
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/2 

9 May 2019 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـالتنفي ةــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
 

  أنشطة األمانة

  مقدمة

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

 االجتماع الثاني والثمانين للجنة التنفيذية بقرارات اإلخطار

إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، والمشاركين اآلخرين في  1تقرير االجتماع الثاني والثمانين رسالتم إ .2
 يشبكال الموقع على وُوضع، الرئيسة بالنيابة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)، ة جويس مسوياداالجتماع، والسي

 ت،عارولمشا علی تفقاوابالمالمتعلقة  والثمانين يثانلا عالجتماا وأُرِسلت مقررات. األطراف متعددال للصندوق
القطرية  البرامج بيانات وتقارير ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إدارة ططخ شرائح تقديم في والتأخيرات

 وأُعدت. لصلةا ذات ذةلمنفوا لثنائيةا تکاالولوا ،5 دةلماالعاملة بموجب ا البلدان نم دابل 107 لیالتي لم تقدم بعد إ
 لبرنامج التابع األوزون عمل فرع وإلى المشاركين إلى وأرسلت اتخاذها تم التي راتمقرال تلخص بعد االجتماع وثيقة
 .األطراف للصندوق المتعدد الشبكي الموقع على وضعها تم كما اإلقليمية، الشبكات إلى لنقلها للبيئة المتحدة األمم

 والثمانين يثانال االجتماع بعد المتخذة اإلجراءات

تنفيذ لالسريع  لبدءا دعم بتقديم تعهدت التي 2المانحة البلدان حكومات من كل إلى رسالة الموظفين كبير أرسل .3
 في نوقشت التي كيغالي بتعديل المتعلقة فيها األمور أوضح الهيدروفلوروكربونية، لموادل التدريجي تخفيضال

 .ي والثمانينثاناالجتماع ال
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علومات ذات الصلة من التقارير النهائية للمشروعات مال ت األمانةاشتق 3،)ب(81/16 بالمقرر وعمالً  .4
اإليضاحية المستكملة لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي 

الجدوى لتبريد المناطق المقدمة إلى اللجنة التنفيذية. وقد تم تبادل هذه المعلومات مع الوكاالت الثنائية ودراسات 
النهائي وتحويله  نص. ويتم تحرير الها هذهوالمنفذة المعنية من أجل أمور منها التحقق من اتساق المعلومات الواردة في

األمانة عن تقديرها  تعربة قبل االجتماع الثالث والثمانين. وي لألمانشبكإلى صحائف وقائع ستوضع على الموقع ال
 للمساعدة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة في إعداد صحائف الوقائع.

ً  أدرجت األمانة(ب)، 79/1وعمال بالمقرر  .5 ً  استعراضا  البيئية االتفاقات مع المناقشات جميع لحالة كامالً  عاما
 .الوثيقة بهذه األول المرفق في الصلة ذات المنظمات من وغيرها األطراف متعددة

 التنفيذية للجنة والثمانين لثالثا لالجتماع التحضير

 31إلى  27 مونتريال في الفترة من في المقررعقده والثمانين لثالثا لالجتماع اللوجستية الترتيبات ُوِضعت .6
 UNEP/OzL.Pro الوثيقة في الوارد النحو على 5والثمانين لثالثا االجتماع وثائق األمانة وأعدت 2019.4مايو/أيار 

/ExCom/83/Inf.1 .سيُعقد الذي اإلنتاج، بقطاع المعني الفرعي الفريق الجتماع وثائق أيضاً خمس األمانة وأعدت 
 الموجزة والوثائق البيانات قواعد وتحديث باستعراض األمانة قامت وكذلك 6.والثمانين الثالث االجتماع هامش على

 7.التشغيلية التوجيهية والمبادئ

 ية،واإلسبان فرنسيةواإلنجليزية والالعربية والصينية  باللغات االجتماعات وثائق على يحتوي موقع إنشاء وتم .7
 .األطراف المتعدد للصندوق الشبكي العام الموقع في ثمانينلوا لثالثا لالجتماع ستيةلوج ومعلومات

 بها اضُطِلع التي والبعثات تم حضورها التي االجتماعات

 كبير الموظفين بعثات

 2019فبراير/شباط  22إلى  15 من في الفترة  )فرنسا( باريس

االجتماع العالمي الثاني األقاليمي واجتماعات الشبكة  )الموظفين كبيرون (بما فيهم فوظم ةثماني حضر .8
ي األوزون الوطنيون، الذي نظمه برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب. وقدم كبير الموظفين سؤولالموازية لم

عرضا في الجلسة العامة لالجتماع العالمي األقاليمي المواضيعي. واستطاعت األمانة أن تقدم ثالثة إلى أربعة 
حدث المقررات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية، عروض جوهرية في كل اجتماع للشبكة اإلقليمية بشأن أمور من بينها أ

                                                 
 مثل مخصصة اتصاالت منتجات خالل منالمنفذة حتى اآلن  اإليضاحية المشروعات نتائج تقاسمطلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة جملة أمور من بينها  3

  .بالمشروع الخاصة الوقائع صحائف
 عدم إجراء بموجب التنفيذ لجنة رئيس ونائب ورئيس لألطراف، ينالثالث االجتماع مكتب ورئيس التنفيذية، اللجنة أعضاء إلى الدعوة خطابات تلأُرسِ  4

 المية،الع البيئة فقومر المنفذة، وكاالتوال األوزون، مانةأل التنفيذي مينواأل للبيئة، المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي والمدير مونتريال، لبروتوكول االمتثال
  .الحكومية غير والمنظمات

 اإلضافية، المساهمات وحالة والمصروفات، المساهمات حالة دَّتعِ أُ و. التنفيذية اللجنة رئيس ونائب رئيس مع بالتشاور المؤقت األعمال جدول دَّ عِ أُ  5
  .الصندوق خزانة أمين مع باالشتراك

نظرا  ،التنفيذية اللجنةفي  ألعضاءا الوفودالمعني بقطاع اإلنتاج إلى رؤساء  الفرعي لفريقا وثائقعقب الموافقة المستلمة من حكومة الصين، أرسلت  6
  .2019بعد الفريق الفرعي لعام  شكلألن اللجنة التنفيذية لم ت

 من اعتباراً  والمعايير التوجيهية والمبادئ واإلجراءات والسياسات ؛2018 نوفمبر/تشرين الثاني من اعتباراً  عليها الموافق المشروعات حصر 7
 التمكينية؛ األنشطة تقديم يلودل ؛79/45 و) ز( 78/3 بالمقررين عمالً  بذاتها القائمة االستثمارية المشروعات تقديم ودليل ؛2018 نوفمبر/تشرين الثاني

 المواد إزالة إدارة خطط شرائح تقديم ودليل الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المواد إزالة إدارة خطط من األولى المرحلة إعداد ودليل
 خطط من نيةالثا المرحلة قديمت ودليل الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المواد إزالة إدارة خطط من الثانية المرحلة إعداد ودليل الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

