ج) الذي شرح فيه  80/42، عمالً بالمقرر للمواد الهيدروفلوروكربونيةتنفيذ التخفيض التدريجي ل سريعال

 .الثمانين عالجتماا يف شتنوق يتلا كيغالي بتعديل المتعلقة األساسيةالمسائل 

إدارة ل عن المسؤوو وكبير اإلداريين، التقى كبير الموظفين (د) 80/1كجزء من متابعة المقرر        -4
 /مبري نوفف على هامش االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالالصناديق بممثل إسرائيل 

في  يئةمتحدة للباألمم ال معيةنة بممثلي حكومة إسرائيل الذين حضروا جي، والتقى أمين الخز2017 تشرين الثاني
ضح مات تو، زود كبير الموظفين حكومة إسرائيل بمعلواالجتماعات وعقب. 2017 كانون األول /ديسمبر

 ف.د األطرامتعدالومعلومات أخرى ذات صلة عن الصندوق  ،إسرائيل والتعاون الثنائي مساهمةتقييم لاألساس 

قات مناقشات مع االتفااألمانة استعراضاً عاماً كامالً لحالة جميع ال أدرجت، (ب) 80/1وعمالً بالمقرر       -5
 هذه الوثيقة.بمرفق الالبيئية المتعددة األطراف وغيرها من المنظمات ذات الصلة في 

 والثمانين  الحاديللجنة التنفيذية االجتماع  التحضير

 لیإ 18 نمفي الفترة  ليارنتوم في دسيعق ذيل، اوالثمانين ديلحاا علالجتما جيستيةول تتيبارت تضعوُ       -6
 في واردلا ولنحا علی 4والثمانين ديلحاا عباالجتما لخاصةا قثائولا ألمانةا دتعأو 2018.3 يونيه/ حزيران 22

 لمعنيا عيرلفا قيرلفا عالجتما نثيقتيو يضاأ ألمانةا دتعأو. UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/Inf.1 ثيقةولا
قواعد البيانات  تثوحداألمانة  استعرضت. كما والثمانين ديلحاا عالجتماا شامه علی مسيت ذيل، اجإلنتاا عاطبق

بالمواد  المتعلقةالموجزة والمبادئ التوجيهية التشغيلية بما في ذلك األدلة الخاصة بالمشروعات  والوثائق
 .الهيدروفلوروكربونية

علومات فرنسية واإلسبانية ومباللغات العربية واإلنجليزية وال جتماعاالوثائق  موقع يحتوي علىتم إنشاء       -7
 متعدد األطراف.الللصندوق  اإللكترونيعلى الموقع  الحادي والثمانينلالجتماع  لوجستية

  نُفذتالتي  والمهمات تضرالتي حُ  االجتماعات

 كبير الموظفين مهمات

 2018 شباط /فبراير 17إلى  8، من بنغالديش والهند

 –12شباط) والهند ( /فبراير 11-10لبرامج إلى بنغالديش (في اكبير الموظفين وموظفان رئيسيان  سافر     -8
 وراتمشا يضاأ المهمة وشملت) لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع حكومتي بنغالديش والهند. شباط /فبراير 16

خالية من الماد المستنفذة لألوزون  تياجولوتکن دعتماا نبشأ لصناعةا ممثليو ذةلمنفا تکاالولا مع شاملة تقنية
 فتکييو ديرلتبا مةدخ عاطبق لمتعلقةا المسائل كلذ في بما، ضمنخف عالمي رارحتقدرة على إحداث ابال وتتمتع

 .واءلها

                                                 
مملكة و سويسراو السويدو النرويجولوكسمبورغ ونيوزيلندا و هولنداو اليابانو يطالياإو إيرلنداو ألمانياو فرنساو فنلنداو الدانمركو كنداوأستراليا   2

   والواليات المتحدة األمريكية. الشمالية وإيرلنداالعظمى المتحدة بريطانيا 
ورئيس مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ بموجب  عوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذيةخطابات الد أرسلت   3

ذة ومرفق البيئة كاالت المنفزون والومانة األوأل التنفيذي مينواأل ي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةوالمدير التنفيذ دم االمتثال لبروتوكول مونتريالإجراء ع
  والمنظمات غير الحكومية. العالمية

حالة المساهمات والمصروفات وحالة المساهمات اإلضافية  وأعدتجدول األعمال المؤقت بالتشاور مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية.  أعد   4
  في الصندوق. الخزينةباالشتراك مع أمين 
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يئة افي لوزارة الب، األمين اإلضر، اجتمع كبير الموظفين وموظفيه مع الدكتور نور قادفي بنغالديشو       -9
قبلية ت المست، والتحدياة بروتوكول مونتريال في بنغالديشوأنشط مشروعاتتنفيذ  الذي ناقشوا معه، والغابات
ضواغط  رة مصنع. كما أتيحت الفرصة للموظفين لزيابالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة 

