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 الثمانونو سسادالاالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/فمبرون 6إلى  2 من ،مونتريال

 12021 آذار /مارس  12إلى  8 منمؤجل: 
 

 

 أنشطة األمانة
 

 مقدمة
 

والثمانين  خامسالجتماع الاختتام عملية الموافقة فيما بين الدورات لتعرض هذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ  .1

 2.للجنة التنفيذية

 

 والثمانين للجنة التنفيذية خامسالجتماع الل نتائج عملية الموافقة فيما بين الدوراتإخطار ب

إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية،  3فيما بين الدورات تم إحالة الوثيقة المتعلقة بالمشروعات الموافق عليها .2

والوكاالت المنفذة وأمانة األوزون وتم وضعها في المنطقة المحظورة في الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف. 

روعات وأرسلت نتائج عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع الخامس والثمانين المتعلقة بالموافقات على المش

 .، والوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة5بلدا من بلدان المادة  76وتمديد المشروعات إلى 

                                                 
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
 12إلى  8، وافقت اللجنة التنفيذية على عقد االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين بالتعاقب في مونتريال، كندا، من 91-نتيجة لجائحة كوفيد 2

المنقح،  المؤقت عمالسيكون اجتماعا قصيرا )لمدة ساعتين( من أجل اعتماد جدول األن ياالجتماع الخامس والثمان، مع مالحظة أن 2021مارس/آذار 

، واعتماد مشروع (2020مايو/أيار  31واإلحاطة علما بأنشطة األمانة وحالة المساهمات والمصروفات الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف )حتى 

ى النحو عل الثمانينخامس ولاتقرير االجتماع، الذي سيتألف من تلك البنود الموافق عليها بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات المنشأة لالجتماع 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3الوارد في الوثيقة 
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 لالجتماع الخامس والثمانين تعملية الموافقة فيما بين الدورا اإلجراءات المتخذة عقب

بتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ  تتعهد تيال 4أرسل كبير الموظفين خطابا إلى حكومات البلدان المانحة .3

أرفق به تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حيث 

 5)ب(.84/12االستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وأنشطة التمكين عمال بالمقرر 

استخالص المعلومات ذات الصلة وإعداد صحائف مانة في )ب(، استمرت األ81/16واستجابة للمقرر  .4

لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستكملة الوقائع الالزمة إلعداد التقارير النهائية للمشروعات اإليضاحية 

وم بتحميلها ، وستقإلى اللجنة التنفيذية المقدمة ،االحترار العالمي ودراسات الجدوى لتبريد المناطق إمكانيةمنخفضة 

 .بمجرد توافرها

حسب  6،والوثائق الموجزة والمبادئ التوجيهية التنفيذيةوواصلت األمانة استعراض وتحديث قواعد البيانات،  .5

 .الحالة

 التحضير لالجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة التنفيذية وعملية الموافقة فيما بين الدورات

، أبلغت 2020يونيه/حزيران  2حول العالم. وفي  19-تستمر األمانة في رصد الحالة المتطورة لجائحة كوفيد .6

 إلىتوافر مكان في منظمة الطيران المدني الدولي لالجتماع الخامس والثمانين المؤجل أعضاء اللجنة التنفيذية بعدم 

وثيقة تقدم الخيارات األكثر فعالية لعقد االجتماعين  2020يونيه/حزيران  17وأعدت األمانة في  2020يوليه/تموز 

وفقا لإلجراءات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في السابق بشأن المسألة لكي  نالخامس والثمانين والسادس والثماني

خطة عمل  ،2020يوليه/تموز  20ينظر فيها أعضاء اللجنة. واستنادا إلى التعليقات المستلمة، اقترحت األمانة في 

وذلك لكي ينظر  2021مفصلة حال احتمال تأجيل االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين إلى مارس/آذار 

 فيها أعضاء اللجنة.

، أبلغ كبير الموظفين رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية باإلجراءات الواجب اتباعها ناء على ذلكبو .7

االستجابات المستلمة من أعضاء اللجنة.  األخذ في الحسباندس والثمانين، مع لالجتماعين الخامس والثمانين والسا

، أعضاء اللجنة 2020أغسطس/آب  10وعقب اتفاق الرئيس على اإلجراءات المقترحة، أبلغ كبير الموظفين، في 

 بشأن اإلجراءات لعقد االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين على النحو التالي:

اءات االستثنائية التي وضعت لعقد االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين كانت اإلجر (أ)

أن  ، والمطبقة كتدبير لمرة واحدة فقط، بدون19-نتيجة للظروف االستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد

 ؛يشكل ذلك سابقة لعمليات اللجنة التنفيذية في المستقبل

والثمانون والسادس والثمانون بالتعاقب في مونتريال، كندا، في الفترة سيعقد االجتماعان الخامس  )ب(

 :، مع اإلشارة إلى2021مارس/آذار  12إلى  8من 

                                                 
والسويد، وسويسرا،  أستراليا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، 4

 والمملكة المتحدة لبريطانيا العطمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية.
تحديد البلدان التي تمت الموافقة على المشروعات فيها وتقديم نظرة عامة عن األهداف، ل تقرير إضافيم يتقد ن بينهاجملة أمور م األمانة طلب إلى 5

ل الموافق امستوى األمو قتضاء،وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها، وعند اال

اس فردي على أس لمنصرفة والتحديات المحتملة التي تواجه استكمال المشروعات واألنشطة، على أساس الفهم أن تلك المعلومات ستقدمعليها وا

 .نيةوروكربوللمشروعات االستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس تجميعي لألنشطة التمكينية للمواد الهيدروفل
؛ ودليل 2019 كانون األول/؛ والسياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير حتى ديسمبر2020يونيه/حزيران المعتمدة حتى  جرد المشروعات 6

 رة إزالةائح خطط إداقديم شرتإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليل  طودليل إلعداد المرحلة األولى من خط ؛تقديم األنشطة التمكينية

ة الثانية قديم المرحلتة؛ ودليل لمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيا إلعدادلهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليل المواد ا

دليل وكربونية؛ ووروفلوركلالمواد الهيدروقطاع إنتاج من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ودليل تقديم شرائح خطط إدارة إزالة 

 تقديم مشروعات الهيدروفلوروكربون االستثمارية المستقلة؛ ودليل تقديم مشروعات التعزيز المؤسسي.
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سيكون اجتماعا قصيرا )لمدة ساعتين( من أجل اعتماد جدول االجتماع الخامس والثمانون  (1)

همات والمصروفات األعمال المؤقت المنقح، واإلحاطة علما بأنشطة األمانة وحالة المسا

(، واعتماد مشروع تقرير 2020مايو/أيار  31الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف )حتى 

