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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
 

  أنشطة األمانة

 مقدمة

 للجنة التنفيذية.الثالث والثمانين تعرض هذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع         -1

 للجنة التنفيذيةالثالث والثمانين االجتماع إخطار بقرارات 

والسيدة  االجتماعوالمشاركين اآلخرين في  إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية 1الثالث والثمانينتقرير االجتماع  أرسل      -2
على اإللكتروني متعدد األطراف العلى موقع الصندوق  وضعو، لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ةالتنفيذي ةالمدير ،إنغر أندرسن

متعلقة بالموافقات على المشروعات وتمديد المشروعات اإلنترنت. وتم إبالغ مقررات االجتماع الثالث والثمانين الشبكة 
الذين لم بيانات البرنامج القطري  ، وتقاريرالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  إدارة ديم شريحة خطةتق ات فيريتأخالو

بلدان غير من إلى بلدين  نخطابا أرسل وكذلك. والمنفذة المعنية، والوكاالت الثنائية 5المادة بلدان من  بلدا 102، إلى يقدموا بعد
جتماع تلخص القرارات المتخذة ووضعت على الموقع االفي الصندوق. كما تم إعداد وثيقة ما بعد  ابشأن مساهماتهم 5المادة 

 متعدد األطراف.الاإللكتروني للصندوق 
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 الثالث والثمانيناالجتماع اإلجراءات المتخذة عقب 

 التخفيضتنفيذ ل سريعاللبدء ابتقديم دعم  واتعهد الذين 2ينإلى حكومات البلدان المانح تطاباأرسل كبير الموظفين خ     -3
. الثالث والثمانين، أوضح فيها المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي التي نوقشت في االجتماع للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

  ف.متعدد األطراالوطلب موافقتهم على تحويل األرصدة من المساهمات اإلضافية إلى الحسابات العادية للصندوق 

 اتعومشرللاستخالص المعلومات ذات الصلة من التقارير النهائية  في األمانة استمرت، 3(ب) 81/16استجابة للمقرر و     -4
الجدوى لتبريد االحترار العالمي ودراسات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذوي القدرة المنخفضة إلحداثلبدائل  اإليضاحية

، من جملة أمورالمعنية من أجل،  والمنفذةالمعلومات مع الوكاالت الثنائية هذه  تقاسم تموالتنفيذية.  اللجنةإلى  ينالمقدم المناطق
 تم تحرير النص النهائي وتحويله إلى صحائف وقائع تم وضعها على موقع األمانةو. ممن اتساق المعلومات الواردة فيه لتحققا

 .اإللكتروني

 الرابع والثمانين التنفيذيةللجنة اجتماع التحضير ال

كانون  /ديسمبر 20إلى  16، الذي سيعقد في مونتريال في الفترة من الرابع والثمانينالترتيبات اللوجستية لالجتماع  تمت      -5
على النحو الوارد في الوثيقة 5الرابع والثمانينأعدت األمانة وثائق االجتماع و 2019.4 األول

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/Inf.1 .أعدت األمانة أيضا ست وثائق الجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي و
األمانة قواعد البيانات والوثائق الموجزة والمبادئ وحدثت استعرضت وكذلك . الرابع والثمانينسيعقد على هامش االجتماع 

 .6التنفيذيةالتوجيهية 

ة ومعلومات الفرنسية واإلسبانيوليزية كباللغات العربية والصينية واإلن وثائق االجتماعيحتوي إلكتروني تم إنشاء موقع و     -6
 متعدد األطراف.اللصندوق ل اإللكتروني والثمانين على موقعالرابع لوجستية لالجتماع 

 التي نفذت والمهمات تضراالجتماعات التي حُ 

  الموظفينكبير  تاممه

 2019 ه/ تموزيولي 5إلى  حزيرانه/ يوني 28) من (تايلند بانكوك

الجتماع إدارة البرامج في ا وأربعة من كبار موظفي قووظفين اإلداريين وإدارة الصندكبير المو شارك كبير الموظفين       -7
، جامرارة البظفي إد، إلى جانب اثنين من كبار مو. وشارك كبير الموظفينالحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية

، وعاتوالمشر ةريمج القطاالبربيانات تقارير ا عرضاً نيابة عن األمانة بشأن في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذ وقدمو
 لقة بتعديلائل المتعلتقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية في المسل وملخص، إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوحالة 

القطرية  همبيانات برامجبالغ المتعلقة بإ ملتزاماتهال 5المادة بلدان لمتعلقة بعدم امتثال العديد من ائل اكيغالي. كما نوقشت المس
  .5وكذلك خطة العمل للعودة إلى االمتثال للعديد من بلدان المادة 

                                                 
، المملكة المتحدة نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويسرا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، إيرلنداأستراليا، كندا، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا،   2

   والواليات المتحدة األمريكية. ،الشمالية وإيرلندايطانيا العظمى لبر
المنفذة حتى اآلن من خالل منتجات االتصاالت المخصصة اإليضاحية  اتعومشرال، نتائج في جملة أمور، تتقاسمة التنفيذية من األمانة أن طلبت اللجن  3
  ثل صحائف وقائع المشروع.م
عدم أُرسلت خطابات دعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب االجتماع الثالثين لألطراف ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ بموجب إجراء   4

لبيئة العالمية  انفذة ومرفق الت الموزون والوكااألمين التنفيذي ألمانة األو ذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةاالمتثال لبروتوكول مونتريال والمدير التنفي
  والمنظمات غير الحكومية.

تم إعداد حالة المساهمات والمصروفات وحالة المساهمات وتم إعداد جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية.    5
  اإلضافية باالشتراك مع أمين الصندوق.

دليل تقديم األنشطة و؛ 2019مايو  حتىلتوجيهية والمعايير السياسات واإلجراءات والمبادئ او 2019 أيار /مايو حتىالمعتمدة  اتعوالمشر جرد  6
لمواد ادارة إزالة إخطط دليل تقديم شرائح و؛ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعداد المرحلة األولى من خطة إدارة إلدليل و التمكينية

نية من لمرحلة الثال تقديم ادليو؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدليل اإلعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة و؛ روفلوروكربونيةالهيدروكلو
 اتمشروع تقديم دليلو؛ نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربودليل تقديم شرائح خطط إدارة إزالة و؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة 

   التعزيز المؤسسي. اتعو؛ ودليل تقديم مشرالمستقلةاالستثمارية  الهيدروفلوروكربون
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 لخدمة الجيدةادمج ممارسات ب المعنيةوحضر ممثلو األمانة أيضاً "حلقة العمل المواضيعية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة        -8
مع  ا اجتماًعاعقدوا أيضً لفنيي خدمات التبريد وتكييف الهواء". ووالتدريب التعليم التقني والمهني و الوطني أنظمة التأهيلفي 

دوا وعق ،غير المتوقعة 11 -الكلوروفلوروكربونانبعاثات لوجيا والتقييم االقتصادي بشأن فرقة العمل التابعة لفريق التكنو
 يومع ممثل اتعويذ المشربتنفالمسائل المتعلقة والوكاالت الثنائية والمنفذة بشأن  5بلدان المادة اجتماعات ثنائية مع عدد من 

