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  أنشطة األمانة
 

  مقدمة

 ،71/1استجابة للمقرر و .للجنة التنفيذية الحادي والسبعينتعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع  -1
 إلى ھيئات ومنظمات أخرى. األمانةالتي قدمتھا  المشورةيلخص  تتضمن الوثيقة مرفقا

 للجنة التنفيذية الحادي والسبعينات االجتماع مقرربخطار اإل

جميع أعضاء اللجنة إلى  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64( الحادي والسبعينتقرير االجتماع  رسلأُ  -2
باإلضافة إلى ذلك، و .على اإلنترنت صندوق المتعدد األطرافلاوتم وضعه على موقع  ،اآلخرين المشاركينوالتنفيذية 
العاملة بلدان البلدا من  75شرائح إلى الالتأخيرات في تقديم و اتالمشروععلى  الموافقاتبات المتعلقة مقررال أُرسلت

ات التي مقررتلخص الرة بعد االجتماع صادوأرسلت وثيقة  .المنفذة ذات الصلةو والوكاالت الثنائية 5المادة بمقتضى 
إلى بعد ذلك إلحالتھا  التابع لليونيبعمل األوزون برنامج فرع وإلى  اتخذت في االجتماع إلى المشاركين في االجتماع

 .على اإلنترنت ووضعت أيضا على موقع الصندوق المتعدد األطراف ،الشبكات اإلقليمية

 الثاني والسبعينلالجتماع  اتوثائق وأوراق السياسال

إعداد ھذه الوثائق أجرت األمانة مشاورات مع وعند  .الثاني والسبعينلالجتماع أعدت األمانة الوثائق التالية  -3
المنفذة و الوكاالت الثنائيةو الخزانةمناقشات مع أمين  توأجر ،جدول األعمال)(نائب رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس

 .ذات الصلة حسب االقتضاء

  ؛جدول األعمال المشروحو األعمال المؤقتجدول 
 ؛أنشطة األمانة 
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 ؛)الخزانةباالشتراك مع أمين  تحالة المساھمات والمصروفات (أعد 
 ؛توافر المواردو تقرير عن األرصدة 
 ؛66/3وتوافر التدفقات النقدية (المقرر  2016- 2014 أعمال الفترةتنفيذ خطة  استكمال( 
 ؛التأخيرات في تقديم الشرائح 
 ؛2014لعام  متعددة السنواتالتفاقات االحول  اتمشروعالنجاز إل المجمعتقرير ال 
  السنوات؛ ةالمتعدد اتاالتفاقالخاص ببيانات التقرير قاعدة 
  ؛71/26 مقررال( المزودة بمقياس للجرعاتأجھزة االستنشاق مشروعات تقييم( 
  ؛2014تقييم لعام الو رصدلابرنامج عمل مشروع تعديل 
  الحالة واالمتثال؛تقارير 
  ؛أثناء استعراض المشروعات تبينھانظرة عامة على القضايا التي تم 
 ؛التعاون الثنائي 
  اليونيدو والبنك الدولي و واليونيب ليوئنديبيل 2014تعليقات وتوصيات بشأن برامج عمل عام

 )؛وثائق  4(
 االجتماع واألنشطة المقدمة إلى  مشروعاتالالمتعلقة بوالتعليقات والتوصيات  اتتقييم المشروع اتورق

 )؛1وثيقة 19( الثاني والسبعين
  ؛71/44 مقررال(للصين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةصرف األموال لخطة إدارة( 
  خطط معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من

 ))؛د( 70/21 مقررال( ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ال إزالةإدارة 
 خيارات الو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموافق عليھا بشأن االتدليلية  لمشروعاتلعام  عرض

لطاقة التي تحقق كفاءة او للمناخ المراعيةالتكنولوجيات البديلة  للتدليل علىضافية اإل مشروعاتلل
 )؛أ)( 71/51(المقرر  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةضافية لتعظيم المنافع المناخية في قطاع إنتاج اإلنشطة األ 
 ))؛ب( 71/51 (المقرر

  على المناخ إلى  في قطاع خدمة التبريد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية زالةإلاآلثار الضارة تقليل
 )؛71/43 مقررال( أقصى حد

 المناخ  المتعلق باألثر علىلصندوق المتعدد األطراف امؤشر  حول استعماللي تقرير مرح)MCII( 
 )؛69/23 مقررال(

