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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الخامس والسبعوناالجتمــــــاع 

 2015الثاني تشرين نوفمبر /  20 - 16،مونتريال
 

 

  أنشطة األمانة

  مقدمة

  1.التنفيذيةتعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع الرابع والسبعين للجنة  -1

  اإلجراءات المتخذة في أعقاب االجتماع الرابع والسبعين للجنة التنفيذية

خرين في االجتماع، اآلمشاركين الإلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية و 2تقرير االجتماع الرابع والسبعين أحيل -2
موقع الصندوق على  ووضعيونيب)، ، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (أخيم ستاينر وأيضا إلى السيد

لوكاالت الثنائية او 5بلدا من بلدان المادة  125إبالغ ضافة إلى ذلك، تّم وباإل. 3المتعدد األطراف على اإلنترنت
المقررات ذات الصلة بالموافقة على المشروعات واإللغاءات المحتملة للمشروعات والتأخيرات في بوالمنفذة المعنية 

أُرسلت إلى المشاركين في واالجتماع توجز المقررات المتخذة أثناء االجتماع،  بعدوثيقة صدرت و تقديم الشرائح.
موقع  أيضا علىُوضعت وإلى الشبكات اإلقليمية،  الحق إلحالتھا في وقتاالجتماع، وإلى فرع برنامج عمل األوزون 
 الصندوق المتعدد األطراف على اإلنترنت.

                                                 
  ھيئات ومنظمات أخرى.إلى ، تتضمن الوثيقة مرفقا، يوجز المشورة التي قدمتھا األمانة 71/1استجابة للمقرر  1
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56.  
3 www.multilateralfund.org. 
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 ا, أكدت فيھ5إلى حكومات تسعة أطراف مساھمة رسالة، أرسلت األمانة 4)2(ب)(3/74عمال بالمقرر و -3
للصندوق المتعدد األطراف وفقا لعمليات تجديد الموارد الصندوق التي قررتھا األطراف،  أداء المدفوعاتالحاجة إلى 

العشرين واقترحت فيه إجراء مناقشات إضافية حول المسألة مع ممثل الحكومة على ھامش االجتماع السابع و
  لألطراف.

إلى االجتماع السابع والعشرين  المقدم، انتھت األمانة من إعداد تقرير اللجنة التنفيذية 74/54بالمقرر عمال و -4
 أمانة األوزون. إلى. واطلع رئيس اللجنة التنفيذية على التقرير وأحاله بالتالي 6لألطراف

عني بالمناخ والھواء النقي للحد من ملوثات المناخ وأجرت األمانة عددا من االتصاالت مع أمانة التحالف الم -5
الصندوق ، و)GEF( ة، ومرفق البيئة العالمي)CTCN(ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ، )CCAC( األجلقصيرة 

  .)التوالي، على 30إلى  25 الفقرات(لمزيد من التفاصيل انظر ) GCFاألخضر للمناخ (

 للجنة التنفيذيةالتحضير لالجتماع الخامس والسبعين 

االجتماع الخامس والسبعين الذي سينعقد في الخاصة ب 7،الدعوة رسالةالترتيبات اللوجستية، بما فيھا  أعدت -6
 .2015نوفمبر/تشرين الثاني  20إلى  16من  مونتريال

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/Inf.1الوثائق الواردة في الوثيقة  8الجتماع الخامس والسبعينوأعدت األمانة ل -7
جتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، الذي سينعقد على ھامش االجتماع الكما أعدت األمانة أيضا وثائق 

. واستعرضت األمانة أيضا وحّدثت قواعد البيانات، وملخصات الوثائق، والمبادئ التوجيھية 9الخامس والسبعين
 حسب الحاجة. 10للتشغيل

على ليزية، والفرنسية، والروسية، وكتماعات باللغات العربية، واإلنوأُنشئ موقع يحتوي على وثائق االج -8
  الموقع العام للصندوق المتعدد األطراف على اإلنترنت. علىالمعلومات اللوجستية لالجتماع الخامس والسبعين 

  حضور االجتماعات والبعثات التي تم القيام بھا

  كبير الموظفين بعثات

  2015يونيه/حزيران  20-17فيينا (النمسا)، 

الذي انعقد في  ،المتعدد األطراف التابع ليونيب يتفاق البيئاالحضر كبير الموظفين اجتماع فريق إدارة  -9
مركز فيينا الدولي واستضاف المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي ليونيب ھذا االجتماع، ونوقشت في االجتماع 

                                                 
  األمانة على تعزيز الوصول إلى األطراف المساھمة التي تقدم مساھمات بارزة لفترة ثالث سنوات أو أكثر. المقررحث  4
  أذربيجان، وبيالروس، واليونان، وإسرائيل، وليتوانيا، والبرتغال، وطاجيكستان، وأوكرانيا، وأوزبكستان. 5
 
  بشأن موقع أمانة األوزون على اإلنترنت. UNEP/OzL.Pro.27/10في الوثيقة متاح اف تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع السابع والعشرين لألطر 6
إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب االجتماع السادس والعشرين، ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال  رسائلأرسلت  7

واألمين التنفيذي ألمانة األوزون، والوكاالت المنفذة، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات غير في بروتوكول مونتريال، والمدير التنفيذي ليونيب، 
  الحكومية.