االجتماع، الذي سيتألف من تلك البنود الموافق عليها بموجب عملية الموافقة فيما بين 

على النحو الوارد في الوثيقة  الدورات المنشأة لالجتماع الخامس والثمانين

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3؛ 

االجتماع السادس والثمانون سيبدأ مباشرة بعد اختتام االجتماع الخامس والثمانين، وسيعالج  (2)

البنود المتبقية من جدول أعمال االجتماع الخامس والثمانين، فضال عن جميع بنود جدول 

 ؛أعمال االجتماع السادس والثمانين

على الموقع الشكبي لألمانة بمجرد توافرها وفي موعد جميع وثائق السياسات سيتم تحميلها  (3)

؛ وجميع الوثائق المتبقية )فيما عدا الوثائق التي تم 2020ديمسبر/كانون األول  14أقصاه 

معالجتها من خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات المشار إليها في الفقرة الفرعية )ج( 

التنفيذية ذات الصلة، أي قبل أربعة أسابيع من أدناه( سيتم تحميلها وفقا لمقررات اللجنة 

 االجتماع السادس والثمانين المؤجل؛

 27إلى  16سيتم تنفيذ عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين من  (ج)

أن يشكل ذلك  وبدون 19-، على أساس استثنائي نتيجة لجائحة كوفيد2020نوفمبر/تشرين الثاني 

ستشمل البنود التالية، مع مالحظة أن جميع وثائق االجتماع لعملية الموافقة فيما بين سابقة، و

 2020:7أكتوبر/تشرين األول  19الدورات سيتم نشرها بمجرد توافرها وفي موعد أقصاه 

 أنشطة األمانة؛ (1)

 حالة المساهمات والمصروفات؛ (2)

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ (3)

 ؛2019الختامية لعام  الحسابات (4)

 ؛2019تسوية حسابات عام  (5)

 ؛2019ديسمبر/كانون األول  31التقارير المرحلية حتى  (6)

 التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛ (7)

 ؛2020لعام  التقرير المجمع عن إتمام المشروعات (8)

 التأخيرات في تقديم الشرائح؛ (9)

 على القضايا التي تم تنبيها أثناء استعراض المشروعات؛نظرة عامة  (10)

مقترحات المشروعات بما في ذلك بموجب التعاون الثنائي، في التعديالت على برامج  (11)

 وفي وثائق البرامج القطرية؛ 2020عمل الوكاالت المنفذة لعام 

                                                 
، أبلغت األمانة أعضاء اللجنة التنفيذية أنها بذلت قصاري جهدها لالنتهاء من إعداد وتحميل الوثائق على بوابة 2020أكتوبر/تشرين األول  28في  7

ميع جاريخ، إذ أن معالجة ؛ غير أن جميع الوثائق لم يتم االنتهاء من إعدادها بحلول ذلك الت2020أكتوبر/تشرين األول  19ع في موعد أقصاه االجتما

 .19-دحة كوفيالقضايا المرتبطة بالوثائق ذات الصلة استغرقت وقتا أطول عما كان متوقعا وذلك يرجع أساسا إلى القيود التي فرضتها جائ
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كاليف األساسية ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب ووحدات الت (12)

 لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛

سترسل األمانة رسالة منفصلة إلى رؤساء الوفود مع تعليمات محددة بشأن عملية الموافقة فيما بين  )د(

 الدورات لالجتماع السادس والثمانين؛

ء مناقشات غير ستنظم اجتماعات إفتراضية ألعضاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج إلجرا )هـ(

رسمية حول المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

للصين، مع اإلشارة إلى أن رئيس اللجنة التنفيذية قد يرسل، من خالل األمانة، رسالة إلى رؤساء 

ختيار المّيسر، ومع اإلشارة وا 8الوفود بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتباعها لتشكيل الفريق الفرعي

 19كذلك إلى أن الوثائق ذات الصلة قد يتم إتاحتها إلى أعضاء الفريق الفرعي بحلول 

 2020.9أكتوبر/تشرين األول 

وأعدت األمانة وثائق االجتماع لالجتماع السادس والثمانين التي سيتم النظر فيها بموجب عملية الموافقة فيما  .8

وموقعا يحتوي على وثائق االجتماع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية على الموقع  10؛بين الدورات

لصندوق المتعدد األطراف. ومن أجل تيسير عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، لالشبكي 

ة باإلجراءات لعملية الموافقة فيما بين الدورات المنشأة أنشأت األمانة منتديا محميا بكلمة مرور وأعدت الوثيقة المتعلق

 11.لالجتماع السادس والثمانين

 االجتماعات التي ُحِضرت والمهام التي نُِفذت

 .19-لم يتم القيام بأي بعثات نتيجة لجائحة كوفيد .9

 2020يوليه/تموز  16-14و 2020يوليه/تموز  9-7اجتماعان افتراضيان، 

ثالثة من كبار موظفي إدارة البرامج، االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذ  حضر كبير الموظفين، مع .10

إجراءات عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، حيث قدم عرضا، وحضر مع موظفين آخرين االجتماع الثاني  ببموج

 .فواألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطرا

 2020ول أكتوبر/تشرين األ 7-6اجتماع افتراضي، 

شارك كبير الموظفين وكبار موظفي إدارة البرامج في حلقة العمل بشأن "تحقيق المنافع البيئية العالمية  .11

 التابعي نظمها الفريق االستشاري العلمي والتقني تة للمواد الكيميائية والنفايات"، الرشيدالمتعددة من خالل اإلدارة ال

بشأن التسربات المحددة، وخاصة فيما يتعلق إلى اإلدالء بتعليقات مرفق البيئة العالمية. ودعيت األمانة خالل المناقشة ل

 باستنفاد األوزون.

 اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت

م العمل لالجتماع السادس والثمانين، ل ء، وضيق الوقت وعب19-فيدنتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كو .12

تتمكن األمانة من عقد اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت. غير أن األمانة الحظت أن جميع الوثائق المعدة لعملية 
                                                 

هم: أستراليا، والبحرين، وشيلي، والهند، وسورينام، وسويسرا، والمملكة المتحدة  2020ضاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في عام أع 8

 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية.
، أرسلت األمانة إلى أعضاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثائق المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة 2020أكتوبر/تشرين األول  28في  9

قترحت أن المناسب، ا توقي الفإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. وبينما سترسل األمانة تعليمات للمشاركة في االجتماع اإلفتراضي 

 االجتماع اإلفتراضي قد يعقد بعد عملية الموافقة فيما بين الدورات.
 أعد جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية. وأعدت حالة المساهمات والمصروفات بالمشاركة مع أمين خزانة 10

 الصندوق.
11 IAP/1/6UNEP/OzL.Pro/ExCom/8 
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لوكاالت الثنائية والمنفذة فيما بين االموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين كانت نتيجة للتعاون المستمر 

اقشة جميع المسائل المعقدة بالتفصيل وتسويتها على نحو مرض، وتم التوصل خالل عملية االستعراض حيث تم من

 إلى اتفاق متبادل.