تدريب للعمل  حلقة /ومركز وشركتين صغيرتين للخدمات في دكا للشركةمنزلي ومركز خدمة مملوك تبريد و
 .على الخدمات

، مناخغابات وتغير الالبيئة وال وزير، ك. ميشراس. ، اجتمع كبير الموظفين وموظفيه مع السيد وفي الهند     -10
مائدة  وا فيد. كما شاركإلى جانب ممثلين آخرين للحكومة لمناقشة تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في الهن

 ي التبريدنعومص المواد الخاضعة للرقابة تجتنالتي شركات ال، شملت مشاركين من مصلحةصحاب الألمستديرة 
ت رة المنشآأتيحت الفرصة لوفد األمانة لزيا وكذلكفنيي الخدمة. ومدربي  الرغاوىومصنعي  وتكييف الهواء

 التحويل من مشروعات، والمرافق التي تنفذ فيها مجال التبريد وتكييف الهواءالصناعية في 
عمل  وحلقة لخدماتعلى اومركز تدريب  البنتان الطبيعي، إلى إرغاءامل كعب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 للخدمات. رةصغي

 الموظفين اآلخرين مهمات

 2017 كانون األول /ديسمبر 15إلى  11، من  البحرين

لبحرين، تريال في ان لبروتوكول مونمثل أحد كبار موظفي البرامج األمانة في االحتفال بالذكرى الثالثي     -11
نفاذ إمركز االستصالح الوطني وإصدار الشهادات. وشارك في حلقة العمل التدريبية بشأن  وبدء تشغيل

األمم  ي برنامجمع ممثل ةغير رسميمناقشات  وأجرىتكييف الهواء التبريد والتشريعات الوطنية المتعلقة بقطاع 
  المتحدة للبيئة والبلدان المستفيدة.

 2018 كانون الثاني /يناير 19 إلى 15من باريس (فرنسا) 

 ؤولي الرصدوكبير مس دوقلصنإدارة االمسؤول عن و نييدارإلا رکبيو نفيوظلما رکبي بنائ ركشا     -12
 وزونألا فيظولم لیوألا ةاألقاليمي لشبکيةوا ضيعيةوالما تالجتماعاا في مجانرلبامن موظفي  ثالثةو ملتقييوا
، يذيةة التنفسياسات وقرارات اللجنالوطنيين ل وزونالفرصة لتعزيز فهم موظفي األ المهمةوأتاحت  ننييوطلا

لثمانين. الثاني وا بالوثيقة المتعلقة بقطاع خدمة التبريد الجاري إعدادها لالجتماعألمانة اوعي لزيادة وكذلك 
ات ات الشبكعروضا في كل اجتماع من اجتماعأيضا قدمت األمانة عرضا في الجلسة العامة التمهيدية وقدمت و

 التي عقدت كجزء من الحدث األقاليمي. السبعاإلقليمية 

 لالمتثاا المساعدة على لبرنامج سيةالمراكز الرئي مع علالجتما يضاًأ صةرلفاهذه  ألمانةا وفوظم زنتهاو     -13
 كلذ في ابم، الثمانينوالحادي والثمانين والثاني  باالجتماعين لمتعلقةا للمسائا مناقشةمن أجل  إلقليميةا قةرألفوا
 .مسؤولي األوزون الوطنيين مع، وديرلتبا مةدخ عاطبق المعنية ثيقةولا دادعإ

 2018 شباط /فبراير 15إلى  7 من ،(كولومبيا) بوغوتا

 المتعلقةلتوعوية بشأن نتائج المشروعات اإليضاحية لامج حلقات العمل نحضر أحد كبار مسؤولي البر     -14
تابعة ، التي نظمتها الوحدة التقنية المعنية باألوزون الللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكنولوجيات البديلة ب

رات إلى زيا. وشارك أيضا في 2018شباط  /فبراير 9إلى  7، في الفترة من لوزارة البيئة في كولومبيا
ة لألوزون في قطاع خدمة المواد المستنفد إزالةالمؤسسات الرئيسية وأصحاب المصلحة الذين ينفذون أنشطة 

بشأن قطاع خدمة التبريد لالجتماع  اتمعلومات من أجل إعداد وثيقة سياسجزء من عملية جمع البصفتها التبريد 
 .انينالثاني والثم
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 تقييمالو رصدال

 جزء منتها بصفلتالية اانية إلى البلدان الستة زيارات استشارية ميد ملتقييوا أجرى كبير مسؤولي الرصد      -15
 سانني /أبريل 13 - 9) وغرينادا (2018 آذار /مارس 9 - 5المرحلة الثانية من تقييم قطاع خدمة التبريد: شيلي (

 13 - 9ُعمان (و) 2018 نيسان /أبريل 6 - 2(رغيزستان يقو )2018 آذار /مارس 23 - 19) والهند (2018
 رتشامس ملتقييوا كبير مسؤولي الرصد وصاحب). 2018 آذار /مارس 9 - 5وساموا ( )2018 نيسان /أبريل