  ؛)الخزانةباالشتراك مع أمين  ت(أعد ))ھ(و د)( 71/46متعدد األطراف (المقرر الحسابات الصندوق 
 و)( 71/48 مقررال( 2016و 2015 لعامي والمقترحة 2014عام ل ةالمعدلأمانة الصندوق  ميزانيات 

 )).(ح) وزو(

لقضايا التي أثيرت في الوثائق المذكورة أعاله في جدول األعمال المؤقت المشروح لملخص ويرد  -4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/1/Add.1.( 

على اإلنترنت تحتوي على وثائق االجتماع  لصندوق المتعدد األطرافلالموقع العام وأنشئت صفحة على  -5
 .لالجتماع الثاني والسبعين ةلوجستيمعلومات اإلسبانية وو الفرنسية والروسيةواإلنكليزية و والصينية بالعربية

الذي سيعقد على ھامش  ،أعدت األمانة أيضا أربع وثائق الجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجو -6
على أعضاء الوصول إليه قتصر يوموقع اإلنترنت المقيد  علىالفرعي الفريق وثائق وترد  االجتماع الثاني والسبعين.

                                                 
 الصينو البرازيلو البوسنة والھرسكو )المتعددة القوميات - بوليفيا (دولةو أنغوالو في البلدان التالية: أفغانستان لمشروعاتتعليقات وتوصيات  أعدت 1
جمھورية و المملكة العربية السعوديةو المكسيكو موريشيوسو قيرغيزستانو كينياو اإلسالمية) -إيران (جمھورية و غينياو غاناو جورجياو كولومبياو

في وقت الحق الوكاالت  ھابرازيل ولبنان وليبيا وسحبتمشروعات للأعدت تعليقات أيضا لمقترحات وفييت نام. و تونسو مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  .المنفذة ذات الصلة
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 االجتماع الثاني والسبعين.الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في سيعاد إنشاء و اللجنة التنفيذية.

 للجنة التنفيذية لالجتماع الثاني والسبعينالتحضير 

المدني الدولي في في مقر منظمة الطيران المقرر عقده  لالجتماع الثاني والسبعينترتيبات لوجستية  أجريت -7
رئيس و أعضاء اللجنة التنفيذيةوأرسلت دعوات إلى . 2014/أيار مايو 16إلى  12كندا في الفترة من  ،مونتريال

رئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال و لألطراف الخامس والعشرينمكتب االجتماع 
واألمين التنفيذي ألمانة األوزون  للبيئة (اليونيب) مم المتحدةالمدير التنفيذي لبرنامج األو لبروتوكول مونتريال

 .حكوميةمنظمات غير والبيئة العالمية مرفق و والوكاالت المنفذة

 :التالية المبادئ التوجيھية التشغيليةو تحديث قواعد البيانات والوثائقو استعراضأمانة الصندوق بوقامت  -8

 ؛2013 /كانون األولديسمبرالموافق عليھا حتى  مشروعاتجرد ال 
 ؛2013/كانون األول ديسمبر حتىالمعايير و السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيھية 
  ؛2013 /كانون األولديسمبر حتى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةخطط إدارة 
  ؛ھادليلوللجنة التنفيذية الكتيب األولي 
  2014.2 /نيسانأبريل 14 حتىقائمة الوثائق السرية 

 تم االضطالع بھاوالبعثات التي  التي تم حضورھااالجتماعات 

 كبير الموظفينبعثات 

 2014 /كانون الثانييناير 19-10نيروبي (كينيا)، 

وبرفقته كبيرة موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق بزيارة مقر اليونيب حيث عقد كبير الموظفين  قام -9
 لعملياتامدير مكتب مكتب األمين العام ونائب المدير التنفيذي رئيس واجتماعات ثنائية مع المدير التنفيذي لليونيب 

، السمات الرئيسية لبروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطرافكبير الموظفين وأوضح  .المؤسسيةخدمات الو
 عنجداول موجزة قدم ، وا اليونيبضطلع بھيي تال ةلھاماو مختلفةالظائف الومسؤوليات المؤسسات المعنية، وو

 متعدد األطراف.المنذ إنشاء الصندوق  مشروعاتلل الموافق عليهمستوى التمويل 

الذي في االجتماع  الحادي والسبعينجتماع االعن اليونيب والناشئة لنظر المعروضة قضايا التم تناول وقد  -10
استبدال القضايا ضمن غيرھا . وشملت ھذه ن التابعين لهموظفيالوالمؤسسية خدمات اللعمليات وامدير مكتب عقد مع 