 التعيين والتوظيف

-( )خ ع1313و 1305 تم االنتهاء من عمليات االختيار لوظيفتين لمساعدين إلدارة البرامج )بندا الميزانية .13

 (.4-( )ف1108د الميزانية موظف إدارة المعلومات )بنتعيين ومع تعيين وظيفة واحدة، ( 5

(، مع استكمال 1-يجري وضع اللمسات األخيرة على عملية االختيار لمنصب نائب كبير الموظفين )مد و .14

 .الفريق واالنتهاء من إعداد تقريرالمقابالت التي تجرى عبر اإلنترنت 

( من الرتبة 1116لترقية وظائف موظف قاعدة بيانات معاون )بند الميزانية  84/6وفي أعقاب اتخاذ المقرر  .15

ون ؤشال، ومعاون 5-إلى الرتبة خ ع 4-( من الرتبة خ ع1309، ومساعد فريق )بند الميزانية 3-إلى الرتبة ف 2-ف

 .لوظائف الثالثفقد تم تصنيف ا 7-إلى الرتبة خ ع 6-( من الرتبة خ ع1312ميزانية )بند الميزانية المالية وال

العشر سنوات لكبيرة  وانتهت والية وأجرت المقابالت ذات الصلة. وظائف الثالثات الإعالنوأصدرت األمانة 

؛ وتجري حاليا عملية االختيار بعد انتهاء مدة اإلعالن عن 2020أكتوبر/تشرين األول  24في لرصد والتقييم ا موظفي

 .2020المنصب في نهاية سبتمبر/أيلول 

. وقد ترغب اللجنة التنفيذية 2022سيبلغ سن التقاعد في يناير/كانون الثاني  نموظفيالكبير المالحظ أن ومن  .16

ستبدأ عملية التعيين وتتبعها على النحو الوارد تفصيله في الوثائق المتعلقة بعملية  أمانة الصندوقفي اإلحاطة بأن 

تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن هذه  مستمر في تقديتوس 12المتعدد األطراف التعيين لمنصب كبير موظفي الصندوق

 المسألة.

استشاريين لبرنامج عمل الرصد  ينريخبلُوِضعت اللمسات النهائية على إجراءات التوظيف والتعاقد و .17

للمساعدة في ترجمة وثائق  ينالستعراض المشروعات، ومترجمين فرديين تعاقدوموالتقييم، وخبير استشاري 

والسادس الخامس والثمانين  يناالجتماعات. ونسقت الترتيبات التعاقدية للمترجمين الشفويين وكتاب التقارير لالجتماع

نتيجة لتأجيل ولكن لم يتم تنفيذها مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة في نيروبي المؤجلين والثمانين 

 .يناالجتماع

 قدرات الموظفين وتدريبهم تطوير

وحضر  جميع الموظفين عددا من دورات األمم المتحدة التدريبية اإللزامية عن طريق شبكة اإلنترنت. أتم .18

 األمم المتحدة. الذي نظمتهة على اإلنترنت قيادالكبير موظفي إدارة الصندوق برنامج 

غيؤ لعرض خدمات  2020نوفمبر/تشرين الثاني  4لقاء مفتوح مع األمانة في ونظم أمين المظالم اإلقليمي  .19

اللقاء المفتوح حلقة عمل بشأن مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة. وسيعقب تسوية النزاعات التي يقدمها رسمية ل

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني  30الكياسة والكرامة في مكان العمل التي ستعقد في 

 .ية عل النحو المبين في الجدول أدناهشبك حلقات دراسيةوحضر العديد من كبار موظفي اإلدارة  .20

                                                 
12  NEP/OzL.Pro/ExCom/69/37U  وAdd.1. 
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 جهة التنظيم العنوان

 ةاقمن حيث الط التبريد التبخيري غير المباشر: نهج آمن وفعال

 للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء

 HMX للتبريد والتدفئة / مجموعةATE 

ة رارة الحجللبلدان التي ترتفع فيها درغازات التبريد البديلة 

 المحيطة 

 اليونيب، اليونيدو

المسار نحو انبعاثات صفرية لغازات االحتباس الحراري من 

 أجل التبريد

 تحالف التبريد في اليونيب

مباني مبردة: تخضير استثمارات العقارات للحد من ارتفاع 

 الطلب على التبريد

د، تشيياستدامة الطاقة للجميع، التحالف العالمي للمباني وال

 بريدبرنامج كفاءة استخدام الطاقة في المباني، تحالف التو

 التابع لليونيب

ر إلقاء أجهزة تكييف الهواء غير الفعالة والعتيقة التي تض

 بالبيئة في أفريقيا

، (CLASP)البرنامج التعاوني لمعايير الوسم واألجهزة 

 (IGSD)الحوكمة والتنمية المستدامة  عهدم

من االسترداد إلى اجتماع األطراف السادس والعشرين: 

 مساهمة التبريد المستدام

، ونيبللي المملكة المتحدة وزارة البيئة، تحالف التبريد التابع

 (KCEP)برنامج كيغالي لكفاءة التبريد 

 مرفق البيئة العالمية تحقيق التغيير التحويلي: رحلة مرفق البيئة العالمية

ة، رشيداستراتيجيات  –كيفية التنفيذ الناجح للتبريد األخضر 

وقوة عاملة مؤهلة للتبريد وتكييف الهواء، وأفضل 

 التكنولوجيات المتوافرة

Proklima ابة النيالتابع للوكالة األلمانية للتعاون الدولي ب

رة لوزاعن الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية وا

 انياألم االتحادية للبيئة، وحفظ الطبيعة والسالمة النووية في

د بريفهم المنافع والتكاليف الصافية لمختلف خيارات تصميم الت

 الفعال من حيث الطاقة

 نحاساليونيدو، وبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد، ورابطة ال

 الدولية

 زيادة مشروعات الصندوق األخضر للمناخ بشأن كفاءة الطاقة

 والتبريد المراعي للمناخ 

 

 واليونيب (GCF)الصندوق األخضر للمناخ 

 (AEEE)التحالف من أجل اقتصاد فعال من حيث الطاقة  تنفيذ استراتيجيات خطة عمل التبريد في الهند