قديم ودليل ت لوروكربونية؛الهيدروكلوروف المواد إنتاج قطاع في اإلزالة إدارة شرائح تقديم ودليل الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المواد إزالة إدارة
  .المؤسسي التعزيز مشروعات إعداد ودليلالمشروعات االستثمارية القائمة بذاتها للهيدروفلوروكربون؛ 
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 ضوتقارير بيانات البرامج القطرية، وقطاع خدمة التبريد، والتحقق من االستهالك، واألنشطة التمكينية للتخفي
ات الست بشأن "انضم للخبراء" حيث بحث سالتدريجي للهيدروفلوروكربون. واشتركت األمانة أيضا في جميع الجل

  ؤالت التي أثارها مسؤولو األوزون الوطنيون.عدد من التسا

قة ال واألفرالجتماع مع الموظفين من مقر برنامج المساعدة على االمتثل الفرصة األمانة وواغتنم موظف .9
استخدام  شأن كفاءةبالمتعلقة بالسياسات والمشروعات، بما في ذلك إعداد الوثائق  لمسائلل ضةعريلمناقشة  اإلقليمية

 .نيينالوط ونزاألمانة أيضا الفرصة لعقد جلسة مع مسؤولي األو قطاع خدمة التبريد. واغتنم موظفوقة في الطا

 وعلى هامش اجتماعات الشبكات: .10

اع. ماجتمع موظفو األمانة مع الممثلين من المرفق الفرنسي للبيئة العالمية الذين حضروا االجت  (أ)
ى نسا علالمتعدد األطراف، عن تقديره لحكومة فروأعرب كبير الموظفين، بالنيابة عن الصندوق 

لمرفق انة ادعمها المستمر للصندوق كطرف مانح وكوكالة ثنائية. وخالل المناقشة، أشار ممثلو أم
وإدراج  لطاقةة العالمية إلى اهتمام الحكومة بالمسائل المتعلقة بكفاءة استخدام ابيئالفرنسي لل

  ؛2022-2019سي للفترة الموضوع في استراتيجية المرفق الفرن

قام كبير الموظفين، وكبير المسؤولين اإلداريين ومسؤول إدارة الصندوق ومساعد برنامج اإلدارة   (ب)
شة لمناقلبزيارة مجاملة لوزارة االقتصاد والمالية في فرنسا. واشتملت الموضوعات التي خضعت 

لمتعدد دوق اا، وتجديد موارد الصنآلية سعر الصرف الثابت، والتعاون الثنائي بواسطة حكومة فرنس
  ؛2023-2021األطراف لفترة السنتين 

ن حكومة عاجتمع كبير الموظفين، وكبير المسؤولين اإلداريين ومسؤول إدارة الصندوق مع ممثلين   (ج)
  أ السداد؛يت بدأذربيجان لمناقشة المسائل المتعلقة بالمساهمات المستحقة من الحكومة للصندوق وتوق

ع موظفون من أمانة الصندوق المتعدد األطراف (بما فيهم كبير الموظفين) واألمين التنفيذي اجتم  (د)
وشرحت  نسا).ون مع ممثل عن وكالة الطاقة الدولية (يقع مقر الوكالة في باريس، فرزلألمانة األو

 لوكوتواألمانة بإيجاز العمل في مجال كفاءة استخدام الطاقة في سياق تعديل كيغالي على بر
معايير سات والإلى أن المنظمة قد أجرت تجميعا للسيا وأشار ممثل وكالة الطاقة الدوليةمونتريال. 

ن تقريرا ع أيضا ة استخدام الطاقة في مختلف البلدان وأتاحته إلى األمانة. وتبادل الممثلءافبشأن ك
استخدام  فاءةكأنشطة  . وكانت الوكالة تتمتع بخبرة محدودة فيةالتبريد أعدته وكالة الطاقة الدولي

كالة وممثل لالطاقة المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الهواء. وأعربت أمانة الصندوق عن تقديرها 
  الطاقة الدولية على المناقشات والمعلومات التي قدمها.

وظفو األمانة اجتماعا في أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف محضر   (هـ)
)MOPAN(8  يرد وصف لجميع األنشطة باريس، فرنسا، في) حيث قامت كل أمانة بتقديم نفسها

في القسم بعنوان "التعاون مع  المنفذة من األمانة المتعلقة بتقييم الشبكة منذ االجتماع الثاني والثمانين
  االتفاقات المتعددة األطراف والمنظمات األخرى أدناه").

                                                 
 بتقييم قراراً  اتخذت قد األطراف المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكةة التنفيذية بأن اللجنة التوجيهية لتم إبالغ اللجن االجتماع الثاني والثمانين،في  8

للجنة على تأييد ). وبعد ذلك، وافقت اUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2من الوثيقة  29(الفقرة  المقبلة التقييم دورة في األطراف متعدد الصندوق
قة من الوثي 27 لتقييمها الصندوق المتعدد األطراف (الفقرة األطراف المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكةالتعاون المقترح بين األمانة و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72.(  
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 2019مارس/آذار  17إلى  9 من في الفترة )كينيا( نيروبي

لك ذبما في ئة، في الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبي نموظفيال ونائب كبير الموظفين كبير شارك .11
 ذي ليونيبلتنفياجتماع اللجنة الجامعة واالجتماع الوزاري. وقام كبير الموظفين بزيارة مجاملة لمكتب المدير ا

رد جتماع بمجأن ينظم ا المرشح لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، الذي اقترح التنفيذي المديرلمقابلة  الفرصة وأتيحت له
 .2019استالم المدير التنفيذي وظيفته في يونيه/حزيران 

هم وأجرا م أنفسواجتمع كبير الموظفين ونائب كبير الموظفين مع المدير الجديد لقسم خدمات الشركات لتقدي .12
ل في جتماع شاماى عقد دارية المتعلقة بعملية األمانة وأمين الخزانة. وتم االتفاق علضة بشأن المسائل اإلعريمناقشة 

ر اقترح كبيانة. وخدمات اليونيب لألمالخزانة وتاريخ في المستقبل لمناقشة مفصلة للمسائل المتعلقة بوظائف أمين 
عملية  أفضل على نحوفهم يتيذية لالموظفين أيضا أن يحضر مدير قسم خدمات الشركات أحد اجتماعات اللجنة التنف

 انة الصندوق.زاللجنة التنفيذية وتوقعاتها بالعالقة إلى دور اليونيب كأمين لخ

لك مع بما في ذ، خارج جمعية األمم المتحدة للبيئةللعديد من االجتماعات والمناقشات ة فرص البعثة وأتاحت .13
مديرة قسم فواتير؛ وت والانة بشأن المسائل المتعلقة بالمساهمااألمينة التنفيذية ألمانة األوزون وموظفيها؛ وأمين الخز

