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أنشطة اﻷمانة
مﻘدمة
.1

تعرض هذه الوثيقة أنشطة اﻷﻣانة ﻣنذ اﻻجتماع الرابع والثمانيﻦ للجنة التنفيذية.

إخطار بمﻘررات اﻻجتماع الرابع والثمانين للجنة التنفيذية
.2

أرسﻞ تقرير اﻻجتماع الرابع والثمانيﻦ 1إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركيﻦ اﻵخريﻦ في اﻻجتماع

والسيدة إنغر أندرسﻦ ،المديرة التنفيذية لبرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة ،ووضع على ﻣوقع الصندوق المتعدد اﻷطراف
اﻹلكتروني على شبكة اﻹنترنت .وتم إبﻼغ ﻣقررات اﻻجتماع الرابع والثمانيﻦ المتعلقة بالموافقات على المشروعات
وتمديد المشروعات والتأخيرات في تقديم شريحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتقارير
بيانات البرناﻣج القطري التي لم تقدم بعد ،إلى  112بلدا ﻣﻦ بلدان المادة  ،5والوكاﻻت الثنائية والمنفذة المعنية .كما تم
إعداد وثيقة ﻣا بعد اﻻجتماع تلﺨص المقررات المتﺨذة ووضعت على الموقع اﻹلكتروني للصندوق المتعدد اﻷطراف.
* بسبﺐ فيروس كورونا )كوفيد(19-
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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اﻹجراءات المتخذة عﻘب اﻻجتماع الرابع والثمانين
.3

أرسﻞ كبير الموظفيﻦ خطابا إلى حكوﻣات البلدان المانحة الذيﻦ تعهدوا بتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ

التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،حيث أوضح فيه حالة ﻣساهماتها اﻹضافية بما في ذلك بيان ﻣعتمد
ﻣنفصﻞ للدخﻞ والمصروفات ،واتفاقها على دﻣج اﻷرصدة ﻣﻦ المساهمات اﻹضافية في الحسابات العادية للصندوق
المتعدد اﻷطراف والتقدم المحرز في تنفيذ اﻷنشطة حتى  31كانون اﻷول/ديسمبر .2018
.4

واستجابة للمقرر ) 16/81ب( ،استمرت اﻷﻣانة في استﺨﻼص المعلوﻣات ذات الصلة وإعداد صحائف

الوقائع الﻼزﻣة ﻹعداد التقارير النهائية للمشروعات اﻹيضاحية لبدائﻞ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذوي القدرة
المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي ودراسات الجدوى لتبريد المناطق المقدﻣة إلى اللجنة التنفيذية .وأُطلعت
الوكاﻻت الثنائية والمنفذة المعنية على هذه المعلوﻣات/صحائف الوقائع ﻣﻦ أجﻞ التحقق ﻣﻦ اتساق المعلوﻣات الواردة
فيها قبﻞ نشرها على ﻣوقع اﻷﻣانة على شبكة اﻹنترنت وغير ذلك ﻣﻦ اﻷهداف .وبعد اﻻجتماع الرابع والثمانيﻦ،
حملت اﻷﻣانة صحيفتي وقائع إضافيتيﻦ وستستمر في تحميﻞ تلك الصحائف عندﻣا تصبح جاهزة.
.5

وكذلك استعرضت وحدثت اﻷﻣانة قواعد البيانات والوثائق الموجزة والمبادئ التوجيهية التنفيذية.
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التحضير ﻻجتماع اللجنة التنفيذية الخامس والثمانين
.6

ضعت الترتيبات اللوجستية لﻼجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ المقرر عقده في ﻣونتريال في الفترة ﻣﻦ  25إلى
ُو ِ

 29ﻣايو/أيار  .2020وفي  11آذار/ﻣارس  ،2020أعلنت ﻣنظمة الصحة العالمية عﻦ أن ﻣرض كوفيد 19-يشكﻞ
جائحة .وفي ضوء بالقضايا الصحية المرتبطة بالجائحة وزيادة قيود السفر ،في  16آذار/ﻣارس  ،2020أرسﻞ كبير
الموظفيﻦ رسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية يتضمﻦ خطة طوارئ لﻼجتماعيﻦ الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ والسادس والثمانيﻦ،
التي وافق عليها ﻣﻦ قبﻞ رئيﺲ ونائﺐ رئيﺲ اللجنة التنفيذية حيث قيمت الموقف وقدرت آثار تأجيﻞ أو إلغاء
اﻻجتماعيﻦ الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ والسادس والثمانيﻦ .وأوضحت كذلك عملية الموافقة التي جرت بيﻦ اﻻجتماعيﻦ
وحددت الﺨيارات المتاحة ﻣا لم يُعقد اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ في أيار/ﻣايو  2020كما هو ﻣقرر ،و ُ
طلﺐ فيها اتﺨاذ
إجراء ﻣﻦ أعضاء اللجنة التنفيذية.
.7

وفي  6نيسان/أبريﻞ  ،2020استنادا إلى التعليقات الواردة ﻣﻦ أعضاء اللجنة التنفيذية ،وبعد التشاور ﻣع

2

جرد المشروعات المعتمدة حتى كانون اﻷول/ديسمبر 2019؛ والسياسات واﻹجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير حتى كانون
اﻷول/ديسمبر 2019؛ ودليﻞ تقديم اﻷنشطة التمكينية ودليﻞ ﻹعداد المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليﻞ تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليﻞ اﻹعداد للمرحلة الثانية
ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليﻞ تقديم المرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليﻞ تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليﻞ تقديم ﻣشروعات
الهيدروفلوروكربون اﻻستثمارية المستقلة؛ ودليﻞ تقديم ﻣشروعات التعزيز المﺆسسي.
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الرئيﺲ ونائبه ،أرسلت وثيقة ﻣنقحة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية تتضمﻦ خطة الطوارئ لﻼجتماعيﻦ الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ
والسادس والثمانيﻦ وترد بها إيضاحات عند اﻻقتضاء وتسرد اﻹجراءات اﻹضافية المطلوبة.
.8

وبناء على ذلك ،أبلغ كبير الموظفيﻦ رئيﺲ اللجنة التنفيذية ونائبه باﻹجراء الواجﺐ اتباعه في اﻻجتماعيﻦ

الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ والسادس والثمانيﻦ ،ﻣع ﻣراعاة الردود الواردة ﻣﻦ أعضاء اللجنة التنفيذية .وبعد ﻣوافقة الرئيﺲ
على اﻹجراء المقترح ،في  23نيسان/أبريﻞ  ،2020أبل غ كبير الموظفيﻦ أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن إجراء عقد
اﻻجتماعيﻦ الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ والسادس والثمانيﻦ على النحو التالي:
)أ(

تأجﻞ اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ إلى ﻣا بعد اﻻجتماع الثاني واﻷربعيﻦ للفريق العاﻣﻞ المفتوح
العضوية ،وسيعقد في ﻣونتريال لمدة أربعة أيام ،في الفترة ﻣﻦ  19إلى  22تموز/يوليه  ،2020على
أساس أن اﻻجتماع قد يﺆجﻞ أو يلغى في ضوء تطور جائحة كوفيد19-؛

) ب(

وستنفذ عملية الموافقة فيما بيﻦ الدورات ،على أساس استثنائي بسبﺐ جائحة كوفيد 19-ودون تحديد
سابق ،لﻼجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ؛ وستنطبق على التقارير المتعلقة بالمشروعات ذات التزاﻣات
اﻹبﻼغ المحددة التي أوصت اﻷﻣانة بالموافقة عليها ﻣوافقة شمولية ،باﻹضافة إلى ﻣقترحات
المشروعات التي أوصت اﻷﻣانة بالموافقة عليها ﻣوافقة شمولية وﻣقترحات المشروعات التي ﻻ
توجد قضايا لم يُبت فيها بعد تﺨصها ولكﻦ ليﺲ لﻸﻣانة سلطة التوصية بالموافقة عليها ﻣوافقة
شمولية .وسيتم تحميﻞ وثائق اﻻجتماعات المتعلقة بهذه التقارير وﻣقترحات المشروعات على ﻣوقع
اﻷﻣانة على شبكة اﻹنترنت ،ويفضﻞ أﻻ يكون ذلك بعد  4أيار/ﻣايو 2020؛