ريد رك وتحالف التبانماألمم المتحدة الدائمة في الد ةبعث األخضرالتبريد من أجل تعجيل العمل الناخي واالسترداد 

 التابع لليونيب

 
 

 المسائل اإلدارية

 سنوات لمكاتب األمانة. 10تم االنتهاء من عملية التوقيع على تجديد عقد اإليجار لمدة  .21

في حضور اجتماعات على االنترنت  كبير الموظفين وكبير موظفي اإلدارة وإدارة الصندوقويواصل  .22

استمرارية األعمال وإجراءات التشغيل المتعلقة بالموارد شعبة الخدمات المؤسسية في اليونيب لمعالجة نظمتها 

 .19-البشرية والصكوك القانونية واآلثار المالية لجائحة كوفيد

وال سيما توجيهات منظمة الصحة مع االسترشاد بتوجيهات األمم المتحدة، و، 19-لجائحة كوفيد واستجابة .23

في مونتريال( ومقر برنامج األمم  رئيسيالعالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي )بصفتها مكتب األمم المتحدة ال

حكومة كيبيك، وضعت األمانة توجيهية الصادرة عن حكومة كندا والمتحدة للبيئة، ومع اتباع التوجيهات والمبادئ ال

 آذار /صحة الموظفين بما في ذلك إعداد الموظفين لمواصلة العمل عن بعد منذ منتصف مارستدابير لغرض حماية 

2020. 

 التعاون مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى

)ب(، أدرجت األمانة لمحة عامة كاملة عن حالة جميع المناقشات مع االتفاقات البيئية 79/1عمال بالمقرر  .24

 ألطراف والمنظمات األخرى المعنية في المرفق األول بهذه الوثيقة.المتعددة ا
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 االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

 بروتوكول مونتريال

، استعرضت األمانة (TEAP)بناء على طلب من فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  .25

وقدمت تعديالت فعلية  ،2023-2021األطراف لفترة الثالث سنوات تجديد موارد الصندوق المتعدد بالتقرير المتعلق 

وتعليقات بشأنه. وقدمت األمانة أيضا استجابات لفرقة العمل على األسئلة ذات الصلة التي أثارتها األطراف في 

النترنت بعض المناقشات عبر اأيضا وأجريت  .االجتماع الثاني واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف

 بهذا الشأن.المسائل المتعلقة لتوضيح 

 منظمات األمم المتحدة

 وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

منظومة األمم المتحدة، في منظمات ال عبرفي سياق استعراض السياسات والممارسات المستدامة بيئيا  .26

منظمات منظومة األمم المتحدة واالتفاقيات  استكملت األمانة استبيانا للحصول على آراء وتقييم مستوى التعاون بين

 البيئية بشأن هذه المسألة.

 المنظمات األخرى

 مرفق البيئة العالمية

التمست أمانة مرفق البيئة العالمية مدخالت ومشورة من األمانة بشأن األنشطة التمكينية، والتعزيز المؤسسي  .27

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي ستحصل على تمويل من والدعم للتصديق على تعديل كيغالي في البلدان التي تمر 

مرفق البيئة العالمية. واستعراضت األمانة على وجه الخصوص الخطة لطاجيكستان وقدمت مالحظاتها. وقدمت 

التي أعدتها  ذات الصلة األمانة أيضا تعليقات مفصلة عن المسألة ووثائق اجتماعات اللجنة التنفيذية والتوجيهات

العالمية في تصميم هذه التداخالت ولضمان االتساق مع المبادئ التوجيهية  ةة لمساعدة أمانة مرفق البيئاألمان

 للصندوق المتعدد األطراف.

 حكومة فرنسا

مساهمة فرنسا في أمانة الصندوق من خالل مقابلة أجراها تم خاللها بير الموظفين في تقييم الحق لشارك ك .28

دوق وتصور أمانة الصندوق فيما يتعلق بمساهمة فرنسا في الصندوق المتعدد األطراف مانة الصنألة عامة لمحتقديم 

 وبروتوكول مونتريال.

 (MOPAN) المنظماتشبكة تقييم أداء 

أرسلت رسالة مشروع تقرير التقييم وأدخلت تعديالت فعلية وقدمت تعليقات بشأنه. و األمانة استعرضت .29

زمني للتقرير النهائي لفيما يتعلق بالجدول ا (MOPAN)شبكة تقييم أداء المنظمات متابعة بين أمانة الصندوق وأمانة 

 .والوسائل الممكنة لتبادل النتائج الرئيسية مع اللجنة التنفيذية
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 المرفق األول

طراف المشورة و/أو المعلومات المقدمة من أمانة الصندوق المتعدد األ

 إلى الهيئات غير األطراف في بروتوكول مونتريال
 

 االجتماع  مشورة األمانة/المناقشات التي أجرتها األمانة/التفاعل

 صندوق التكيف

يمكن االطالع على المعلومات التي قدمتها األمانة في وشرح سياسات الصندوق المتعدد األطراف بشأن الفوائد المكتسبة. 

: شبكيمن االجتماع الثامن عشر للجنة األخالقيات والمالية على الموقع ال AFB/EFC.18/10الوثيقة 
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-

doc.pdf  

76 

 المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 81 .2018ام تنمية لعتقرير المنتدى العربي للبيئة والضمن مقال عن تجربة الصندوق المتعدد األطراف في المنطقة العربية 

 سابقا( مركز حلول المناخ والطاقة )مركز بيو لتغير المناخ

 37/62؛ ونص المقررين 1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59 ثائقالو

 ن الوثيقةمبع عشر ؛ والمبادئ التوجيهية بشأن تمويل التكنولوجيا غير الموجودة في المجال العام )المرفق الرا38/63و 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1من  (؛ ومالحظات على رسوم ترخيص نقل التكنولوجيا والعوائد ألنواع مختلفة

-لوروكربونلهيدروف، ونفخ التبغ، واالمزودة بمقياس للجرعاتالمشروعات )ثاني أكسيد الكربون السائل، أجهزة االستنشاق 

 كربون(.ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، وقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروولقطاع التبريد،  32

75 

 تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل

رة جديدة ن مبادمشاورات غير رسمية مع أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل بشأ

ن ملوثات مظيف للحد اء النمعنية بالتبريد الفعال التي تمت الموافقة عليها مؤقتا من فريق العمل التابع لتحالف المناخ والهو

ف تعزيز بهد حةأصحاب المصلدة في بناء قيادة رفيعة المستوى وتيسير التعاون بين المناخ قصيرة األجل من أجل المساع

روكربون لهيدروفلوريد باكفاءة استخدام الطاقة المحسنة في قطاع التبريد أثناء تنفيذ البلدان التخفيض التدريجي لمواد التب

 بموجب بروتوكول مونتريال.