ي فيا وزمبابوي السنغال وتركزيارات ميدانية إلى  إجراء. وسيتم نقيرغيزستاو لهندا لىإ تلبعثاا في لتقييما
  على التوالي. 2018 ه/ تموزويولي أيلول /وسبتمبر زيرانه/ حيوني

  اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت

 /مارس 8إلى  6، في الفترة من مشترك بين الوكاالت في مونتريال اجتماع تنسيقلعقد األمانة  رتبت      -16
واليات انيا وال. وشمل المشاركون موظفو األمانة وممثل الوكاالت الثنائية في كندا واليابان وألم2018 آذار

 نة.يوأمين الخز نفذةمالالمتحدة األمريكية وممثلي الوكاالت 

من بين أمور  مسائل تشمل، والوكاالت بمناقشة عدة نةزيسمح اجتماع التنسيق لألمانة وأمين الخو      -17
ة اآلثار المترتبو، البعثات هاد والتقييم، بما في، وأنشطة الرص2020إلى  2018األعمال للفترة من تخطيط ، أخرى

 الثمانينوإلى االجتماع الحادي  والطلبات المقدمة ق من حيث حجم العمل في المستقبلعلى مؤسسات الصندو
  والثاني والثمانين.االجتماعين الحادي والثمانين  لاـعمأ ولدـج يف تاـلسياسا ائلـمسو

 ماع الثانياالجتلى إبقطاع خدمة التبريد المقرر تقديمها المعنية جمع المعلومات فيما يتعلق بالدراسة  اجتماعات
 (ج)) 80/76(المقرر  والثمانين

معهد اء ة مع خبرموظفي األمانترتيبات عقد اجتماع البيئة وتغير المناخ في حكومة كندا  يسرت إدارة      - 18
األمانة بمناقشة  ، لموظفي2018 نيسان /أبريل 18، في سمح االجتماعوفي كندا.  وتكييف الهواءالتبريد التدفئة و
طاع في قنية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربووإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تجربة 

 لتبريداغازات ر توافو غازات التبريد لمناولةمي ، بما في ذلك اإلطار القانوني والتنظيي كنداخدمة التبريد ف
 تصالحواالس يرلتدووإعادة ا االستردادلوجستيات واقتصاديات و د برامج تدريب واعتماد الفنيينإعداو البديلة

 وتكييف وخصائص وتشغيل الشركات المسؤولة عن تركيب وتجميع أنظمة التبريد غازات التبريدوالتخلص من 
 الهواء.

إلجراء  2018 أيار /مايو 30إلى  29من في الفترة عقدت األمانة اجتماعاً مع خبراء الوكاالت المنفذة       -19
. 5لمادة لدان ابمناقشات متعمقة بشأن المسائل المتعلقة باألنشطة في قطاع خدمة التبريد الجاري تنفيذها في 

ائح، وجمع فيما يتعلق باللو اركالجموتدريب ومساعدة  فنيينلل واعتمادتدريب المناقشات على هذه وركزت 
 ستخدمينالمامج وبرن تدوير وإعادة االستخدام، وأدوات الخدمة الإعادة االسترداد وو البيانات واإلبالغ عنها

 لتجميع والتركيب.لالفرعي  والقطاع النهائيين

 والتوظيف التزويد بالعمالة

كانون  /يناير 1) اعتبارا من P4تم اختيار السيد مولو عالم سيوم لمنصب رئيس وحدة نظم المعلومات (     -20
 آذار /مارس 1) اعتبارا من P4امج (نإدارة البر مديرة لمنصب زياوجوان وانج اختيرت السيدةو. 2018 الثاني

2018. 

 17) اعتبارا من G5امج (نإدارة البر تم اختيار السيدة ما لوردس نانيت غورين لمنصب مساعدو      - 21
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، أعيد تصنيف وظيفتي الخدمة العامة على )2(ب) ( 77/63 القراروعقب اتخاذ . 2018 شباط /فبراير
 .2018 ه/ حزيرانيوني 1 اعتبارا من )G6( مستوى

 ، وثالثةالتقييمولبرنامج عمل الرصد  استشاريينألربعة  التعاقدولتوظيف ا ترتيبات االنتهاء من وتم      -22
ب سيق الترتيتم تنولتقديم المساعدة البرنامجية. مستقلين  ومقاولين ات،عواستعراض المشراستشاريين لفريق 

مكتب ع م انينالحادي والثمالتحريريين وكتاب التقارير لالجتماع  مترجمينالتعاقدي للمترجمين الفوريين وال
 بيئة في نيروبي.برنامج األمم المتحدة لل

 ينالموظفوتدريب   تطوير

ب المباشر التدريو تامية لألمم المتحدة على اإلنترنالموظفون عددا من الدورات التدريبية اإللز حضر      -23
إلى  20من  ،تريالع لمكتب األمم المتحدة في نيروبي، في مونوجهاً لوجه الذي أجراه مركز إدارة المواهب التاب