 ة.ن األحداث الجانبيالعديد م وا، وحضرالصندوق التي لم تسدد بعد إلىلمناقشة المساهمات  5بالمادة  المشمولينالبلدان غير 

  2019 آب /أغسطس 17إلى  9نيروبي (كينيا) من 

جاملة مزيارة فين كبير الموظ جرىأ، (اليونيب) ة للبيئةلبرنامج األمم المتحد ةالجديد ةالتنفيذي ةبناًء على دعوة من المدير       -9
قسم الدير مو، مسويا جويس ، السيدةةالتنفيذي ة، ونائبة المدير، السيدة إنغر أندرسنةالتنفيذي ة. واجتمع مع المديراليونيب لمقر

، ألوزوناعمل  امجبرنالقائم بأعمال رئيس واألمين التنفيذي ألمانة األوزون و ومدير شعبة خدمات الشركات ،أيضا يالقانون
ثًا لمعينة حديالقيادة موظفين من األقسام األخرى. وكان الغرض من هذه المهمة هو إقامة عالقة عمل جيدة مع او الخزانةأمين و

 األوزونووق الصند وأمانتي، ومواصلة وتعزيز التعاون بين وشعبة خدمات الشركات التابعة له متحدة للبيئةلبرنامج األمم ال
  .والقسم القانوني

 2019 أيلول /سبتمبر 5مكسيكو سيتي (المكسيك) 

المكسيك  ازات التي تمكنتإلنجلغير رسمية لممثلي حكومة المكسيك، حيث قدم عرًضا  زيارةكبير الموظفين  أجرى        -10
  ا.ها حاليً ري تنفيذها أو إعداداجالمتعدد األطراف وناقش حالة المشروعات المن إنجازها بدعم من الصندوق 

 2019 أيلول /سبتمبر 18إلى  14 من جينان (الصين)

ع مع في الصين واجتم العالمي ألوزونايوم رك كبير الموظفين في االحتفال ب، شابناًء على دعوة من حكومة الصين        -11
ية الحيوبيئة البيئة وال ثنائية مع ممثلي وزارةمناقشات أجرى و غانجي لي في الصين، سعادة السيدالحيوية وزير البيئة والبيئة 

لق يتع يمان فمة الصيكان الغرض من هذه الزيارة هو مواصلة تقديم المساعدة والدعم إلى حكووومكتب التعاون البيئي الدولي. 
 تعلقوما ي، حديدالتباذ الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنف عن، بما في ذلك تلك التقارير المطلوبة المتعددة التقارير المرحليةب
إلى  التي ستقدم، وطلبات التمويل ي الغالف الجويف 11-الكلوروفلوروكربون انبعاثاتلزيادة راءات المتخذة للتصدي اإلجب

 .ثمانينالرابع وال االجتماع

  2019 أيلول /سبتمبر 27إلى  23كييف (أوكرانيا) من 

األوزون في أوروبا وآسيا الوسطى" وأدلى ببيان افتتاحي وثالثة  موظفيحضر كبير الموظفين "اجتماع شبكة        -12
، واإلبالغ والتحقق واإلنفاذالرصد ، والمسائل المتعلقة بة التي اتخذتها اللجنة التنفيذيةعروض تقديمية تتعلق بالقرارات األخير

، في وقت التي لم تسدد بعدإلجراء مناقشة مع ممثل من حكومة أوكرانيا بشأن المساهمات  وأثناء تخطيطهخدمة التبريد. قطاع و
  7متعدد األطراف.الالمسائل المتعلقة بالصندوق  سيعالجلة حديثًا الممثل الذي كّ شَ الحكومة المُ  تعين، لم االجتماع

  2019 تشرين الثاني /نوفمبر 8إلى  تشرين األول /أكتوبر 31طاليا) من روما (إي

ف. كما لحادي والثالثين لألطرا، االجتماع اامجنبعة من كبار موظفي إدارة البر، إلى جانب أرحضر كبير الموظفين         -13
 ة عدداً مانظفو األعقد موواألطراف.  ات، واجتماع مكتب اجتماعحيث قدم عرًضا ة التنفيذحضر االجتماع الثالث والستين للجن

ة. متحدة للبيئلبرنامج األمم ال ةالتنفيذي ةمع المدير واالمنفذة، واجتمعواالت الثنائية والوك 5بلدان المادة من المشاورات مع ممثلي 
  كما دعموا عمل مجموعات االتصال ذات الصلة وحضروا العديد من األحداث الجانبية.
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 الموظفين اآلخرين تاممه

 2019 أيار /مايو 21نيويورك (الواليات المتحدة األمريكية) 

 انظمه يت، ال“يل كيغاليو التنفيذ الفعال لتعدنح”امج في حلقة العمل المعنونة نشارك أحد كبار موظفي إدارة البر       -14
سقي ، ومن5دة لوطنية من عدد من بلدان الماحدة األوزون اوالعمل ممثلي حلقة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. جمعت 

انة عرضاً مت األمقدو. أشخاص ذوي خبرة، وخبراء / لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من عدة مكاتب قطرية تابعة اتعومشرال
للمواد  لتدريجيمتعدد األطراف فيما يتعلق بالتخفيض االفي الصندوق  اتعوالمحرز في تطوير السياسات والمشر عن التقدم

 .الهيدروفلوروكربونية

 2019 آب /أغسطس 17إلى  11كورور (باالو) من 

جزر بلدان ي ف ةاألوزون الوطنيوحدات موظفي المسؤولين عن إدارة البرنامج "اجتماع شبكة  إحدى كبار تحضر     -15
ر ي بلدان جزمارك فاألوزون والج التوأمة لموظفي حلقةالمحيط الهادئ بشأن االمتثال لبروتوكول مونتريال بعد كيغالي" و "

لتي ، اةكربونيدروفلوروالمواد الهيالرصد واإلنفاذ للمواد المستنفدة لألوزون ومراقبة تجارة آلية المحيط الهادئ بشأن تعزيز 
مت عرضاً قدولهادئ. االمحيط واالمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة آلسيا  علىنظمها المكتب اإلقليمي لبرنامج المساعدة 

وحدات  لثنائية معاعات اعن قرارات اللجنة التنفيذية وعن مسائل الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ. كما عقدت عددًا من االجتم
 ن الوكاالتممحتمل  د الهيدروكلوروفلوروكربونية ومع شريكتنفيذ خطط إدارة إزالة الموا بشأناألوزون الوطنية في المنطقة 

  الثنائية.