) ج(

ولتيسير اﻻستعراض الذي تجريه اللجنة التنفيذية ﻣﻦ خﻼل عملية الموافقة فيما بيﻦ الدورات ،ستعد
اﻷﻣانة وثيقة عﻦ "ﻣشروعات للنظر فيها فيما بيﻦ الدورات" تلﺨص المعلوﻣات ذات الصلة ﻣﻦ
وثائق اﻻجتماع المتعلقة بالتقارير وﻣقترحات المشروعات المذكورة في الفقرة الفرعية )ب( أعﻼه؛

)د(

وسيستعرض أعضاء اللجنة التنفيذية وثائق اﻻجتماعات ويقدﻣون إلى اﻷﻣانة ،في ﻣوعد أقصاه 25
أيار/ﻣايو ) 2020أي في اليوم اﻷول ﻣﻦ اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ كما كان ﻣقررا في اﻷصﻞ(،
ﻣقرراتهم بشأن تلك التقارير المتعلقة بالمشروعات التي تستلزم التزاﻣات إبﻼغ ﻣحددة وﻣقترحات
المشروعات التي يرغبون في الموافقة على تمويلها .وأي تقرير أو ﻣقترح ﻣشروع يطرحه أحد
أعضاء اللجنة التنفيذية سيُعرض على اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ المﺆجﻞ للنظر فيه ﻣنفردا؛

) ه(

وستنشئ اﻷﻣانة ،تحت بوابة اجتماع اﻷﻣانة لﻼجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ،ﻣنتدى ﻣحميا بكلمة ﻣرور
لجمع التعليقات والمقررات ﻣﻦ اﻷعضاء ،كما طلﺐ أعضاء اللجنة التنفيذية .وسترسﻞ اﻷﻣانة إلى
3
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كﻞ عضو ﻣﻦ أعضاء اللجنة التنفيذية تعليمات حول كيفية الوصول إلى المنتدى ،بما في ذلك اسم
المستﺨدم وكلمة المرور ،وذلك ﻣﻦ خﻼل اتصال ﻣنفصﻞ؛
) و(

وستعد اﻷﻣانة وثيقة جديدة عﻦ "المشاريع الموافق عليها فيما بيﻦ الدورات" تتكون ﻣﻦ جميع
التقارير المتعلقة بالمشروعات ذات التزاﻣات اﻹبﻼغ المحددة وجميع ﻣقترحات المشاريع التي تمت
الموافقة على تمويلها ،بمجرد استﻼم جميع المقررات ﻣﻦ اﻷعضاء ﻣﻦ خﻼل بوابة اجتماعات
اﻷﻣانة .وستنشر الوثيقة على ﻣوقع الويﺐ المحمي لﻸﻣانة في ﻣوعد ﻻ يتجاوز  28أيار/ﻣايو 2020
)أي في اليوم الرابع ﻣﻦ اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ كما كان ﻣقررا في اﻷصﻞ( وسيبلغ أعضاء
اللجنة التنفيذية بذلك .وستدرج هذه الوثيقة بعد ذلك في تقرير اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ بعد
انعقاده؛

) ز(

وسترسﻞ اﻷﻣانة تعليمات إلى أﻣيﻦ الﺨزانة بشأن ﻣﺨصصات التمويﻞ للوكاﻻت المنفذة والمساهمات
الثنائية على أساس ﻣستوى اﻷﻣوال المعتمدة فيما بيﻦ الدورات؛

) ح(

وستحمﻞ اﻷﻣانة جميع وثائق اﻻجتماع غير المطلوبة فيما يﺨص عملية الموافقة فيما بيﻦ الدورات،
في ﻣوعد أقصاه  21حزيران/يونيه  ،2020أي قبﻞ الموعد المﺆجﻞ لعقد اﻻجتماع؛

) ط(

وتقترح اﻷﻣانة على اللجنة التنفيذية في الوقت المناسﺐ طريقة للمضي قدﻣا لعقد اﻻجتماعيﻦ
الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ والسادس والثمانيﻦ ،في حالة عدم إﻣكانية عقد اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ في
الفترة ﻣﻦ  19إلى  22تموز/يوليو .2020

.9

وأعدت

اﻷﻣانة

وثائق

اﻻجتماع

الﺨاﻣﺲ

والثمانيﻦ

3

على

النحو

الوارد

في

الوثيقة

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/Inf.1وتم إنشاء ﻣوقع إلكتروني يحتوي وثائق اﻻجتماع باللغات العربية
واﻹنكليزية والفرنسية واﻹسبانية وﻣعلوﻣات لوجستية تﺨص اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ على ﻣوقع اﻹلكتروني
للصندوق المتعدد اﻷطراف.
.10

لتسهيﻞ عملية الموافقة فيما بيﻦ الدورات لﻼجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ،أنشأت اﻷﻣانة ﻣنتدى ﻣحميا بكلمة

ﻣرور وأعدت الوثيقة الﺨاصة بالمشروعات للنظر فيها فيما بيﻦ الدورات.

4

 3تم إعداد جدول اﻷعمال المﺆقت بالتشاور ﻣع رئيﺲ اللجنة التنفيذية ونائبه .وتم إعداد حالة المساهمات والمصروفات باﻻشتراك ﻣع أﻣيﻦ
الصندوق.
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.11

أُرسلت خطابات دعوة إلى اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ المﺆجﻞ إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيﺲ ﻣكتﺐ

اﻻجتماع الحادي والثﻼثيﻦ لﻸطراف ورئيﺲ ونائﺐ رئيﺲ لجنة التنفيذ بموجﺐ إجراء عدم اﻻﻣتثال لبروتوكول
ﻣونتريال والمدير التنفيذي لبرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة واﻷﻣيﻦ التنفيذي ﻷﻣانة اﻷوزون والوكاﻻت المنفذة وﻣرفق
البيئة العالمية والمنظمات غير الحكوﻣية.
اﻻجتماعات التي ُح ِضرت والمهام التي نُ ِفذت
.12

بسبﺐ اندﻻع جائحة كوفيد ،19-ألغيت ﻣهام الموظفيﻦ المجدولة بما في ذلك اﻻجتماع التشاوري بشأن تطوير

التوجيه القطاعي لكفاءة استﺨدام الطاقة لصندوق المناخ اﻷخضر )باريﺲ 28-27 ،شباط/فبراير  ،(2020والشبكة
اﻹقليمية واجتماع التنسيق لغرب آسيا والندوة الدولية السادسة حول استﺨدام المبردات البديلة في البلدان التي ترتفع
فيها درجة حرارة البيئة )دبي 4-1 ،آذار/ﻣارس .(2020
اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاﻻت
.13

نظمت اﻷﻣانة اجتماع التنسيق المشترك بيﻦ الوكاﻻت في ﻣونتريال في الفترة ﻣﻦ  25إلى  27شباط/فبراير

 .2020وكان ﻣﻦ بيﻦ ال مشاركيﻦ ﻣوظفو اﻷﻣانة وﻣمثﻞ الوكاﻻت الثنائية في كﻞ ﻣﻦ كندا وفرنسا وألمانيا واليابان،
وﻣمثلو الوكاﻻت المنفذة.
.14

وسمح اجتماع التنسيق لﻸﻣانة والوكاﻻت بمناقشة العديد ﻣﻦ المسائﻞ المتعلقة بالتحضير لﻼجتماع الﺨاﻣﺲ