83 

توضيح ضافية لالمعتمدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخيارات لمشروعات إلمحة عامة عن المشروعات اإليضاحية 

 ربونيةالتكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة للمواد الهيدروكلوروفلوروك

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40وإحاطة عن الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لأل .)ن ولة موزون المم

ألجل في صيرة االصندوق المتعدد األطراف؛ والفرص الممكنة لتحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ ق

عملية  على ابيقهممكن تطتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ والدروس المستفادة من الصندوق المتعدد األطراف ال التيالبلدان 

 ألجل.اورة تمويل مشروعات تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة االستعراض الفني ود

75 

عات ارات لمشرو، لمحة عامة عن المشروعات اإليضاحية المعتمدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخي72/40الوثيقة 

بونية روفلوروكردروكلوإضافية لتوضيح التكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة للمواد الهي

مشروعات الصندوق المتعدد األطراف اإليضاحية للمواد لخص نتائج التي  ت)أ((،  71/51)المقرر 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة حتى اآلن.

74 

 مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

اري. عرض لبناء القدرات في إطار الصندوق المتعدد األطراف كمواد مرجعية لالجتماع السادس للمجلس االستش

 األطراف ووثائق المعلومات األساسية.ومعلومات عامة عن الصندوق المتعدد 
75 

 االتحاد األوروبي/البرلمان األوروبي

 نائية حولاقشة ثخالل اجتماع األطراف الخامس والعشرين، استلم كبير الموظفين طلبا من البرلمان األوروبي إلجراء من

ألطراف متعدد التجديد موارد الصندوق الالقضايا المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك الموارد الالزمة 

ألوروبي لبرلمان امثلي اومقترحات لتقديم مساهمات إضافية لتمويل الفوائد المناخية. وبناًء على ذلك، قدم كبير الموظفين لم

 إحاطة موجزة توضح سير عمل الصندوق المتعدد األطراف.

71 
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 االجتماع  مشورة األمانة/المناقشات التي أجرتها األمانة/التفاعل

 الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية

 77 .لة ثنائيةها وكامعلومات عن إنجازات الصندوق المتعدد األطراف وموجز للمشروعات المعتمدة التي نفذتها ألمانيا بصفت

 مرفق البيئة العالمية

ية د الكيميائدة للمواتحقيق المنافع البيئية العالمية المتعددة من خالل اإلدارة الرشي"اشتركت األمانة في حلقة العمل بشأن 

 أن التسرباتقات بشوالنفايات"، التي نظمها الفريق االستشاري العلمي والتقني ودعيت األمانة خالل المناقشة إلى اإلدالء بتعلي

 المحددة، وخاصة فيما يتعلق باستنفاد األوزون.

86 

لدان لي في البل كيغاتعديالتعليقات على التداخالت المتعلقة باألنشطة التمكينية، والتعزيز المؤسسي والدعم للتصديق على 

 التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية واستعرض خطة عمل لطاجيكستان.
86 

ون بشأن التعا مناقشات غير رسمية على اإلنترنت بين األمانة وموظفي مرفق البيئة العالمية بشأن إمكانيات مزيد من

 المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.
85 

 84 واحد: كفاءة استخدام الطاقة ألجهزة تكييف الهواء في المباني للهنداستعراض مشروع 

ة دام الطاقي استخفاستعراض مشروع واحد: تسريع اعتماد الراحة الحرارية المستدامة: االنتقال إلى مدن تتميز بالكفاءة 

 وقادرة على مواجهة تغير المناخ في الهند
82 

 كانيةإمفضة استعراض أربع مشروعات: إنجاز إزالة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدعم من تقنيات منخ

اد في كازاخستان، وإزالة المو ID 6046االحترار العالمي في بيالروسيا، ومشروع مرفق البيئة العالمية 

ة دد المستنفالموا كنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية منالهيدروكلوروفلوروكربونية في كازاخستان من خالل الترويج للت

تكمال إزالة المواد ؛ اسID 6090االحترار العالمي، ومشروع مرفق البيئة العالمية  إمكانيةلألوزون ومنخفضة 

ة دستنفد المالموا الهيدروكلوروفلوروكربونية في طاجيكستان من خالل الترويج للتكنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية من

لمواد ا؛ استكمال إزالة  6030IDاالحترار العالمي، ومشروع مرفق البيئة العالمية  إمكانيةمنخفضة ولألوزون 

ة دد المستنفالموا الهيدروكلوروفلوروكربونية في أوزبكستان من خالل الترويج للتكنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية من

 .ID 6003االحترار العالمي، ومشروع مرفق البيئة العالمية  إمكانيةلألوزون ومنخفضة 

80 

ن كازاخستا صاد فياستعراض المشروع المتعلق بإدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الح

 (ID 9184)مشروع مرفق البيئة العالمية 
76 

ستخدام فكار الأكازاخستان )بتمويل من مرفق البيئة العالمية(؛ قدمت تعليقات على اقتراح مشروع بروميد الميثيل في 

لذين تمر اقتصاداتهم اإلزالة المواد المستنفدة لألوزون في البلدان  6األموال في إطار مشروع مرفق البيئة العالمية رقم 

ول مونتريال تماعات بروتوكومعلومات عن المناقشات التي أجريت في اج .5بمرحلة انتقالية غير المشمولين بالمادة 

 األخيرة بشأن مقترحات تعديل البروتوكول.

75 

( تاني كازاخسإدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الحصاد ف)بشأن استعراض مشروع 

 .مقابل سياسات الصندوق المتعد األطراف ومبادئه التوجيهية
72 

إلى  5فترة من د في اللحضور االجتماع الخامس واألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية الذي ُعقِ تلقت أمانة الصندوق دعوة 

س لتنفيذي ورئي. وفي رسالة دعوة أخرى موجهة إلى كبير الموظفين الجديد، رحب المدير ا2013تشرين الثاني/نوفمبر  7

نتريال وتوكول موموجب بربإلى األطراف للوفاء بالتزاماتها مرفق البيئة العالمية بتجديد التعاون السابق في تقديم المساعدة 

من حضور  تتمكن وتجديد الروابط القديمة. وردا على ذلك، أبلغ كبير الموظفين المدير التنفيذي أن أمانة الصندوق لن

تطلع إلى يأنه ب اجتماع المجلس بسبب األعمال التحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين؛ ومع ذلك، أفاد المدير التنفيذي

 مقابلتها بهدف تعزيز العالقة مع أمانة مرفق البيئة العالمية.