والطلب المنصوص إلى الوكاالت المنفذة؛  الخزانةتأثير التحويالت المالية من أمين وممثل أمين خزانة الصندوق؛ 
دد األطراف واليونيب؛ توحيد حسابات الصندوق المتعالمتمثل في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  عليه بموجب

معيار  المنصوص عليھا بموجبالتخفيف من مخاطر سعر الصرف على المساھمات المتعھد بھا؛ واإلجراءات و
لتحقيق وفورات في التكاليف الممكنة خيارات كبير الموظفين أيضا الالسلف النقدية المنفذ على نطاق اليونيب. وناقش 

العمليات اإلدارية الداخلية ألمانة  مراجعةنتائج وتائج عملية التصنيف؛ نومن خالل تخفيض تكاليف دعم البرامج؛ 
بشأن كل من  ھاوتعليقات األمانة وتوضيحات ؛مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية التي أجراھاالصندوق 

 التقرير وتوصيات مراجعي الحسابات.

والخدمات الطبية التابعة  وحدة السفرو البشريةموارد لوقام كبير الموظفين بزيارات مجاملة إلى أقسام ا -11
 شؤون الموظفين المعلقة.ومسائل دارية بعض المسائل اإللمكتب األمم المتحدة في نيروبي لمعالجة 

                                                 
  سيتم تحديث قائمة الوثائق السرية قبل االجتماع الثاني والسبعين مباشرة. 2
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 بينلمناقشة التعاون المستمر األمانة  ألمانة األوزون وموظفي ةالتنفيذي ةاألمينبكبير الموظفين  والتقى -12
لدى الكرسي الرسولي بعثة التي نوقشت أيضا مع ممثل (ر المسددة من الكرسي الرسولي االشتراكات غيو ؛األمانتين
الفريق العامل و اجتماع األطراف لعقدلمساعدة والدعم لأمانة الصندوق وتقديم  )؛الموائل- األمم المتحدةو اليونيب

 .المفتوح العضوية

خالل مھمته،  اليونيبالذي كان حاضرا في مقر  ،عمل األوزونبرنامج رئيس فرع ب كبير الموظفينالتقى و -13
قضايا  ونُظر أيضا فيألفريقيا. لليونيب ، والمدير اإلقليمي منطقة أفريقيالبرنامج المساعدة على االمتثال وفريق 

 بروميد الميثيل. إزالةبما في ذلك أنشطة  اتالحاجة إلى اإلسراع في تنفيذ المشروع مثلإقليمية رئيسية 

تلقت  ،)14-9نظر الفقرات ا( 2014 /كانون الثانينيروبي في يناير إلى كبير الموظفينعثة ب وفي أعقاب -14
ال يزال تفويض و مشروع "تفويض السلطة بشأن المسائل اإلدارية والمالية".لليونيب من نائب المدير التنفيذي األمانة 

من اليونيب بشأن  أخرى في انتظار تعليقاتالسلطة، المقرر أن يوقع عليه المدير التنفيذي لليونيب وكبير الموظفين، 
 ات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذيةمقررالالتغييرات التي اقترحتھا األمانة على تفويض السلطة لمراعاة 

وصالت برنامجية  وليس لديھااليونيب في نفس الموقع الذي يوجد فيه الصندوق ة أماناجتماع األطراف، وحقيقة أن و
 .ببرنامج عمل اليونيب

 2014 /آذارمارس 13أوتاوا (كندا)، 

من وزارة البيئة الكندية ووزارة  نحكومة كندا واجتمع مع موظفيإلى بزيارة مجاملة  قام كبير الموظفين -15
قدم عرضا موجزا عن إنجازات بروتوكول مونتريال والصندوق و .الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتنمية

بمقتضى في البلدان العاملة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنفذة إلزالةملخصا لألنشطة و ،المتعدد األطراف
، سلط كبير الموظفين األطراف. وعالوة على ذلك الصادر عن XIX/6 مقررمد العندما اعتُ  2007منذ عام  5المادة 

على وجه الخصوص و بروتوكول مونتريال إلىالدعم الذي قدمته حكومة كندا و مختلف المساھماتالضوء أيضا على 
لحكومة كندا الستضافة  عن تقديره كبير الموظفينأعرب  ،نيابة عن األمانةوبال .متعدد األطرافالالصندوق  إلى