 28، في متحدةكتب األخالقيات في األمم الم ظمههو برنامج تدريبي نوحوار القيادة،  2018 شباط /فبراير 23
 .2018 شباط /فبراير

، بعد 2017 انون األولك /ديسمبر 14في  2017استضافت األمانة امتحان البرنامج المهني للشباب لعام      -24
  في كندا. امتحان البرنامج المهني للشبابأن تم تعيينها كمركز 

 

 والمنظمات األخرى التفاقات البيئية متعددة األطرافالتعاون مع ا

  بروتوكول مونتريال

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فريق

يس المشارك) ، هما السيدة مارانيون بيال (الرئالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي عضوان من فريق زار      -25
إلجراء مناقشات مع موظفي األمانة بشأن  2018 آذار / /مارس 9الصندوق في ، أمانة والسيد دان فيردونيك
فريق التكنولوجيا والتقييم  المكلف بهفيما يتعلق بالعمل للمواد الهيدروفلوروكربونية التخفيض التدريجي 

جتماع تقرير اال هاقدمت األمانة عدداً من وثائق االجتماع بما فيواالقتصادي من خالل قرارات األطراف. 
للمواد التدريجي التخفيض تكاليف ة المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لالذي يتضمن الحال 5الثمانين

 .الهيدروفلوروكربونية

 التعاون في مجال المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا مع منظمة األمم المتحدة

مكانية إبيولوجي واليونسكو التنوع ال عرضت األمانة على منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة اتفاقية      -26
ادة ها واستعضمان استمرارية أعمالمن أجل صة من خالل مركز بيانات األمانة خدمات الحوسبة السحابية الخا

نة من فيد األماهذا العرض. سوف تستأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قبلت والقدرة على العمل بعد الكوارث. 
قلل ي، مما قد ممكنة خطة خدمة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بأقل تكلفةادلة واستمرارية األعمال المتب

 من تكاليف الصيانة.

على منظمة الطيران المدني الدولي ويساعد موظفو األمانة في مجال اإلعالم واالتصال والتكنولوجيا       -27
 موضوعياً لمرحلة ما قبل المشروع (التحليل المالي تنفيذ مشروع لبوابة مؤتمر بال أوراق. وقدمت األمانة خبيراً 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59الوثيقة    5
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في مونتريال على حماية البيئة من خالل  الرئيسيةوالتصميم واقتراح الحل الجاهز) لمساعدة وكالة األمم المتحدة 
قرر االنتهاء من المشروع في تم بالفعل إجراء العديد من المناقشات ومن الموفوائد االجتماعات غير الورقية. 

 .2019 ه/ حزيراننييو

ل ألوزون من خالأوراق التابعة ألمانة ابال مؤتمرات استضافة بوابة في أمانة الصندوق  واستمرت       -28
 .البوابة ورصد صيانةمستمرا ل اخادموقدمت  بيانات االفتراضي التابع لألمانةمركز ال

 المنظمات اإلقليمية

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية

عدد متالنشطة الصندوق متعلقة بأمادة ، قدمت األمانة المنتدى العربي للبيئة والتنمية استجابة لطلب من      -29
  .2018لعام السنوي لمنظمة التقرير األطراف في المنطقة العربية 
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  المرفق
 

  نتريالروتوكول موالتابعة لب لهيئات غيرإلى االمتعدد األطراف أمانة الصندوق  منمقدمة المعلومات المشورة و / أو ال
  

  االجتماع  مشورة األمانة / المناقشات التي أجريت / التفاعل

 صندوق التأقلم

على المعلومات التي قدمتها األمانة في الوثيقة  الحصولمتعدد األطراف بشأن الفوائد المكتسبة. يمكن الشرح سياسات الصندوق 
AFB/EFC.18/10  الموقع اإللكتروني:  منلالجتماع الثامن عشر للجنة األخالقيات والمالية https://www.adaptation-

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

  المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 81  .2018م لعا لمنتدى العربي للبيئة والتنميةاتقرير لمتعدد األطراف في المنطقة العربية العن تجربة الصندوق  مادة

  تغير المناخ)المعني ب، مركز بيو مركز المناخ وحلول الطاقة (سابقا

و  37/62 ين؛ نص المقرراإلضافةو UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59الوثيقتان 
 يقةالوثبفي المجال العام (المرفق الرابع عشر غير الموجودة مبادئ توجيهية بشأن تمويل التكنولوجيا و؛ 38/63

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1( لمختلف أنواع  والضرائب؛ مالحظات على رسوم ترخيص نقل التكنولوجيا
لقطاع  23- بونوالهيدروفلوروكر نفث التبغو نةهزة االستنشاق بالجرعات المقنأجو (ثاني أكسيد الكربون السائل المشروعات

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع إنتاجو ثاني أكسيد الكربون فوق الحرجو التبريد