71 

ئة العالمية مرفق البيتابع لشاركت األمانة في أحد اجتماعات الفريق االستشاري التقني المعني بالمواد الكيميائية والنفايات ال

ارد مولسادس لجديد اتاللتقديم تعليقات على مشروع استراتيجية مجال التركيز للمواد الكيميائية والنفايات من أجل إرشاد 

 ريالببروتوكول مونت (. وتضمن مشروع االستراتيجية أنشطة مرفق البيئة العالمية ذات الصلةGEF-6مرفق البيئة العالمية )

69 

 ن القضايالمية بشألمرفق البيئة العااألول التنفيذي  مسؤولمنذ االجتماع السابع والستين، حدث تبادل للمراسالت مع ال

مرفق البيئة ألطراف/اإمكانية إصدار منشور مشترك للصندوق المتعدد المتعلقة بالتعاون بين آليتي التمويل. وتم النظر في 

 الماضية. 25العالمية حول تنفيذ بروتوكول مونتريال على مدار السنوات الـ 

68 
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 االجتماع  مشورة األمانة/المناقشات التي أجرتها األمانة/التفاعل

 حكومة فرنسا

 86 مشروع التقييم الالحق لمساهمة فرنسا في أمانة الصندوقمقترح شارك كبير الموظفين في مقابلة بشأن 

انب نائي من جاون الثمجاملة لوزارة االقتصاد والمالية الفرنسية. وشملت القضايا التي نوقشت، في جملة أمور، التعزيارة 

 .2023-2021حكومة فرنسا، وتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 
83 

 77 المساهمات اإلضافية في الصندوق المتعدد األطراف. طرائقمعلومات عن 

 صندوق المناخ األخضر

حيث ألغي  تعاون،مناقشات غير رسمية على اإلنترنت بين األمانة وموظفي صندوق المناخ األخضر بشأن إمكانيات زيادة ال

 28و 27مي قده يوعاجتماع الصندوق التشاوري بشأن تطوير التوجيه القطاعي لكفاءة استخدام الطاقة الذي كان من المقرر 

 .19-بسبب جائحة كوفيد 2020 شباط/فبراير

85 

لمعلومات اتبادل لزار ممثل صندوق المناخ األخضر األمانة وعقد عددا من االجتماعات مع موظفي األمانة مما أتاح فرصة 

 حول كيفية عمل كل من الصندوقين وإمكانيات المزيد من التعاون.
84 

كال  لتي تهماالتنفيذي لصندوق المناخ األخضر بشأن المسائل مناقشات غير رسمية بين كبير الموظفين ونائب األمين 

 الصندوقين، على هامش الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة.
83 

ية: التال ق اإلبالغ عن التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة بما في ذلك الوثائقائتتعلق وثائق االجتماع بطر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/67  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/34/52  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48 و

81 

 80 .اإلضافية تكاليفلتقديم معلومات عن ممارسات الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق باإلقراض الميسر وال اتصال جماعي

لبيئية على اآلثار ا تقييم قدم رابط للوثائق ذات الصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي، وفريق

 وظف االتصاالت في أمانة األوزون.، وكذلك مقدمة لماألوزون مانةالشبكي ألموقع ال

عاييره؛ وجيهية ومدئه التالمتعدد األطراف وإجراءاته ومباوسياسة الصندوق  ؛وتشمل الوثائق المقدمة: تمهيد اللجنة التنفيذية

ثائق ما ة من ووالعرض المعنون "الصندوق المتعدد األطراف: الحوكمة ونموذج األعمال واإلنجازات والتحديات"؛ وأمثل

وقوالب  ت؛روعاوبرنامج عمل الرصد والتقييم وتقارير إنجاز المش ،ومقترحات المشروعات ،قبل الدورة لتخطيط األعمال

 التقييم.لرصد ووبرنامج عمل ا ؛خطة العمل والمبادئ التوجيهية لإلبالغ المرحلي؛ وتقريران لتقييم التعزيز المؤسسي

77 

المتعدد  لصندوقتجربة أمانة الصندوق في وضع ترتيبات قانونية مع الكيانات المنفذة وإنشاء نظام لإلبالغ المرحلي ل

 األطراف.
76 

 مؤشرات األداء الموضوعة للصندوق المتعدد األطراف؛معلومات عن 

 كول؛لبروتوومعلومات عن المناقشات التي أجريت في اجتماعات بروتوكول مونتريال األخيرة بشأن اقتراحات تعديل ا

اسات من سي ومعلومات عن إطار الرصد والمحاسبة الخاص بالصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الفصل الحادي عشر

 صندوق المتعدد األطراف وإجراءاته ومبادئه التوجيهية ومعاييره )الرصد والتقييم(؛ ال

 وعرض حول بناء القدرات في إطار الصندوق المتعدد األطراف.

75 

ندوق لة الصعرض تقديمي عن الصندوق المتعدد األطراف وعينة من الوثائق الرئيسية بما في ذلك أنشطة األمانة وحا

صيل ن التفاوعينة من مقترحات المشروعات وورقات السياسات. ومزيد م ،المجمعة والتقارير المرحليةوخطط األعمال 

 والمناقشات حول الصندوق المتعدد األطراف.

74 

ت لسياساانظرة عامة على أهداف وتشغيل الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك عملية استعراض المشروعات ووضع 

 قرارات اللجنة التنفيذية.واالجتماعات وتنفيذ 
72 
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 االجتماع  مشورة األمانة/المناقشات التي أجرتها األمانة/التفاعل

دعوة  2013 أيلول/سبتمبر 24راسلت األمانة المؤقتة للصندوق األخضر للمناخ إلى الصندوق المتعدد األطراف في 

مراقب لحضور االجتماع الخامس لمجلس الصندوق األخضر للمناخ بصفته مراقب، رغم أن الرسالة ذكرت أن صفة ال

ي دارة، الذلس اإلللصندوق المتعدد األطراف لم تتم الموافقة عليها بعد. ولم تتمكن أمانة الصندوق من حضور اجتماع مج

ت رسالة أخرى ، بسبب التحضير لالجتماع الحادي والسبعين. وأبلغين األولتشر/أكتوبر 10إلى  8انعقد في الفترة من 

 19في الفترة من  أمانة الصندوق أن االجتماع المقبل للمجلس سيعقد في إندونيسيا 2013 تشرين األول/أكتوبر 21بتاريخ 

عديل المقرر ت، وذكرت أنه تمت الموافقة على صفة مراقب للصندوق المتعدد األطراف بموجب 2014 شباط/فبراير 21إلى 

 ب، وطلبت من أمانة الصندوق ترشيح شخص لالتصال أيضا. 15/04

71 

 كلية غرينوبل للعلوم اإلدارية

علم يات التالمشروعات لدراسة منحنمعلومات عن سياسات وإجراءات الصندوق المتعدد األطراف وعملية الموافقة على 

 التكنولوجي.
80 

 (IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياسات في مجال المنبر الحكومي الدولي 

 75 معلومات عن الممارسات المتعلقة بالدعم المالي للقاء المشاركين/المندوبين.