والثمانيﻦ ،ﻣﻦ بيﻦ أﻣور أخرى ،والنموذج المنقح لﻺبﻼغ عﻦ بيانات البرناﻣج القطري؛ وحالة التقييمات في إطار
وظائف الرصد والتقييم؛ والطلبات المقدﻣة إلى اﻻجتماعيﻦ الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ والسادس والثمانيﻦ )على سبيﻞ المثال،
شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجارية وطلبات تجديد ﻣشروعات التعزيز المﺆسسي
والتقارير المرحلية وتقارير المشروعات ذات التزاﻣات اﻹبﻼغ المحددة؛ وتقارير إنجاز المشروعات(؛ واﻷسباب
الرئيسية لعدد ﻣﻦ التأخيرات في تقديم طلﺐ الشريحة؛ واستعراض تمويﻞ ﻣشروعات التعزيز المﺆسسي؛ والمسائﻞ
ذات الصلة بتعديﻞ كيغالي ﻣنظور الجنساني ،ﻣﻦ قبيﻞ ﻣشروع المبادئ التوجيهية ﻹعداد خطط إدارة التﺨفيض
التدريجي للهيدروفلوروكربون؛ واﻻستراتيجيات التي يمكﻦ وضعها ،والتدابير واﻻلتزاﻣات السياساتية ،وكذلك
المشروعات واﻷنشطة التي يمكﻦ إدﻣاجها في المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطط إزالة الهيدروفلورو كربون؛ وﻣشروع ﻣعايير
تمويﻞ التﺨفيض التدريجي للهيدروفلورو كربون؛ وتحليﻞ ﻣستوى وطرائق تمويﻞ التﺨفيض التدريجي للهيدروفلورو
كربون في قطاع خدﻣة التبريد؛ وكفاءة استﺨدام الطاقة .وأ ُ ِعد تقرير اﻻجتماع و ُح ّمﻞ على الموقع اﻹلكتروني لﻸﻣانة.
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التعيين والتوظيف
.15

تم اﻻنتهاء ﻣﻦ عمليات اﻻختيار لوظيفتيﻦ لمساعديﻦ ﻹدارة البراﻣج )بندا الميزانية  1305و) (1313خ ع-

 (5ووظيفة ﻣوظف إدارة المعلوﻣات )بند الميزانية ) (1108ف.(4-
.16

يجري وضع اللمسات اﻷخيرة على عملية اﻻختيار لمنصﺐ نائﺐ كبير الموظفيﻦ )ﻣد  ،(1-ﻣع استكمال

المقابﻼت التي تجرى عبر اﻹنترنت وتقديم توصية الفريق إلى المدير التنفيذي لبرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة لﻼختيار
النهائي.
.17

وفي أعقاب اتﺨاذ المقرر  ،6/84وضعت الصيغة النهائية لترقية وظائف ﻣوظف قاعدة بيانات ﻣعاون )بند

الميزانية  (1116ﻣﻦ الرتبة ف 2-إلى الرتبة ف ،3-وﻣساعد فريق )بند الميزانية  (1309ﻣﻦ الرتبة خ ع 4-إلى الرتبة
خ ع ،5-وﻣعاون شئون ﻣالية وﻣيزانية )بند الميزانية  (1312ﻣﻦ الرتبة خ ع 6-إلى الرتبة خ ع7-؛ وتعكف اﻷﻣانة
على وضع الصيغة النهائية ﻹصدار إعﻼن الوظائف الشاغرة في بوابة وظائف اﻷﻣم المتحدة .ووفقا للمقرر ) 5/58د(
الذي وافقت فيه اللجنة التنفيذية على أن الحد اﻷقصى لمدة عمﻞ المسﺆول الرئيسي للرصد والتقييم ينبغي أن يصﻞ إلى
 10سنوات ،بما يتفق ﻣع ﻣمارسات التعييﻦ في الوكاﻻت اﻷخرى ،فاﻷﻣانة تعكف على اﻹعﻼن عﻦ وظيفة المسﺆول
في بوابة وظائف اﻷﻣم المتحدة ،ﻣشيرة إلى أن فترة الـ  10سنوات التي سيشغلها المسﺆول الحالي ستنتهي في 24
تشريﻦ اﻷول/أكتوبر .2020
.18

ضعت اللمسات النهائية على إجراءات التوظيف والتعاقد لثﻼثة خبراء استشارييﻦ لبرناﻣج عمﻞ الرصد
ُو ِ

والتقييم ،وخبير استشاري ﻻستعراض المشروعات ،وثﻼثة ﻣتعاقديﻦ فردييﻦ لتقديم المساعدة المﺆقتة ،وﻣترجم
للمساعدة في ترجمة وثائق اﻻجتماعات .ونسقت الترتيبات التعاقدية للمترجميﻦ الشفوييﻦ وكتاب التقارير لﻼجتماع
الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ ﻣع برناﻣج اﻷ ﻣم المتحدة للبيئة وﻣكتﺐ اﻷﻣم المتحدة في نيروبي نتيجة لتأجيﻞ اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ
والثمانيﻦ.
تطوير قدرات الموظفين وتدريبهم
.19

أتم جميع الموظفيﻦ عددا ﻣﻦ دورات اﻷﻣم المتحدة التدريبية اﻹلزاﻣية عﻦ طريق شبكة اﻹنترنت.

.20

وحضر أربعة ﻣوظفيﻦ تدريبا ﻣتنوعا وشاﻣﻼ للجميع بعنوان "اﻷﻣم المتحدة للجميع" ،عقد في ﻣكاتﺐ ﻣنظمة

الطيران المدني الدولي في الفترة ﻣﻦ  17إلى  19شباط/فبراير .2020
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المسائل اﻹدارية
.21

وضعت اللمسات النهائية على عملية الشراء لتجديد عقد اﻹيجار البالغة ﻣدته  10سنوات في ﻣكاتﺐ اﻷﻣانة

وهي اﻵن في المرحلة النهائية ﻣﻦ عملية التوقيع في ﻣقر اﻷﻣم المتحدة .وقد نُفذت عملية شراء لتجديد التغطية التأﻣينية
للمكتﺐ .وتعرب اﻷﻣانة عﻦ تقديرها العميق لحكوﻣة كندا للمساعدة التي قدﻣتها أثناء العملية ودعمها الكاﻣﻞ لمواصلة
عمﻞ اﻷﻣانة في ﻣونتريال.
.22

ونظم قسم الﺨدﻣات المﺆسسية التابع لبرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة عددا ﻣﻦ اﻻجتماعات عبر اﻹنترنت

وحضرها كبير الموظفيﻦ وكبير ﻣوظفي اﻹدارة وإدارة الصندوق لمعالجة استمرارية اﻷعمال وإجراءات التشغيﻞ
المتعلقة بالموارد البشرية والصكوك القانونية واﻵثار المالية لجائحة كوفيد.19-
.23

في إطار التصدي لجائحة كوفيد ،19-ﻣع اﻻسترشاد بتوجيهات اﻷﻣم المتحدة ،وﻻ سيما توجيهات ﻣنظمة

الصحة العالمية ،وﻣنظمة الطيران المدني الدولي )بصفتها ﻣكتﺐ اﻷﻣم المتحدة الرائد في ﻣونتريال( وﻣقر برناﻣج
اﻷﻣم المتحدة للبيئة ،وﻣع اتباع التوجيهات والمبادئ التوجيهية الصادرة عﻦ حكوﻣة كندا و حكوﻣة كيبيك ،وضعت
اﻷﻣانة تدابير لغرض حماية صحة الموظفيﻦ بما في ذلك إعداد الموظفيﻦ لمواصلة العمﻞ عﻦ بعد ﻣنذ ﻣنتصف
آذار/ﻣارس .2020
التعاون مع اﻻتفاقات البيئية المتعددة اﻷطراف والمنظمات اﻷخرى
.24

عمﻼ بالمقرر ) 1/79ب( ،أدرجت اﻷﻣانة لمحة عاﻣة كاﻣلة عﻦ حالة جميع المناقشات ﻣع اﻻتفاقات البيئية

المتعددة اﻷطراف والمنظمات اﻷخرى المعنية في المرفق اﻷول بهذه الوثيقة.
اﻻتفاقات البيئية المتعددة اﻷطراف

ﻣشروعات بروتوكول ﻣونتريال
.25

عقد أعضاء فرقة العمﻞ التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم اﻻقتصادي بشأن تجديد ﻣوارد الصندوق المتعدد