 .موظفيھاإلى الدعم المقدم و على كل المساعداتو األمانة

 واشنطن العاصمة (الواليات المتحدة األمريكية)

مرفق  إلىزيارات مجاملة جراء السفر إل كبير الموظفين، لم يستطع غير المتوقعةالجوية  األحوال نتيجة -16
 بشأن لبنك الدوليحضور أول اجتماع لدعوة ل كبير الموظفينتلقى  بعثته،إلغاء وعقب  .البيئة العالمية والبنك الدولي

 امالثامنة للفريق المعني بموارد عمليات األوزون المقرر عقدھ عملالحلقة واألوزون وبين المناخ  التشغيليةالروابط 
 .2014  ه/حزيرانيوني 6إلى  3في الفترة من 

 بعثات الموظفين اآلخرين

 2014 /شباطفبراير 21-18باريس (فرنسا)، 

مانة األوزون ي الشؤون اإلدارية ألموظف ةكبيرصندوق مع الشؤون اإلدارية وإدارة الموظفي  ت كبيرةاجتمع -17
في للجنة التنفيذية في باريس  الثالث والسبعيناالجتماع  إذا ما تقرر عقدفي باريس لتقييم مدى مالءمة مقر اليونسكو 

 .السادس والعشرين لألطرافجتماع االو مؤتمر األطراف في اتفاقية فييناالعاشر لمع االجتماع المشترك  تعاقب

 2014 /آذارمارس 2 -/شباط فبراير 23نيروبي (كينيا) 

 نظام األمم المتحدة الجديدحول  حلقة عملصندوق الشؤون اإلدارية وإدارة الموظفي  كبيرة تحضر -18
العالقة مع اإلدارية تابعت أيضا القضايا و. 2014 /شباطفبراير 28إلى  24) من أوموجا(لتخطيط المركزي للموارد ل

 العمل. حلقةنيروبي على ھامش في األمم المتحدة موظفي اليونيب ومكتب د من عد
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 اتاجتماعات الشبك

 .دي والسبعين والثاني والسبعينااالجتماعين الحبين  عقدتالتي  اتلشبكلساھمت األمانة في عدة اجتماعات  -19

موظفي األوزون  ةشبكلفي االجتماع المشترك  )االقتصاديةو الشؤون المالية( كبير الموظفينشارك نائب و -20
 28إلى  22ي عقد في أديس أبابا (إثيوبيا) من ذال ،الناطقة بالفرنسية وتلكليزية كاإلنبالناطقة في البلدان األفريقية 

 ات اللجنة التنفيذية األخيرة،مقرربشأن وقدم عروضا  ،خالل مراسم االستقبال مالحظات. وقدم 2014 ذارآ/سرما
على  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد اآلثار الضارة إلزالةتقليل االعتبارات الرئيسية و

 .المناخ إلى أقصى حد

ات األخيرة مقررال ) بشأنSkype(عروضا عن بعد عن طريق سكايب  تقدمأرسلت األمانة عروضا أو و -21
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة  اآلثار الضارة إلزالةتقليل لاالعتبارات الرئيسية و التنفيذيةللجنة 
 :إلى االجتماعات التالية على المناخ إلى أقصى حد التبريد

  المواد  موظفي شبكة وغرب آسيا من المواد المستنفدة لألوزون موظفي شبكة إجتماع متأرجح بين
 3؛)2014 /شباطفبراير 27-26(مصر  ،في شرم الشيخالذي عقد شمال أفريقيا  المستنفدة لألوزون

  االجتماع المشترك و بلدان الجزرية في المحيط الھادئاألوزون في ال موظفيشبكة لاالجتماع السادس
 /آذارمارس 13-10في تونغا (الذي عقد تدريب موظفي الجمارك و يناألوزون الوطنيلموظفي 

 )؛2014
  شبكة األوزون اإلقليمية لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ في جمھورية الو لاالجتماع السنوي

 )؛2014 /نيسانأبريل 4-1الديمقراطية الشعبية (
 في األوزون  يموظف شبكةو ليزيةكإلنامنطقة البحر الكاريبي الناطقة ب بلداناالجتماع اإلقليمي الفرعي ل

 ).2014 /نيسانأبريل 10-8سورينام ( ،في باراماريبو عقدھايتي الذي 

 المشترك بين الوكاالت اجتماع التنسيق

اجتماع تنسيق مشترك بين بترتيب أمانة الصندوق  قامت ،مشروعاتھدف تجنب أي تأخير في تنفيذ الب -22
 ونوممثل األمانةموظفو في االجتماع . وشارك 2014 /شباطفبراير 13إلى  11الوكاالت في مونتريال في الفترة من 