 الوكالة الدولية للطاقة

ءة استخدام تعلق بكفامل المالتقت األمانة واألمين التنفيذي ألمانة األوزون بممثل وكالة الطاقة الدولية. وأوضحت األمانة الع

لمتعلقة لمعايير اسات واالطاقة في سياق تعديل كيغالي. وذكر ممثل الوكالة الدولية للطاقة أن منظمته نفذت مجموعة من السيا

لطاقة ه وكالة اد أعدتي مختلف البلدان وأتاحتهم لألمانة. وتقاسم الممثل أيضا تقريرا عن التبريبكفاءة استخدام الطاقة ف

 الدولية. 

83 

 وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

مم ومة األأكملت األمانة استبيانا بخصوص استعراض السياسات والممارسات المستدامة بيئيا عبر المنظمات في منظ

 المتحدة.
86 

صندوق ي إطار الامية فملخص حديث للمعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة الن

 ألولاتشرين /أكتوبر 20. وقدمت توضيحات أخرى في 2015 شباط/المتعدد األطراف، والذي سبق تقديمه في فبراير

 .2016 تشرين الثاني/نوفمبر 7و

77 

نظومة مات نظممتعليقات على مسودة الوثيقة المعنونة "استعراض األنشطة والموارد المخصصة للتصدي لتغير المناخ في 

 األمم المتحدة؛

ي إطار فنامية معلومات أساسية بما في ذلك ملخص للمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة ال

 مات شاملة عن مشروعات الصندوق المتعدد األطراف المعتمدة لكل بلد.متعدد األطراف ومعلوالالصندوق 

74 

 73 أكملت األمانة استبيانا فيما يتعلق باستعراض األنشطة والموارد المخصصة لمعالجة تغير المناخ.

مر ا بعد مؤتمتعراض "اسالتعليقات والتصويبات الوقائعية على المعلومات المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف في التقرير 

 لإلدارة البيئية داخل منظومة األمم المتحدة". 20ريو + 
72 

ية داخل منظومة األمم لإلدارة البيئ 20المعنون "استعراض ما بعد مؤتمر ريو +  2013فيما يتعلق بالتقييم/االستعراض لعام 

ات الجتماعالتمويل وعدد الصندوق ومستويات ا، زودت األمانة وحدة التفتيش المشتركة بمعلومات عن هيكل "المتحدة

تاريخ وألمانة ومستويات موظفي ا ،والمشاركين في االجتماع وعملية الموافقة على المشروع وتكاليف الدعم، وخصائصها

 لتنفيذ واالمتثال وإطار الحوكمة والتخطيط االستراتيجي والتآزر والتنسيق معاوطرائق  2013-2006الموافقات من 

نسين ع بين الجلتوزيوا ،واإلدارة ،والدعوة والتوعية ،والتقييمات العلمية ،االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى

 لجغرافي للجنة التنفيذية واألمانة.والتوازن ا

70 
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 (K-CEPبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد )

لمحددة على بشأن مبادرة مرفق دعم المساهمات ا 2020 كانون الثاني/يناير 28في  حلقة دراسية شبكيةالمشاركة في 

ن في دعم البلداتديدة توفر التمويل والتوجيه للكيانات التي جوهي مبادرة  -الصعيد الوطني للتبريد الفعال والصديق للمناخ 

 دمج حلول التبريد في الجولة التالية من المساهمات المحددة على الصعيد الوطني. 

ات ب تطبيقاألمانة لتوضيح ما إذا كانت مقترحات المشروع المقدمة ستشمل ضمانات لتجنب استيعابناء على طلب من 

يد أنه اءة التبرغالي لكف؛ أكد برنامج كيإمكانية االحترار العالمي مرتفعة غازات التبريدالتبريد الموفرة للطاقة على أساس 

 الل مرفق دعم المساهمات.إمكانية االحترار العالمي من خ منخفضةسيتم تعزيز تقنيات 

85 

بالمساعدة في تطوير فهم أفضل  تم تكليفهامؤسسة هي  -( ITAD Ltd)ليمتد إتاد  شركةبناء على طلب لتقديم تعليقات إلى 

وظفي مة مع أحد هاتفي لدور برنامج كيغالي لكفاءة التبريد في تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد، أجرت األمانة مكالمة

نشطة ربط بين أفهمها للإلبالغه بالمدخالت التي قدمتها األمانة إلى البرنامج في المرحلة األولية من إنشائه وليمتد إتاد 

البرنامج وأنشطة مشروع بروتوكول مونتريال، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية. 

84 

 80 لخبرات الصندوق المتعدد األطراف.استمرار المشاركة غير الرسمية 

مؤسسة خيرية بشأن  19 ، المسؤول عن تنسيق أعمالK-CEP)زار المدير وممثل آخر عن برنامج كيغالي لكفاءة التبريد )

اير/كانون الثاني ين 26ي فاألمانة زارا المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والتبريد فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي، 

 53ن ما يقرب ميهدف برنامج كيغالي لكفاءة التبريد إلى تخصيص ولمعرفة المزيد عن الصندوق المتعدد األطراف.  2017

طرية في عدد للدعم الموجه من خالل البرامج الق 2017مليون دوالر أمريكي من المؤسسات الخيرية بحلول نهاية عام 

 بلد لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.  100ان ومزيد من الدعم العام ألكثر من صغير من البلد

 ئ توجيهيةومباد وعرضا يلخص كيفية عمل الصندوق المتعدد األطراف ؛وشملت المعلومات المقدمة تمهيد اللجنة التنفيذية

 ؛لمشروعاتنجاز الخاصة بتقارير إوالنماذج ا ؛لتقديم التقارير المرحلية والمالية؛ ودليل إلعداد مقترحات المشروعات

 .74/51المعنية باستعراض التعزيز المؤسسي والمقرر ذي الصلة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51والوثيقة 

78 

 مختبر لورنس بيركلي الوطني

 ييف هواءالتبريد في تك غازاتفرص ومخاطر تحسين الكفاءة وتحول  بشأنقدمت األمانة تعليقات على مشروع تقرير 

 الغرف.
80 

 مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية

رح لألداة )ملف ( وشPDF( والكتيب )Excelمؤشر التأثيرات المناخية للصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك األداة )ملف 

Word .) 
81 

 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

اماتا تفاقية مين، تلقت األمانة دعوة من حكومة اليابان لحضور مؤتمر المفوضين العتماد وتوقيع ا2013 تموز/في يوليه

ليابان. ومع ذلك، لم في كوماموتو وميناماتا، ا 2013 تشرين األول/أكتوبر 11إلى  9بشأن الزئبق، الذي عقد في الفترة من 

 تتمكن األمانة من الحضور.

