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  ات االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذيةرتبليغ مقّر

الذي ) 1 والتصويب UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64(غ تقرير االجتماع السادس والخمسين تّم تبلي  .1
نفيذية، والمشاركين اآلخرين في االجتماع السادس  مقررات اللجنة التنفيذية إلى جميع أعضاء اللجنة التتضّمن

مشروعات إضافة إلى ذلك، ُبلّغت مقررات متعلقة بموافقات على . والخمسين، واألطراف في بروتوكول مونتريال
 وإلى الوكاالت ،5 من بلدان المادة شرائح السنوية، إلى ثالثة وثمانينتأخيرات في تقديم الوتأخيرات في التنفيذ، و

وقد ُوّجهت بالبريد االلكتروني بعد االجتماع وثيقة أوجزت المقررات المتخذة في االجتماع . ئية والمنفذة المعنيةالثنا
السادس والخمسين، إلى جميع المشاركين في االجتماع واألطراف في بروتوكول مونتريال، وُسجلت أيضاً على 

  ".إنترنيت"ه على شبكة  للصندوق المتعدد األطراف وموقع الداخلية"إنترانيت"شبكة 

  أو الوكاالت المنفذة/مقررات تحتاج إلى إجراءات معّينة من رئيس اللجنة التنفيذية واألمانة و
  

  ))ب (56/8المقرر (الرصد والتقييم 
  
، وبالتشاور مع المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم المنتهية واليته، وضعت )ب (56/8استجابة للمقرر   .2

وبعد . رة من خمسة مرشحين محتملين لمنصب مسؤول رئيسي للرصد والتقييم بالوكالةاألمانة الئحة قصي
 على أساس خبرته الواسعة Mr. Carlos Canalesمشاورات مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية تم اختيار 

 إلى األمانة Canalesوقد انّضم السيد . والمناسبة في إعداد عمليات التقييم، ومعرفته بالصندوق المتعدد األطراف
  ..2009آذار / مارس3في 

  )56/17المقرر (زات التبريد في بروني دار السالم غاالوضع القائم لمشروع خطة إدارة 

وّجه رئيس اللجنة التنفيذية كتاباً إلى حكومة بروني دار السالم يطلب فيه توقيع إرساالت وثائق المشروع   .3
وقّدمت يونيب ويوئنديبي إلى االجتماع السابع والخمسين خطة عمل لعاَمي . دإلتاحة تنفيذ خطة إدارة غازات التبري

 لتضمين أنشطة تمكّن بروني دار السالم من تحقيق اإلزالة الكاملة لمواد كلورو فلورو كربون مع 2010 و2009
  ).56/71المقرر  (2010حلول عام 

  أنشطة أخرى

  ))ب (56/6المقرر (تمديد للتعزيز المؤسسي طلبات 
  
مؤشرات متوقعة لدمجها ، بصياغة مجموعة أهداف، ونتائج و)ب (56/6تقوم األمانة، عمالً بالمقرر   .4

وُيعتزم . تمديد التعزيز المؤسسي في المستقبل، إضافة إلى مجموعة أشكال للتقارير النهائية وطلبات التمديدبطلبات 
 والوكاالت المنفذة، بحيث يصبح ممكناً 5ادة ، بعد التشاور مع بلدان الم2009إتمام هذه األنشطة مع نهاية 

 بالنسبة 18راجع الفقرة . (2010استعمال أشكال التبليغ المنتجة لطلبات تجديد التعزيز المؤسسي التي ستقدَّم عام 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63 للوثيقة

  ))ط (55/43المقرر (مصادر للتمويل المشترك 

، إلى عدد من المؤسسات، قبل موعد االجتماع السادس )ط (55/43رر كتبت األمانة، تجاوباُ مع المق  .5
والخمسين، بهدف إيجاد آليات التمويل اإلفرادي أو اإلقليمي أو المتعدد األطراف التي قد تكون مالئمة ومتماثلة 

وتحقيق كمصادر للتمويل المشترك الّجيد التوقيت لتغذية تمويل األوزون في نطاق الصندوق المتعدد األطراف، 
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 اهتمام صدرت عن مرفق البيئة العالمية بوادروقد أبلغ االجتماع السادس والخمسون . فوائد مناخية إضافية
)GEF ( والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية)FFEM (األمريكية ومصرف التنمية للبلدان )IDB( . وجرى

سسة بلدان الشمال للتمويل البيئي االتصال مجدداً بالمؤسستين األخَرَيين وُوجهت رسائل جديدة إلى مؤ
)NEFCO(ووردت ردود إيجابية من . 2009شباط /، ومصرف التنمية األسيوي والمفّوضية األوروبية في فبراير

على سبيل اإلعالم ت نسخة منها في المرفق األول  ُأدرج،NEFCOوحدة تمويل الكربون التابعة للبنك الدولي و
ن وحدة كفاءة استخدام الطاقة والتغّير المناخي التابع للمصرف األوروبي ووردت رسالة إلكترونية م . للجنة