لعام  النھائيةتم إعداد جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية كما تم إعداد حالة المساھمات والمصروفات، والحسابات  8
  باالشتراك مع أمين خزنة الصندوق. 2014ات عام ، وتسوية حساب2014

  أعضاء اللجنة التنفيذية.يقتصر على اإلنترنت  على موقع مقيد الدخولإن الوثائق المحدودة التوزيع للفريق الفرعي متاحة في  9
، ودليل إعداد 2015والمعايير حتى مايو/أيار ؛ والسياسات، واإلجراءات، والمبادئ التوجيھية، 2015قائمة المشروعات الموافق عليھا حتى مايو/أيار  10

؛ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليل عرض شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من األولىالمرحلة 
خطط إدارة إزالة المواد  من الثانيةليل عرض المرحلة ؛ ودخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثانيةودليل إعداد المرحلة 

المواد قطاع إنتاج خطط إدارة إزالة و ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ؛ ودليل عرض شرائحالھيدروكلوروفلوروكربونية
في استھالك ية للمناخ والتي تتسم بكفاءة ؛ ودليل إعداد وتقديم المشروعات اإلضافية لعرض التكنولوجيات البديلة المراعالھيدروكلوروفلوروكربونية

  الطاقة للدراسات المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى.
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المتعدد األطراف التابع  يتفاق البيئاالل التابعين لفريق المھام المعني بمشروعات التوصيات الصادرة عن فريقي العم
المعنيين بكفاءة الترتيبات اإلدارية والتعاون البرامجي، وشملت، في جملة أمور أخرى، االتصاالت بين وليونيب 

تظاما، وتعزيز التعاون بطريقة أكثر ان ة المتعددة األطرافيتفاقات البيئاالوالنظر في أولويات  11يونيب واألمانات
موارد في األمم المركزي للتخطيط النظام وھو ، UMOJA نظام اإلقليمي ودون اإلقليمي، والمساعدة أثناء نشر

  المتحدة.

مركز فيينا  ومقرھا ،دويوقام كبير الموظفين بزيارة مجاملة إلى وحدة بروتوكول مونتريال التابعة ليون -10
  االجتماع الرابع والسبعين. نتائجالدولي، لمناقشة المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف بما فيھا 

  2015نوفمبر/تشرين الثاني  5 –أكتوبر/تشرين األول  26دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ول األول عن ؤفي البرامج، والمسسوف يحضر كبير الموظفين، ونائب كبير الموظفين، وثالثة من كبار موظ -11
اإلدارة والتسيير اجتماع بروتوكول مونتريال الذي تستضيفه حكومة اإلمارات العربية المتحدة. وسوف يشارك ممثلو 
األمانة المعنيون كمراقبين في االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم امتثال في بروتوكول 

مل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول افريق العلالسادس والثالثين المستأنف ل مونتريال، واالجتماع
 مونتريال، واالجتماع السابع والعشرين لألطراف.

  موظفين آخرين بعثات

  2015يوليه/تموز  28-20باريس (فرنسا)، 

مل المفتوح اق العلفريلحضر نائب كبير الموظفين برفقة أحد موظفي البرامج االجتماع الثالث والثالثين  -12
أمام االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذ بموجب إجراء  وقدم عرضاالعضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال 

، والبلدان المعرضة 5عدم امتثال في بروتوكول مونتريال حول حالة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في بلدان المادة 
الرئيسية للجنة التنفيذية ذات الصلة بلجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم امتثال في  والمقرراتلخطر عدم االمتثال، 

مع عضو من وفد االتحاد الروسي االجتماع بروتوكول مونتريال. وأجرى مناقشات واجتماعات ثنائية على ھامش 
لي الثنائي ومساھمتھا لمناقشة المسائل ذات الصلة بالتعاون الثنائي ومع ممثل حكومة إسرائيل حول تقريرھا المرح