  2019 أيلول /سبتمبر 19إلى  14بيروت (لبنان) من 

، وشارك كييف الهواءعلى خدمات التبريد وتافتتاح مركز التدريب المسؤولين عن إدارة البرنامج كبار  أحدحضر         -16
امج األمم ابع لبرناالمتثال الت علىبرنامج المساعدة ، الذي نظمه ون في غرب آسيا"مي لمسؤولي األوزفي "االجتماع اإلقلي

 المواديل متعدد األطراف لتحوالالتي يدعمها الصندوق  الشركاتزيارة ميدانية للعديد من  وأجرى. المتحدة للبيئة
ة تنفيذ لمناقش األوزون من بلدان غرب آسيا. كما عقد عددًا من االجتماعات مع مسؤولي وحدة الهيدروكلوروفلوروكربونية

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت

 تشرين األول /كتوبرأ 11إلى  9مشترك بين الوكاالت في مونتريال في الفترة من التنسيق الاألمانة اجتماع  نظمت      -17
االت الوك ممثليو ،ياباننائية في كندا وألمانيا والالوكاالت الث المشاركون موظفي األمانة وأمين الخزانة وممثلي. وشمل 2019
 المنفذة.

 ،والثمانين الرابعلالجتماع  د من المسائل المتعلقة بالتحضيرسمح اجتماع التنسيق لألمانة والوكاالت بمناقشة العديو        -18
 موادال لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري الذي يتضمن استهالك المنقحومسودة النموذج ، من بين أمور أخرى

ة بات المقدمميع الطلاكتمال جو؛ ات في إطار وظائف الرصد والتقييمحالة التقييمو؛ تعديل كيغاليل الهيدروفلوروكربونية وفقا
وطلبات  ريةالجاة زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيوشرائح خطط إدارة إ إلى االجتماع (على سبيل المثال، خطط العمل

رير إنجاز وتقا غلإلبالتطلبات المحددة وتقارير المشروعات ذات الم سسي والتقارير المرحليةالتعزيز المؤ اتعوتجديد مشر
 ز المستخدمافتقرير عن خطط حو ومسودة؛ الشريحةطلب في تقديم  اتتأخيرمن الالرئيسية لعدد  والمشكالت؛ )اتالمشروع

متكامل وازي أو الفيذ المتالتنآثار تحليل  ومسودة؛ وكربونيةالنهائي الممولة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور
 نظمةأة عامة على نظرو؛ للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي والتخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةألنشطة 

 اتعول مشرظور الجنساني؛ واستعراض تمويتعميم مراعاة المنو؛ المنفذينالترخيص والحصص والغ والتحقق الرصد واإلب
  التعزيز المؤسسي.
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 والتوظيف التعيين

دارة إل معاونوظيفة غل تم ش، معايير التقييم في األمم المتحدةعالوة على عملية التوظيف التنافسية التي التزمت ب      -19
بوابة  على الوظيفتين أعلن عن كلتا . BL 1114((P-4)دارة البرنامج (إلووظيفة موظف   (G-5))BL 1307البرنامج (
 (P-4)والسيدة مريان فيغا   (G-5)، وتم االنتهاء من عملية االختيار باختيار السيدة دومينيكا آنا سويك ألمم المتحدةلالوظائف 

 حالة الوظائف الشاغرة هي:       -20

ألمم المتحدة، لالوظيفة الشاغرة على بوابة الوظائف  أعلن عن. (D-1)نائب كبير الموظفين  - BL 1102  )أ(
 ؛وعملية االختيار جارية

مم لألشاغرة على بوابة الوظائف فة الالوظي أعلن عن. (P-4)دارة المعلومات إلموظف  - BL 1108  )ب(
 ؛يفةالوظتلك م مؤقتًا ألداء مها لمدة قصيرةتم تعيين موظف والمتحدة وعملية االختيار جارية. 

نتيجة  اكانت لشاغرتانالوظيفتان ا هاتان). G-5امج (نإلدارة البر معاونان - BL 1313و       BL 1305(ج) 
 لمدةين موظف ، تم تعيالتوظيفعملية  بدأت وعندما. 2019 أيار /مايو 1اثنين اعتبارا من موظفين لترقية 
  .وظيفتينإحدى المؤقتا ألداء مهام  ةقصير

لفريق  مستشارين اثنينو، ارين لبرنامج عمل الرصد والتقييملثالثة مستش التعاقدوالتوظيف  إجراءاتتم االنتهاء من       -21
ين مين الفوريللمترج تم تنسيق الترتيبات التعاقديةو، وثالثة متعاقدين فرديين لتقديم المساعدة المؤقتة. استعراض المشروع

في  مم المتحدةمكتب األووالثمانين مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  الرابع التحريريين وكتاب التقارير لالجتماعوالمترجمين 
 نيروبي.

، سأل كبير الموظفين اللجنة عما إذا كان يمكنه تقديم طلبات إلى إدارة الموارد البشرية والثمانين الثالث الجتماعافي       -22
 الرابع الجتماعافي ميزانية األمانة التي ستقدم إلى  س نتائجهستنعكوظائف،  ةرسمي لثالثاليف تصنالفي نيروبي إلعادة 

المستقبلية  هااحتياجاتولألمانة أوضح للموارد المتاحة  استعراض عامللجنة التنفيذية بالحصول على  يسمح، بعد ذلكو. والثمانين
في تقريرها عن أنشطة األمانة المقدمة إلى االجتماع  األمانة أن تدرجُطلب من و، اآلثار المالية لمقترحات التوظيفوتقييم 
(ب)).  83/1 مسؤوليات كل وظيفة (المقرروأدوار واألمانة  التوظيف فييوضح هيكل  اتنظيمي امخططوالثمانين  الرابع

  8ل.(هـ) من جدول األعما 4، سيتم تقديم هذه المسألة في إطار البند مناقشة شاملةإجراء لتسهيل و

 تطوير الموظفين والتدريب

 نترنت.اإل عن طريق شبكةمن الدورات التدريبية اإللزامية لألمم المتحدة  اعددجميع الموظفين  نفذ       -23

 مسألةشأن ب - ي األمم المتحدةكتب األخالقيات فوهو برنامج تدريبي إلزامي نظمه م - ألمم المتحدةاقيادة م حوار ونُظ       -24
 منع تضارب المصالح.

ر برنامج األمم المتحدة مق، أجراه موظفون من ظام أوموجانل 2 التوسعة علىاستضافت األمانة تدريباً وجهاً لوجه و        -25
 األمانة. ن منيموظف. وحضر التدريب خمسة 2019 تشرين األول /أكتوبر 8، في للبيئة

ً و      -26 ي ف، نيروبي، كينيا ق، ُعقد فيواإلدارة وإدارة الصند للموظفين في ُصمم مشتركا اأكاديميحضر موظفان تدريبا
رصة للقاء الموظفين الف قواإلدارة وإدارة الصند الموظفين في. واغتنم كبير 2019 تشرين الثاني /نوفمبر 8إلى  4الفترة من 

 وشؤون الموظفين.تناول العديد من المسائل اإلدارية والمعنيين في برنامج األمم المتحدة للبيئة 
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 المسائل اإلدارية

ل . وخال2019 األول كانون /في ديسمبر تنتهي مدته، الذي تعراض عقد إيجار مكتب األمانةاألمانة عملية اس أنهت       -27
 تالمشترياي وموظف ، استمرت األمانة في إجراء مشاورات وثيقة مع حكومة كندا ومقر األمم المتحدة في نيويوركهذه العملية

ق وق عن عممانة الصندتعرب أو. الحالي المبنىإيجار عقد تم اتخاذ قرار بتجديد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.  المعنيين في
 .1991منذ إنشائها في عام  الممنوحة لها العظيمةتقديرها لحكومة كندا على كرم الضيافة والمساعدة 

وجيا عدات تكنول، أجريت عملية شراء الستئجار مالمشتريات حدة بشأن مسائلقواعد وأنظمة األمم المتل وفقا       -28
يران ي منظمة الطفالثمانين والرابع تم االنتهاء من الترتيبات التعاقدية لعقد االجتماع ووالثمانين. الرابع المعلومات لالجتماع 

  المدني الدولي.