 .اليونيب ،خزانةالعن جميع الوكاالت المنفذة األربع وأمين 

برنامج األمم المتحدة وحدة الموظف ب شيرمواليالسيد ناندان بإشادة باالجتماع  كبير الموظفينافتتح و -23
المشاركون دقيقة  وقفو 2014 /شباطفبراير 2 فيالذي وافته المنية  ،بروتوكول مونتريالل )اليوئنديبياإلنمائي (

 .ناندانوفاة حدادا على 

الجتماع الثاني المقدمة إلى االتقارير  من بينھاقضايا عدة مناقشة بوالوكاالت  ألمانةلسمح اجتماع التنسيق و -24
الثالث سنوات فترة السنة األخيرة من يمثل  2014عام  نظرا ألنالتخطيط المالي و األعمال: تخطيط والسبعين

رابع و والھالونات إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةالجارية  مشروعاتاألرصدة من ال وإعادة ؛2012-2014
المواد  إزالةخطط إدارة للمرحلة األولى من  اترصدة من أموال إعداد المشروعاأل وإعادة؛ كلوريد الكربون

وأتاح  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.التدليلية ل مشروعاتالتقارير النھائية عن الالھيدروكلوروفلوروكربونية؛ و
مناقشة لتقديمھا إلى ات/الالسياس ورقات بشأنالوكاالت  معلومات مرتدة مناالجتماع أيضا فرصة للحصول على 

المواد  إزالةخطط إدارة المرحلة الثانية من  تكاليفبما في ذلك المبادئ التوجيھية ل االجتماع الثاني والسبعين
. لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةباألثر على المناخ الناتج عن إزالة اوالقضايا المتصلة  وكربونيةالھيدروكلوروفلور

                                                 
في البلد المعني قبل  المسؤولل على تصريح من الموظف يجب أن تحصل جميع السفريات الرسمية لموظفي األمم المتحدة إلى البلدان/محطات العم 3

  الرحيل. ولم يتمكن كبير موظفي إدارة المشروعات الذي كان من المقرر أن يحضر االجتماع من الحصول على التصريح األمني الالزم.
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 ،لالجتماع الثاني والسبعينعملھم في التحضير لتيسير افقت األمانة والوكاالت على عدد من إجراءات المتابعة وو
 .على جميع المشاركين الموزعوالتي تم تسجيلھا في تقرير االجتماع 

 التوظيف والتعيين

في  وُشغلت الوظيفتان مساعد برامج الشاغرةشاغرتين بصفة لوظيفتين موظفين اختيار عملية تم االنتھاء من  -25
 .2014نيسان /بريلأ

 19وكان الموعد النھائي لتقديم الطلبات في إنسبيرا عبر  كبير الموظفيننائب  وظيفةتم اإلعالن عن و -26
ريثما يتم االنتھاء من تعيين  لنائب كبير الموظفين جانبامساعد الالبرامج موظف  تعيينووضع  .2014 /نيسانأبريل

 العمل الشاغرة لمنصب مساعد التسجيل. ةتم اإلعالن عن فتح فرصو .نائب كبير الموظفين

أجرت األمانة عملية لتوسيع قائمتھا من المترجمين المستقلين لتشمل مترجمين  ،توصية المراجعةلمتابعة وك -27
الجتماعين الثاني والسبعين والثالث إلى االصينية والروسية بوثائق تقديم سيلزم بالنظر إلى أنه صينيين وروس 

 .والسبعين

 4الموظفين وتدريبھم تنمية

 التنميةالجزء الثاني من برنامج  مشروعاتإدارة ال حد كبار موظفيأوموظفي الرصد والتقييم  ةكبير تحضر -28
 في نيويورك. 2013 /كانون األولديسمبر 12إلى  10من لألمم المتحدة في الفترة  ةاإلداري

 نظمھاإدارة األداء  بشأنساعتين كل حلقة مدة  حلقات دراسية عبر اإلنترنتشارك موظفو األمانة في ثالث و -29
 .2014 /آذارمم المتحدة في مارسمكتب إدارة الموارد البشرية لأل

 واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى اليونيبالتعاون مع 

 ةمرفق البيئة العالمي

إلغاء زيارته إلى واشنطن العاصمة إلى  كبير الموظفين اضطر ،متوقعةالغير  لألحوال الجويةنظرا  -30
كبير  أجرىبدال من البعثة، و .رئيس مرفق البيئة العالميةولقاء الرئيس التنفيذي ل(الواليات المتحدة األمريكية) 

بروتوكول  كبير الموظفينمرفق البيئة العالمية. وأوضح ورئيس مجاملة مع الرئيس التنفيذي مكالمة  الموظفين
طراف في األاليا نظر فيھا حتالقضايا ذات الصلة التي  ناقش، ومونتريال وتشغيل الصندوق المتعدد األطراف

أمانة الصندوق في استعراض  تؤديهدعم أعضاء اللجنة التنفيذية للدور الذي  وباإلشارة إلىبروتوكول مونتريال. 
الخطوات التالية التي بإيجاز نوقشت و استكشاف مجاالت التعاون بين األمانتينجرى ، مرفق البيئة العالمية مشروعات

لتحقيق الھدف مزيد من التفصيل بالمناقشة القضايا المذكورة آنفا إلى حاجة  على أن ھناك واتفق .يتعين اتخاذھا
أمانة مرفق البيئة العالمية في أوائل إلى بعثة  بصفة مبدئية إجراءقرر تحماية البيئة. والمتمثل في المشترك 

 .2014حزيران ه/يوني

مقترح مشروع إلى استعراض دعت أمانة مرفق البيئة العالمية أمانة الصندوق  ،المكالمة المجاملةعقب و -31
 استنادا إلىقطاع ما بعد الحصاد في جمھورية كازاخستان في و إلدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة

موظفي مرفق البيئة  بعد مناقشة مقترح المشروع معو .ات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطرافمقررال
 اأعربت أمانة مرفق البيئة العالمية عن تقديرھو .تبينھاقضايا الرئيسية التي تم للقدمت األمانة موجزا  ،العالمية

 .المضطلع بهلالستعراض 

                                                 
  .التي عقدت في نيروبي )أوموجا(ي للموارد لتخطيط المركزل نظام األمم المتحدة الجديدالمتعلقة ب بشأن حلقة العمل 18انظر أيضا الفقرة  4
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الخامسة جمعية الو السادس واألربعيناجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية لحضور تلقت األمانة دعوات و -32
 29إلى  28و /أيارمايو 27إلى  25المكسيك في الفترة من  ،في كانكون المقرر عقدھمامرفق البيئة العالمية الخامس ل

 على التوالي. 2014 /أيارمايو

 الصندوق األخضر للمناخ

 21إلى  19، الذي انعقد في الفترة من الصندوق األخضر للمناخاجتماع مجلس بتلقت األمانة إخطارا  -33
 .الصندوق األخضر للمناخلدى كمنظمة مراقبة معينة األمانة وإندونيسيا؛  ،في بالي 2014 /شباطفبراير

صندوق لل األولى ةالتنفيذي ةالمدير ،مجاملة مع السيدة ھالة شيخ روحهمكالمة  كبير الموظفين وأجرى -34
 األطراف وأھدافهتشغيل الصندوق المتعدد على عامة  نظرة إليھا. وقدم 2014شباط /لمناخ في فبرايرلاألخضر 

 اتجتماعالعمليات السابقة والالحقة الو وضع السياسات،و مشروعاتتقاسم تجاربه التي تتراوح بين استعراض الو
بين األمانتين في المجاالت  ينالمحتملوالعمل التعاون بإيجاز ات اللجنة التنفيذية. ونوقش مقرروتنفيذ  ،اللجنة التنفيذية

كبير ووجه  .لمناخ لتولي صفة المراقبلاألخضر صندوق الالعرض المقدم من بول تم قوذات االھتمام المشترك 
رأت ضرورة  في حالة ما إذاشيخ روحه أو موظفيھا لزيارة أمانة الصندوق ھالة دعوة شفھية إلى السيدة  نموظفيال

 و/أو موظفي األمانتين تبادل وجھات النظر بينأو و/أن يكون ھناك فھم أفضل لعمل الصندوق المتعدد األطراف إلى 
 مواصلة مناقشة القضايا األخرى ذات الصلة.