ا في ذلك ريقيا، بمب اإلقليمي ألفالمكتظفي ووم بشأن المسائل المتعلقة بعمل األوزون،وموظفيها  الشؤون القانونية
وظفي مؤون اإلدارية والشخصية مع شعمل األوزون في أفريقيا. كما أتاحت البعثة فرصة لمتابعة ال وموظف

 .لليونيب الجنساني التنسيق ومركز نيروبي، فيذوي الصلة  المتحدة األمم مكتب/اليونيب

قدم شرح  ية حيثوعقد كبير الموظفين ونائب كبير الموظفين اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس اللجنة التنفيذ .14
 ين إلبالغلموظفاجنة التنفيذية. وأتيحت الفرصة أيضا لكبير تفصيلي عن كل بند من بنود جدول أعمال اجتماعات الل

، 2020لرئيس في عام وإمكانية ا 2019بالدور الرئيسي لنائب رئيس اللجنة التنفيذية في عام البيئة في رواندا  ةوزير
 والدعم اإلضافي االزم من حكومتها.

ة ير رسميللمناخ وأجرى مناقشات غظفين مع نائب المدير التنفيذي للصندوق األخضر وواجتمع كبير الم .15
لدور شرح اوبشأن المسائل ذات االهتمام لكال الصندوقين. واجتمع أيضا مع رئيس الموظفين ومدير اليوئنديبي 

لك، افة إلى ذباإلضوالرئيسي الذي يؤديه اليوئنديبي كواحد من الوكاالت المنفذة األربع للصندوق المتعدد األطراف. 
 ألطراف.اتعدد ة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وشرح عمل الصندوق الماجتمع مع مدير البيئ

 2019مارس/آذار  20 إلى 16 في الفترة من )الصين( بيجين

ل أج من اتالقدر ببناء المتعلقةالدولية  العمل حلقة فيومسؤول كبير إلدارة البرنامج  الموظفين كبير شارك .16
، 5دان المادة وبلدان غير بل 5وتضمن المشاركون ممثلين من بلدان المادة تنفيذ بروتوكول مونتريال في الصين. 

ع تسليط مبية، مالحظات ترحيبكبير الموظفين  أدلىالمنظمات غير الحكومية الدولية. و ىحدإاالت المنفذة، وكوالو
لمتعدد دوق اروتوكول مونتريال والتاريخ الطويل للصنالضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الصين في تنفيذ ب

لزيادة ة عن املة أمور من بينها المعلومات العلميجاألطراف في دعم الصين. وتناولت العروض خالل حلقة العمل 
سباب المحتملة؛ وتحليل السوق لقطاع وتحليل لأل 11-غير المتوقعة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون

صين، زون في اللألو اج رابع كلوريد الكربون؛ واالمتثال إلطار المواد المستنفدةتالبوليوريتان في الصين وإن رغاوي
نتائج وزون، وكمبوديا، وإندونيسيا، واالتحاد األوروبي؛ وخطة عمل رصد امتثال الصين للمواد المستنفدة لألو

ة المستنفد لموادااذ القانون؛ وإدارة واردات وصادرات وتحديات اإلشراف المتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون وإنف
 ونتريال.توكول من ضمان االمتثال لبروأتبادل ممثلون من أستراليا وباكستان تجربتهما بشكما لألوزون في الصين. 

عدد ونطاق واسع من اإلجراءات التي اتخذتها حكومة الصين لضمان كان ومن النتائج الرئيسية لحقلة العمل  . 17
االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الخاضعة للرقابة المرتبطة بمشروعات في قطاعي االستهالك واإلنتاج. 
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ت امنتجشبكة رصد للغالف الجوي؛ وإنشاء ستة مختبرات الختبار ال نشاءوتضمنت اإلجراءات اإلضافية المعتزمة إ
 الصناعية.

 ذ اتفاقيةلتنفي وفي اجتماعين ثنائيين، أحدهما مع موظفين من وزارة البيئة واإليكولوجيا، والمركز الفني .18
لنظم ومات عن االمعل ط الضوء على أهميةأن تسلالبيئة؛ واآلخر مع نائب وزير البيئة واإليكولوجيا، استطاعت األمانة 

، والتي م تحقيقهالتي تاتدامة طويلة األجل إلزالة المواد المستنفدة لألوزون الموجودة واإلجراءات المتخذة لضمان االس
 .ترتبط بمشروعات قيد التنفيذ في الوقت الحاضر وفي المستقبل

 اآلخرين الموظفين بعثات

 2019مارس/آذار  28إلى  24فيينا (النمسا) من 

الندوة الدولية بشأن الزيادة غير المتوقعة في انبعاثات  حضر أحد كبار مسؤولي البرامج .19
ودورها  الزمهريري - يالسراتوسفير الغالفالذي يستنفد األوزون، التي نظمتها عمليات  11-الكلوروفلوروكربون

 شاري.أمانة األوزون، وفريق التقييم التقني والتكنولوجي والفريق العلمي االست، و(SPARC)في المناخ 

 2019مايو/أيار  24إلى  21ية) من (الواليات المتحدة األمريكنيويورك 

عمل نحو التنفيذ الفعال لتعديل كيغالي، نظمها اليوئنديبي، وقدمت التلقت األمانة دعوة للمشاركة في حلقة  .20
التدريجي للمواد  ضعرضا بشأن الوثيقة األولية عن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفي

الجتماع الثالث والثمانين، لونظرا ألن حلقة العمل ستعقد خالل األسبوع السابق مباشرة  9الهيدروفلوروكربونية.
 سيتمكن أحد كبار مسؤولي إدارة البرامج من حضور اليوم األول فقط من حلقة العمل.

 الوكاالت بين المشترك التنسيق اجتماع

ً  األمانة نظمت .21 مارس/آذار  7 إلى 5 من الفترة في مونتريال، في الوكاالت بين المشترك للتنسيق اجتماعا
 ووممثل اليابان،و وألمانيا كل من كندا في الثنائية الوكاالت وممثل األمانة موظفو المشاركين وكان من بين. 2019

 .المنفذة الوكاالت

 لثالثا جتماعلال باألعمال التحضيرية تتعلق مسائل عدة مناقشة والوكاالت لألمانة التنسيق اجتماع أتاحو .22
تهالك الذي يدمج اس بيانات البرامج القطريةتقارير مشروع النموذج المنقح ل ،أمور جملة ضمن ذلك، في بما والثمانين

ييم؛ التقالرصد و المواد الهيدروفلوروكربونية تمشيا مع تعديل كيغالي؛ واختصاصات التقييمات بموجب وظائف
رية؛ ونية الجاروكربميع التقديمات إلى االجتماع (مثال، شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوواستكمال ج