  األخرى المنظماتومتعددة األطراف الالتعاون مع االتفاقات البيئية 

ددة متعالع االتفاقات البيئية مكاملة عن حالة جميع المناقشات عامة ، أدرجت األمانة لمحة (ب) 79/1بالمقرر  عمالً       -29
 هذه الوثيقة.بفي المرفق األول  األخرى المعنيةالمنظمات واألطراف 

  

  مرفق البيئة العالمية

ام استخد"كفاءة  بشأن وعمشرلطلب مقدم من حكومة الهند  استعراضطلبت أمانة مرفق البيئة العالمية من األمانة      -30
الة ة إدارة إزتنفيذ خط ئجنتاأنشطة و / أو يما يتعلق بالتداخل المحتمل مع ، فلهند"في الطاقة لمباني الالهواء في أجهزة تكييف 

تعليقات لاوقدمت  بالطلاألمانة  واستعرضتمتعدد األطراف. الالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند بمساعدة من الصندوق 
  إلى مرفق البيئة العالمية.

  متعددة األطرافالاالتفاقات البيئية 

  أمانة األوزون

، قدمت أمانة الصندوق إلى أمانة األوزون وثيقة تحتوي على 2019 زيرانه/ حيوني 5(ب)، في  83/60لمقرر ل وفقا      -31
بالنظرة  المعنيةبالوثيقة  إرفاقهايمكن  لكي، 9يذنظرة عامة على نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص الحالية القابلة للتنف

االمتثال  وضمان من استعراضهااألطراف  يتمكنمتعدد األطراف والتي بموجبها الالصندوق  في إطارالعامة على اإلجراءات 
ماع ، وإتاحتها لألطراف في االجتمتعدد األطراف)الات بموجب الصندوق (مذكرة من أمانة الصندوق المستمر لشروط االتفاق

 .10(ب) 82/86لمقرر وفقا للفريق العامل مفتوح العضوية لالحادي واألربعين 

  منظمات األمم المتحدة

  للبيئة (اليونيب) برنامج األمم المتحدة

ج األمم مبرنا موظفين فيالرئيس نائب و لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، السيدة إنغر أندرسن ةذيالتنفي ةالمدير زارت     -32
ا عن ميع الموظفين. وأعربج وقابال 2019 تشرين الثاني /نوفمبر 19، األمانة في ، السيد رافائيل بيرالتابالنيابةالمتحدة للبيئة 

 واألمانة. اليونيبعلى زيادة مستوى تبادل المعلومات بين مقر  اوحثلعمل األمانة  اتقديرهم
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  اليونيب)( األمم المتحدة للبيئة التابع لبرنامج )OzonAction(عمل األوزون  برنامج

 مواضيعيةاجتماع الشبكة الإدارة البرنامج عن بُعد في " الموظفين فيشارك كبير ، 2019 تشرين األول /أكتوبر 8في       -33
 نظمه برنامج ، والذي)2019 تشرين األول /أكتوبر 9 - 6، سورينام (لمنطقة البحر الكاريبي"، الذي عقد في باراماريبو

عن القرارات  Skype عن طريق، من خالل تقديم عرض تقديمي األمم المتحدة للبيئة المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج
 إلنفاذ.لتحقق واالمتعلقة بالرصد واإلبالغ وا واألوجه الثالث والثمانينالتي اتخذتها اللجنة التنفيذية في االجتماع 

  أمانة األوزون

قدمت أمانة الصندوق إلى أمانة األوزون وثيقة تحتوي على ، 2019 ه/ حزيرانيوني 5(ب)، في  83/60مقرر وفقا لل     -34
بالنظرة  المعنيةبالوثيقة  إرفاقهايمكن  لكي، 11يذعامة على نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص الحالية القابلة للتنفنظرة 

االمتثال  وضمان من استعراضهااألطراف  يتمكنمتعدد األطراف والتي بموجبها الالصندوق  في إطارالعامة على اإلجراءات 
ماع ، وإتاحتها لألطراف في االجتمتعدد األطراف)الندوق (مذكرة من أمانة الصندوق ات بموجب الصالمستمر لشروط االتفاق

  .12(ب) 82/86لمقرر وفقا للفريق العامل مفتوح العضوية لالحادي واألربعين 

  األمم المتحدة المستدامة

امة دارة االستدإبشأن دارة القضايا دُعيت األمانة إلى تقديم عرض في االجتماع الحادي والثالثين لفريق األمم المتحدة إل     -35
فريق األمم  وضعو. 2019 تشرين األول /أكتوبر 11مونتريال في في ، في منظمة الطيران المدني الدولي ، الذي عقدالبيئية

 برامجووصناديق ت ع وكاالا على نطاق األمم المتحدة لقياس انبعاثات غازات الدفيئة من جمينهًجا منسقً المتحدة إلدارة القضايا 
 منلمتحدة ألمم اامكاتب  ية تمكنقدمت األمانة كيفو. والجهود المبذولة المشتركة لخفض االنبعاثات خططالاألمم المتحدة و

عتماد اتشجع على  مية التيالوطنية واإلقليمية والعال الصعدعلى  اتعوها الوكاالت في تنفيذ المشرالتي تنفذتعاون مع األنشطة ال
 -  لمستدامةم المتحدة اممثل عن األم زار، قبل االجتماعو. الهيدروفلوروكربونيةالمواد  تكنولوجيات صديقة لألوزون وخالية من

عمل ل عرضا وقدمب األمانة مكتزار  –ية بشأن إدارة االستدامة البيئفريق األمم المتحدة إلدارة القضايا هو مكتب يدير ويدعم 
لمتعلقة ااألهداف  كيفية مساهمة الصندوق في تحقيق بشأنفكار األنظر وال، مما أدى إلى تبادل وجهات لموظفينلهذا المكتب 

  الصديقة للبيئة.مكاتب األمم المتحدة عمليات ب

 خرىاألمنظمات ال

  (موبان) متعددة األطرافالشبكة تقييم أداء المنظمات 

 لمقترح بينااون على دعم التع افقةبالموالذي الثاني والثمانين القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية في االجتماع عقب        -36
تقييم ستهاللي للجتماع االمتعدد األطراف واالالفي تقييم الصندوق  متعددة األطرافالشبكة تقييم أداء المنظمات أمانة الصندوق و

شبكة ممثلو أمانة  ارز، 2019 شباط /في مقرها بباريس في فبراير متعددة األطرافالشبكة تقييم أداء المنظمات ستضافته الذي ا
ه/ يولي 17لى إ 15من ترة في الفاألمانة زاروا ، التقييم ينفذالخدمة الذي  وممثلو مقدم متعددة األطرافالتقييم أداء المنظمات 

. اتل واإلنجازالحوكمة ونموذج العم، بما في ذلك متعدد األطرافال. وقدم كبير الموظفين عرًضا عن الصندوق 2019 تموز
صيل اقشتها بالتفتمت منالتي ، األسئلة لطرح عدد من متعددة األطرافالشبكة تقييم أداء المنظمات لممثلي فرصة الأتيحت و

جميع  ون معها المقيّملتي نظممع موظفي األمانة. وأُبلغت األمانة أيضاً باالجتماعات اأيًضا خالل المقابالت الثنائية التي أجريت 
هم لتقديم تصال ببعض، وسيتم االأعضاء اللجنة التنفيذيةباالتصال قدمت األمانة بيانات و. المنفذة األربعة لصندوقا وكاالت

 مدخالت لعملية التقييم.