  .المستحقة

  ، الصينبيجين ،2015سبتمبر/أيلول  15-16

، المراعية للبيئةالدولية حول تكنولوجيات التبريد والتدفئة  الدراسيةشارك نائب كبير الموظفين في الحلقة  -13
حول خيارات التكنولوجيا  قدم عرضا) حيث 2015سبتمبر/أيلول  16-15وكفاءة الطاقة، وخفض االنبعاثات (

للمشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وشارك مع رئيس 
اللجنة التنفيذية في االحتفال بيوم األوزون العالمي بما في ذلك المراسيم واالجتماع المخصصين لالحتفال بالذكرى 

  قى فيه كلمة بالنيابة عن أمانة الصندوق.الثالثين التفاقية فيينا وأل

  اجتماعات الشبكة اإلقليمية لموظفي األوزون

لجنة ال أحدث مقرراتعن بُعد عن طريق اإلنترنت في االجتماعات التالية حول  عروضااألمانة  قدمت -14
  التنفيذية:

 أرمينيا)؛(ييريفان،  2015مايو/أيار  28- 26شبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى،   )أ (

                                                 
ة في األنواع كانت األمانات المشاركة في االجتماع ھي أمانة األوزون؛ واالتفاقية المعنية باألنواع المھاجرة؛ واالتفاقية المعنية بالتجارة الدولي 11

ة عمل البحر بالتنوع البيولوجي (لم تتمكن من الحضور) وخط المتعلقة؛ واتفاقيات بازل، وروتردام، وستوكھولم؛ واالتفاقية لالنقراضالمعرضة 
  المتوسط؛ والصندوق المتعدد األطراف.
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أكتوبر   2  –سبتمبر/أيلول  28اجتماع  الھادئ،شبكة موظفي األوزون الوطنية لبلدان جزر المحيط   )ب (
 (نادي، فيجي)؛ 2015/تشرين األول 

 2015أكتوبر/تشرين األول  7-5االجتماع المواضيعي لشبكة موظفي األوزون لجنوب شرق آسيا،    )ج (
  (بانكوك، تايلند)؛

 16-12ليزية والفرنسية، كموظفي األوزون ألفريقيا الناطقة باإلناجتماع الشبكة المشتركة ل  )د (
  (داكار، السنغال)؛ 2015أكتوبر/تشرين األول 

  اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت

 2أغسطس/آب إلى  31أمانة الصندوق اجتماع تنسيق مشتركا بين الوكاالت في مونتريال من  نظمت -15
مشاركين موظفو األمانة، وممثلون عن الوكالة الثنائية في ألمانيا، وممثلون عن . وكان من بين ال2015سبتمبر/أيلول 

  الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة.

أتاح اجتماع التنسيق لألمانة وألمين الخزانة والوكاالت مناسبة لمناقشة قضايا عدة شملت، من جملة أمور و -16
على جدول أعمال االجتماع المدرجة سياسات القضايا الخامس والسبعين و الطلبات المقدمة إلى االجتماعأخرى، 

الخامس والسبعين. والحظت األمانة أيضا أن عددا من الوثائق المقدمة من الوكاالت إلى االجتماع الخامس والسبعين 
مما يسر استعراضھا  ،قد وضعت في اعتبارھا القضايا التي نوقشت في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت

  لھا.واستكما

، نظم أمين الخزانة حلقة عمل إعالمية لنصف يوم حول شروط اإلبالغ )6(ب)(74/52 للمقررواستجابة  -17
 . وشملت الموضوعات التي جرى تناولھا التحول منIPSAS(12( المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامبموجب 

والتقارير  ،المحاسبية الدولية للقطاع العامالمعايير إلى  )UNSAS( المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة
للقطاع الدولية لمعايير المحاسبية ق المتعدد األطراف وفقا لـوالمرحلية للصندوق المتعدد األطراف؛ وحسابات الصند

  .UMOJAومقدمة لنظام  العام،

  التوظيف والتعيين

وتم  2015أغسطس/آب  10منصب كبير موظفي إدارة البرامج في  يتولى السيد فيديريكو سان مارتين -18
) (مسؤول إدارة المشروعات المعني بالشؤون المالية 5-فاإلعالن عن وظيفة كبير موظفي إدارة البرامج (

أغسطس/آب  26وكان آخر تاريخ للتقدم لشغلھا  2015يونيه/حزيران  12في  Inspira علىواالقتصادية سابقا) 
  في الوقت الراھن استعراض الطلبات المقدمة لشغل الوظيفة. ؛ ويجري2015