 الھيدروفلوروكربونيةبشأن المواد تشاتام ھاوس  حلقة عمل

لمواد لللخبراء بشأن االستجابة العالمية  حلقة عملدعوة للمشاركة في  كبير الموظفينتلقى  -35
 7 فيفي لندن  5في تشاتام ھاوس تعقد ،فعالةالعادلة والمن خالل سياسات األوزون والمناخ  الھيدروفلوروكربونية

 نظمالعمل تشجيع مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذھا من قبل  حلقةوكان الھدف من  .2014 /نيسانأبريل 8و
عمل لفرص التعاون و وتحديد أوجه التآزر المحتملة ،الھيدروفلوروكربونيةالمواد للحد من استخدام  ،األوزون والمناخ

 حلقةمن حضور  نموظفيالكبير ولم يتمكن  .التي يتعين التغلب عليھا والحواجز مناقشة التحدياتو معا، ظاميننلا
 .لالجتماع الثاني والسبعين األعمال التحضيريةالعمل بسبب 

 وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة

 2013ھا لعام استعراضھا/تقييمبمن وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة فيما يتعلق  آخربناء على طلب  -36
وحدة التفتيش  إلىقدمت األمانة  6،البيئية داخل منظومة األمم المتحدة" للحوكمة 20ما بعد ريو +"استعراض  المعنون

في مشروع الواردة الصندوق المتعدد األطراف المتعلقة بمعلومات ال بشأن وقائعيةتصويبات و المشتركة تعليقات
في  على اإلنترنت وسيتم نشر التقرير النھائي على موقع وحدة التفتيش المشتركة .تقرير وحدة التفتيش المشتركة

 7المستقبل القريب.

 أمانة األوزون

بشأن القضايا  واقتراحاتأمانة الصندوق تعليقات ، قدمت ألمانة األوزون ةالتنفيذي ةبناء على طلب من األمين -37
 XXV/5 مقررلاستجابة ل تعقدالتي  يةالھيدروفلوروكربون بشأن إدارة المواد عملالحلقة مناقشتھا في  المقرر

                                                 
أي أن ينسب دون بالخارج، ولكن  فيلقضايا التي نوقشت في االجتماع بنشر اسمح تي تتشاتام ھاوس، واللسناد اإل عدم وفقا لقاعدةالعمل  حلقةعقدت  5

   .مرحبةدولية في بيئة محايدة وموضوعات ذات أھمية استضافة المناقشات حول من حيث سمعة راسخة بتشاتام ھاوس نفسھا وتتمتع بيان إلى أي فرد. 
فيما يتعلق  تشغيلهعن ھيكل الصندوق المتعدد األطراف و تفصيليةوحدة التفتيش المشتركة معلومات إلى  2013في منتصف عام قدمت األمانة  6
)، ريو دي جانيرو، البرازيل، 20األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + منظومة األمم المتحدة عقب مؤتمر فيالبيئية  للحوكمة ااستعراضھب

أمانة  فيلمقابلة الموظفين الرئيسيين  2013حزيران ه/مونتريال في يونيبزيارة وحدة التفتيش المشتركة االستعراض لفريق  وقام. 2012ه/حزيران يوني
  .ومنظمة الطيران المدني الدوليالصندوق وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

7 www.unjiu.org.  
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 بروتوكول مونتريال. فياألطراف الصادر عن 

قدمت األمانة إلى أمانة األوزون معلومات عن أنشطة الصندوق  ،طلب آخر من أمانة األوزونواستجابة ل -38
أمانة األوزون  إلىقد طلب مؤتمر األطراف  وكان .متعدد األطراف في الدول الجزرية الصغيرة الناميةال

المقرر عقده  ،دول الجزرية الصغيرة الناميةلبشأن امنظمي المؤتمر الدولي الثالث مع  التواصل )XXV/9 (المقرر
تنفيذ بروتوكول ب، بھدف تعزيز المناقشات بشأن التحديات المرتبطة 2014 /أيلولبتمبرس 4إلى  1من في آبيا 

 مونتريال.

 فرع برنامج عمل األوزون التابع لليونيب

إلعداد نسخة حديثة  موضوعيةمدخالت  التابع لليونيبعمل األوزون برنامج فرع أيضا إلى قدمت األمانة  -39
بشأن  مشورة بشأن الكتيب المقبلو اقتراحاتو ،بروتوكول مونتريالالبيانات بموجب عن بالغ اإلالمتعلقة بدليل ال من

 ."تحدياتھاو بروميد الميثيل في البلدان النامية: قصة نجاح إزالة" ،بروميد الميثيل

 جامعة مونتريال

لتقديم  2014 /آذارمارس 24 فيجامعة مونتريال قسم العلوم االقتصادية في بزيارة مسؤول برامج  قام -40
الجوانب  الذين يدرسون بكالوريوسالطالب إلى بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطراف  بشأنعرض 

 االقتصادية لحماية البيئة.