تقارير نة؛ وديد مشروعات التعزيز المؤسسي؛ والتقارير المرحلية للمشروعات ذات شروط إبالغ معيجطلبات لتالو
مشروعات ح الإليضا عالشرائح؛ وصحائف الوقائ إتمام المشروعات)؛ والمسائل الرئيسية لعدد التأخيرات في تقديم

امة لرصد محة عللبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي ودراسات الجدوى لتبريد المناطق؛ ول
 .جنسانيال المنظور مراعاة وتعميمغ عنها والتحقق منها وإنفاذها؛ نظم الترخيص والحصص الموجودة واإلبال

 واستقدام الموظفين التوظيف

رسالة بها أخبار حزينة بوفاة السيد ماني سوبرامنيان الذي  ، تلقى كبير الموظفين2019مارس/آذار  24في  .23
. ونشرت األمانة على موقعها الشبكي "إشادة ؤول إدارة الصندوق ألمانة الصندوق المتعدد األطرافكان أول مس

ة إلنشاء البنية التحتية ونظم تشغيل األمانة التي ما زالت قرامنيان الفائ" اعترافا بمساهمات السيد سوباكاملة حقلحياة 

                                                 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64  
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تعدد األطراف. ويشعر الموظفون السابقون والحاليون لألمانة بالحزن الشديد على خبر وفاة السيد تجسد الصندوق الم
 تذكرون حظهم الجيد لمعرفته.يسوبرامنيان ولكنهم 

ى لتالية علوظائف اة، تم شغل الالتزمت بمعايير التقييم لألمم المتحدللموظفين استقدام تنافسية  ةوعقب عملي .24
 أعلى:مستوى 

ً  يشغلها P3ة وظيفال وكانت هذه 2019مارس/آذار  1، قبل BL 1111  (أ) -الرتبة ف من موظف حاليا
  ؛P3الموظف إلى الرتبة  ؛ ومنذ ذلك الحين، تم رفع رتبة2

تمشيا مع المقرر  G6إلى  G5من  BL 1304و  BL 1303رفعت رتبة الوظيفتين   (ب)
شغالن يموظفين من الداخل وهما  رفع رتبة، تم 2019مايو/أيار  1). واعتبارا من 2(ب)(77/63

 .هاتين الوظيفتين

 :وقد أصبحت الوظائف التالية شاغرة .25

. وهاتين الوظيفتان الشاغرتان نتيجة لرفع رتبة موظفين G5على مستوى  BL 1313و BL 1305  (أ)
ن عيّ الموظفين،  ، الفقرة الفرعية (ب). وبينما بدأت عملية استقدام24على النحو المشروح في الفقرة 

  موظفان ألجل قصير؛

 20. طلب شاغل الوظيفة عدم مد فترة عقده بعد تاريخ االنتهاء في P4عند مستوى  BL 1114  (ب)
يار ية االخت. وقد نشر إعالن لشغل الوظيفة في بوابة وظائف األمم المتحدة، وعمل2019ر مارس/آذا

  جارية؛

 يناير/ 18شاغلها األمانة في  ترك. كانت الوظيفة الشاغرة نتيجة لG5عند مستوى  BL 1307  (ج)
لت ما زا. وقد نشر إعالن لشغل الوظيفة في بوابة وظائف األمم المتحدة، و2019كانون الثاني 

  عملية االختيار جارية.

عام لألمم األمانة بأن األمين ال )D1عند مستوى  BL 1102وباإلضافة إلى ذلك، أبلغ كبير الموظفين ( .26
رة في وظيفة شاغصبح الالمدير اإلقليمي ألفريقيا في إطار مكتب األمم المتحدة لتنسيق التنمية. وست هالمتحدة قد عيّن

بناء  شغل الوظيفةنائب كبير الموظفين منصبه الجديد. وستبدأ األمانة في عملية لعندما يتسلم  2019يوليه/تموز  1
 على ذلك.

الي. عند تقاعد الموظف الح 2019مارس/آذار  4شاغرة في  P4مستوى عند  BL 1108وستصبح الوظيفة  .27
 :لتاليالنحو اعلى وقبل اإلعالن عن الوظيفة، ينبغي إجراء استعراض دقيق الحتياجات األمانة الفورية للموظفين 

. زادت مسؤوليات الوظيفة بدرجة كبيرة فضال عن تعقد المهام. ومن P2عند مستوى  BL 1116  (أ)
ساعد مامج (بدال من نبركمسؤول إدارة  P3 مستوى الوظيفة إلى الموصى به بالتالي رفع رتبة

  مسؤول قاعدة البيانات)؛

ة كبيرة من جوالمهام التي تجريها الوظيفة بدر. تطورت المسؤوليات G4عند مستوى  BL 1309  (ب)
مهام ظهر اليالذي أداء وظائف مكتبية إلى تقديم المساعدة للموظفين. واستنادا إلى وصف الوظيفة 

إلى  وظيفةل، مع تغيير عنوان اG5الحالية لشاغل الوظيفة، من الموصى به رفع رتبة الوظيفة إلى 
  مساعد موظفين؛
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تطورحجم وتعقد المسؤوليات والمهام التي تجريها الوظيفة بدرجة . G6عند مستوى  BL 1312  (ج)
بة فع رتركبيرة نتيجة للتوسع في نظام أوموجا وبدء مرحلته التالية. ومن الموصى به بالتالي 

  من تكاليف دعم البرامج؛ ايتم تمويله وظيفةال همع مالحظة أن هذ، G7الوظيفة إلى 

. بدأت األمانة في عملية تعيين موظف على أساس مؤقت للمساعدة في P4عند مستوى  BL 1108  (د)
 ظيفة معويوصى بإعادة تصنيف الولالجتماعين الثالث والثمانين والرابع والثمانين. التحضير 

 وظيفة.المسؤوليات مراعاة احتياجات الموظفين الناشئة في األمانة والتغييرات المحتملة في 

فيذية لجنة التنمن ال واستنادا إلى االعتبارات المذكورة أعاله، وقبل اتخاذ أي إجراء، تلتمس األمانة المشورة .28
ند ع BL 1312و BL 1309و BL 1116عما إذا كان من الممكن أن تدخل التغييرات الموصى بها في الوظائف 

إلى  2022 سنةترحة لالمق ةوالميزاني 2021و 2020 لسنتينالمعتمدة لأمانة الصندوق  ةميزانيتقديم الوثيقة المتعلقة ب
 االجتماع الرابع والثمانين.

 ءوثالثة خبرا العمل، ترتيبات التعاقدية والتعيين لخبير استشاري واحد لرصد وتقييم برنامجالوتم االنتهاء من  .29
اقدية التع تة. والترتيباتاستشاريين لفريق استعراض المشروعات، ومتعاقدين منفردين لتقديم المساعدة المؤق

ألمم ب ومكتب اليونياي التقارير لالجتماع الثالث والثمانين تم تنسيقها مع محررللمترجمين الفوريين، والمترجمين، و
 المتحدة في نيروبي.