اﻷطراف لفترة الثﻼث سنوات  2023-2021اجتماعا في ﻣكاتﺐ اﻷﻣانة في الفترة ﻣﻦ  28إلى  31كانون الثاني/يناير
عقدت بضع ﻣناقشات عبر اﻹنترنت
 .2020وبناء على طلﺐ فرقة العمﻞ التابعة للفريق ،قُدﻣت ﻣعلوﻣات إضافية و ُ
لتوضيح المسائﻞ المتعلقة بتجديد ﻣوارد الصندوق.
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ﻣنظمات اﻷﻣم المتحدة

برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة )اليونيﺐ(
.26

زارت السيدة سونيا ﻻيتون كوني ،ﻣديرة شعبة الﺨدﻣات المﺆسسية ببرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة ،اﻷﻣانة في

 12آذار/ﻣارس  2020والتقت بموظفي اﻷﻣانة.
.27

قام السيد سيف الرضوان ،رئيﺲ قسم حلول المشاريع بشعبة الﺨدﻣات المﺆسسية برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة،

بزيارة غير رسمية إلى اﻷﻣانة في  13آذار/ﻣارس .2020
المنظمات اﻷخرى

حكوﻣة كندا
.28

قاﻣت السيدة ناتالي برينك ،كبيرة ﻣستشاري السياسات )الوكاﻻت المتﺨصصة التابعة لﻸﻣم المتحدة( بشعبة

اﻷﻣم المتحدة بإدارة الشﺆون العالمية بكندا ،بزيارة ﻣجاﻣلة إلى اﻷﻣانة في  11آذار/ﻣارس .2020

شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة اﻷطراف )ﻣوبان(
.29

قدﻣت اﻷﻣانة ،بناء على طلﺐ قُدِّم إليها ،ﻣعلوﻣات وإيضاحات إضافية بشأن المسائﻞ المتعلقة بالصندوق

المتعدد اﻷطراف إلى الﺨبير اﻻستشاري المسﺆول عﻦ تقييم الصندوق المتعدد اﻷطراف ﻣﻦ جانﺐ شبكة تقييم أداء
المنظمات المتعددة اﻷطراف )ﻣوبان( .وقد أجرت اﻷﻣانة أيضا ﻣناقشات أخرى ﻣع أﻣانة ﻣوبان ،والتي أشارت إلى أن
ﻣشروع تقرير التقييم في ﻣرحلته اﻷخيرة ﻣﻦ اﻹعداد وسيُقدﱠم إلى اﻷﻣانة ﻻستعراضه قبﻞ تقديمه إلى الحكوﻣات
اﻷعضاء.

برناﻣج كيغالي لكفاءة التبريد )(K-CEP
.30

شارك اثنان ﻣﻦ كبار ﻣوظفي إدارة البراﻣج في ندوة عبر الويﺐ نظمها برناﻣج كيغالي في  28كانون

الثاني/يناير  2020قدﻣت خﻼلها ﻣعلوﻣات بشأن ﻣبادرة ﻣرفق دعم المساهمات المحددة على الصعيد الوطني للتبريد
الفعال والصديق للمناخ  -وهي ﻣبادرة جديدة توفر التمويﻞ والتوجيه للكيانات التي تدعم البلدان في دﻣج حلول التبريد
في الجولة التالية ﻣﻦ المساهمات المحددة على الصعيد الوطني .وقدم برناﻣج كيغالي ،وشركة سي إي إيه
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لﻼستشارات ،وﻣﺨتبر لورنﺲ بيركلي الوطني والشبكة اﻻستشارية للتمويﻞ الﺨاص عروض شرائح ﻣوجزة حول
اﻹجراءات والجداول الزﻣنية لتقديم ﻣقترحات المشروع وعملية المراجعة .وضربت عروض الشرائح أﻣثلة على
أنواع المشاريع وﻣستويات التمويﻞ المحتملة .والتمﺲ ﻣمثلو اﻷﻣانة إيضاحات بناء على طلﺐ ﻣﻦ اﻷﻣانة حول ﻣا إذا
كانت ﻣقترحات المشروعات المقدﻣة للحصول على الدعم ﻣﻦ خﻼل المرفق ستشمﻞ ضمانات لتجنﺐ استيعاب
تطبيقات التبريد الموفرة للطاقة على أساس المبردات ذات إﻣكانية اﻻحترار العالمي المرتفعة؛ وحصلوا على تأكيديات
بأن التقنيات ذات إﻣكانية اﻻحترار العالمي المنﺨفضة ستتعزز ﻣﻦ خﻼل ﻣرفق دعم المساهمات .كانت الندوة المقدﻣة
عبر اﻹنترنت ﻣفيدة لفهم أفضﻞ للمبادرات المﺨتلفة التي اتﺨذتها المنظمات اﻷخرى لتعزيز التبريد الموفر للطاقة.
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المرفق اﻷول

المشورة و/أو المعلومات المﻘدمة من أمانة الصندوق المتعدد اﻷطراف إلى الهيئات غير اﻷطراف في بروتوكول
مونتريال
اﻻجتماع

مشورة اﻷمانة/المناقشات التي أجرتها اﻷمانة/التفاعل
صندوق التكيف
شرح سياسات الصندوق المتعدد اﻷطراف بشأن الفوائد المكتسبة .ويمكﻦ اﻻطﻼع على المعلوﻣات التي
قدﻣتها اﻷﻣانة في الوثيقة  AFB/EFC.18/10ﻣﻦ اﻻجتماع الثاﻣﻦ عشر للجنة اﻷخﻼقيات والمالية على
الموقع اﻹلكترونيhttps://www.adaptation-fund.org/wp- :

76

content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-doc.pdf
المنتدى العربي للبيئة والتنمية
ﻣقال عﻦ تجربة الصندوق المتعدد اﻷطراف في المنطقة العربية ضمﻦ تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية
لعام .2018

81

مركز حلول المناخ والطاقة )مركز بيو لتغير المناخ ﺳابﻘا(
الوثيقتان  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59و UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54واﻹضافة 1؛
ونص المقرريﻦ  62/37و  63/38؛ والمبادئ التوجيهية بشأن تمويﻞ التكنولوجيا غير الموجودة في المجال
العام )المرفق الرابع عشر ﻣﻦ الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1؛ وﻣﻼحظات على
رسوم ترخيص نقﻞ التكنولوجيا والعوائد ﻷنواع ﻣﺨتلفة ﻣﻦ المشروعات )ثاني أكسيد الكربون السائﻞ ،أجهزة

75

اﻻستنشاق بالجرعات المقننة ،ونفخ التبغ ،والهيدروفلوروكربون 32-لقطاع التبريد ،ثاني أكسيد الكربون فوق
الحرج ،وقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون(.
تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة اﻷجل
ﻣشاورات غير رسمية ﻣع أﻣانة تحالف المناخ والهواء النظيف للحد ﻣﻦ ﻣلوثات المناخ قصيرة اﻷجﻞ بشأن
ﻣبادرة جديدة ﻣعنية بالتبريد الفعال التي تمت الموافقة عليها ﻣﺆقتا ﻣﻦ فريق العمﻞ التابع لتحالف المناخ
والهواء النظيف للحد ﻣﻦ ﻣلوثات المناخ قصيرة اﻷجﻞ ﻣﻦ أجﻞ المساعدة في بناء قيادة رفيعة المستوى
وتيسير التعاون بيﻦ الجهات المعنية بهدف تعزيز كفاءة استﺨدام الطاقة المحسنة في قطاع التبريد أثناء تنفيذ
البلدان التﺨفيض التدريجي لمواد التبريد بالهيدروفلوروكربون بموجﺐ بروتوكول ﻣونتريال.
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اﻻجتماع