التقييم  تقرير مسودة الستعراضنة الفرصة لألما متعددة األطرافالتقييم أداء المنظمات شبكة تم االتفاق على أن تتيح و      -37
  قبل تقديمه إلى الحكومات األعضاء.
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  صندوق المناخ األخضر

ت مع موظفي وعقد عدداً من االجتماعا 2019 آب /أغسطس 26زار ممثل الصندوق األخضر للمناخ األمانة في       -38
 .ينهماب التعاون زيادةوإمكانيات  ينقوعلومات حول كيفية عمل كل من الصنداألمانة التي أتاحت فرصة لتبادل الم

مع  الطاقة داماستخ كفاءةبموظفي إدارة البرامج المعلومات المتعلقة بالمسائل المتعلقة  وكبيرتبادل كبير الموظفين و     -39
 ممثل للصندوق األخضر للمناخ على هامش االجتماع الحادي والثالثين لألطراف.

  )K-CEPكفاءة التبريد (لكيغالي برنامج 

هي ، )ITAD( إتاد منظمة ، قدمت األمانة مالحظات إلى)K-CEPكفاءة التبريد (لكيغالي بناًء على طلب من برنامج      -40
قطاع الطاقة في  استخدام تعزيز كفاءةل كفاءة التبريدلبرنامج كيغالي  منظمة تم تكليفها بالمساعدة في تطوير فهم أفضل لدور

التبريد.
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 المرفق األول

 بروتوكول مونتريالطراف في غير األهيئات المتعدد األطراف إلى المقدمة من أمانة الصندوق المعلومات الأو  /مشورة وال

  االجتماع  مشورة األمانة / المناقشات التي أجرتها األمانة / التفاعل

 صندوق التكيف

متعدد األطراف بشأن الفوائد المكتسبة. يمكن االطالع على المعلومات التي قدمتها األمانة في الوثيقة الشرح سياسات الصندوق 
AFB/EFC.18/10  على الموقع اإللكتروني: الجتماع الثامن عشر للجنة األخالقيات والمالية من ا 

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-
income-doc.pdf  

76 

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 81  .2018 ملعا لمنتدى العربي للبيئة والتنميةا متعدد األطراف في المنطقة العربية لتقريرالمقال عن تجربة الصندوق 

  ، مركز بيو لتغير المناخ)ركز حلول المناخ والطاقة (سابقًام

نص المقررين و؛ 1واإلضافة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54و، UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59 تانقيالوث
لوثيقة ابع عشر من الرا المرفقفي المجال العام ( غير الموجودةتوجيهية بشأن تمويل التكنولوجيا المبادئ وال؛ 38/63و  37/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1( تلفة منألنواع مخوالعوائد لتكنولوجيا مالحظات على رسوم ترخيص نقل او؛ 
لقطاع  32- كربونوالهيدروفلورو ،نفخ التبغو، جهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، أ(ثاني أكسيد الكربون السائل اتعوالمشر

  ).الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع إنتاجو، التبريد، ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج

75  

  قصيرة األجلالنظيف للحد من ملوثات المناخ  تحالف المناخ والهواء

 معنيةيدة درة جدمشاورات غير رسمية مع أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل بشأن مبا
قصيرة  ثات المناخلحد من ملولتحالف المناخ والهواء النظيف التابع لعمل ال فريقالتي تمت الموافقة عليها مؤقتًا من التبريد الفعال ب

 الطاقة داماستخ اءةبهدف تعزيز كف الجهات المعنيةلمساعدة في بناء قيادة رفيعة المستوى وتيسير التعاون بين من أجل ااألجل 
  ونتريال.مب بروتوكول بموجبالهيدروفلوروكربون  لمواد التبريدالتدريجي  التخفيضذ البلدان يتنف أثناءفي قطاع التبريد المحسنة 

83 

 توضيحلإضافية  اتعووخيارات لمشر ةللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيلمحة عامة عن المشروعات اإليضاحية المعتمدة 
 ةللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيالتكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40)ة من إحاطة عن الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون الممول. و
لبلدان افي ألجل اتحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة الفرص الممكنة لو؛ متعدد األطرافالالصندوق 

 االستعراضة على عملي الممكن تطبيقهممتعدد األطراف اللدروس المستفادة من الصندوق او؛ بمرحلة انتقالية متمر اقتصاداته الذين
  .تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل مشروعاتودورة تمويل  الفني

75  

ية إضاف اتعومشروخيارات ل ةالهيدروكلوروفلوروكربونيللمواد ، لمحة عامة عن المشروعات اإليضاحية المعتمدة 72/40الوثيقة 
 71/51(المقرر  ةوكربونيللمواد الهيدروكلوروفلورالتكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة  لتوضيح

  .اآلن حتىمعتمدة ال ةوكربونيللمواد الهيدروكلوروفلوراإليضاحية متعدد األطراف الالصندوق ، الذي يلخص نتائج مشروعات (أ))
74 

  مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

امة عمعلومات ومتعدد األطراف كمواد مرجعية لالجتماع السادس للمجلس االستشاري. البناء القدرات في إطار الصندوق لعرض 
  متعدد األطراف ووثائق المعلومات األساسية.العن الصندوق 

75 

  البرلمان األوروبياالتحاد األوروبي / 

يا حول القضا ثنائية كبير الموظفين طلبًا من البرلمان األوروبي إلجراء مناقشة استلم، اجتماع األطراف الخامس والعشرين خالل
تقديم لت ومقترحا متعدد األطرافالمتعدد األطراف بما في ذلك الموارد الالزمة لتجديد موارد الصندوق الالمتعلقة بالصندوق 

ضح ة موجزة توي إحاط، قدم كبير الموظفين لممثلي البرلمان األوروبلفوائد المناخية. وبناًء على ذلكمساهمات إضافية لتمويل ا
  متعدد األطراف.السير عمل الصندوق 

71 

  الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية

 77  ية.الة ثنائللمشروعات المعتمدة التي نفذتها ألمانيا بصفتها وكمتعدد األطراف وموجز المعلومات عن إنجازات الصندوق 