 وتدريبهم الموظفين قدرات تنمية

 .اإلنترنت عبر المتحدة لألمم اإللزامية التدريبية الدورات من بعدد نيالموظفجميع  التحق .30

لذي أوروبا، اكتين ورفع المستوى لألمرياستضافت األمانة تدريبا عمليا بشأن التمديد الثاني لنظام أوموجا وو .31
 .2019أبريل/نيسان  5إلى  1أجراه اليونيب في مونتريال من 

 التبريد ةدة تهيئإلنهاء القضية: إعاوشارك ثالثة موظفون من األمانة في حلقة دراسية شبكية بعنوان "حالة  .32
متحدة في الواليات ال وكالة حماية البيئةل التابعةفي إدارة حماية الستراتوسفير  GreenChillالمفتوح" نظمتها شراكة 

 ن المنافعميرها األمريكية. وعرضت الحلقة الدراسية الشبكية الوفورات المحققة في الطاقة، والمنافع المالية وغ
ن برامج مط لها البقالة، فضال عما يرتب حالتدرجات الحرارة المتوسطة في مالمولدة عن طريق إعادة تهيئة حاالت 

 .خصم/حوافز تقدمها المرافق في البلد

 اإلدارية المسائل

 األول كانونديسمبر/ في يحين موعده الذي األمانة لمكتب اإليجار عقد مراجعة مليةفي ع األمانة استمرت .33
 يويوركن في المتحدة األمم ومقر كندا حكومة مع وثيقة مشاوراتاألمانة على  حافظت ،العملية وخالل. 2019

 ،بالشراء تعلقةالم المسائل بشأن المتحدة األمم وأنظمة قواعدوتمشيا مع . اليونيب في الصلة ذوي شراءال وموظفي
 الترتيبات من االنتهاء وتم. والثمانين لثألغراض االجتماع الثا حاسوبية ستئجار معداتال شراءأجريت عملية 

  .الدولي المدني الطيران منظمة في والثمانين لثالثا االجتماع لعقد التعاقدية

 األخرى والمنظمات األطراف متعددةال البيئية االتفاقات مع التعاون

  االتفاقات البيئة المتعددة األطراف

على هامش الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة، حضر كبير الموظفين ونائب كبير الموظفين اجتماعا  .34
مع أمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ليونيب عقده المدير التنفيذي بالنيابة ليونيب والمدير التنفيذي المعين 
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تنوع البيولوجي والمواد الكيميائية وعمليات التخطيط فيها. وساهمت بشأن أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بال
 5تسليط الضوء على نجاحات الصندوق المتعدد األطراف في بناء القدرات في بلدان المادة  معاألمانة في المناقشة 

البيئية المتعددة  وفي أنشطتها إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، والحاجة إلى تحديد أهداف التآزر عبر االتفاقات
 األطراف، مع مراعاة الميزة النسبية لكل اتفاقية.

 المتحدة األمم منظمات

 (CCAC)التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي 

شاورة لنقي لعقد م، تلقى كبير الموظفين طلبا من التحالف المعني بالمناخ والهواء ا2019أبريل/نيسان  4في  .35
ة الجة مسألف لمعفهم أفضل للعمل الذي يتم تنفيذه بواسطة الصندوق المتعدد األطرا غير رسمية مع األمانة من أجل

د وافق قللتحالف  لعاملكفاءة استخدام الطاقة بموجب تعديل كيغالي. وأبلغت أمانة التحالف أمانة الصندوق بأن الفريق ا
ين باون فيما ر التعرفيعة المستوى وتيسيبشكل مؤقت على مبادرة جديدة بشأن كفاءة التبريد للمساعدة في بناء قيادة 

ريجي خفيض التدالت ذ البلدانلطاقة في قطاع التبريد عندما تنفأصحاب المصلحة بهدف دعم الكفاءة المعززة الستخدام ا
 .لغازات التبريد بالهيدروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال

انة التحالف في اجتماع بالهاتف مع أم 2019أبريل/نيسان  16واستجابة لهذه الدعوة، شاركت األمانة في  .36
شات، قالل المناة. وخالمعني بالمناخ والهواء النقي وممثلين من حكومة فرنسا كواحدة من األعضاء الرائدة في المبادر

طة واسيذه ببشأن عناصر محددة مذكورة في مشروع المبادرة وشرحت العمل الذي يتم تنف تقدمت األمانة اقتراحا
ركين الغ المشاتم إباللجنة التنفيذية بشأن كفاءة استخدام الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. و

 تقرير عنها إلى اللجنة التنفيذية في وثيقة أنشطة األمانة. سيرفعبأن المشاورات غير الرسمية 

 أمانة األوزون

، 2019شباط /فبراير 28إلى أمانة األوزون، في  (ب)، قدمت أمانة الصندوق82/86تمشيا مع المقرر  .37
تحتوي على مذكرة من أمانة الصندوق المتعدد األطراف بشأن المعلومات الواردة في الوثيقة  10وثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70. 

ودعت أمانة األوزون أمانة الصندوق إلى تقديم تعليقات بشأن تقرير أمانة األوزون عن االنبعاثات غير  .38
بروتوكول والصندوق المتعدد األطراف بموجب ال: لمحة عامة تعرض اإلجراءات 11-المتوقعة للكلوروفلوروكربون

ها وضمان االمتثال المستمر اللتزامات مع اإلشارة إلى المواد الخاضعة للرقابة التي تقوم األطراف باستعراض
البروتوكول والصندوق، والتي سيتم تقديمها إلى االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية 

)OEWG(.11 

وتلقت أمانة األوزون رسالة من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقترح إدراج في جدول أعمال  .39
واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية مسألة تعليق التمويل ونقل المعدات إلى الطرف إلزالة االجتماع الحادي 

وأشارت أمانة  12المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تؤدي إلى عدم امتثال محتمل لبروتوكول مونتريال.
إدراجه في جدول أعمال كل من الفريق  مقد ت األوزون إلى أن الطلب من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

لجنة التنفيذ بموجب إجراءات عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال. وبعد ذلك الطلب، العامل المفتوح العضوية و

                                                 
االمتثال المستمر لشروط االتفاقات  الستعراض وضمان األطرافالتي تستخدمها الصندوق المتعدد األطراف التي  بموجبة عامة لإلجراءات للمح 10

-http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewgبموجب الصندوق 
41/presession/Backgrounddocumentsothers/OEWG-41-CFC11-NotebyFundSecretariat.pdf  

  .2019يوليه/تموز  5- 1بانكوك، تايلند،  11
  من بروتوكول مونتريال. 5من المادة  6قدم االقتراح من الطرف بموجب الفقرة  12
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عن  ااتصلت أمانة الصندوق بكل من اليونيب واليونيدو، بوصفهما وكاالت منفذة تساعد الحكومة، وطلبت منهما تقرير
شطة الجارية في إطار الصندوق المتعدد األطراف. وقدم إلى أمانة األوزون تقرير مفصل يشير الوضع الراهن لألن

إلى تأثير قرارات لجنة الجزاءات في األمم المتحدة على البلد فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق 
 المتعدد األطراف.