تقترح مناقشة الحقة تشترك فيها كّل من وحدة كفاءة استخدام الطاقة والتغّير المناخي ) EBRD(لإلنشاء والتعمير 
حالياً تحليالً وتجري أمانة الصندوق المتعدد األطراف . EBRDووحدات التمويل المشترك الرسمية التابعة لـ 

والمناقشات بشأن مرفق للدخل اإلضافي من قروض ومصادر أخرى التي . للردود لتقييم إمكانية التعاون الجديدة
 من جدول أعمال االجتماع السابع والخمسين، ستتيح لألمانة أن تفهم كيف تتابع 14ستجري في نطاق البند 

   . في أعقاب االجتماع السابع والخمسين،سساتالمناقشة مع هذه المؤسسات وسوف توجَّه أجوبة للمؤ

  استعراض المهاّم تحضيراً لالجتماع السابع والخمسين
  
  قامت األمانة بالمهاّم التالية تحضيراً لالجتماع السابع والخمسين  .6
  

  حالة الموارد والتخطيط
  

  األرصدة وتوافر الموارد
  
رد تضّمنت استعراضاً لمجموع األرصدة الملتزم بها  األمانة معلومات بشأن األرصدة وتوافر المواأعّدت  .7

من مشروعات متممة احتفظت بها الوكاالت، وألية تكاليف مساندة وكالة مرتبطة باألموال المتبقية من تلك 
وتضّمنت أيضاً حساباً لمجموع الموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع السابع . المشروعات المتممة

  .سينوالخم
  

   2011-2009التخطيط المالي للفترة 
  
لمساعدة اللجنة التنفيذية ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5( األمانة وثيقة عن التخطيط المالي أعّدت  .8

 الذي اتخذته األطراف في اجتماعها العشرين بشأن تجديد XX/10أن تُعنى بالعناصر ذات الصلة من المقرر 
. التي وافقت عليها األطراف دوالر أمريكي 490.000.000 وميزانية الـ موارد الصندوق المتعدد األطراف

 األمانة الميزانيات السنوية وتوافر الموارد على ضوء التدفق النقدي المتوقع خالل فترة السنوات الثالث، واقترحت
ابقة، واألموال وااللتزامات اآلجلة الموافق عليها من حيث المبدأ من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعات س

  .المتوافرة ألنشطة جديدة، والمساهمات الثنائية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية
  

 االمتثال لتدابير الرقابة التالية  من حيث احتماالت تحقيق5ن المادة حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدا
  لبروتوكول مونتريال

  
  يث احتماالت تحقيق االمتثال تجاوباً مع من ح5أعدت األمانة تحديثاً عن بلدان المادة   .9

 تتضمن معلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/6والوثيقة التي قُّدمت وهي . 46/4و) ب (32/76المقررين 
 الخاضعة لمقررات األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال، وبيانات عن تنفيذ البرامج 5عن بلدان المادة 
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ويتناول الجزء . ي تحقيق االمتثال، بما في ذلك معلومات عن تنفيذ المشروعات المتأخرةالقطرية ، ونتائج التقّدم ف
  .الخامس من الوثيقة جدوى ومستوى الجهد المرتبطين بإعداد تقييمات التعّرض لعدم االمتثال

  
   2011-2009خطط أعمال فترة 

  
كانون / يناير27 إلى 26تنسيق من  الوكاالت المنفذة وأمانة الصندوق المتعدد األطراف اجتماع عقدت  .10

نفدة لألوزون المطلوبة للنظر في تخطيط األعمال على ضوء إزالة المواد المست) 30راجع الفقرة  (2009الثاني 
شطة المخططة للبلدان التي  وتّم النظر في األن.  من بروتوكول مونتريال2010لالمتثال  بإجراءات رقابة عام 

، وأيضاً في تدمير المواد المستنفدة لألوزون، وفي 2010متثال بإجراءات رقابة عام  للمساعدة من أجل االاحتاجت
وأعدت األمانة تجميعاً لخطط أعمال . مسائل عدة مرتبطة باإلزالة المستعجلة للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

تياجات المحددة في ل لالحعرضة مدى معالجة خطط األعما مست2011-2009الوكاالت المنفذة والثنائية للفترة 
، ولتخصيص 2011-2009الخطة النموذجية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون المستمرة لفترة السنوات الثالث 

  .، واالمتثال ومؤشرات األداء2011-2009الموارد للفترة 
  

  الرصد والتقييم
  

يف لمستشار ُيعّد تقريراً يورد ، شروط التكل56/8 كبير مسؤولي الرصد والتقييم، وفقاً للمقرر أعّد  .11
الخطوط العريضة لشروط التكليف الحالية لمنصب كبير مسؤولي الرصد والتقييم ويوجز كيفية تنظيم وتنفيذ 

واتخذت األمانة اإلجراءات الضرورية لتمكين المستشار من حضور . وظائف التقييم في مؤسسات أخرى مماثلة
إلى اللجنة ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13الوثيقة (م التقرير االجتماع السابع والخمسين من أجل تقدي