 75  

  النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل والهواء المناخ تحالف 

 إلضافيةا تعاروللمش راتخياو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد عليها قفوالما اإليضاحية تعارولمشا علی عامة ظرةن
 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد اقةطلا دامستخا فيوتتمتع بالكفاءة  خللمنا يقةدلصا يلةدلبا تجياولولتکنا إليضاح

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40)بدائل متعدد األطراف لالالدراسات االستقصائية الممولة من الصندوق  نإحاطة بشأ. و
 تيلبلدان الافي  ة األجلالنظيف للحد من ملوثات المناخ قصيروالهواء المناخ تحالف لـالفرص الممكنة والمواد المستنفدة لألوزون؛ 

 الستعراضى عملية االتي يمكن تطبيقها علمتعدد األطراف الالدروس المستفادة من الصندوق و؛ يةتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
  .النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجلوالهواء المناخ تحالف لتمويل مشروعات  ورةالتقني ود

 75  

 تعارولمشل راتخياو دةلمعتما نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد اإليضاحية تعارولمشا نع عامة ظرةن، 72/40 ثيقةولا
 نيةوبرکوروفلوروکلودرلهيا وادللم اقةطلا دامستخا في ءةلکفااتتمتع بو خللمنا يقةدلصا يلةدلبا تجياولولتکنا إليضاح إلضافيةا

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد اإليضاحية طرافألا ددلمتعا دوقلصنا مشروعات نتائج تلخص يتل، ا(أ)) 71/51 ررلمق(ا
  .حتى اآلن دةلمعتما

74 

  مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

. الستشاريمتعدد األطراف كمورد أساسي لالجتماع السادس للمجلس االبناء القدرات في إطار الصندوق  تقديمي بشأنعرض 
  متعدد األطراف ووثائق المعلومات األساسية.المعلومات عامة عن الصندوق و

75 

 االتحاد األوروبي / البرلمان األوروبي

. 
ل المسائشأن بنائية ث، تلقى كبير الموظفين طلباً من البرلمان األوروبي إلجراء مناقشة اجتماع األطراف الخامس والعشرين خالل

ات ات للمساهمومقترح متعدد األطراف بما في ذلك الموارد الالزمة لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطرافالبالصندوق  المتعلقة
مل يشرح ع اصيرق اموجزلبرلمان األوروبي اممثلي لالموظفين كبير  قد، الفوائد المناخية. وبناء على ذلكاإلضافية لتمويل 

  متعدد األطراف.الالصندوق 

71 
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  االجتماع  مشورة األمانة / المناقشات التي أجريت / التفاعل

  األلمانية لتعاون االقتصادي والتنميةاوزارة 

 77  ائية الثنألمانيا وكالة ها تنفذوملخص للمشروعات المعتمدة التي  متعدد األطرافالمعلومات عن إنجازات الصندوق 

  ةعالميالبيئة المرفق 

لقدرة على اذات  تتكنولوجياالبدعم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  إزالة: استكمال اتعواستعراض أربع مشر
اد المو وإزالة، ؛ كازاخستانID 6046 ة، ومشروع مرفق البيئة العالميفي بيالروسياإحداث احترار عالمي منخفض 

في كفاءة لاذات  وزوناد المستنفدة لألالموالخالية من تكنولوجيات لخالل الترويج لفي كازاخستان من الهيدروكلوروفلوروكربونية 
المواد  إزالة إكمال؛ ID 6090 ةومشروع مرفق البيئة العالمي ،وتتمتع بالقدرة على إحداث احترار عالمي منخفضالطاقة استخدام 

في كفاءة لاذات  وزوناد المستنفدة لألالموالخالية من تكنولوجيات للفي طاجيكستان من خالل الترويج  الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد  إزالة كمالإ؛ ID 6030 يةمرفق البيئة العالمومشروع ، وتتمتع بالقدرة على إحداث احترار عالمي منخفضالطاقة استخدام 

في كفاءة لاذات  وزوناد المستنفدة لألالموالخالية من تكنولوجيات للفي أوزبكستان من خالل الترويج  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .ID 6003 يةمرفق البيئة العالمومشروع ، رة على إحداث احترار عالمي منخفضوتتمتع بالقدالطاقة استخدام 

80 

ع مرفق مشرو( استعراض مشروع إدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الحصاد في كازاخستان
  )ID 9184 ةالبيئة العالمي

76 

 في الوألما امستخدا بشأن ًرافكاأ )يةستان (تمويل مرفق البيئة العالممشروع بروميد الميثيل لكازاخل مقترحتعليقات على  قدمت
 ية.بمرحلة انتقالقتصاداتها تمر االتي  5بلدان المادة  غير البلدان في وزونلأل ةلمستنفدا ادلموا لةزاإل 6 العالمية لبيئةا مرفق رطاإ
لى عديل عتدخال إلفي اجتماعات بروتوكول مونتريال األخيرة فيما يتعلق بمقترحات  التي أجريت معلومات عن المناقشاتو

  البروتوكول.