  المنظمات األخرى

  (MOPAN)شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف 

 أداء قييمت شبكةأمانة ورئيس  رئيس إلى رسالة الموظفين كبير تبعا لالجتماع الثاني والثمانين، أرسل .40
شبكة صندوق والين أمانة الاتفاق اللجنة التنفيذية لدعم التعاون المقترح ب نعفيها  مايبلغه األطراف، المتعددة المنظمات
الريادة  التقييم، ة اتصال مسؤولة عنطومنذ ذلك الوقت، عينت أمانة الشبكة نق .األطراف متعددال الصندوقفي تقييم 

لخدمة دم ايها)، ومقالمؤسسية (خبير من الحكومة العضو في الشبكة يشرف على العملية بالنيابة عن األعضاء ف
 إلجراء التقييم.

 داءأ تقييم األمانة اجتماع الشبكة اإلقليمية في باريس، استضافت شبكة موظفيونظرا لحضور العديد من  .41
يتولى يق الذي سفي مقرها في باريس. وقدمت رئيسة الشبكة الفرأولي للتقييم اجتماع  األطراف المتعددة المنظمات

لك ذ، بما في قييمتلوشرحت كذلك اها. كوينوأعطت تقديما موجزا للمنظمة، بما في ذلك مهمتها وتالمسؤولية عن التقييم 
فين ظلموابير . وقدم كوالتقديرات أصحاب المصلحة المشاركين، والدورة، والنهج، والمنهجية والدرجات التقييمية

 عمال واإلنجازات.الحوكمة فيه، ونموذج األ يغطيعرضا شامال عن الصندوق المتعدد األطراف، 

لمصلحة ن نطاق التقييم إلى أصحاب اموأجريت مناقشات تفصيلية بشأن عدد من المسائل التي تراوحت  .42
ات والمنظمف ألطراالمتعدد االمشتركين فيه (لن يشمل اللجنة التنفيذية) واالختالفات الرئيسية بين أمانة الصندوق 

 ل الزيارةشة جدوتقييم مصمم حسب الحالة لضمان العدل. كما تم مناقاألخرى التي تخضع للتقييم، مما قد يؤدي إلى 
ى أن لع وتم االتفاق اجتماعات اللجنة التنفيذية. أحد األولية ألمانة الصندوق والحاجة الممكنة لحضور فريق التقييم

 تها وإعدادتمت مناقش التياألطراف ستزود األمانة برسالة متابعة لمعالجة البنود  المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكة
الجتماع اى استضافة األطراف عل المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكةالتقييم. وأعربت األمانة عن تقديرها إلى أمانة 

 بها. اوالحفاوة التي استقبلوه

 جامعة بريستول

من الباحثين العلميين في جامعة  23- بناء على طلب للبيانات المتاحة بشأن انبعاثات الهيدروفلوروكربون .43
ة نشرويعدون  AGAGE(،13(يشكلون جزءا من التجربة العالمية المتقدمة لغازات الغالف الجوي الذين بريستول 

قدمت األمانة موجزا للبيانات الواردة في  ،23-أكاديمية بشأن اتجاهات الغالف الجوي بالنسبة للهيدروفلوروكربون
 23-واالستهالك اإلجمالي للهيدروفلوروكربون 14التي أعدتها األمانة، 23-الوثائق المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

 5،15بلدا من بلدان المادة  119المبلغ عنه في عمليات المسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي أجربت في 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48مشتقة من المصادر المتاحة علنا خالل إعداد الوثيقة انات اليوالب

                                                 
13 /https://agage.mit.edu  
14 ExCom/82/68/UNEP/OzL.Pro و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68/Corr.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54 و 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48  و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48.Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48.Add.1  و
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/09.  

15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54.Add.1.  
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 التوصية

صندوق أمانة ال يزانيةقد ترغب اللجنة التنفيذية في السماح لألمانة أن تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين م .44
لميزانية لمعالجة تعديالت على بنود امع مراعاة ال 2022والميزانية المقترحة لسنة  2021و 2020المعتمدة للسنتين 

 االحتياجات الحالية لألمانة.
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ADVICE AND/OR INFORMATION PROVIDED BY THE SECRETARIAT OF THE 

MULTILATERAL FUND TO NON-MONTREAL PROTOCOL BODIES 

Secretariat advice/discussions held/interaction Meeting  

Adaption Fund 

Explanation of Multilateral Fund policies on interest earned. The information provided by the 
Secretariat can be found in document AFB/EFC.18/10 of the 18th meeting of the Ethics and Finance 
Committee at https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-
Investment-income-doc.pdf.  

76 

Arab Forum for Environment and Development 

An article on the Multilateral Fund’s experience in the Arab region for the 2018 Report of the Arab 
Forum for Environment and Development.  

81 

Center for Climate and Energy Solutions (formerly, Pew Center on Climate Change) 

Documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59, UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54 & Add.1; text of 
decisions 37/62 and 38/63; Guidelines on funding of technology not in the public domain 
(Annex XIV of UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1); Observations on technology transfer license 
fees and royalties for different types of projects (liquid carbon dioxide, metered-dose inhalers, 
tobacco fluffing, HFC-32 for the refrigeration sector, supercritical CO2, the HCFC production 
sector). 

 75 

Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC)) 

Informal consultations with the CCAC Secretariat on an new initiative on efficient cooling 
that had been provisionally approved by the CCAC working group to help build high-level 
leadership and facilitate collaboration among stakeholders with a view to fostering enhanced 
energy efficiency in the cooling sector while countries implement the phase-down of HFC 
refrigerants under the Montreal Protocol. 

83 

Overview of approved HCFC demonstration projects and options for additional projects to 
demonstrate climate-friendly and energy-efficient alternative technologies to HCFCs 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40). Briefing on Multilateral Fund-financed surveys of ODS 
alternatives; possible opportunities for CCAC in Countries with Economies in Transition (CEIT); 
lessons learned from the Multilateral Fund that might be applicable to the technical review process 
and funding cycle of CCAC projects. 

 75 

Document 72/40, Overview of approved HCFC demonstration projects and options for additional 
projects to demonstrate climate-friendly and energy-efficient alternative technologies to HCFCs 
(decision 71/51(a)), which summarizes the results of Multilateral Fund HCFC demonstration 
projects approved so far. 

74 

Climate Technology Centre and Network 

Presentation on capacity building under the Multilateral Fund as resource material for the 
Sixth meeting of the Advisory Board. General information on the Multilateral Fund and 
background documents. 