مشورة اﻷمانة/المناقشات التي أجرتها اﻷمانة/التفاعل
لمحة عاﻣة عﻦ المشروعات اﻹيضاحية المعتمدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخيارات لمشروعات
إضافية لتوضيح التكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استﺨدام الطاقة للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ) .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40وإحاطة عﻦ الدراسات اﻻستقصائية
لبدائﻞ المواد المستنفدة لﻸ وزون الممولة ﻣﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف؛ والفرص الممكنة لتحالف المناخ

75

والهواء النظيف للحد ﻣﻦ ﻣلوثات المناخ قصيرة اﻷجﻞ في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
والدروس المستفادة ﻣﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف الممكﻦ تطبيقها على عملية اﻻستعراض الفني ودورة
تمويﻞ ﻣشروعات تحالف المناخ والهواء النظيف للحد ﻣﻦ ﻣلوثات المناخ قصيرة اﻷجﻞ.
الوثيقة  ، 40/72لمحة عاﻣة عﻦ المشروعات اﻹيضاحية المعتمدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وخيارات لمشروعات إضافية لتوضيح التكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استﺨدام الطاقة
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر ) 51/71أ(( ،التي تلﺨص نتائج ﻣشروعات الصندوق المتعدد

74

اﻷطراف اﻹيضاحية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة حتى اﻵن.
مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ
عرض لبناء القدرات في إطار الصندوق المتعدد اﻷطراف كمواد ﻣرجعية لﻼجتماع السادس للمجلﺲ
اﻻستشاري .وﻣعلوﻣات عاﻣة عﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف ووثائق المعلوﻣات اﻷساسية.

75

اﻻتحاد اﻷوروبي/البرلمان اﻷوروبي
خﻼل اجتماع اﻷطراف الﺨاﻣﺲ والعشريﻦ ،استلم كبير الموظفيﻦ طلبا ﻣﻦ البرلمان اﻷوروبي ﻹجراء ﻣناقشة
ثنائية حول القضايا المتعلقة بالصندوق المتعدد اﻷطراف بما في ذلك الموارد الﻼزﻣة لتجديد ﻣوارد الصندوق
المتعدد اﻷطراف وﻣقترحات لتقديم ﻣساهمات إضافية لتمويﻞ الفوائد المناخية .وبنا ًء على ذلك ،قدم كبير

71

الموظفيﻦ لممثلي البرلمان اﻷوروبي إحاطة ﻣوجزة توضح سير عمﻞ الصندوق المتعدد اﻷطراف.
الوزارة اﻷلمانية للتعاون اﻻقتصادي والتنمية
ﻣعلوﻣات عﻦ إنجازات الصندوق المتعدد اﻷطراف وﻣوجز للمشروعات المعتمدة التي نفذتها ألمانيا بصفتها
وكالة ثنائية.

77

مرفق البيئة العالمية
مناقشات غير رﺳمية على اﻹنترنت بين اﻷمانة وموظفي مرفق البيئة العالمية بشأن فرص تعزيز التعاون
بشأن مسائل كفاءة الطاقة.
استعراض ﻣشروع واحد :كفاءة استﺨدام الطاقة ﻷجهزة تكييف الهواء في المباني للهند
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استعراض ﻣشروع واحد :تسريع اعتماد الراحة الحرارية المستداﻣة :اﻻنتقال إلى ﻣدن تتميز بالكفاءة في
استﺨدام الطاقة وقادرة على ﻣواجهة تغير المناخ في الهند

82

استعراض أربع ﻣشروعات :إنجاز إزالة استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدعم ﻣﻦ تقنيات
ﻣنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي في بيﻼروسيا ،وﻣشروع ﻣرفق البيئة العالمية  ID 6046في
كازاخستان ،وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كازاخستان ﻣﻦ خﻼل الترويج للتكنولوجيات
الموفرة للطاقة الﺨالية ﻣﻦ المواد المستنفذة لﻸوزون وذات قدرة ﻣنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي،
وﻣشروع ﻣرفق البيئة العالمية ID 6090؛ استكمال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في طاجيكستان
ﻣﻦ خﻼل الترويج للتكنولوجيات الموفرة للطاقة الﺨالية ﻣﻦ المواد المستنفذة لﻸوزون وذات قدرة ﻣنﺨفضة

80

على إحداث اﻻحترار العالمي ،وﻣشروع ﻣرفق البيئة العالمية 6030؛ استكمال إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في أوزبكستان ﻣﻦ خﻼل الترويج للتكنولوجيات الموفرة للطاقة الﺨالية ﻣﻦ المواد
المستنفذة ل ﻸوزون وذات قدرة ﻣنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي ،وﻣشروع ﻣرفق البيئة العالمية ID
.6003
استعراض المشروع المتعلق بإدخال بدائﻞ المواد المستنفدة لﻸوزون في الزراعة وفي قطاع ﻣا بعد الحصاد
في كازاخستان )ﻣشروع ﻣرفق البيئة العالمية (ID 9184

76

تعليقات على اقتراح ﻣشروع بروﻣيد الميثيﻞ في كازاخستان )بتمويﻞ ﻣﻦ ﻣرفق البيئة العالمية(؛ قدﻣت أفكار
ﻻستﺨدام اﻷﻣوال في إطار ﻣشروع ﻣرفق البيئة العالمية رقم  6ﻹزالة المواد المستنفدة لﻸوزون في البلدان
الذيﻦ تمر اقتصاداتهم بمرحلة انتقالية غير المشموليﻦ بالمادة .5

75

وﻣعلوﻣات عﻦ المناقشات التي أجريت في اجتماعات بروتوكول ﻣونتريال اﻷخيرة بشأن ﻣقترحات تعديﻞ
البروتوكول.
استعراض ﻣشروع )إدخال بدائﻞ المواد المستنفدة لﻸوزون في الزراعة وفي قطاع ﻣا بعد الحصاد في
كازاخستان( وفقا لسياسات الصندوق المتعدد اﻷطراف وﻣبادئه التوجيهية.

72

عقِد في
تلقت أﻣانة الصندوق دعوة لحضور اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ واﻷربعيﻦ لمجلﺲ ﻣرفق البيئة العالمية الذي ُ
الفترة ﻣﻦ  5إلى  7تشريﻦ الثاني/نوفمبر  .2013وفي رسالة دعوة أخرى ﻣوجهة إلى كبير الموظفيﻦ الجديد،
رحﺐ المدير التنفيذي ورئيﺲ ﻣرفق البيئة العالمية بتجديد التعاون السابق في تقديم المساعدة إلى اﻷطراف
للوفاء بالتزاﻣاتها بموجﺐ بروتوكول ﻣونتريال وتجديد الروابط القديمة .وردا على ذلك ،أبلغ كبير الموظفيﻦ
المدير التنفيذي أن أﻣانة الصندوق لﻦ تتمكﻦ ﻣﻦ حضور اجتماع المجلﺲ بسبﺐ اﻷعمال التحضيرية
لﻼجتماع الحادي والسبعيﻦ؛ وﻣع ذلك ،أفاد المدير التنفيذي بأنه يتطلع إلى ﻣقابلتها بهدف تعزيز العﻼقة ﻣع
أﻣانة ﻣرفق البيئة العالمية.
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شاركت اﻷﻣانة في أحد اجتماعات الفريق اﻻستشاري التقني المعني بالمواد الكيميائية والنفايات التابع لمرفق
البيئة العالمية لتقديم تعليقات على ﻣشروع استراتيجية ﻣجال التركيز للمواد الكيميائية والنفايات ﻣﻦ أجﻞ
إرشاد تجديد الموارد السادس لمرفق البيئة العالمية ) .(GEF-6وتضمﻦ ﻣشروع اﻻستراتيجية أنشطة ﻣرفق

69

البيئة العالمية ذات الصلة ببروتوكول ﻣونتريال
ﻣنذ اﻻجتماع السابع والستيﻦ ،حدث تبادل للمراسﻼت ﻣع الرئيﺲ التنفيذي لمرفق البيئة العالمية بشأن القضايا
المتعلقة بالتعاون بيﻦ آليتي التمويﻞ .وتم النظر في إﻣكانية إصدار ﻣنشور ﻣشترك للصندوق المتعدد

68

اﻷطراف/ﻣرفق البيئة العالمية حول تنفيذ بروتوكول ﻣونتريال على ﻣدار السنوات الـ  25الماضية.
حكومة فرنسا
زيارة ﻣجاﻣلة لوزارة اﻻقتصاد والمالية الفرنسية .وشملت القضايا التي نوقشت ،في جملة أﻣور ،التعاون
الثنائي ﻣﻦ جانﺐ حكوﻣة فرنسا ،وتجديد ﻣوارد الصندوق المتعدد اﻷطراف لفترة الثﻼث سنوات -2021

83

.2023
ﻣعلوﻣات عﻦ طرق المساهمات اﻹضافية في الصندوق المتعدد اﻷطراف.