  .التنفيذية
  

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية
  

أعدت األمانة تقريراً عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية ومعلومات عن شرائح سنوية عّدة لم تُعد   .12
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14( في التنفيذ لتخضع للنظر في االجتماع السابع والخمسين بسبب تأخيرات

  
  استعراض المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة

  
استعرضت األمانة التقارير المرحلية التي قّدمتها الوكاالت المنفذة نيابة عن حكومات أفغانستان وبروني   .13

بية وترينيداد وتوباغو، على ضوء دار السالم والصين وفيجي واألردن وجمهورية كوريا الديمقراطية الشع
مقترحات المشروعات األساسية، وبيانات المواد المستنفدة لألوزون التي أبلغت عنها كل من الحكومات بمقتضى 

.  من بروتوكول مونتريال، والمقررات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف7المادة 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/15مدرجة في الوثيقة واستعراض األمانة وتعليقاتها 

  
  استعراض المشروعات

  
 طلب تمويل ، من بينها اتفاقات جديدة متعددة السنوات، وشرائح من اتفاقات متعددة 227 األمانة تلقّت  .14

 دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف 46.080.306السنوات موافق عليها، وكذلك مشروعات وأنشطة مجموعها 
وبعد استعراض األمانة، يبلغ عدد المشروعات والبرامج التي ستقدَّم لتنظر فيها اللجنة التنفيذية . اندة الوكالةمس
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 دوالر 13.319.411 طلباً قيمتها 40وثمة .  بالمئة من مجموع طلبات التمويل التي تلقّتها األمانة88 أي 199
 دوالر أمريكي ستقّدم 10.946.338شاطاً آخر قيمتها  مشروعاً ون59أمريكي موصى بالموافقة الشمولية عليها و

وهنالك مسألة سياسة .  مشروعاً ونشاطاً من جانب الوكاالت المعنية28وتّم سحب . لتنظر فيها اللجنة التنفيذية
 الصرف المنخفض ة اتفاق متعدد السنوات بسبب معّدلعامة واحدة تتناولها هذه الوثيقة وهي بالتحديد إرجاء شريح

  .يحة السابقةللشر
  

  )56/65و) خ (55/43المقرران ( محيطة بتمويل إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون ،اعتبارات تتعلق بالتكاليف
  

 كقاعدة ُمرضية >> نهج الوحدة الوظيفية <<ق بشأن انة تقريراً عن وضع التحليل الالح األمأعدت  .15
لورو فلورو كربون للتقليل من اآلثار األخرى على وشفافة من أجل تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة هيدرو ك

 لالجتماع التاسع عشر لألطراف XIX/6البيئة، وعلى المناخ أيضاً ، كما هو التصُّور أساساً في المقرر 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59 .( وظيفيةوتُجري األمانة حالياً استشارات تقنية لتيسير إنشاء وحدات 

دل لقطاع التبريد والرغاوى، وهي بهذا الصدد تنظم اجتماعاً مع عدد من الخبراء قبل حاصلة على االتفاق المتبا
وسيعقد االجتماع في مونتريال باالشتراك مع لجنة خيارات . موعد االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

براء من ذاك القطاع يحضرون التبريد التقنية التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، بهدف التعاون مع خ
  .االجتماع

  
الً للقضايا المعلقة التي يتوّجب على اللجنة التنفيذية أن تتناولها والتي لها عالقة بإزالة أعدت األمانة أيضاً تحلي .16

هيدرو كلورو فلورو كربون، وبالتحديد، تحويالت المرحلة الثانية وتحديد التاريخ النهائي لتركيب معدات التصنيع 
 وتتناول الوثيقة أيضاً نقاط ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60(ئمة على هيدرو كلورو فلورو كربون القا

كما هي مبّينة في المبادئ التوجيهية لخطة . البداية للتخفيضات المجمعة من استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون
الهيدرو كلورو فلورو كربونية من إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وحساب إزالة المواد 

  .مشروعات موافق عليها مقابل االستهالك المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

  
  قطاع اإلنتاج

  
والوثيقة .  األمانة وثيقتين للجنة التنفيذية بشأن قطاع إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون أعّدت  .17

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/61 هي تجميع لمعلومات من تقارير االجتماعين الخامس والخمسين والسادس 
مواصلة صياغة وتحليل المسائل <<والخمسين للجنة التنفيذية ووثيقة سابقة ألمانة الصندوق المتعدد األطراف 
 >> ))ز (53/37المقرر . (المتعلّقة بإزالة قطاع إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45 .( والوثيقة الثانية)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62 ( ًتورد موجزا
 22-لمعلومات عن عمل آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو وعن كميات إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون

يدرو وهي تورد موجزاً مقتضباً إلنتاج ه)). ج (56/64المقرر (خطوة أولى كالمتاحة للحصول على اعتماد 
، ومشروعات تخفيض هيدرو فلورو كربون في نطاق آلية التنمية النظيفة 5كلورو فلورو كربون في بلدان المادة 
  .وتمويل الصندوق المتعدد األطراف

  
  )53/39المقرر (التمويل والمستويات : 2010التعزيز المؤسسي ما بعد عام 

  
هي  و5 للتعزيز المؤسسي وبناء القدرة لبلدان المادة أعدت األمانة استعراضاً لترتيبات التمويل الحالية  .18

وهي .  قائمة في بروتوكول مونتريالتحلّل الطلب من أجل دعم متواصل للتعزيز المؤسسي إزاء إجراءات رقابة
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 لالجتماع التاسع عشر لألطراف، الذي فرض التزامات جديدة بالنسبة إلزالة XIX/6نظر أيضاً بآثار المقرر ت
زّود اللجنة التنفيذية بخيارات لتمويل مشروعات التعزيز المؤسسي ما ، وتدرو كلورو فلورو كربونمستعجلة لهي

  .2010بعد 
  

  مرفق للدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى
  

 أعّدت األمانة الوثيقة ، إجراء استشارات مع الوكاالت المنفذة في االجتماع بين الوكاالتبعد  .19
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64 للجنة التنفيذية الذي طلب من األمانة أن تنظر في 55/2 عمالً بالمقرر 

 مليون دوالر أمريكي، ومن أجل استعمال لم يكن جزءاً من ميزانية 1.2االستعماالت المحتملة للمرفق البالغ حالياً 
  .خاصق ت ممكنة لمرفوتحّدد الوثيقة أربعة استعماال.  مليون دوالر أمريكي لتجديد موارد الصندوق490الـ 

  
   2007 و2006تسوية حسابات 

  
هي التي تشكّل الوثيقة ) 56/67المقرر  (2007 و2006إن تسوية حسابات   .20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65.  
  

  عمل اللجنة التنفيذية
  

ن أوراق سابقة ُأعّدت بشأن م أعّدت األمانة موجزاً مقتضباً لآلثار واالستنتاجات 54/43استجابة للمقرر   .21
وتقترح الورقة خيارات بالنسبة . عمل اللجنة التنفيذية لالجتماعات الرابع واألربعين والخمسين والرابع والخمسين

لترتيبات إجتماعات اللجنة التنفيذية من حيث عددها خالل السنة، ومّدة كل منها وجدول أعماله على ضوء حجم 
  .لمستقبلوتعقّد حجم عمل اللجنة في ا

  
 وتنفيذ 5حالة االتفاقات لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق المّجهزة بمقياس للجرعات في بلدان المادة 

  المشروعات الموافق عليها
  

 لألطراف في بروتوكول مونتريال، أعدت أمانة الصندوق المتعدد XX/4 من المقرر 2باالستجابة للفقرة   .22
بشأن حالة ) 2009تموز /يوليو( التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية األطراف تقريراً إلى االجتماع

وقد ُوّجهت مسّودة . 5نشاق المزودة بمقياس للجرعات في بلدان المادة تساقات لتحويل مرافق صنع أجهزة االاالتف
ت إلى اللجنة فعُرالتي تعليقاتها في صيغة النسخة الورقة إلى الوكاالت المنفذة المعنية الستعراضها وُأدمجت 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/67التنفيذية بشكل الوثيقة 
  

  وثائق وأوراق سياسة عامة أعدتها أمانة الصندوق المتعدد األطراف
  

من بين الوثائق المقّدمة ليتم النظر فيها في االجتماع السابع والخمسين، أعّدت أمانة الصندوق المتعدد   .23
  :يةاألطراف الوثائق التال

  
  جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المؤقت المشروح؛ •
  أنشطة األمانة؛ •
 حالة المساهمات والمصروفات؛ •
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 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ •
 ؛2011 – 2009التخطيط المالي للفترة  •
  من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  •

 بة التالية لبروتوكول مونتريال؛الرقا
خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف والنظر في تحديث خطة اإلزالة النموذجية  •

 ؛2011 – 2009ثالث سنوات لالمستمرة ل
 ؛2011-2009تعليقات على خطط أعمال الوكاالت للسنوات  •
 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛ •
 ات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة؛تقرير عن تنفيذ المشروع •
 ها أثناء استعراض المشروعات؛ عامة على القضايا التي تّم تبّيننظرة •
 التعاون الثنائي؛ •
   ليونيب ويوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي2009تعليقات وتوصيات بشأن برامج عمل عام  •

 ؛) وثائق4(
لمشروعات واألنشطة المقدمة إلى  تقييم المشروعات، التعليقات والتوصيات بشأن اأوراق •

 ؛) وثيقة34(االجتماع السابع والخمسين 
 تعليقات وتوصية بشأن البرنامج القطري لغينيا االستوائية؛ •
مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية  •

 ؛))ب(و) أ (56/64المقرر (
ة يلمتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات الصلة بعمل آلية التنمية الوظيف عن المعلومات اموجز •