 لليونيبزيارة نائب المدير التنفيذي 

بزيارة مجاملة  لليونيبالتنفيذي  نائب المدير ثياوالسيد إبراھيم قام  ،اليونيبمقر  إلى كبير الموظفين بعثةبعد  -41
كبير الموظفين، الفرصة لمتابعة عدد من المسائل اإلدارية مع  ثياوالسيد وانتھز . 2014نيسان أبريل/ 1إلى األمانة في 

 أيضا اجتماعا مع الموظفين وعقد .كبير الموظفينليونيب إلى المدير التنفيذي لبما في ذلك تفويض السلطة من 
حزيران ه/في يوني المقرر عقدھاجمعية األمم المتحدة للبيئة لالدورة األولى معلومات أساسية بشأن أطلعھم على و

 ثياوالسيد  سلطو .لليونيبالھيئة الرئاسية الجديدة  بوصفھاجمعية األمم المتحدة للبيئة ودور  ،كينيا ،في نيروبي 2014
شدد و رفاھه،و المتعدد األطراف على صحة اإلنسان هصندوقو لبروتوكول مونتريال الكبير للغايةاألثر الضوء على 

نقل ھذه الرسالة إلى في وأمانة األوزون فرع برنامج عمل األوزون التابع لليونيب و على أھمية أمانة الصندوق
 .المجتمع األوسع

 المراجعة الداخلية ألمانة الصندوق

والتي  المتقاعدةكبيرة الموظفين  ي طلبتھاالتمانة الصندوق ألتم االنتھاء من المراجعة اإلدارية الداخلية  -42
 )2014/0208 تقريرال(الحسابات  لمراجعدم التقرير النھائي مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وقُ  ھااأجر
لموظفين في الھيكل لبشأن خطوط اإلبالغ  معلقةيتضمن التقرير توصية واحدة و .المدير التنفيذي لليونيبإلى 

  لألمانة.التنظيمي 

  
  
  
  

   

                                                 
يوما عقب إصدار التقرير وفقا للقرار  30على اإلنترنت  مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخليةتُنشر تقارير المراجعة الداخلية على موقع  8

 2014مايو/أيار  14في  على اإلنترنت المتحدة لخدمات الرقابة الداخليةمكتب األمم على موقع  2014/020للجمعية العامة. وسيتاح التقرير  67/258
)http://www.un.org/Depts/oios/pages/iad_reports.aspx.(  
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  المرفق

ر التابعة يالمشورة و/أو المعلومات المقدمة من أمانة الصندوق المتعدد األطراف للھيئات غ
  لبروتوكول مونتريال

  
  

 اإلجراءات األخرى تاريخ التقديم مشورة األمانة الھيئة

الصندوق األخضر 
 للمناخ

استعراض أھداف وتشغيل الصندوق 
المتعدد األطراف، بما في ذلك عملية 
استعراض المشروعات في الصندوق 
ووضع السياسات وعملية االجتماعات 

 وتنفيذ مقررات اللجنة التنفيذية.

فبراير/شباط 
2014 

زيارات محتملة لموظفي 
إلى  الصندوق األخضر للمناخ

أمانة الصندوق استنادا إلى 
الصندوق األخضر احتياجات 

 .للمناخ

وحدة التفتيش المشتركة 
 لألمم المتحدة

 بشأن وقائعيةتعليقات وتصويبات 
الصندوق المتعدد المتعلقة بمعلومات ال

في مشروع تقرير الواردة األطراف 
 للحوكمة 20ما بعد ريو +"استعراض 

 ".البيئية داخل منظومة األمم المتحدة

فبراير/شباط إلى 
 2014مارس/آذار 

 .ال توجد

 مرفق البيئة العالمية

 

إدخال بدائل المواد (مشروع استعراض 
قطاع في المستنفدة لألوزون في الزراعة و
) مقابل ما بعد الحصاد في كازاخستان

 لصندوق المتعدد األطرافسياسات ا
 ة.التوجيھيومبادئه 

أبريل/نيسان 
2014 

استعراض المزيد من 
 المشروعات حسب االقتضاء.
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