يجري حاليا شغل وظيفة مساعد تكنولوجيا المعلومات على أساس مؤقت بعد اختيار من يشغل الوظيفة لعام و -19
  ).2015أكتوبر/تشرين األول  20في نيروبي (اعتبارا من  مقر يونيبواحد في 

  تنمية قدرات الموظفين وتدريبھم

يوليه/تموز  9إلى  8، المنعقد من 13لكبار المديرين ب كبير الموظفين في البرنامج التمھيدي ليونيبشارك نائ -20
  .في نيروبي (كينيا) 2015

                                                 
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80) 2014للصندوق المتعدد األطراف لعام  النھائيةللحسابات  1يتوفر تقرير حلقة العمل في الملحق  12
ونيب أو ينتقلون إلى دور قيادي جديد) بتوجيه يتعلق برؤية أٌعد البرنامج التمھيدي ليونيب لتزويد كبار القادة المعينين حديثا (سواء كانوا حديثي العھد بي 13

  القيادة، وأولويات التشغيل واإلدارة في يونيب إضافة إلى القضايا العملية ذات الصلة بوظائفھم الجديدة.
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  شارك موظفة األمانة في عدد من أنشطة التدريب على النحو التالي:و -21

شارك كبير موظفي اإلدارة والتسيير يرافقه الموظف اإلداري المشارك والمساعد المالي في اجتماع   )أ (
  في نيروبي (كينيا)؛ 2015يونيه/حزيران  3إلى  2) الذي انعقد من AMM( الشؤون اإلداريةإدارة 

شارك موظف اإلدارة المشارك ومساعد المالية ومساعد الموارد البشرية في أنشطة االرتقاء بـنظام   )ب (
UMOJA  ؛2015يوليه/تموز  –في نيروبي التي نُظمت في يونيه/حزيران  

بما في ذلك تحديث  UMOJAالمقر لجميع الموظفين على إعداد طلبات السفر في نظام في  التدريب  )ج (
  )؛2015سبتمبر/أيلول  22ة في قواعد السفر في األمم المتحدة (حول التغييرات الحديث

 2سبتمبر/أيلول إلى  28سافر موظف اإلدارة المشارك ومساعد المالية إلى نيروبي من   )د (
في نظام  الدفع للمشاركة في التدريب على الحسابات المستحقة 2015أكتوبر/تشرين األول 

UMOJA.  

  تحدة للبيئةالمسائل المتعلقة ببرنامج األمم الم

  تفويض السلطة من المدير التنفيذي ليونيب

. وأبلغ يونيب األمانة 14والمالية" اإلداريةمشروع لوثيقة بشأن "تفويض السلطة في المسائل  يُستكمللم  -22
الذي يسمح بمزيد  UMOJAبضرورة تعديل التفويض على نحو يُبرز اإلجراءات والعمليات الجديدة بموجب نظام 

على اللجنة التنفيذية فور  يُعرض المشروع النھائي لوثيقة تفويض السلطة وسوفوتفويض السلطة. من الالمركزية 
 االنتھاء من إعداده.

  يونيبحسابات المراجعة المالية ل

ينفذ مراجعان من مجلس مراجعي الحسابات في األمم المتحدة بعثة إلى األمانة في أكتوبر/تشرين األول  -23
إبداء رأيه المھني في الحسابات التي أعدھا يونيب وبياناته المالية األخرى حتى  بھدف تمكين المجلس من 2015

. ويتعين على األمانة إبالغ اللجنة التنفيذية بنتائج تقرير المراجعين فور االنتھاء من 2015ديسمبر/كانون األول 
 إعداده.

  لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جتماع األول للجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن المقرر عقد شارك نائب كبير الموظفين في اال -24
لمعالجة مسائل تشمل نظاما موحدا للبريد اإللكتروني ليونيب يستخدم  2015نوفمبر/تشرين الثاني  5اجتماع ثان في 

نت على /وحدة تخزين على اإلنتروتخصيص خدوم"، وأنظمة إدارة اتصاالت ووثائق المنظمة، un.orgالنطاق "
 العاملة المعنية بنظامي اإلدارة في المنظمة. األفرقةيونيب، واختصاصات  ىمستو

  ة المتعددة األطراف ومنظمات أخرىيتفاقات البيئالالتعاون مع ا

  )CCAC( األجلأمانة التحالف المعني بالمناخ والھواء النقي للحد من ملوثات المناخ قصيرة 

المواد عما إذا كانت نتائج جرد استخدام  لالستفسار CCAC15أمانة  ةرئيسوّجه كبير الموظفين رسالة إلى   -25
                                                 