  المتاحة لرصيد االنبعاثات المسموح بها؛22-وكميات اإلنتاج من الهيدرو كلورو فلورو كربون
 ؛)53/39المقرر (التمويل ومستويات المساندة : 2010التعزيز المؤسسي ما بعد عام  •
 ؛)55/2المقرر (لمصادر األخرى مرفق للدخل اإلضافي من القروض وا •
 ؛)56/67المقرر  (2007 و2006تسوية حسابات عاَمي  •
 ؛)54/43المقرر (عمل اللجنة التنفيذية  •
تقرير عن الطلب المقدم من االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن حالة  •

مقياس للجرعات في بلدان االتفاقات المتعلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة ب
 ؛)XX/4المقرر ( وتنفيذ المشروعات الموافق عليها 5المادة 

  
  ات أخرىبيئية أخرى متعددة األطراف ومؤسسالتعاون مع اتفاقات 

  
 دعوة من المدير التنفيذي ليونيب لحضور الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول إدارة المواد المديرة تلقّت  .24

وورد أيضاً طلب من أمانة النهج . 2009 أيار/مايو 15 إلى 11جنيف، سويسرا، من في ) ICCM2(الكيميائية 
أنشطة يدعمها الصندوق المتعدد األطراف لتقرير بشأن ) SAICM(االستراتيجي لإلدراة الدولية للمواد الكيميائية 

دارة بروتوكول ، وتحديث عن اإلجراءات المتفق عليها من جانب هيئات إSAICMالتي تسهم في أهداف 
وبهذا الصدد كتبت المديرة إلى األمين التنفيذي ألمانة األوزون . SAICMمونتريال عن مواصلة االلتزام بـ 

وباالستجابة، . 49/1 عن الخطوات الالحقة التي اتخذتها أمانة األوزون في أعقاب التبليغ بشأن المقرر تستعلم
وهنالك نسخة من كتاب أمانة . ب األطراف بشأن هذا الموضوعُأعلمت األمانة أن عدم القرار قد اتخذ من جان
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SAICMوتنرغب األمانة .  والمراسلة بين وحدة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف معلّقة بالمرفق الثاني
  .ICCM2تقرير للدورة الثانية من الالتوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن طلب في طلب 

  
  ّم المنفذةحضور االجتماعات والمها

  
  مديرة المهاّم 

  
  )2008كانون األول / ديسمبر6 –تشرين الثاني / نوفمبر29(ان، بولندا بوزن

  
  مديرة األسبوع األول لمؤتمر األمم المتحدة المتعلق بتغّير المناخال حضرت  .25

)UNCCC-COP 14(لقة بتغّير المناخ  في بوزنان، وأجرت اتصاالً مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتع
)UNFCCC ( 7بشأن تقديم المقررات/XX) بشأن بنوك المواد المستنفدة لألوزون (8و/XX)  بشأن بدائل هيدرو

لالجتماع العشرين لألطراف في ) GWP –كلورو فلورو كربون وطاقة االحتباس الحراري الشامل المرتفعة 
  .UNCCC-CO 14بروتوكول مونتريال 

  
 )2009شباط / فبراير4 –كانون الثاني / يناير29(لمتحدة األمريكية نيويورك، الواليات ا

 
شباط لالجتماع بكبار / فبراير3كانون الثاني إلى / يناير30مديرة أيضاً إلى نيويورك من السافرت   .26

يمكن أن وإعطائهم فكرة عن التحديات الراهنة والمستقبلية التي ) يوئنديبي(مسؤولي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في برنامجها بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وبنوع خاص المواد الهيدرو ) IA(تصادفها الوكالة المنفذة 
، ممثلة المدير التنفيذي ليونيب Ms. Juanita Castanoوقد ُأتيح لها ايضاً االجتماع بـ . كلورو فلورو كربونية

 المديرة التنفيذية المساعدة ليونيب، وأن تجري Ms. Angela Cropperفي المقر الرئيسي لألمم المتحدة، و
  . بشأن قضايا تتعلق بالصندوق المتعدد األطرافMr. Achim Steinerمناقشات مع المدير التنفيذي ليونيب 

  
  )2009شباط / فبراير13-10(فيينا، النمسا 

  
 األمم المتحدة للتنمية مديرة االجتماعات في مقر منظمةال حضرت 2009شباط / فبراير13-11من   .27

وهناك قّدمت عرضاً لكبار مسؤولي يونيدو بشأن اإلسهام الذي قّدمته الوكالة المنفذة . في فيينا) يونيدو(الصناعية 
IAة لمواد كلورو فلورو كربون وبروميد الميثيل، وعمل الصندوق المتعدد األطراف في  في مجال اإلزالة الناجح

) الصين والهند(لتحديات الحالية التي تصادفها يونيدو لمساعدة البلدان الرئيسية المستقبل، وبنوع خاص بشأن ا
 صعوبة إزالة  المزّودة بمقياس للجرعات ولمواجهةإلنجاز إزالة كلورو فلورو كربون في قطاع أجهزة االستنشاق