75 

سياسات ل اوفقن) استعراض مشروع (إدخال بدائل للمواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الحصاد في كازاخستا
  الصندوق وتوجيهاته

72 

 إلى 5ة من ي الفترفسيعقد كان الذي  يةربعين لمجلس مرفق البيئة العالمتلقت أمانة الصندوق دعوة لحضور االجتماع الخامس واأل
ئة يس مرفق البينفيذي ورئ، رحب الرئيس التديوة أخرى إلى كبير الموظفين الجد. وفي رسالة دع2013 تشرين الثاني /نوفمبر 7

ط الروابديد ال وتجبموجب بروتوكول مونتري مساعدة لألطراف للوفاء بالتزاماتهبتجديد التعاون السابق في تقديم الم يةالعالم
مجلس بسبب ماع ال، أبلغ كبير الموظفين الرئيس التنفيذي أن أمانة الصندوق لن تتمكن من حضور اجتالتاريخية. وردا على ذلك

انة مرفق قة مع أمالزيز العالمدير التنفيذي بأنه يتطلع إلى مقابلتها بهدف تع أفاد، لسبعين؛ ومع ذلكلالجتماع الحادي وا التحضيرات
  .ةالبيئة العالمي

71 

قديم تعليقات لت ةلعالميالبيئة اات التابع لمرفق شاركت األمانة في اجتماع الفريق االستشاري التقني المعني بالمواد الكيميائية والنفاي
 يةبيئة العالممرفق ال توجيه التجديد السادس لمواردمن أجل ري للمواد الكيميائية والنفايات على مشروع استراتيجية المجال البؤ

)GEF-6 .(ةيميتضمن مشروع االستراتيجية أنشطة بروتوكول مونتريال ذات الصلة بمرفق البيئة العالو.  
69 

بالتعاون  المتعلقة ئلالمسا بشأن التنفيذي لمرفق البيئة العالمية والستين كان هناك تبادل للمراسالت مع المديرمنذ االجتماع السابع 
عن تنفيذ  لعالميةامتعدد األطراف / مرفق البيئة الالنظر في إمكانية إصدار منشور مشترك للصندوق  ىي التمويل. وجربين آليت

  خمس والعشرين الماضية.بروتوكول مونتريال على مدى السنوات ال
68 

 حكومة فرنسا

 77  متعدد األطراف.المعلومات عن طرائق الحصول على مساهمات إضافية في الصندوق 

  للمناخصندوق األخضر ال

ية: بطرائق اإلبالغ عن التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة الوثائق التالالمتعلقة وثائق االجتماعات  تشمل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59  ،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43.  

81 

 80  .ديتزايالو رميسّ المتعدد األطراف فيما يتعلق باإلقراض المؤتمر لتقديم معلومات عن ممارسات الصندوق الدعوة 
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  االجتماع  مشورة األمانة / المناقشات التي أجريت / التفاعل

ً  قدم  العلمي يق التقييمتصادي وفرلتكنولوجيا والتقييم االقلوثائق ذات الصلة بفريق ال ة األوزونألمان اإللكترونيعلى الموقع  رابطا
منها:  مورجملة أي ف المقدمةوثائق شملت الو. سؤول االتصاالت في أمانة األوزون، وكذلك مقدمة لموفريق تقييم اآلثار البيئية

ض التقديمي العرو ،رهاته ومبادئه التوجيهية ومعاييمتعدد األطراف وإجراءالسياسة الصندوق و يذيةللجنة التنفالكتاب التمهيدي 
تخطيط ل بل الدورةقوثائق ما  منأمثلة و التحديات"و جازاتاإلنو نموذج األعمالو متعدد األطراف: الحوكمةالالمعنون "الصندوق 

 بالغلإلشادات إروقوالب خطة العمل و اتعووالتقييم وتقارير إنجاز المشررصد برنامج عمل الو األعمال ومقترحات المشروعات
  وبرنامج عمل الرصد والتقييم. التقييمين بشأن التعزيز المؤسسيتقارير عن و المرحلي

77 

 76   طراف.األعدد متالخبرة أمانة الصندوق في وضع ترتيبات قانونية مع الكيانات المنفذة وإنشاء نظام إبالغ مرحلي للصندوق 

اعات في اجتمالتي أجريت معلومات عن المناقشات ومتعدد األطراف المعلومات عن مؤشرات األداء الموضوعة للصندوق 
ة الخاص المحاسبمعلومات عن إطار الرصد وولى البروتوكول بروتوكول مونتريال األخيرة فيما يتعلق بمقترحات إدخال تعديل ع

مبادئه ومتعدد األطراف وإجراءاته المتعدد األطراف بما في ذلك الفصل الحادي عشر من سياسات الصندوق البالصندوق 
  متعدد األطراف.العرض حول بناء القدرات في إطار الصندوق و يهية ومعاييره (الرصد والتقييم)التوج