77

صندوق المناخ اﻷخضر
مناقشات غير رﺳمية على اﻹنترنت بين اﻷمانة وموظفي صندوق المناخ اﻷخضر بشأن إمكانيات زيادة
التعاون ،حيث ألغي اجتماع الصندوق التشاوري بشأن تطوير التوجيه الﻘطاعي لكفاءة اﺳتخدام الطاقة

85

الذي كان من المﻘرر عﻘده يومي  27و 28شباط/فبراير  2020بسبب جائحة كوفيد.19-
زار ﻣمثﻞ صندوق المناخ اﻷخضر اﻷﻣانة وعقد عددا ﻣﻦ اﻻجتماعات ﻣع ﻣوظفي اﻷﻣانة ﻣما أتاح فرصة
لتبادل المعلوﻣات حول كيفية عمﻞ كﻞ ﻣﻦ الصندوقيﻦ وإﻣكانيات المزيد ﻣﻦ التعاون.
ﻣناقشات غير رسمية بيﻦ كبير الموظفيﻦ ونائﺐ اﻷﻣيﻦ التنفيذي لصندوق المناخ اﻷخضر بشأن المسائﻞ التي
تهم كﻼ الصندوقيﻦ ،على هاﻣش الدورة الرابعة لجمعية اﻷﻣم المتحدة للبيئة.

84

83

تتعلق وثائق اﻻجتماع بطرق اﻹبﻼغ عﻦ التكاليف اﻹدارية للوكاﻻت المنفذة بما في ذلك الوثائق التالية:
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52و
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48و

81

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43
ﻣﺆتمر عبر الهاتف لتقديم ﻣعلوﻣات عﻦ ﻣمارسات الصندوق المتعدد اﻷطراف فيما يتعلق باﻹقراض الميسر
والتكاليف اﻹضافية.
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قدم رابط للوثائق ذات الصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم اﻻقتصادي ،وفريق التقييم العلمي ،وفريق تقييم
اﻵثار البيئية على ﻣوقع أﻣانة اﻷوزون على شبكة اﻹنترنت ،وكذلك ﻣقدﻣة لموظف اﻻتصاﻻت في أﻣانة
اﻷوزون.
وتشمﻞ الوثائق المقدﻣة :تمهيد اللجنة التنفيذية وسياسة الصندوق المتعدد اﻷطراف وإجراءاته وﻣبادئه
التوجيهية وﻣعاييره؛ والعرض المعنون "الصندوق المتعدد اﻷطراف :الحوكمة ونموذج اﻷعمال واﻹنجازات

77

والتحديات"؛ وأﻣثلة ﻣﻦ وثائق ﻣا قبﻞ الدورة لتﺨطيط اﻷعمال وﻣقترحات المشروعات وبرناﻣج عمﻞ الرصد
والتقييم وتقارير إنجاز المشروعات؛ وقوالﺐ خطة العمﻞ والمبادئ التوجيهية لﻺبﻼغ المرحلي؛ وتقريران
لتقييم التعزيز المﺆسسي وبرناﻣج عمﻞ الرصد والتقييم.
تجربة أﻣانة الصندوق في وضع ترتيبات قانونية ﻣع الكيانات المنفذة وإنشاء نظام لﻺبﻼغ المرحلي للصندوق
المتعدد اﻷطراف.

76

ﻣعلوﻣات عﻦ ﻣﺆشرات اﻷداء الموضوعة للصندوق المتعدد اﻷطراف؛
وﻣعلوﻣات عﻦ المناقشات التي أجريت في اجتماعات بروتوكول ﻣونتريال اﻷخيرة بشأن اقتراحات تعديﻞ
البروتوكول؛
وﻣعلوﻣات عﻦ إطار الرصد والمحاسبة الﺨاص بالصندوق المتعدد اﻷطراف ،بما في ذلك الفصﻞ الحادي

75

عشر ﻣ ﻦ سياسات الصندوق المتعدد اﻷطراف وإجراءاته وﻣبادئه التوجيهية وﻣعاييره )الرصد والتقييم(؛
وعرض حول بناء القدرات في إطار الصندوق المتعدد اﻷطراف.
عرض تقديمي عﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف وعينة ﻣﻦ الوثائق الرئيسية بما في ذلك أنشطة اﻷﻣانة وحالة
الصندوق وخطط اﻷعمال المجمعة والتقارير المرحلية وعينة ﻣﻦ ﻣقترحات المشروعات وورقات السياسات.

74

وﻣزيد ﻣﻦ التفاصيﻞ والمناقشات حول الصندوق المتعدد اﻷطراف.
نظرة عاﻣة على أهداف وتشغيﻞ الصندوق المتعدد اﻷطراف ،بما في ذلك عملية استعراض المشروعات
ووضع السياسات واﻻجتماعات وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.
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راسلت اﻷﻣانة المﺆقتة للصندوق اﻷخضر للمناخ إلى الصندوق المتعدد اﻷطراف في  24أيلول/سبتمبر
 2013دعوة لحضور اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ لمجلﺲ الصندوق اﻷخضر للمناخ بصفته ﻣراقﺐ ،رغم أن الرسالة
ذكرت أن صفة المراقﺐ للصندوق المتعدد اﻷطراف لم تتم الموافقة عليها بعد .ولم تتمكﻦ أﻣانة الصندوق ﻣﻦ
حضور اجتماع ﻣجلﺲ اﻹدارة ،الذي انعقد في الفترة ﻣﻦ  8إلى  10تشريﻦ اﻷول/أكتوبر ،بسبﺐ التحضير
لﻼجتماع الحادي والسبعيﻦ .وأبلغت رسالة أخرى بتاريخ  21تشريﻦ اﻷول/أكتوبر  2013أﻣانة الصندوق أن

71

اﻻجتماع المقبﻞ للمجلﺲ سيعقد في إندونيسيا في الفترة ﻣﻦ  19إلى  21شباط/فبراير  ،2014وذكرت أنه
تمت الموافقة على صفة ﻣراقﺐ للصندوق المتعدد اﻷطراف بموجﺐ تعديﻞ المقرر  04/15ب ،وطلبت ﻣﻦ
أﻣانة الصندوق ترشيح شﺨص لﻼتصال أيضا.
كلية غرينوبل للعلوم اﻹدارية
ﻣعلوﻣات عﻦ سياسات وإجراءات الصندوق المتعدد اﻷطراف وعملية الموافقة على المشروعات لدراسة
ﻣنحنيات التعلم التكنولوجي.

80

المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اﻹيكولوجية
ﻣعلوﻣات عﻦ الممارسات المتعلقة بالدعم المالي للقاء المشاركيﻦ/المندوبيﻦ.