  .هيدرو كلورو فلورو كربون في المستقبل
  

   2009م مهاّم تتعلق ببرنامج عمل الرصد والتقييم لعا
  

 التعاقد معه إلعداد عدد من الدراسات اإلفرادية اإلقليمية بشأن تقييم مشروعات أجهزة هنالك مستشار تّم  .28
 في كرواتيا، وجمهورية 2009نيسان /آذار وبداية أبريل/تبريد المباني، سيقوم بسلسلة من المهام في نهاية مارس

 أن يشارك في المهمة إلى تركيا مسؤول كبير عن البرامج في أمانة ويتوقّع. مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا
وتّم التعاقد أيضاً مع ثالثة مستشارين آخرين من أجل إعداد ثماني .  كشخص خبيرالصندوق المتعدد األطراف

 ذلك  بما في2009آذار / مارس20-16(كرواتيا : دراسات إفرادية إقليمية بشأن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية
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  وباراغوي) نيسان/ أبريل10-6(، وجمهورية مولدوفا ) 2009آذار / مارس10-6(، إكوادور )السفر
  .تٌحّدد بعد تواريخ المهاّم للبهاما والكويت ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدةولم ). 2009آذار / مارس2-4(
  

  مهاّم موظفين آخرين
  

  )2008كانون األول /ديسمبر(كوااللمبور، ماليزيا 
  

شاركت مسؤولة كبيرة في إدارة البرامج في حلقة العمل االفتتاحية األولية إلعداد خطة إدارة إزالة مواد   .29
كانون األول / ديسمبر3 إلى 2هيدرو كلورو فلورو كربونية التي نظّمها يوئنديبي في كوااللمبور بماليزيا من 

ية إلعداد خطط إدارة إزالة للمواد الهيدرو كلورو وقّدمت عرضاً من قبل األمانة بشأن المبادئ التوجيه. 2008
وكذلك بشأن مقررات أخرى تتعلق بهيدرو كلورو فلورو كربون اتخذتها اللجنة التنفيذية من أجل  فلور كربونية،

  .إعداد خطة إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية في البلد
  
  تماع التنسيق بين الوكاالتاج
  

 التحضيرات لالجتماع السابع والخمسين عقدت الوكاالت المنفذة وأمانة الصندوق المتعدد تسهيلمن أجل   .30
وقد شمل الحضور موظفين من . 2009كانون الثاني / يناير27-26األطراف اجتماع تنسيق بين الوكاالت من 

  وأتاح). ا واليابانألماني(األمانة، وجميع الوكاالت المنفذة األربع المتعددة األطراف، ووكالتين ثنائيتين 
االجتماع لألمانة والوكاالت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا من بينها التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث 

 مليون دوالر أمريكي لتجديد موارد الصندوق، والتخطيط المالي للفترة 490، بشأن ميزانية الـ 2009-2011
  .2009والخمسين، والجدولة الزمنية الجتماعات الشبكات عام ، والتقديمات لالجتماع السابع 2009-2011

  
  التوظيف والتقرير المرحلي بشأن عملية االختيار

  
 الذي يوافق على هيكيلية توظيف جديدة، بما في ذلك ترفيع وظيفة نائب المدير 54/44 للمقرر كمتابعة  .31
لية التصنيف التي تؤكد المنصب على مستوى وعم. ، أكملت األمانة مواصفات وظيفة نائب المديرD1 إلى P5من 
D1وستبدأ عملية االختيار قريباً بعد انتهاء .  استُكملت وتم إدراج المنصب في نظام غاالكسي للتوظيف اإللكتروني

  .الوقت المحّدد لتقديم الطلبات وفقاً إلجراءات غاالكسي الموحدة
  

 ووظيفتَي الخدمات العامة على P3دتين على مستوى فتين المهنيتين الجدييلقد تّمت عملية تصنيف الوظ  .32
وتتوقع األمانة أن . ، وقد ُأدرجت المناصب األربعة على موقع نظام غاالكسي للتوظيف االلكترونيG6مستوى 

في غضون ذلك تمكنت األمانة من تحديد وإجراء . 2009تموز /تمالْ هذه المناصب الشاغرة مع حلول يوليو
  .لتلك المناصبتعيينات قصيرة المدى 

  
  التحضير الجتماعات اللجنة التنفيذية

  
تّم إجراء الترتيبات اللوجستية لالجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية، الذي سيعقد في مقر منظمة   .33

وقد وّجهت رسائل . 2009نيسان / أبريل3آذار إلى / مارس30الطيران المدني الدولي، في مونتريال، كندا، من 
الداخلية، " إنترانيت"على شبكة رموز التعارف السرية لالجالع على وثائق االجتماع إلى االجتماع وكذلك الدعوة 

إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس هيئة االجتماع الحادي والعشرين لألطراف، وإلى رئيس ونائب رئيس لجنة 
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انة األوزون، وإلى الوكاالت المنفذة والمنظمات غير التنفيذ، وإلى المدير التنفيذي ليونيب، وإلى األمين التنفيذي ألم
  .الحكومية

  
تنتظر األمانة حالياً توجيهاً من اللجنة التنفيذية عّما إذا كان يمكن عقد االجتماع الثامن والخمسين قبل يوم   .34

لمناسب ، ليستطيع األعضاء السفر في الوقت ا2009تموز / يوليو10 إلى 6من موعده المحّدد المؤقت، واحد 
  .لحضور اجتماعات التنسيق في جنيف تحضيراً لالجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية

  
على تأمين تلقت األمانة، منذ االجتماع السادس والخمسين، من حكومة مصر، إعالماً بأنها ستكون قادرة   .35

ة لالجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية إذا تقرر كافة تسهيالت المؤتمر، والدعم اإلداري والتغطية البروتوكولي
ولكن الحكومة لن تستطيع بالمقابل تغطية . 2009تشرين الثاني / نوفمبر14-10من ) مصر(عقده في شرم الشيخ 

 دوالر أمريكي نتيجة لعقد االجتماع في 250.000فارق التكاليف لسفر الموظفين وخدمات المؤتمر الذي يقّدر بـ 
ومن أجل تجنّب تحميل الصندوق المتعدد األطراف لتكاليف إضافية، قد ترغب . شيخ عوضاً عن مونتريالشرم ال

اللجنة التنفيذية في التفكير بعقد االجتماع التاسع والخمسين في مونتريال في أعقاب اجتماعات أمانة األوزون 
من (أو فارق أسبوعين ) تشرين الثاني/ نوفمبر20-16من (التابعة لبروتوكول مونتريال، مع فارق أسبوع واحد 

سينعقد ) COP 15(المعني بتغّير المناخ ، مع اإلشارة إلى أن مؤتمر األمم المتحدة )تشرين الثاني/ نوفمبر23-27
وتتمنى األمانة الحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية . 2009كانون األول / ديسمبر18 إلى 7في كوبنهاغن من 
عقد االجتماع التاسع والخمسين في شرم الشيخ بصورة متعاقبة مع االجتماع الحادي والعشرين عّما إذا كان يجب 

  .لألطراف في بروتوكول مونتريال، أو في مونتريال خالل أحد األسابيع المحّددة أعاله
  

ية الطبية قامت األمانة بمساعدة أمانة األوزون في التحضيرات والترتيبات الجتماعات لجنة الخيارات التقن  .36
، ولجنة خيارات التبريد التقنية، التي ستعقد في مقّر أمانة ) TEAP(التابعة للجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي 

  .2009مارس / آذار27 إلى 22الصندوق المتعدد األطراف من 
  

  أنشطة إعالمية
  

ينية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، إن تقرير االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية بالعربية والص  .37
ت كلّها على شبكة إنترنيت العامة للصندوق االجتماع وكذلك نشرة إخبارية ُأدرجوكذلك الموجز للفترة التي أعقبت 

روني لالجتماع السابع والخمسين على وقد ُأنشئ موقع إلكت) . org.multilateralfund.www(المتعدد األطراف 
وقد ُوضعت وثائق . شبكة إنترانيت الداخلية تتضمن وثائق ومعلومات لوجستية عن االجتماع السابع والخمسين

وقامت أمانة الصندوق المتعدد األطراف بمراجعة وتحديث قواعد . الجمهور على شبكة إنترنيت العامةعلى توّزع 
  :هات التشغيلية التالية لالجتماع السابع والخمسينالبيانات والوثائق والتوجي

  
  ؛2008تشرين الثاني /جرد المشروعات الموافق عليها ابتداء من تاريخ نوفمبر •
  ؛2008تشرين الثاني /أوراق موجز البرنامج القطري ابتداء من تاريخ نوفمبر •
  ؛2008لثاني تشرين ا/سياسات عامة وإجراءات ومبادئ توجيهية ومعايير ابتداء من نوفمبر •
  ؛2008تشرين الثاني / ابتداء من نوفمبر إزالةمشروعاتوخطط  •
  .الكتّيب األولي للجنة التنفيذية •
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/

December 1, 2008 _/

-7

Ms. Maria Nolan /

/Chief Officer
Multilateral Fund for the Montreal Protocol

1800 McGill College Ave. 27th floor
Montreal Quebec H3A 3J6
Canada

Dear Ms. Nolan,

Sub.' Collaboration between the World Bank's Carbon Finance Unit with the Multilateral Fund

Further to your letter inviting the Bank's Carbon Finance Unit to collaborate with the Multilateral Fund for
thc Montreal Protocol on the identification of co-financing mechanisms for projects presenting ozone layer
protection and climate change mitigation benefits, we understand you have not received Ms. Chassard's

reply of October 9, 2008. Please accept my sincere apologies for the failed delivery.