  مرفق التنمية العالمية

 84  كفاءة استخدام الطاقة ألجهزة تكييف الهواء في المباني للهند :مشروع واحد استعراض
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رة وقادلطاقة اتخدام مشروع واحد: تسريع اعتماد الراحة الحرارية المستدامة: االنتقال إلى مدن تتميز بالكفاءة في اس استعراض
  في الهند المناخعلى مواجهة تغير 

82 

ث إحدا لقدرة علىبدعم من تقنيات منخفضة ا ةاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني إنجاز إزالة: اتعواستعراض أربع مشر
المواد  وإزالة، كازاخستان في ID 6046مشروع مرفق البيئة العالمية و، االحترار العالمي في بيالروسيا

ون نفذة لألوزاد المستالموفرة للطاقة الخالية من الموفي كازاخستان من خالل الترويج للتكنولوجيات  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني
إزالة المواد تكمال ؛ اسID 6090مشروع مرفق البيئة العالمية و، لعالميوذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار ا

ن فذة لألوزواد المستنالموفرة للطاقة الخالية من الموللتكنولوجيات في طاجيكستان من خالل الترويج  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني
د الموا إزالة؛ استكمال 6030 مرفق البيئة العالمية ومشروع، وذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي

زون تنفذة لألواد المسالموفرة للطاقة الخالية من الموفي أوزبكستان من خالل الترويج للتكنولوجيات  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني
  .ID 6003مرفق البيئة العالمية  مشروعو، وذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي

80 

خستان ي كازااستعراض المشروع المتعلق بإدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الحصاد ف
  )ID 9184(مشروع مرفق البيئة العالمية 

76 

في ألموال استخدام ال قدمت أفكار ؛مرفق البيئة العالمية)من تمويل بتعليقات على اقتراح مشروع بروميد الميثيل في كازاخستان (
ير غ بمرحلة انتقالية متهتمر اقتصادا الذينالبلدان المواد المستنفدة لألوزون في إلزالة  6 رقم مرفق البيئة العالمية إطار مشروع

قترحات تعديل مفي اجتماعات بروتوكول مونتريال األخيرة بشأن  أجريتمعلومات عن المناقشات التي و. 5المادة بالمشمولين 
  وتوكول.البر

75 

سياسات ل اوفقن) استعراض مشروع (إدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الحصاد في كازاخستا
  متعدد األطراف ومبادئه التوجيهية.الالصندوق 

72 

 7إلى  5 ترة منعقد في الفجلس مرفق البيئة العالمية الذي تلقت أمانة الصندوق دعوة لحضور االجتماع الخامس واألربعين لم
ي ورئيس مرفق ، رحب المدير التنفيذالجديد كبير الموظفينوجهة إلى . وفي رسالة دعوة أخرى م2013 تشرين الثاني /نوفمبر

جديد ونتريال وتكول مب بروتوالبيئة العالمية بتجديد التعاون السابق في تقديم المساعدة إلى األطراف للوفاء بالتزاماتها بموج
اع المجلس ور اجتمحض تتمكن من، أبلغ كبير الموظفين المدير التنفيذي أن أمانة الصندوق لن . ورداً على ذلكالقديمةلروابط ا

لعالقة اهدف تعزيز بلتها بالمدير التنفيذي بأنه يتطلع إلى مقا أفاد، حضيرية لالجتماع الحادي والسبعين؛ ومع ذلكبسبب األعمال الت
  مع أمانة مرفق البيئة العالمية.

71 

لتقديم  يةيئة العالممرفق البات التابع للفريق االستشاري التقني المعني بالمواد الكيميائية والنفايا اتاجتماعأحد شاركت األمانة في 
فق البيئة مرللسادس االموارد تجديد  من أجل إرشادتعليقات على مشروع استراتيجية مجال التركيز للمواد الكيميائية والنفايات 

  ول مونتريالتضمن مشروع االستراتيجية أنشطة مرفق البيئة العالمية ذات الصلة ببروتوكو). GEF-6العالمية (
69 

ن بين لتعاولمتعلقة بااضايا بشأن الق التنفيذي لمرفق البيئة العالمية ، حدث تبادل للمراسالت مع الرئيسمنذ االجتماع السابع والستين
نفيذ تمية حول متعدد األطراف / مرفق البيئة العالالتم النظر في إمكانية إصدار منشور مشترك للصندوق وآليتي التمويل. 

  الماضية. 25بروتوكول مونتريال على مدار السنوات الـ 
68 

 حكومة فرنسا

مة ن جانب حكوثنائي ماون ال، التعفي جملة أمور، نوقشترنسية. وشملت القضايا التي زيارة مجاملة لوزارة االقتصاد والمالية الف
  .2023 -2021متعدد األطراف لفترة الثالث سنوات ال، وتجديد موارد الصندوق فرنسا

83 

 77  متعدد األطراف.اللصندوق في ااإلضافية  المساهماتق معلومات عن طر

 صندوق المناخ األخضر

علومات لمبادل اممثل الصندوق األخضر للمناخ األمانة وعقد عدًدا من االجتماعات مع موظفي األمانة مما أتاح فرصة لت زار
  لمزيد من التعاون.اوإمكانيات  ينقوحول كيفية عمل كل من الصند

84 

، الصندوقين هم كالتالمسائل التي  مناقشات غير رسمية بين كبير الموظفين ونائب األمين التنفيذي لصندوق المناخ األخضر بشأن
  على هامش الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة.

83 

 :ةق اإلبالغ عن التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة بما في ذلك الوثائق التاليتتعلق وثائق االجتماع بطر
UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67  و UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52   و UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59  و
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43.  

81 

 80  إلضافية.اتكاليف متعدد األطراف فيما يتعلق باإلقراض الميسر والالمؤتمر عبر الهاتف لتقديم معلومات عن ممارسات الصندوق 
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لى موقع ة عثار البيئيم اآل، وفريق تقييالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي للوثائق ذات الصلة بفريق قدم رابطو
  .أمانة األوزونفي تصاالت اال، وكذلك مقدمة لموظف شبكة االنترنتأمانة األوزون على 

؛ اييرهوجيهية ومعومبادئه الت ءاتهمتعدد األطراف وإجراالسياسة الصندوق و اللجنة التنفيذيةتمهيد : المقدمة الوثائقوتشمل 
بل ئق ما قثاومن أمثلة و؛ ج األعمال واإلنجازات والتحديات"متعدد األطراف: الحوكمة ونموذالالعرض المعنون "الصندوق و

 عمل ب خطة القوالو؛ اتبرنامج عمل الرصد والتقييم وتقارير إنجاز المشروعو اتعومقترحات المشرو الدورة لتخطيط األعمال
  وبرنامج عمل الرصد والتقييم. التعزيز المؤسسي تقييمل ناريرتقو؛ المرحليلإلبالغ دئ التوجيهية المباو

77 

 76  .عدد األطرافمتالق تجربة أمانة الصندوق في وضع ترتيبات قانونية مع الكيانات المنفذة وإنشاء نظام لإلبالغ المرحلي للصندو

 ؛متعدد األطرافالمعلومات عن مؤشرات األداء الموضوعة للصندوق 

 ؛وكولبشأن اقتراحات تعديل البروت في اجتماعات بروتوكول مونتريال األخيرة أجريتمعلومات عن المناقشات التي و