75

الوكالة الدولية للطاقة
التقت اﻷﻣانة واﻷﻣيﻦ التنفيذي ﻷﻣانة اﻷوزون بممثﻞ وكالة الطاقة الدولية .وأوضحت اﻷﻣانة العمﻞ المتعلق
بكفاءة استﺨدام الطاقة في سياق تعديﻞ كيغالي .وذكر ﻣمثﻞ الوكالة الدولية للطاقة أن ﻣنظمته نفذت ﻣجموعة
ﻣﻦ السياسات والمعايير المتعلقة بكفاءة استﺨدام الطاقة في ﻣﺨتلف البلدان وأتاحتهم لﻸﻣانة .وتقاسم الممثﻞ

83

أيضا تقريرا عﻦ التبريد أعدته وكالة الطاقة الدولية.
وحدة التفتيش المشتركة لﻸمم المتحدة
ﻣلﺨص حديث للمعلوﻣات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتمويﻞ المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة الناﻣية في
إطار الصندوق المتعدد اﻷطراف ،والذي سبق تقديمه في شباط/فبراير  .2015وقدﻣت توضيحات أخرى في

77

 20تشريﻦ اﻷول/أكتوبر و 7تشريﻦ الثاني/نوفمبر .2016
تعليقات على ﻣسودة الوثيقة المعنونة "استعراض اﻷنشطة والموارد المﺨصصة للتصدي لتغير المناخ في
ﻣﺆسسات ﻣنظوﻣة اﻷﻣم المتحدة؛
ﻣعلوﻣات أساسية بما في ذلك ﻣلﺨص للمساعدة التقنية والتمويﻞ المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة الناﻣية في
إطار الصندوق ﻣتعدد اﻷطراف وﻣعلوﻣات شاﻣلة عﻦ ﻣشروعات الصندوق المتعدد اﻷطراف المعتمدة لكﻞ
بلد.
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أكملت اﻷﻣانة استبيانا فيما يتعلق باستعراض اﻷنشطة والموارد المﺨصصة لمعالجة تغير المناخ.
التعليقات والتصويبات الوقائعية على المعلوﻣات المتعلقة بالصندوق المتعدد اﻷطراف في التقرير "استعراض
ﻣا بعد ﻣﺆتمر ريو  20 +لﻺدارة البيئية داخﻞ ﻣنظوﻣة اﻷﻣم المتحدة".

73
72

فيما يتعلق بالتقييم/اﻻستعراض لعام  2013المعنون "استعراض ﻣا بعد ﻣﺆتمر ريو  20 +لﻺدارة البيئية
داخﻞ ﻣنظوﻣة اﻷﻣم المتحدة ،زودت اﻷﻣانة وحدة التفتيش المشتركة بمعلوﻣات عﻦ هيكﻞ الصندوق
وﻣستويات التمويﻞ وعدد اﻻجتماعات وخصائصها والمشاركيﻦ في اﻻجتماع وعملية الموافقة على المشروع
وتكاليف الدعم وﻣستويات ﻣوظفي اﻷﻣانة وتاريخ الموافقات ﻣﻦ  2013-2006وطرائق التنفيذ واﻻﻣتثال

70

وإطار الحوكمة والتﺨطيط اﻻستراتيجي والتآزر والتنسيق ﻣع اﻻتفاقات البيئية المتعددة اﻷطراف اﻷخرى
والتقييمات العلمية والدعوة والتوعية واﻹدارة والتوزيع بيﻦ الجنسيﻦ والتوازن الجغرافي للجنة التنفيذية
واﻷﻣانة.
برنامج كيغالي لكفاءة التبريد )(K-CEP
المشاركة في ندوة عبر الويب في  28كانون الثاني/يناير  2020بشأن مبادرة مرفق دعم المساهمات
المحددة على الصعيد الوطني للتبريد الفعال والصديق للمناخ  -وهي مبادرة جديدة توفر التمويل والتوجيه
للكيانات التي تدعم البلدان في دمج حلول التبريد في الجولة التالية من المساهمات المحددة على الصعيد
الوطني.
بناء على طلب من اﻷمانة لتوضيح ما إذا كانت مﻘترحات المشروع المﻘدمة ﺳتشمل ضمانات لتجنب

85

اﺳتيعاب تطبيﻘات التبريد الموفرة للطاقة على أﺳاس المبردات ذات إمكانية اﻻحترار العالمي المرتفعة؛ أكد
برنامج كيغالي لكفاءة التبريد أنه ﺳيتم تعزيز تﻘنيات ذات إمكانية اﻻحترار العالمي المنخفضة من خﻼل
مرفق دعم المساهمات.
بناء على طلﺐ لتقديم تعليقات إلى شركة إتاد ليمتد ) - (ITAD Ltdهي ﻣﺆسسة تم تكليفها بالمساعدة في
تطوير فهم أفضﻞ لدور برناﻣج كيغالي لكفاءة التبريد في تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد ،أجرت اﻷﻣانة
ﻣكالمة هاتفية ﻣع أحد ﻣوظفي إتاد ليمتد ﻹبﻼغه بالمدخﻼت التي قدﻣتها اﻷﻣانة إلى البرناﻣج في المرحلة

84

اﻷولية ﻣﻦ إنشائه وفهمها للربط بيﻦ أنشطة البرناﻣج وأنشطة ﻣشروع بروتوكول ﻣونتريال ،وخاصة فيما
يتعلق بمشروعات التﺨفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
استمرار المشاركة غير الرسمية لﺨبرات الصندوق المتعدد اﻷطراف.
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مشورة اﻷمانة/المناقشات التي أجرتها اﻷمانة/التفاعل
زار المدير وﻣمثﻞ آخر عﻦ البرناﻣج برناﻣج كيغالي لكفاءة التبريد )) ،K-CEPالمسﺆول عﻦ تنسيق أعمال
 19ﻣﺆسسة خيرية بشأن المسائﻞ المتعلقة بكفاءة استﺨدام الطاقة والتبريد فيما يتعلق بتنفيذ تعديﻞ كيغالي،
اﻷﻣانة في  26يناير/كانون الثاني  2017لمعرفة المزيد عﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف .يهدف برناﻣج
كيغالي لكفاءة التبريد ) (K-CEPإلى تﺨصيص ﻣا يقرب ﻣﻦ  53ﻣليون دوﻻر أﻣريكي ﻣﻦ المﺆسسات
الﺨيرية بحلول نهاية عام  2017للدعم الموجه ﻣﻦ خﻼل البراﻣج القطرية في عدد صغير ﻣﻦ البلدان وﻣزيد
ﻣﻦ الدعم العام ﻷكثر ﻣﻦ  100بلد لتحسيﻦ كفاءة استﺨدام الطاقة.

78

وشملت المعلوﻣات المقدﻣة تمهيد اللجنة التنفيذية وعرضا يلﺨص كيفية عمﻞ الصندوق المتعدد اﻷطراف
وﻣبادئ توجيهية لتقديم التقارير المرحلية والمالية؛ ودليﻞ ﻹعداد ﻣقترحات المشروعات والنماذج الﺨاصة
بتقارير إنجاز المشروعات والوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51المعنية باستعراض التعزيز
المﺆسسي والمقرر ذي الصلة .51/74
مختبر لورنس بيركلي الوطني
قدﻣت اﻷﻣانة تعليقات على ﻣشروع تقرير عﻦ فرص وﻣﺨاطر تحسيﻦ الكفاءة وتحول ﻣادة التبريد في تكييف
الهواء في الغرف.

80

مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية
ﻣﺆشر التأثيرات المناخية للصندوق المتعدد اﻷطراف بما في ذلك اﻷداة )ﻣلف  (Excelوالكتيﺐ )(PDF
وشرح لﻸداة )ﻣلف .(Word

81

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
في تموز/يوليه  ،2013تلقت اﻷﻣانة دعوة ﻣﻦ حكوﻣة اليابان لحضور ﻣﺆتمر المفوضيﻦ ﻻعتماد وتوقيع
اتفاقية ﻣيناﻣاتا بشأن الزئبق ،الذي عقد في الفترة ﻣﻦ  9إلى  11تشريﻦ اﻷول/أكتوبر  2013في كوﻣاﻣوتو

71

وﻣيناﻣاتا ،اليابان .وﻣع ذلك ،لم تتمكﻦ اﻷﻣانة ﻣﻦ الحضور.
شبكة تﻘييم أداء المنظمات المتعددة اﻷطراف )موبان(