قبل التوقيع  ]تفويض السلطة[شار إليھا نه ينبغي للجنة أن تستعرض المشروع النھائي للوثيقة المإفي االجتماع الثالث والسبعين، قال عدد من األعضاء  14
الفعلية. عليه، ودعوا إلى ضرورة أن تكفل أي ترتيبات يُتفق عليھا المحافظة على استقالل الصندوق المتعدد األطراف وأمانته ونزاھتھما وسلطتھما 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62، 18(الفقرة 
  .2015مارس/آذار  27رسالة  15
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على التكنولوجيات البديلة الناشئة  يةلتدليلامشروعات الفي البلدان النامية، والمعلومات عن  يةكربونوھيدروفلورال
يسھّل سن ذلك ظرا ألنتشارك مع أمانة الصندوق، لل، قابلة CCACعالمي التي يدعمھا الحترار االإمكانية منخفضة 

بالوثيقة الحديثة  CCACاستعراض مقترحات مشروعات مماثلة قُدمت إلى االجتماع الخامس والسبعين. وزّود أمانة 
، التي أوجزت نتائج 16يةلھيدروكلوروفلوروكربونللمواد المشروعات التدليلية الموافق عليھا على ابشأن النظرة العامة 

الموافق عليھا حتى المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروعات التدليلية للصندوق المتعدد األطراف ال
على ھامش االجتماع السادس والثالثين للفريق العامل  CCAC ة. واقترح كبير الموظفين االجتماع برئيساآلن

ه لھا ولموظفيھا دعوة لزيارة مكتب أمانة ، ووجّ 2015المفتوح العضوية الذي عقد في باريس في يوليه/تموز 
 الصندوق في مونتريال.

على ھامش االجتماع السادس والثالثين للفريق العامل  CCACأمانة  ةبرئيس الموظفينالتقى نائب كبير و -26
فيما  CCACأنشطة عن األمين التنفيذي ألمانة األوزون. وشملت المسائل التي نوقشت: تحديث و المفتوح العضوية

الشكل المستخدم و؛ CCACخطوط االتصال بين أمانات الصندوق واألوزون ووعلق بالمواد الھيدروفلوروكربونية؛ يت
بدائل المواد المستنفدة لألوزون، وعرض البيانات بشأن الممولة من الصندوق المتعدد األطراف  المسوحفي إعداد 

تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية؛ ومشروعات تبريد  للبلدان التي CCAC تحالفالناتجة عن ذلك؛ والفرص المحتملة ل
المناطق؛ والدروس المستفادة من الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن تطبيقھا على عملية االستعراض التقني 

؛ ومؤتمر السلسلة الباردة لألغذية الذي يُعقد في مونتريال بعد االجتماع الخامس CCACودورة تمويل مشروعات 
 والسبعين.

ومنسق مبادرة المواد الھيدروفلوروكربونية في مونتريال لحضور  CCACأمانة  ةونظرا إلى وجود رئيس -27
زيارة مكاتب أمانة الصندوق إلجراء مناقشات أكثر إلى ، دعاھما كبير الموظفين 17مؤتمر السلسلة الباردة لألغذية

الخامس والسبعين. كما حثھما على حضور االجتماع الخامس والسبعين. وباإلضافة إلى ذلك  االجتماعتفصيال بعد 
 قدمت أمانة الصندوق الدعم اللوجستي والمساعدة بالمرافق لمؤتمر السلسلة الباردة لألغذية.

  )CTCNمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (

فيھا عن رغبته في استطالع أوجه التعاون  بناء على رسالة من مدير مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ أعرب -28
مع الصندوق المتعدد األطراف، قام مدير تكنولوجيا المناخ في مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بزيارة مكتب األمانة 

والتقى بجميع الموظفين. وأسفرت المناقشات عن فھم أفضل ألوجه التآزر المحتملة بين  2015يونيه/حزيران  17في 
وتم تحديد مجالين رئيسيين لزيادة تبادل المعلومات حولھما: التعزيز المؤسسي وبناء القدرة والرصد  المنظمتين،

) بين مدير 2015أغسطس/آب  24عن بُعد ( من خالل حواروالتقييم. ونوقش ھذان المجاالن الرئيسيان بشكل أكبر 
ول األول عن الرصد والتقييم ومسؤول ؤالمسنائب كبير الموظفين ووالمناخ وكبير الموظفين  تكنولوجيامركز وشبكة 

عن بُعد، تقاسمت األمانة عرضا عن بناء القدرة في ظل الصندوق المتعدد األطراف  الحوارإدارة المعلومات. وبعد 
سبتمبر/أيلول  16إلى  14كمادة مصدرية لالجتماع السادس للمجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (

2015.( 

  )GEF( ةيئة العالميمرفق الب

 ةالبيئة في أمانة مرفق البيئة العالميمجال الرئيسية في  باألخصائيةالتقى اثنان من كبار موظفي إدارة البرامج  -29
ھا على نتيجة اجتماعات بروتوكول مونتريال اة المتعددة األطراف وأطلعيتفاقات البيئاالعن عالقات  ةالمسؤول

إلزالة المواد  التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية أفكارا عن استخدام األموال بموجب لھا ااألخيرة كما قدم
                                                 

مشروعات إضافية للتدليل على بشأن وخيارات  بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية شروعات التدليلية الموافق عليھامالنظرة عامة على  16
الطاقة  من حيث استھالككفاءة الالتكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المالئمة للمناخ وذات 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40.(  
باالشتراك مع شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد في يونيب وحكومة الواليات المتحدة األمريكية، والتحالف من أجل  CCAC تحالف يستضيف 17

نولوجيات السياسة الرشيدة للغالف الجوي ومجلس السلسلة الباردة لألغذية، حلقة عمل حول السلسلة الباردة لألغذية (تحت عنوان: تطور األوزون وتك
  .2015نوفمبر/تشرين الثاني  21ناخ: السلسلة الباردة لألغذية) يوم السبت، حماية الم
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 بمرحلة انتقالية.اقتصاداتھا المستنفدة لألوزون في البلدان التي تمر 

  )GCF(الصندوق األخضر للمناخ 

تلقت األمانة، بوصفھا منظمة مراقبة معترف بھا إشعارا عن االجتماع العاشر لمجلس الصندوق األخضر  -30
. كما تلقى كبير الموظفين دعوة للمشاركة كمتحدث في حلقة العمل 2015يوليه/تموز  9إلى  6للمناخ الذي ُعقد من 

. وعلى الرغم من عدم تمكنه من 2015/أيلول سبتمبر 7إلى  6، مصر، من اإلسكندريةالشرق في  –المعنية بأفريقيا 
حضور حلقة العمل، فقد قدمت األمانة عرضا حول بناء القدرة في الصندوق المتعدد األطراف تم توزيعه على 

 المشاركين.

  ھيئات بروتوكول مونتريال

 البعثاتذلك  المعلومات بما في تكنولوجياالعام الجتماع تنسيق الساعدت أمانة الصندوق أمانة األوزون في  -31
التحضيرية، وإدارة االجتماع غير الورقي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لالجتماع السادس والثالثين للفريق 
العامل المفتوح العضوية واالجتماعين الرابع والخمسين والخامس والخمسين للجنة التنفيذ، واالجتماع السادس 

 مفتوح العضوية واالجتماع السابع والعشرين لألطراف.والثالثين المستأنف للفريق العامل ال

  منظمات األمم المتحدة

 )IPBESالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (

تلقت األمانة طلبا من األمين التنفيذي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  -32
لإلحاطة بممارسات الصندوق المتعدد األطراف  2015/تشرين األول أكتوبر 7وخدمات النظم اإليكولوجية في 

أكتوبر/تشرين األول  27تم تقديم المعلومات في . و18في االجتماعات للمندوبينالمتعلقة بالدعم المالي للمشاركين/
2015. 

  وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

 أفادت، 201519و 2014 عامي في أعقاب تفاعالت سابقة مع وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة في -33
لمعالجة تغير المناخ في  أن النسخة النھائية من التقرير المتعلق "باستعراض األنشطة والموارد المكرسةباألمانة 

في  20منظمات منظومة األمم المتحدة" قد نُشرت على موقع وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة على اإلنترنت
 .2015يونيه/حزيران 

  )UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (

انة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير مانة خطابا من األمين التنفيذي ألمباألكبير الموظفين  ىتلق -34
المناخ، مع إشعار باجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في اجتماعه 

اجتماع لألطراف في بروتوكول كيوتو في اجتماعه الحادي عشر، العامل كالحادي والعشرين ومؤتمر األطراف 

                                                 
ترتيبات المالية والميزانية من األمين التنفيذي أن يزود، باالشتراك مع المكتب، الجلسة العامة في اجتماعھا الالخاص ب IPBES-3/2 المقررطلب  18

المتعددة األطراف، واللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمنتديات األخرى ذات  ةيلمنظمات البيئلالرابع بتقرير حول الممارسات المقررة 
ة التي يجب الصلة عن تمويل الخبراء والمشاركين في االجتماعات لتيسير اتخاذ أعضاء المنبر قرارا يستند إلى المعلومات فيما يتعلق بمعايير األھلي