ياسات ، بما في ذلك الفصل الحادي عشر من سمتعدد األطرافالمعلومات عن إطار الرصد والمحاسبة الخاص بالصندوق و
 ؛جيهية ومعاييره (الرصد والتقييم)ومبادئه التو متعدد األطراف وإجراءاتهالالصندوق 

  متعدد األطراف.العرض حول بناء القدرات في إطار الصندوق و

75 

خطط صندوق ومتعدد األطراف وعينة من الوثائق الرئيسية بما في ذلك أنشطة األمانة وحالة الالعرض تقديمي عن الصندوق 
ت حول المناقشاومزيد من التفاصيل ووورقات السياسات.  اتعوالمرحلية وعينة من مقترحات المشر والتقارير المجمعةل اعماأل

  متعدد األطراف.الالصندوق 
74 

ات ووضع السياس اتا في ذلك عملية استعراض المشروع، بممتعدد األطرافالالصندوق  وتشغيلنظرة عامة على أهداف 
  وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية. اتاالجتماعو

72 

عوة لحضور د 2013 أيلول /سبتمبر 24متعدد األطراف في الاألمانة المؤقتة للصندوق األخضر للمناخ إلى الصندوق  راسلت
عدد متالوق أن صفة المراقب للصند ذكرت، رغم أن الرسالة مراقب تهندوق األخضر للمناخ بصفاالجتماع الخامس لمجلس الص

إلى  8من  في الفترة ، الذي انعقدحضور اجتماع مجلس اإلدارةمن أمانة الصندوق  تتمكنلم و ا بعد.الموافقة عليه متتاألطراف لم 
 تشرين األول /أكتوبر 21 بتاريخأبلغت رسالة أخرى ولالجتماع الحادي والسبعين.  التحضير، بسبب تشرين األول /أكتوبر 10

 وذكرت، 2014 طشبا /فبراير 21إلى  19االجتماع المقبل للمجلس سيعقد في إندونيسيا في الفترة من  أمانة الصندوق أن 2013
لصندوق امن أمانة  ت، وطلبب 15/04 لمقررابموجب تعديل متعدد األطراف المراقب للصندوق  صفة على تمت الموافقةه أن

  .أيضا ترشيح شخص لالتصال

71 

  ةيإلدارلعلوم اغرينوبل ل كلية

لتعلم لدراسة منحنيات ا اتمتعدد األطراف وعملية الموافقة على المشروعالمعلومات عن سياسات وإجراءات الصندوق 
  التكنولوجي.

80 

  المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 75  المندوبين.معلومات عن الممارسات المتعلقة بالدعم المالي للقاء المشاركين / 

  الوكالة الدولية للطاقة 

الطاقة  اماستخد فاءةمتعلق بكأوضحت األمانة العمل الووكالة الطاقة الدولية. التنفيذي ألمانة األوزون بممثل  التقت األمانة واألمين
قة بكفاءة ر المتعلمجموعة من السياسات والمعايي نفذتممثل الوكالة الدولية للطاقة أن منظمته  وذكرفي سياق تعديل كيغالي. 

  ة الدولية.الة الطاقالممثل أيًضا تقريًرا عن التبريد أعدته وك وتقاسملألمانة.  وأتاحتهمالطاقة في مختلف البلدان  استخدام
83 

  وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

تعدد ماللصندوق ي إطار افالدول الجزرية الصغيرة النامية للمعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى  حديثملخص 
 /وفمبرن 7و  تشرين األول /أكتوبر 20. وقدمت توضيحات أخرى في 2015 شباط /، والذي سبق تقديمه في فبرايراألطراف

  .2016 تشرين الثاني
77 

ة األمم منظوم في مؤسسات "استعراض األنشطة والموارد المخصصة للتصدي لتغير المناخ المعنونة الوثيقة مسودةتعليقات على 
 ؛المتحدة

ر الصندوق في إطا بما في ذلك ملخص للمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية أساسيةمعلومات 
  متعدد األطراف المعتمدة لكل بلد.الالصندوق  اتعومشردد األطراف ومعلومات شاملة عن متع

74 

 73  أكملت األمانة استبيانا فيما يتعلق باستعراض األنشطة والموارد المخصصة لمعالجة تغير المناخ.
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+  ريو مؤتمر ض ما بعدتقرير "استعراالمتعدد األطراف في الالتعليقات والتصويبات الوقائعية على المعلومات المتعلقة بالصندوق 
  لإلدارة البيئية داخل منظومة األمم المتحدة". 20

72 

اخل منظومة األمم بيئية دلإلدارة ال 20المعنون "استعراض ما بعد مؤتمر ريو +  2013فيما يتعلق بالتقييم / االستعراض لعام 
خصائصها اعات والتمويل وعدد االجتم ، زودت األمانة وحدة التفتيش المشتركة بمعلومات عن هيكل الصندوق ومستوياتالمتحدة

- 2006ت من موافقاوالمشاركين في االجتماع وعملية الموافقة على المشروع وتكاليف الدعم ومستويات موظفي األمانة وتاريخ ال
طراف دة األمتعدلابيئية وطرائق التنفيذ واالمتثال وإطار الحوكمة والتخطيط االستراتيجي والتآزر والتنسيق مع االتفاقات ال 2013

  .ة واألمانةلتنفيذياالتوازن الجغرافي للجنة واإلدارة والتوزيع بين الجنسين واألخرى والتقييمات العلمية والدعوة والتوعية 

70 

  )K-CEPكفاءة التبريد (لكيغالي برنامج 

فهم أفضل لدور  هي منظمة تم تكليفها بالمساعدة في تطوير - )ITAD Ltd( منظمة إتاد بناًء على طلب لتقديم تعليقات إلى
بالغه إل إتادفي أحد موظ ، أجرت األمانة مكالمة هاتفية معالتبريدفي تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع  كفاءة التبريدلبرنامج كيغالي 

نشطة مشروع وأرنامج الببط بين أنشطة وفهمها للر في المرحلة األولية من إنشائهالبرنامج المدخالت التي قدمتها األمانة إلى ب
  .للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي التخفيض، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات بروتوكول مونتريال

84 

 80  متعدد األطراف.الاستمرار المشاركة غير الرسمية لخبرات الصندوق 

مؤسسة خيرية  19أعمال  ، المسؤول عن تنسيقK-CEP)( برنامج كيغالي لكفاءة التبريد البرنامج المدير وممثل آخر عن زار
 2017 كانون الثاني /يناير 26، األمانة في فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي الطاقة والتبريداستخدام بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة 
 53خصيص ما يقرب من تلى إ )K-CEP( برنامج كيغالي لكفاءة التبريد متعدد األطراف. يهدفاللمعرفة المزيد عن الصندوق 

ي عدد صغير من فللدعم الموجه من خالل البرامج القطرية  2017مليون دوالر أمريكي من المؤسسات الخيرية بحلول نهاية عام 
 الطاقة. استخدام لتحسين كفاءة بلدا 100ألكثر من عام الدعم مزيد من الالبلدان و

قديم لتتوجيهية  مبادئو متعدد األطرافاليلخص كيفية عمل الصندوق  اعرضو التنفيذيةاللجنة تمهيد مقدمة وشملت المعلومات ال
ة والوثيق اتالخاصة بتقارير إنجاز المشروع والنماذج اتعودليل إلعداد مقترحات المشرو؛ الماليةو المرحلية التقارير

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51  74/51لصلة استعراض التعزيز المؤسسي والمقرر ذي اب المعنية.  