I reiterate the strong interest of the Bank's Carbon Finance Unit to collaborate with the Multilateral Fund for

the Montreal Protocol on the identification of co-financing mechanisms for projects presenting ozone layer
protection and climate change mitigation benefits. 1 also take this opporlunity to thank the Multilateral Fund

fnr the Montreal Protocol for inviting the Bank's Carbon Finance Unit to collaborate on this important
subject.

A copy of Ms. Chassard's previous letter is attached for record.

We look lbrward to filrther discussing potential areas of collaboration with the Multilateral Fund.

Sincerely,

Neeraj Prasad

Acting Man/lgeer_CqrbOpnnF_nance Unit

_"'_/ . (2c.

RCA 248423 LI WU164_45 [_ FAX (202) 477-6391 / (' ·
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The World Bank 1818H StreetNW (202)473-1000
INTERNATIONAL BANK FOe RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Washington, D C 20433 Cable Address: INTBAFRAD

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION US.A Cable Address: INDEVAS

October 9, 2008

Ms. Maria Nolan
Chief Officer

Multilateral Fund for tile Montreal Protocol

1800 McGill College Ave. 271h floor
Montreal Quebec H3A 3J6
CaNada

Dear Ms. Nolan,

Thank you tbr your letter inviting tile World Bank's Carbon Finance Unit to collaborate oil the identification
of co-fiDancing mechanisms for projects prescnting ozone layer protection and climate change mitigation
bcnefits.

The Bank's Carbon Finance Unit and tile Montreal Protocol Operation Team are already working on this

irnportant subject with the Global Environment Facility and we have already made presentations on the

subject (attached to this letter) at a side-event during the 281h Open-ended Working Group Meeting in
Bangkok in .Inly this year. The emerging India Chillers' project is an excellent example of how _e can
collaborate on a single transaction that will deliver both reduction of ODS and improved energy

consumption that will attract carbon financing. Our tbrtbcoming Carbon Partnership Facility would be
looking at programmatic and scaled-up approaches for reducing emissions of greenhouse gases, which could

provide additiouaI opportunities.

We x_otdd therelbre be delighted to fin'ther discuss potential arcas of collaboration with the Multilateral
Fund.

Sincerely,

.IoOlle Chassard

Manager
Carbon Fimmce Unit

Enclosures:

- Paper titled "tfCFCPhase-rmt ulTdL,rtheMontreal t'rotocol ltltroductorvNrMe on a l>rogrammatic

Allproac/l"
- _'esentation titled ';Opi_ortzmities' _>r Pursufirg Linkages with the Climate Change ,4gemta".

RCA248423 L) WU_64145 fJ FAX (202) 477 6391
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MULTILATERAL FUND
 

• 
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL 

Secretariat 

8 January 2009 

~-JL') 
Dear M~le7., 

[ refer to the allClched letter from the Coordinator of the SA ICM Secretariat to the 
Fund Secretariat and the invitation to participate in, and 10 prepare a report for the second 
session of the Intemational Conference on Chemicals M<magernent (tCCM) to be held in 
May 2009. 

In nddition to the request for information on the activities supported by thc 
Multilateral Fund which mig.ht be considered to have contributed to SA lCM" s objectives, 
it is expected that the rcpo11 should also contain an update on actions agreed by Montreal 
Protocol governing bodies on the ful1her engagement in SA ICM. 

You may rec::l1l that the then Ch<.linnal1 of the Executive Committee, Mr. Khaled 
Klaly, VI'[ote to you on 28 July 2006 transmitting decision 49/1 of the Executive 
Committee with regards to SAICM citing in paniculor paragraph (e) which requested the 
Chillr of the Executive Committee to "'brin;{ to {he m{e!1t/on of fhe Ozone Secretariat. 
fluor to Ihe £ighteen/h lvleeting of Ih(' Parties. the im'itatlOlI by the .first session oj' fhe 
Internalional Conjerel/CC' 011 Chemicals Managcmcl1f (lCCM) 10 the MOlltreal Prorocol 
(/ud ils /vluhila/em/ Fund 10 consider Jovhelhcr and hoH' these might support 
IInp/emcn!ation oj appropriate and re/e\'Ql1t stratcgJ(' approach objectives within their 
mondatcs and to report to rhe /CCM ". 

I \vould be grateful if you could kindly provide me witb infonl1alion on what 
further action has been taken by the Ozone Secretariat following our communication or 
dtx:ision 49/1 as soon as possible. as I would need to infonl1 members of the Executive 
Commillee of the SAleM invitation as well as seek their guidance on the request for a 
reran to the second session of the teeM. 

Sincerely, 
,~ 

~A~ [, ij~"'--
Maria Nolan 
ell iet' Offi eer 

Mr. Marco Gomalu 
I":xecutivc Secretary 
O;one Secretarial 
lJNFP 

Ulc!llsure. 

1BOO McGill College Ave __ 271h Floor. Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 Tel (514) 282-1 122 Fax: (514) 282-0068 
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