قدمت اﻷمانة معلومات وإيضاحات إضافية بشأن المسائل المتعلﻘة بالصندوق المتعدد اﻷطراف إلى
الخبير اﻻﺳتشاري المسؤول عن تﻘييم الصندوق المتعدد اﻷطراف من جانب شبكة تﻘييم أداء
المنظمات المتعددة اﻷطراف )موبان( .وقد أجرت اﻷمانة مناقشات أخرى مع أمانة موبان ،والتي
أشارت إلى أن مشروع تﻘرير التﻘييم في مرحلته اﻷخيرة من اﻹعداد وﺳيُﻘدﱠم إلى اﻷمانة
ﻻﺳتعراضه قبل تﻘديمه إلى الحكومات اﻷعضاء.
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زار ﻣمثلو أﻣانة برناﻣج تقييم المراقبة اﻹدارية وأﻣانة ﻣقدم الﺨدﻣات اللذيﻦ يقوﻣون بإجراء التقييم،
اﻷﻣانة .وقدم كبير الموظفيﻦ عرضا عﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف ،بما في ذلك الحوكمة ونموذج
العمﻞ واﻹنجازات .وعقد ﻣمثلو شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة اﻷطراف )ﻣوبان( عددا ﻣﻦ
اﻻجتماعات ﻣع ﻣوظفي اﻷﻣانة .وأُبلغت اﻷﻣانة أيضا باﻻجتماعات التي نظمها المقيّمون ﻣع جميع

84

وكاﻻت الصندوق المنفذة اﻷربعة .وقدﻣت اﻷﻣانة بيانات اﻻتصال بأعضاء اللجنة التنفيذية ،وسيتم
اﻻتصال ببعضهم لتقديم ﻣدخﻼت لعملية التقييم.
حضرت اﻷﻣانة اجتماعا في أﻣانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة اﻷطراف )ﻣوبان( ،حيث تم تقديم ﻣقدﻣة
عﻦ الص ندوق .وأجريت ﻣناقشات حول جملة أﻣور ﻣﻦ بينها نطاق التقييم ﻷصحاب المصلحة المعنييﻦ؛
واﻻختﻼفات الرئيسية بيﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف والمنظمات اﻷخرى التي يجري تقييمها ،ﻣا سيﺆدي

83

إلى تقييم ﻣﺨصص لضمان العدالة؛ والجدول الزﻣني للزيارة اﻻستهﻼلية ﻷﻣانة الصندوق ،واحتمال اﻻحتياج
إلى فريق التقييم لحضور لجنة تنفيذية.
رسالة واردة ﻣﻦ أﻣانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة اﻷطراف )ﻣوبان( تبلغ فيها بأن اللجنة التوجيهية
لشبكة ﻣوبان اتﺨذت قرارا بتقييم الصندوق المتعدد اﻷطراف في دورة التقييم التالية.

82

اﻷمم المتحدة المستدامة
قدﻣت اﻷﻣانة عرضا في اﻻجتماع الحادي والثﻼثيﻦ لفريق اﻷﻣم المتحدة ﻹدارة القضايا بشأن إدارة اﻻستداﻣة
البيئية ،الذي عقد في ﻣنظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو( ،في ﻣونتريال في  11تشريﻦ اﻷول/أكتوبر
 .2019وعرضت اﻷﻣانة كيفية تعاون ﻣكاتﺐ اﻷﻣم المتحدة ﻣع اﻷنشطة التي تنفذها الوكاﻻت في تنفيذ
ﻣشروعات على الصعد الوطنية واﻹقليمية والعالمية التي تشجع على اعتماد تكنولوجيات صديقة لﻸوزون

84

وخالية ﻣﻦ الهيدروفلوروكربون .وأجرى ﻣمثﻞ عﻦ اﻷﻣم المتحدة المستداﻣة  -هو ﻣكتﺐ يدير ويدعم فريق
اﻷﻣم المتحدة ﻹدارة القضايا بشأن إدارة اﻻستداﻣة البيئية  -زيارة إلى ﻣكتﺐ اﻷﻣانة وعرض أعمال هذا
المكتﺐ على الموظفيﻦ.
مراجعو الحسابات في اﻷمم المتحدة
ﻣعلوﻣات أساسية عﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف وﻣعلوﻣات أخرى بما في ذلك ،ﻣﻦ بيﻦ أﻣور أخرى،
البيانات المالية المﺆقتة لبرناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة المتعلقة بالصندوق المتعدد اﻷطراف؛ وتقرير عﻦ
المساهمات والمصروفات وتقرير ﻣرحلي؛ وبرناﻣج عمﻞ الرصد والتقييم لعام 2015؛ ورابط دليﻞ السياسات
واﻹجراءات.
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برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة
جنبا إلى جنﺐ ﻣع أﻣانة اﻷوزون ،قدﻣت أﻣانة الصندوق المتعدد اﻷطراف إلى فرع الكيماويات والصحة،
شعبة اﻻقتصاد في برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للبيئة ،تعليقات على تقرير  GCO-IIإلى فرع الكيماويات والصحة،
بما في ذلك المعلوﻣات المتعلقة بما يلي :اﻹزالة السريعة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتعديﻞ كيغالي

82

فيما يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية ،وزيادة انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-وفقا لمنشور أصدره
ﻣونتزكا وآخرون في عام 2018؛ اﻻﻣتثال لتدابير الرقابة في بروتوكول ﻣونتريال وإبﻼغ البيانات.
اتفاقية اﻷمم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ
تعليقات على ﻣشروع الملﺨص الفني لفوائد التﺨفيف ﻣﻦ اﻹجراءات والمبادرات والﺨيارات لمعالجة انبعاثات
غازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون

74

تلقت اﻷﻣانة دعوة في أوائﻞ تشريﻦ اﻷول/أكتوبر  2013لحضور الدورة التاسعة عشرة لمﺆتمر اﻷطراف في
اتفاقية اﻷﻣم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ والدورة التاسعة لمﺆتمر اﻷطراف العاﻣﻞ كاجتماع لﻸطراف
في بروتوكول كيوتو الذي سيعقد في وارسو ،بولندا ،في الفترة ﻣﻦ  11إلى  22تشريﻦ/نوفمبر الثاني .2013
وأبلغ كبير الموظفيﻦ أﻣانة اتفاقية اﻷﻣم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ بأنه ﻻ يستطيع الحضور بسبﺐ
اﻷعمال التحضيرية لﻼجتماع الحادي والسبعيﻦ .وبعد اﻹشارة إلى دعوة أﻣانة اتفاقية اﻷﻣم المتحدة اﻹطارية
بشأن تغير المن اخ لحضور اجتماع اﻷطراف الﺨاﻣﺲ والعشريﻦ ،اقترح عقد اجتماع غير رسمي ﻻستغﻼل

71

الفرص المحتملة للتعاون بيﻦ اﻷﻣانتيﻦ .ورد اﻷﻣيﻦ التنفيذي ﻷﻣانة اتفاقية اﻷﻣم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير
المناخ بأن ﻣنسق برناﻣج التﺨفيف والبيانات والتحليﻞ ،الذي سيحضر اجتماع اﻷطراف ،سوف يرتﺐ
لﻼجتماع ﻣعه على المستوى الثنائي.
والتقى ﻣمثلو اﻷﻣانتيﻦ وناقشوا بشكﻞ غير رسمي الطرق التي يمكﻦ أن تتعاون بها اﻷﻣانتان في المستقبﻞ عند
الحاجة.
جامعة بريستول
قدم ﻣلﺨص للبيانات الواردة في الوثائق الﺨاصة بالكلوروفلوروكربون 23-التي أعدتها اﻷﻣانة ،واﻻستهﻼك
الكلي للكلوروفلوروكربون 23 -المبلغ عنه في الدراسات اﻻستقصائية لبدائﻞ المواد المستنفدة لﻸوزون التي
أجريت في  119بلدا ﻣﻦ بلدان المادة  ،5والبيانات التي استﺨلصتها ﻣﻦ الموارد المتاحة للجمهور أثناء إعداد
83

الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48

منظمة التجارة العالمية ،شعبة التجارة والبيئة
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تحديث ﻣصفوفة اﻻتفاقات البيئية المتعددة اﻷطراف للجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية
) (https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm
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