  ).IPBES-3/18استخدامھا (الوثيقة 
أكملت األمانة استبيانا بشأن استعراض األنشطة والموارد المكرسة لمعالجة تغير المناخ في  ،بناء على دعوة من وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة 19

مناقشة جراء إل 2014سبتمبر/أيلول  25ظومة األمم المتحدة، وفي وقت الحق زار فريق وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة األمانة في نمنظمات م
تلقت األمانة مشروع تقرير عن "استعراض األنشطة والموارد المكرسة لمعالجة تغير  ،2015وتبادل اآلراء حول الموضوع. وفي يناير/كانون الثاني 

  المناخ في منظمات منظومة األمم المتحدة". وبعد استعراض مشروع التقرير قدمت األمانة عددا من التعليقات والتصحيحات.
20 https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_5_English.pdf.  
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 .2015ديسمبر/كانون األول  11نوفمبر/تشرين الثاني إلى  30 منفي باريس، والمقرر عقده 

  منظمة التجارة العالمية

التمويل  حجمردا على طلب من شعبة التجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية، قدمت األمانة معلومات عن  -35
ة يتفاقات البيئاالتي أُدرجت في مصفوفة الصندوق المتعدد األطراف وعمليات تجديد موارد الصندوق، وال الذي صرفه

 .21لتجارة والبيئة في منظمة التجارة العالميةباالمتعددة األطراف للجنة المعنية 

  )CBD( التنوع البيولوجيالمتعلقة ب تفاقيةاال

التنوع البيولوجي، استضافت المتعلقة بتفاقية االلدعم التقني للتنفيذ في أمانة ي اموظف كبير بناء على طلب من -36
 31- 30أمانة الصندوق اجتماع فريق الخبراء المعني بالتقييم الكامل للتمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية (

القضايا المتعلقة بلجان التقييم في  بإيجاز). وفي ھذا االجتماع ُدعي كبير الموظفين ليناقش 2015أكتوبر/تشرين األول 
 ، وبناء القدرة.تطبيقھانتريال، ومفھوم التكاليف اإلضافية وكيفية إطار بروتوكول مو

  منظمات أخرى

  الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا

) من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية في 2015أغسطس/آب  3تلقى كبير الموظفين رسالة ( -37
لألنشطة المتعددة األطراف بما فيھا الصندوق المتعدد األطراف وملخصا لتقييمھا  ألمانيا بخصوص تقييم دعم الوزارة

. وقامت األمانة بتحديث المعلومات الواردة في تقرير التقييم بناء على البيانات الواقعية 22للصندوق المتعدد األطراف
يھا من قِبل الوزارة االتحادية مالحظات على التقرير للنظر فوالمتوفرة من المصادر المختلفة وأدخلت تعليقات 

 للتعاون االقتصادي والتنمية.

  مركز المناخ وحلول الطاقة (مركز بيو المعني بتغير المناخ، سابقا)

طلب مركز المناخ وحلول الطاقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية، وحقوق  ،2015أغسطس/آب  3في  -38
ات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف. وقامت األمانة خيص فيما يتعلق بالمشروعاالترإصدار المؤلف، ورسوم 

 ھذه المسألة واستعرضت مشروعا للوثيقة (انظر الملحق).ذات الصلة ببتجميع وإرسال الوثائق والمعلومات 

 

                                                 
  وتتوفر في الموقع  WT/CTE/W/160/Rev.7 - TN/TE/S/5/Rev.5الوثيقة  21

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm  2015أكتوبر/تشرين األول  21في.  
تي خرائط المنظمات المتعددة األطراف المعنية بالتنمية في الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية المنظمات المتعددة األطراف ال يقيّم رسم 22

ة تعاونا ارحصلت على تمويل كبير من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية في السنوات الخمس الماضية والتي تتعاون معھا الوز
  موضوعيا في المحتوى.
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  المرفق

  ھيئات غير تابعة لبروتوكول مونتريالإلى المشورة و/أو المعلومات التي قدمتھا أمانة الصندوق المتعدد األطراف 

 اإلجراءات األخرى تاريخ التقديممشورة األمانة الھيئة
مركز المناخ وحلول 

الطاقة (مركز بيو 
المعني بتغير المناخ، 

  سابقا)
 

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59الوثيقتان 
 المقرريننص و؛ 1الضميمة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54و

المبادئ التوجيھية لتمويل التكنولوجيا غير المتوفرة في و؛ 63/38 و 62/37
  من الوثيقة  الرابع عشرالنطاق العام (المرفق 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1مالحظات على رسوم )؛ و
الترخيص وحقوق المؤلف الخاصة بنقل التكنولوجيا لألنواع المختلفة 