75 

وحدة مال الموخطط األع أنشطة األمانة ووضع الصندوق تشملوعينة من الوثائق الرئيسية  متعدد األطرافالعرض عن الصندوق 
متعدد لالصندوق مزيد من التفاصيل والمناقشات حول اووورقات السياسات.  اتعووالتقارير المرحلية وعينة من مقترحات المشر

  األطراف.
74 

قد ووضع السياسات وع اتلمشروعل هعملية استعراض تشمل متعدد األطرافالاف وتشغيل الصندوق نظرة عامة على أهد
  وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية. االجتماعات

72 

لحضور  دعوةمع  2013 أيلول /سبتمبر 24متعدد األطراف في اللصندوق ا ةالمؤقتلمناخ لصندوق األخضر الأمانة  راسلت
متعدد الوق أن وضع المراقب للصند ذكرترغم أن الرسالة  ، مراقببصفة لس الصندوق األخضر للمناخ االجتماع الخامس لمج

 10إلى  8من  ي الفترةفلم تتمكن أمانة الصندوق من حضور اجتماع مجلس اإلدارة الذي انعقد و. بعد تم الموافقة عليهتاألطراف لم 
 ألولشرين ات /أكتوبر 21، بسبب التحضيرات لالجتماع الحادي والسبعين. وأبلغت رسالة أخرى بتاريخ تشرين األول /أكتوبر
ه تمت وأن  ،2014 اطشب /فبراير 21إلى  19من في الفترة أمانة الصندوق بأن االجتماع القادم للمجلس سيعقد في إندونيسيا  2013

مانة الصندوق أ، كما طلبت من B.04/15تعديل على المقرر المتعدد األطراف بموجب الللصندوق  صفة مراقبمنح الموافقة على 
  تصال.لالترشيح شخص 

71 

  مدرسة جرينوبل لإلدارة

ت ن منحنياعدراسة إجراء متعدد األطراف وعملية الموافقة على المشروع من أجل المعلومات عن سياسات وإجراءات الصندوق 
  .تعلم التكنولوجيا

80 

   ةم اإليكولوجيي بالتنوع البيولوجي وخدمات النظالحكومي الدولي المعن المنبر

 75  .في االجتماع لمشاركين / المندوبينلمعلومات عن الممارسات المتعلقة بالدعم المالي 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/2 
 
 

10 

  االجتماع  مشورة األمانة / المناقشات التي أجريت / التفاعل

  وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة

متعدد لار الصندوق ي إطاف ى الدول النامية الجزرية الصغيرةموجز محدث للمعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتمويل المقدم إل
 /نوفمبر 7و  ألولتشرين ا /أكتوبر 20تم تقديم المزيد من التوضيحات في و. 2015 شباط /الذي سبق تقديمه في فبرايراألطراف، 

  .2016 تشرين الثاني
77 

مة األمم ت منظو"استعراض األنشطة والموارد المكرسة للتصدي لتغير المناخ في مؤسسا المعنونة تعليقات على مشروع الوثيقة
 في إطار رةة الصغيى الدول النامية الجزريالمعلومات الموضوعية موجز المساعدة التقنية والتمويل المقدم إلتشمل و المتحدة.

  دد األطراف المعتمدة لكل بلد.متعالالصندوق  اتعوشاملة عن مشراألطراف ومعلومات  المتعددالصندوق 
74 

 73  أكملت األمانة استبيانا يتعلق باستعراض األنشطة والموارد المكرسة للتصدي لتغير المناخ.

تمر ريو ا بعد مؤممتعدد األطراف في التقرير المعنون "استعراض اللمعلومات المتعلقة بالصندوق لتعليقات وتصحيحات الوقائع 
  داخل منظومة األمم المتحدة".للحوكمة البيئية  20+

72 

ومة داخل منظ 20 + بعنوان "استعراض إدارة البيئة في مرحلة ما بعد مؤتمر ريو 2013فيما يتعلق بالتقييم / االستعراض لعام 
صائص عدد وخ، قدمت األمانة إلى وحدة التفتيش المشتركة معلومات عن هيكل الصندوق ومستويات التمويل و"األمم المتحدة

ريخ انة وتالمشروع وتكاليف الدعم ومستويات موظفي األمعلى اعملية الموافقة و اتاالجتماعات والمشاركين في االجتماع
تفاقات لتنسيق مع االوالتخطيط االستراتيجي والتآزر وا الحوكمةوطرائق التنفيذ واالمتثال وإطار  2013إلى  2006الموافقات من 

للجنة االجغرافي  لتوازنوالتقييمات العلمية والدعوة والتوعية واإلدارة والتوزيع الجنساني وا البيئية المتعددة األطراف األخرى
  التنفيذية واألمانة.