78 

  مختبر لورنس بيركلي الوطني

 80  غرف.اء في المادة التبريد في تكييف الهو وتحولفرص ومخاطر تحسين الكفاءة  عنقدمت األمانة تعليقات على مشروع تقرير 

  مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية

ألداة (ملف ) وشرح لPDFوالكتيب ( )Excelمتعدد األطراف بما في ذلك األداة (ملف المؤشر التأثيرات المناخية للصندوق 
Word.(  

81 

  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

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 

  (موبان)متعددة األطراف الشبكة تقييم أداء المنظمات 

م كبير قدوألمانة. ا، بإجراء التقييمذين يقومون لمات الالخد مقدمأمانة و برنامج تقييم المراقبة اإلداريةأمانة زار ممثلو 
يم أداء بكة تقيشعقد ممثلو و، بما في ذلك الحوكمة ونموذج العمل واإلنجازات. متعدد األطرافالالموظفين عرًضا عن الصندوق 

ً باال (موبان)المنظمات المتعددة األطراف  ا لتي نظمها جتماعاتعدًدا من االجتماعات مع موظفي األمانة. وأُبلغت األمانة أيضا
االتصال  ، وسيتميذيةأعضاء اللجنة التنفبقدمت األمانة بيانات االتصال و. المنفذة األربعلصندوق اوكاالت المقيّمون مع جميع 

  ببعضهم لتقديم مدخالت لعملية التقييم.

84 

لصندوق. ادمة عن ، حيث تم تقديم مق(موبان) شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافحضرت األمانة اجتماًعا في أمانة 
ق ين الصندوباالختالفات الرئيسية و؛ التقييم ألصحاب المصلحة المعنيينمن بينها نطاق  جملة أمورمناقشات حول  وأجريت

لزيارة ل الزمني الجدولو؛ ص لضمان العدالةيؤدي إلى تقييم مخصما س، منظمات األخرى التي يجري تقييمهامتعدد األطراف والال
  فريق التقييم لحضور لجنة تنفيذية. احتمال االحتياج إلى، وألمانة الصندوق االستهاللية

83 

ء ة تقييم أداشبكليهية فيها بأن اللجنة التوجتبلغ  (موبان) شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافرسالة واردة من أمانة 
  لية.متعدد األطراف في دورة التقييم التاالتقييم الصندوق ب ااتخذت قرار (موبان) المنظمات المتعددة األطراف

82 
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  األمم المتحدة المستدامة 

لذي عقد االبيئية،  ستدامةيق األمم المتحدة إلدارة القضايا بشأن إدارة االقدمت األمانة عرًضا في االجتماع الحادي والثالثين لفر
تعاون  يةة كيفاألمان وعرضت. 2019 تشرين األول /أكتوبر 11مونتريال في في ، )االيكاو( منظمة الطيران المدني الدولي في

ع ة التي تشجوالعالمي الوطنية واإلقليمية الصعدعلى  اتعوالوكاالت في تنفيذ مشرتنفذها مكاتب األمم المتحدة مع األنشطة التي 
هو  - تدامةممثل عن األمم المتحدة المس وأجرى. الهيدروفلوروكربون على اعتماد تكنولوجيات صديقة لألوزون وخالية من

هذا  عمالأألمانة وعرض امكتب إلى زيارة  - يق األمم المتحدة إلدارة القضايا بشأن إدارة االستدامة البيئيةفرمكتب يدير ويدعم 
  المكتب على الموظفين.

84 

  األمم المتحدة في حساباتال مراجعو

مؤقتة مالية ال، البيانات المن بين أمور أخرى، ومعلومات أخرى بما في ذلك ألطرافمتعدد االمعلومات أساسية عن الصندوق 
برنامج و ؛مرحليرير تقو تقرير عن المساهمات والمصروفاتو؛ متعدد األطرافالالصندوق ب المتعلقةلبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

  بط دليل السياسات واإلجراءات.ا؛ ور2015لعام عمل الرصد والتقييم 
75 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة

في  صاداالقت ، شعبةطراف إلى فرع الكيماويات والصحةمتعدد األال، قدمت أمانة الصندوق جنبًا إلى جنب مع أمانة األوزون
 ي ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:، بما فإلى فرع الكيماويات والصحة GCO-II، تعليقات على تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة

ت ادة انبعاثازيو، ونيةبالمواد الهيدروفلوروكرب، وتعديل كيغالي فيما يتعلق للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةالسريعاإلزالة 
بروتوكول مونتريال قابة في الر؛ االمتثال لتدابير 2018في عام أصدره مونتزكا وآخرون  لمنشوروفقاً  11- الكلوروفلوروكربون

  إبالغ البيانات.و

82 

  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 لدفيئة غيرازات اغتعليقات على مشروع الملخص الفني لفوائد التخفيف من اإلجراءات والمبادرات والخيارات لمعالجة انبعاثات 
  ثاني أكسيد الكربون

74 

تفاقية األمم الحضور الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في  2013 تشرين األول /أكتوبرتلقت األمانة دعوة في أوائل  
عقد تو الذي سيل كيوتوكوالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة التاسعة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو

 .2013 لثانيتشرين ا /نوفمبر 22إلى  11من في الفترة ، في وارسو، بولندا

رية مال التحضيبب األعالحضور بسال يستطيع أبلغ كبير الموظفين أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بأنه و
ع اجتما حضورمناخ للالجتماع الحادي والسبعين. وبعد اإلشارة إلى دعوة أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال

ورد األمين  ، اقترح عقد اجتماع غير رسمي الستغالل الفرص المحتملة للتعاون بين األمانتين.خامس والعشريناألطراف ال
يحضر سليل، الذي والتح نامج التخفيف والبياناتالتنفيذي ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بأن منسق بر

 على المستوى الثنائي.، سوف يرتب لالجتماع معه اجتماع األطراف

  اجة.ند الحعالتقى ممثلو األمانتين وناقشوا بشكل غير رسمي الطرق التي يمكن أن تتعاون بها األمانتان في المستقبل و

71 

  جامعة بريستول

، واالستهالك الكلي األمانة التي أعدتها 23 -بالكلوروفلوروكربونت الواردة في الوثائق الخاصة للبيانا قدم ملخص
داً من بل 119ي ة لألوزون التي أجريت فالمبلغ عنه في الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفد 23 - للكلوروفلوروكربون

، والبيانات التي استخلصتها من الموارد المتاحة للجمهور أثناء إعداد الوثيقة 5المادة بلدان 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48.  

83 

  ، شعبة التجارة والبيئةمنظمة التجارة العالمية

لمية للجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العااالتفاقات البيئية المتعددة األطراف تحديث مصفوفة 
)https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm(  

75 
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