المزودة بمقياس  ستنشاقاالأجھزة وللمشروعات (ثاني أكسيد الكربون السائل، 
ثاني ولقطاع التجميد،  32-الھيدروفلوروكربونونفش التبغ، و، للجرعات

  )يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد  قطاع إنتاجو، الحرج جداأكسيد الكربون 

 ال توجد  2015أغسطس/آب  7

التحالف من أجل الھواء 
النقي لتخفيض ملوثات 

 المناخ قصيرة األجل 

بشأن المواد  الموافق عليھامشروعات التدليلية الاستعراض 
المشروعات اإلضافية للتدليل على بشأن وخيارات  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المراعية للمناخ  التكنولوجيات
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40)الطاقة  في استھالك كفاءةالو
الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون الممولة من  المسوحإحاطة عن و

من أجل الھواء المحتملة للتحالف  واإلمكاناتالصندوق المتعدد األطراف؛ 
اقتصاداتھا النقي لتخفيض ملوثات المناخ قصيرة األجل في البلدان التي تمر 

الدروس المستفادة من الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن وبمرحلة انتقالية؛ 
تطبيقھا على عملية االستعراض التقنية ودورة تمويل مشروعات التحالف من 

  مناخ قصيرة األجل.أجل الھواء النقي لتخفيض ملوثات ال

مزيد من المشورة  
  حسب الطلب

مركز وشبكة تكنولوجيا 
 المناخ

مزيد من المشورة  2015يونيه/حزيران   معلومات عامة عن الصندوق المتعدد األطراف ووثائق المعلومات األساسية.
عن بناء القدرة في إطار الصندوق المتعدد األطراف بوصفھا مادة عرض  حسب الطلب

  لالجتماع السادس للمجلس االستشاري. مصدرية
 2015سبتمبر/أيلول 

تعليقات على مقترح مشروع بروميد الميثيل لكازاخستان (بتمويل من مرفق   ةمرفق البيئة العالمي
 ).ةالبيئة العالمي

يونيه/حزيران  23
2015 

مزيد من المشورة 
 حسب الطلب

التجديد السادس لموارد مرفق البيئة  أفكار حول استخدام األموال بموجب تقديم
التي تمر  5إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في غير بلدان المادة العالمية 

معلومات عن المناقشات التي جرت في اجتماعات وبمرحلة انتقالية. اقتصاداتھا 
  بروتوكول مونتريال الحديثة بشأن مقترحات إدخال تعديل على البروتوكول.

 2015وز يوليه/تم 28

الصندوق األخضر 
  للمناخ

مزيد من المشورة  2015مايو/أيار  26 متعدد األطرافالمعلومات عن مؤشرات األداء التي أُعدت للصندوق
معلومات عن المناقشات التي جرت في اجتماعات بروتوكول مونتريال  حسب الطلب

 الحديثة بشأن مقترحات إدخال تعديل على البروتوكول
 2015يوليه/تموز  28

معلومات عن إطار الرصد والمحاسبة في الصندوق المتعدد األطراف بما في 
الخاص بسياسات الصندوق المتعدد األطراف  الحادي عشرذلك الفصل 

 وإجراءاته ومبادئه التوجيھية ومعاييره (الرصد والتقييم).

 2015أغسطس/آب  6
 

 2015سبتمبر/أيلول  4 عن بناء القدرة في إطار الصندوق المتعدد األطراف. عرض
المنبر الحكومي الدولي 

للعلوم والسياسات في 
مجال التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم 
  اإليكولوجية

معلومات عن الممارسات المتعلقة بالدعم المالي للمشاركين/ الوفود التي 
  .تحضر االجتماعات

أكتوبر/تشرين  27
 2015األول 
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لومات أساسية عن الصندوق المتعدد األطراف ومعلومات أخرى تشمل في مع مراجعو األمم المتحدة
جملة أمور البيانات المالية المؤقتة ليونيب بشأن الصندوق المتعدد األطراف؛ 

برنامج عمل الرصد وتقرير مرحلي؛ وتقرير عن المساھمات والمصروفات؛ و
 الرابط الخاص بدليل السياسات واإلجراءات.و؛ 2015والتقييم لعام 

مزيد من المعلومات  2015أكتوبر 
حسب طلب 
 المراجعين

 
شعبة التجارة والبيئة في 
 منظمة التجارة العالمية

ة المتعددة األطراف للجنة التجارة والبيئة يتفاقات البيئاالتحديث مصفوفة 
 ظمة التجارة العالميةالتابعة لمن

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix
_e.htm  
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