70 

  كفاءة التبريد لكيغالي صندوق 

 80  متعدد األطراف.الرسمي لتجربة الصندوق الغير  التقاسماستمرار 

تعلقة بكفاءة مؤسسة خيرية بشأن المسائل الم 19المدير وممثل آخر لصندوق كيجالي لكفاءة التبريد، الذي سينسق عمل  زار
رفة المزيد عن الصندوق لمع 2017 كانون الثاني /يناير 26، األمانة في فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي الطاقة والتبريداستخدام 

سات الخيرية مليون دوالر أمريكي من المؤس 53إلى تخصيص حوالي  لكفاءة التبريد غاليكيصندوق يهدف ومتعدد األطراف. ال
ألكثر من م العادعم ال تقديم المزيد منللدعم الموجه من خالل البرامج القطرية في عدد صغير من البلدان و 2017بحلول نهاية عام 

لخص يعرض تقديمي وية للجنة التنفيذ الكتاب التمهيديالمعلومات المقدمة وتشمل الطاقة. استخدام تحسين كفاءة من أجل  بلدا 100
 اتعوشرقترحات المدليل إلعداد مو التقارير المرحلية والماليةمبادئ توجيهية لتقديم و متعدد األطرافالكيفية عمل الصندوق 

توثيق عراض التعزيز المؤسسي واستب المعنية UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5وثيقة الو اتقوالب تقارير إنجاز المشروعو
  .المرافق 74/51المقرر 

78 

  مختبر لورانس بيركلي الوطني

 80  ء الغرفالتبريد في تكييف هوا غازقدمت األمانة تعليقات على مشروع تقرير عن فرص ومخاطر تحسين الكفاءة وانتقال 

  مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية 

 Word.(  81اة (ملف ) وشرح األدPDF) والدليل (Excel المتعدد األطراف بما في ذلك األداة (ملفلصندوق لمؤشر التأثير المناخي 
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  اماتا بشأن الزئبقناتفاقية مي

بشأن  ة ميناماتايع اتفاقي، تلقت األمانة دعوة من حكومة اليابان لحضور مؤتمر المفوضين العتماد وتوق2013 ه/ تموزفي يولي
، لم تتمكن مع ذلكفي كوماموتو وميناماتا، اليابان. و 2013 تشرين األول /أكتوبر 11إلى  9في الفترة من  ي عقدذالزئبق، ال

  األمانة من الحضور.
71 

  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

ربونية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكمسائل سياسة ب المتعلقةوثائق اللجنة التنفيذية لما قبل الدورة 
)1UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev. و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 to 78/9 
التصويبات و بما فيها  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 to 80/56و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45-79/48و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59للمواد التدريجي  التخفيضتكاليف يهية لمات عن حالة وضع مبادئ توج) ومعلو
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59) على النحو الوارد في تقرير االجتماع الثمانين للجنة التنفيذيةالهيدروفلوروكربونية 

81  

  مراجعي حسابات األمم المتحدة

دة ألمم المتحابرنامج متعدد األطراف والمعلومات األخرى بما في ذلك البيانات المالية المؤقتة لالمعلومات أساسية عن الصندوق 
م التقييم لعاوج عمل الرصد برنامو مرحليتقرير و والمصروفاتتقرير عن المساهمات و متعدد األطرافالللبيئة بشأن الصندوق 

  .وغيرهم دليل السياسات واإلجراءاتلورابط  2015
75 

  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 لدفيئة غيراغازات  لفوائد التخفيف من اإلجراءات والمبادرات والخيارات لمعالجة انبعاثات التقنيتعليقات على مشروع الملخص 
  ثاني أكسيد الكربون

74 

تفاقية األمم المتحدة لحضور الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في ا 2013 تشرين األول /تلقت األمانة دعوة في أوائل أكتوبر
يعقد في لذي ساوكول كيوتو اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة التاسعة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت

 قية األمم المتحدة اإلطاريةكبير الموظفين أمانة اتفا أبلغو. 2013 الثانيتشرين ا /نوفمبر 22إلى  11من في الفترة ، وارسو.، بولندا
اتفاقية  عوة أمانةلالجتماع الحادي والسبعين. وباإلشارة إلى د التحضيراتالحضور بسبب  لن يتمكن منأنه ببشأن تغير المناخ 

مي ير رسغد اجتماع ، اقترح عقاجتماع األطراف الخامس والعشرين األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى حضور
ر المناخ بأن ة بشأن تغيإلطاريالستغالل الفرص المحتملة للتعاون بين األمانتين. ورد األمين التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم المتحدة ا

ل ك التقى ممثلوو ، سوف يرتب لالجتماع معه ثنائياً.نامج التخفيف والبيانات والتحليل، الذي سيحضر اجتماع األطرافمنسق بر
  .جة إلى ذلكت الحامن األمانتين وناقشا بطريقة غير رسمية الطرق التي يمكن أن تتعاون فيها األمانتان في المستقبل كلما دع

71 

  ، شعبة التجارة والبيئةالتجارة العالمية منظمة

ية التجارة العالمللجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة االتفاقات البيئية متعددة األطراف  تحديث مصفوفة
)https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm(  

75 
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