75 

European Union / European Parliament 

During the 25th MOP, the Chief Officer received a request from the European Parliament to have a 
bilateral discussion on issues related to the Multilateral Fund including the resources needed for the 
replenishment of the Multilateral Fund and proposals for additional contributions to fund climate 
benefits. Accordingly, the Chief Officer provided the two representatives of the European 
Parliament with a short briefing explaining the operation of the Multilateral Fund. 

71 
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Secretariat advice/discussions held/interaction Meeting  

German Ministry for Economic Cooperation and Development 

Information on the achievements of the Multilateral Fund and a summary of approved projects 
implemented by Germany as a bilateral agency. 

77 

Global Environment Facility 

Review of one project: Accelerating Adoption of Sustainable Thermal Comfort: Transition towards 
Energy Efficient and Climate Resilient Cities in India 

82 

Review of four projects: Completion of the phase-out of HCFC consumption with the support of 
low-GWP technologies in Belarus, GEF project ID 6046; Kazakhstan, HCFC Phase-out in 
Kazakhstan through the promotion of zero-ODS low-GWP energy-efficient technologies, GEF 
project ID 6090; Complete HCFC phase-out in Tajikistan through the promotion of zero-ODS low-
GWP energy-efficient technologies, GEF ID 6030; Complete HCFC Phase-out in Uzbekistan 
through the promotion of zero-ODS low-GWP energy-efficient technologies, GEF ID 6003. 

80 

Review of the project on the introduction of ODS alternatives in agriculture and in the post-harvest 
sector in Kazakhstan (GEF project ID 9184) 

76 

Comments on the proposal for a methyl bromide project for Kazakhstan (GEF funding); 

Provided ideas on the use of funds under GEF 6 for ODS phase-out in non-Article 5 CEIT 
countries. Information on the discussions at recent Montreal Protocol meetings regarding proposals 
for an amendment to the Protocol. 

75 

Review of a project (Introduction of ODS alternatives in agriculture and in the post-harvest sector 
in Kazakhstan) against the Multilateral Fund’s policies and guidelines. 

72 

The Fund Secretariat received an invitation to attend the 45th GEF Council Meeting that would be 
held from 5 to 7 November 2013. In a further invitation letter to the new Chief Officer, the CEO 
and Chairperson of the GEF welcomed a renewal of the past cooperation in providing assistance to 
parties to meet their obligations under the Montreal Protocol and a renewal of historic ties. In 
response, the Chief Officer informed the CEO that the Fund Secretariat would not be able to attend 
the Council Meeting due to preparations for the 71st meeting; however, he advised the CEO that he 
looked forward to meeting her with a view to strengthening the relationship with the GEF 
Secretariat. 

71 

The Secretariat participated in a meeting of the Global Environment Facility (GEF) Chemicals and 
Waste Technical Advisory Group (TAG) to provide feedback on the draft focal area strategy for 
chemicals and wastes to guide the sixth replenishment of the GEF (GEF-6). The draft strategy 
included the Montreal-Protocol-related activities of the GEF 

69 

Since the 67th meeting there has been an interchange of correspondence with the Chief Executive 
Officer of the Global Environment Facility (GEF) on issues related to cooperation between the two 
funding mechanisms. Consideration has been given to the possibility of issuing a joint Multilateral 
Fund/GEF publication on the implementation of the Montreal Protocol over the last 25 years.  

68 

Government of France 

Courtesy visit to the Ministry for the Economy and Finances of France. Issues discussed 
included inter alia bilateral co-operation by the Government of France, and the 
replenishment of the Multilateral Fund for the 2021-2023 triennium. 

83 

Information on the modalities for additional contributions to the Multilateral Fund. 77 

Green Climate Fund (GCF)) 

Informal discussions between the Chief Officer and the Deputy Executive Secretary of the 
Green Climate Fund on matters of interests to both Funds, in the margins of the fourth 
session of the United Nations Environment Assembly. 

83 
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Secretariat advice/discussions held/interaction Meeting  

Meeting documents related the modalities for reporting the administrative costs of implementing 
agencies including the following documents: UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67, 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52 and, UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59, UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48, 
and UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43 

81 

Conference call to provide information on the Multilateral Fund practices regarding concessional 
lending and incremental costs. 

80 

Provided link to documents relevant to the Technology and Economic Assessment Panel, Scientific 
Assessment Panel, and the Environmental Effects Assessment Panel on the Ozone Secretariat’s 
website, and also an introduction to the Ozone Secretariat’s Communications Officer;  

Documents were provided, including: the Executive Committee Primer; Multilateral Fund policy, 
procedures, guidelines and criteria; the presentation entitled “The Multilateral Fund: Governance, 
Business Model, Accomplishments, Challenges”; examples of pre-session documents for business 
planning, project proposals; monitoring and evaluation work programme and project completion 
reports; business plan templates; progress reporting guidelines; reports of the two evaluations on 
institutional strengthening; and the monitoring and evaluation work programme. 

77 

The Fund Secretariat’s experience in establishing legal arrangements with implementing entities 
and establishing a progress reporting system for the Multilateral Fund. 

 76 

Information on performance indicators developed for the Multilateral Fund; 

Information on the discussions at recent Montreal Protocol meetings regarding proposals for an 
amendment to the Protocol; 

Information on the Multilateral Fund’s monitoring and accounting framework including Chapter XI 
of the Multilateral Fund policies, procedures, guidelines and criteria (monitoring and evaluation);  

Presentation on capacity building under the Multilateral Fund. 

75 

Presentation on the Multilateral Fund and a sample of key documents including Secretariat 
activities, status of the Fund, consolidated business plans and progress reports, a sample of project 
proposals and policy papers. Further details and discussions on the Multilateral Fund. 

74 

Overview of the objectives and operation of the Multilateral Fund, including its project review 
process, policy development, meeting process, and implementation of Executive Committee 
decisions. 

72 

The Interim Secretariat of the Green Climate Fund wrote to the Multilateral Fund on 
24 September 2013 with an invitation to attend the 5th meeting of the Board of the Green Climate 
Fund as an observer, although the letter noted that observer status for the Multilateral Fund had not 
yet been approved. The Fund Secretariat could not attend the Board meeting, which took place 
from 8 to 10 October, due to preparations for the 71st meeting. A further letter of 21 October 2013 
informed the Fund Secretariat that the next Board meeting would take place in Indonesia from 19 to 
21 February 2014, indicated that observer status for the Multilateral Fund had been approved by an 
amendment to decision B.04/15, and also requested the Fund Secretariat to nominate a contact 
person. 

71 

Grenoble School of Management 

Information on the policies and procedures of the Multilateral Fund and the process of project 
approval for a study on technology learning curves. 

80 

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

Information on practices regarding financial support to meeting participants/delegates. 75 
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Secretariat advice/discussions held/interaction Meeting  

International Energy Agency (IEA) 

The Secretariat and the Executive Secretary of the Ozone Secretariat met with a 
representative of the IEA. The Secretariat explained the work on energy efficiency in the 
context of the Kigali Amendment. The representative of the IEA indicated that his 
Organization had undertaken a compilation of policies and standards on energy efficiency in 
different countries and made it available to the Secretariat. The representative also shared a 
report on cooling prepared by the IEA.  

83 

Joint Inspection Unit of the United Nation 

An updated summary of the information on technical assistance and funding provided to Small 
Island Developing States (SIDS) under the Multilateral Fund, which had previously been provided 
in February 2015. Further clarifications were provided on 20 October and 7 November 2016. 

77 

Comments on the draft document “Review of Activities and Resources Devoted to Address 
Climate Change in the United Nations System Organizations; 

Substantive information including a summary of technical assistance and funding provided to Small 
Island Developing States (SIDS) under the Multilateral Fund and comprehensive information on 
Multilateral Fund projects approved for each country. 

74 

The Secretariat completed a questionnaire with regard to the review of activities and resources 
devoted to address climate change. 

73 

Comments and factual corrections to information on the Multilateral Fund in the report “Post-
Rio+20 review of environmental governance within the United Nations system”. 

72 

With regard to the 2013 evaluation/review entitled “Post-Rio+20 review of environmental 
governance within the United Nations system, the Secretariat provided the Joint Inspection Unit 
with information about the Fund’s structure, funding levels, number and characteristics of 
meetings, meeting participants, project approval process, support costs, Secretariat personnel 
levels, history of approvals from 2006-2013, implementation modalities, compliance, governance 
framework, strategic planning, synergies and coordination with other MEAs, scientific assessments, 
advocacy and outreach, administration, gender distribution and geographical balance of the 
Executive Committee and Secretariat.  

70 

Kigali Cooling Efficiency Fund (K-CEF) 

Continued informal sharing of experience of the Multilateral Fund. 80 

The Director and one other representative of the Kigali Cooling Efficiency Fund (K-CEF), 
responsible for coordinating the work of 19 philanthropic foundations on matters related to energy-
efficiency and cooling with regard to implementation of the Kigali Amendment, visited the 
Secretariat on 26 January 2017 to learn more about the Multilateral Fund. K-CEF aims to allocate 
approximately US $53 million from philanthropic foundations by the end of 2017 for targeted 
support through country programmes in a small number of countries and more general support to 
over 100 countries to improve energy efficiency.  

Information provided included the Executive Committee Primer; a presentation that summarizes 
how the Multilateral Fund operates; Guidelines for submitting progress and financial reporting; 
Guide for preparation of project proposals; the templates for project completion reports; and 
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51 on the Review of institutional strengthening and the 
associated decision 74/51. 

78 

Lawrence Berkeley National Laboratory 

The Secretariat provided comments on a draft report on opportunities and risks of efficiency 
improvement and refrigerant transition in room air-conditioning. 

80 

Natural Resources Defense Council 

Multilateral Fund Climate Impact Indicator (MCII) including the tool (Excel file), the manual 
(PDF) and an explanation of the tool (Word file).  

81 
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Secretariat advice/discussions held/interaction Meeting  

Minamata Convention on Mercury 

In July 2013 the Secretariat received an invitation from the Government of Japan to attend the 
Conference of Plenipotentiaries for the adoption and signature of the Minamata Convention on 
Mercury, held from 9 to 11 October 2013 in Kumamoto and Minamata, Japan. However, the 
Secretariat was unable to attend. 

71 

Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN) 

The Secretariat attended a meeting at the Secretariat of MOPAN, where an introduction of 
each of the Secretariats was made. Discussions were held on inter alia the scope of the 
assessment to the stakeholders involved; major differences between the Multilateral Fund 
and other organizations being assessed, which would lead to a tailored assessment to ensure 
fairness; the schedule for an inception visit to the Fund Secretariat, and the possible need for 
the assessment team to attend an Executive Committee. 

83 

Letter received from MOPAN Secretariat informing that MOPAN’s Steering Committee took the 
decision to assess the Multilateral Fund in its next assessment cycle. 

82 

Technology and Economic Assessment Panel (TEAP) 

Pre-session Executive Committee documents regarding HFC phase-down policy matters 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1, UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 to 78/9, 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45-79/48, and UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 to 80/56 including Corrs., 
and UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59) and information on the status of the development of the cost 
guidelines for HFC phase-down as contained in the Report of the 80th meeting of the Executive 
Committee (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59).  

81 

United Nations Auditors 

Background information on the Multilateral Fund and other information including, inter alia, 
UNEP interim financial statements on the Multilateral Fund; report on contributions and 
disbursements; progress report; 2015 Monitoring and evaluation work programme; and the link to 
policy and procedures manual. 

75 

United Nations Environment Programme  

Together with the Ozone Secretariat, the Multilateral Fund Secretariat provided the Chemicals and 
Health Branch, Economy Division of UNEP with comments on GCO-II) report to the Chemicals 
and Health Branch including information related to: the accelerated phase-out of HCFCs, the Kigali 
Amendment regarding HFCs, the increased emissions of CFC-11 according to the publication by 
Montzka et al. in 2018; compliance with the Montreal Protocol’s control measures and data 
reporting. 

82 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

Comments on the draft technical summary of the mitigation benefits of actions, initiatives and 
options to address non-carbon dioxide greenhouse gas emissions  

74 

The Secretariat received an invitation in early October 2013 to attend the 19th session of the 
Conference of the Parties to the UNFCCC and the 9th session of the Conference of the Parties 
serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol that would take place in Warsaw, 
Poland, from 11 to 22 November 2013.  

The Chief Officer informed the UNFCCC Secretariat that he was unable to attend due to 
preparations for the 71st meeting. Noting that the UNFCCC Secretariat was invited to attend the 
25th MOP, he suggested an informal meeting to exploit potential opportunities for collaboration 
between the two Secretariats. The Executive Secretary of UNFCCC Secretariat responded that the 
Coordinator of the Mitigation, Data and Analysis Programme, who would be attending the MOP, 
would arrange to meet bilaterally with him.  

The representatives of both Secretariats met and discussed informally ways in which the two 
Secretariats could collaborate in the future as the need arose.  

71 
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Secretariat advice/discussions held/interaction Meeting  

University of Bristol 

Provided a summary of the data contained in documents on HFC-23 prepared by the 
Secretariat, aggregated consumption of HFC-23 reported in surveys of ODS alternatives 
conducted in 119 Article 5 countries, and data it had derived from publicly available 
resources during the preparation of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48. 

83 

World Trade Organization, Trade and Environment Division 

Update of the MEA Matrix for the WTO's Committee on Trade and Environment 
(https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm) 

75 

 
 
     

 
 