71 

 (MOPAN)ظمات المتعددة األطراف شبكة تقييم أداء المن

ة الصندوق ن أمانات فعلية وقدمت تعليقات بشأنه. وأرسلت رسالة متابعة بيصويبمشروع تقرير التقييم وأدخلت ت األمانة استعرضت

النتائج تبادل زمني للتقرير النهائي والوسائل الممكنة للفيما يتعلق بالجدول ا (MOPAN)شبكة تقييم أداء المنظمات وأمانة 

 .الرئيسية مع اللجنة التنفيذية

86 

ستشاري ير االإضافية بشأن المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف إلى الخب قدمت األمانة معلومات وإيضاحات

. وقد (MOPAN)المسؤول عن تقييم الصندوق المتعدد األطراف من جانب شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف 

 ن اإلعدادمألخيرة ا، والتي أشارت إلى أن مشروع تقرير التقييم في مرحلته الشبكةأجرت األمانة مناقشات أخرى مع أمانة 

 وسيُقدَّم إلى األمانة الستعراضه قبل تقديمه إلى الحكومات األعضاء.

85 
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بير كيم. وقدم راء التقيالخدمات اللذين يقومون بإجممثلو أمانة برنامج تقييم المراقبة اإلدارية وأمانة مقدم األمانة زار 

 بكة تقييممثلو شالموظفين عرضا عن الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الحوكمة ونموذج العمل واإلنجازات. وعقد م

ظمها التي ن اتجتماعأداء المنظمات المتعددة األطراف عددا من االجتماعات مع موظفي األمانة. وأُبلغت األمانة أيضا باال

تم يذية، وسيالتنف المقيّمون مع جميع وكاالت الصندوق المنفذة األربعة. وقدمت األمانة بيانات االتصال بأعضاء اللجنة

 االتصال ببعضهم لتقديم مدخالت لعملية التقييم.

84 

ندوق. ن الصمقدمة ع ، حيث تم تقديمأداء المنظمات المتعددة األطراف حضرت األمانة اجتماعا في أمانة شبكة تقييم

ق ين الصندويسية بوأجريت مناقشات حول جملة أمور من بينها نطاق التقييم ألصحاب المصلحة المعنيين؛ واالختالفات الرئ

الزمني  الجدولالمتعدد األطراف والمنظمات األخرى التي يجري تقييمها، ما سيؤدي إلى تقييم مخصص لضمان العدالة؛ و

 مانة الصندوق، واحتمال االحتياج إلى فريق التقييم لحضور لجنة تنفيذية.للزيارة االستهاللية أل

83 

رارا بتقييم قكة اتخذت شبلة لرسالة واردة من أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف تبلغ فيها بأن اللجنة التوجيهي

 الصندوق المتعدد األطراف في دورة التقييم التالية.
82 

 (SUN) المتحدة المستدامةاألمم 

قدمت األمانة عرضا في االجتماع الحادي والثالثين لفريق األمم المتحدة إلدارة القضايا بشأن إدارة االستدامة البيئية، الذي 

وعرضت األمانة كيفية  .2019 تشرين األول/أكتوبر 11عقد في منظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو(، في مونتريال في 

تعاون مكاتب األمم المتحدة مع األنشطة التي تنفذها الوكاالت في تنفيذ مشروعات على الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية 

صديقة لألوزون وخالية من الهيدروفلوروكربون. وأجرى ممثل عن األمم المتحدة التي تشجع على اعتماد تكنولوجيات 

زيارة إلى مكتب األمانة  -هو مكتب يدير ويدعم فريق األمم المتحدة إلدارة القضايا بشأن إدارة االستدامة البيئية  -المستدامة 

 وعرض أعمال هذا المكتب على الموظفين.

84 

 لمتحدةمراجعو الحسابات في األمم ا

الية ات الممعلومات أساسية عن الصندوق المتعدد األطراف ومعلومات أخرى بما في ذلك، من بين أمور أخرى، البيان

ير وتقر ؛فاتالمصرووالمؤقتة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف؛ وتقرير عن المساهمات 

 ؛ ورابط دليل السياسات واإلجراءات.2015مرحلي؛ وبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

75 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

عبة شالصحة، و ئيةايالكيمالمواد جنبا إلى جنب مع أمانة األوزون، قدمت أمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى فرع 

والصحة، بما في ذلك  ئيةايكيمالالمواد إلى فرع  GCO-IIاالقتصاد في برنامج األمم المتحدة للبيئة، تعليقات على تقرير 

اد علق بالمويما يتالمعلومات المتعلقة بما يلي: اإلزالة السريعة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتعديل كيغالي ف

؛ 2018ور أصدره مونتزكا وآخرون في عام وفقا لمنش 11-وزيادة انبعاثات الكلوروفلوروكربونالهيدروفلوروكربونية، 

 االمتثال لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال وإبالغ البيانات.و

82 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

يئة ازات الدفاثات غتعليقات على مشروع الملخص الفني لفوائد التخفيف من اإلجراءات والمبادرات والخيارات لمعالجة انبع

 غير ثاني أكسيد الكربون 
74 

ي اتفاقية األمم فلحضور الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف  2013 تشرين األول/تلقت األمانة دعوة في أوائل أكتوبر

لذي ل كيوتو اروتوكوالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة التاسعة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ب

 . 2013الثاني  تشرين/نوفمبر 22إلى  11سيعقد في وارسو، بولندا، في الفترة من 

ل بب األعماضور بسبير الموظفين أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بأنه ال يستطيع الحوأبلغ ك

مناخ ن تغير الية بشأالتحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين. وبعد اإلشارة إلى دعوة أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطار

ن اون بيح عقد اجتماع غير رسمي الستغالل الفرص المحتملة للتعلحضور اجتماع األطراف الخامس والعشرين، اقتر

يف والبيانات امج التخفسق برناألمانتين. ورد األمين التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بأن من

 . والتحليل، الذي سيحضر اجتماع األطراف، سوف يرتب لالجتماع معه على المستوى الثنائي

 جة.عند الحا مستقبلالتي يمكن أن تتعاون بها األمانتان في ال وسائلوالتقى ممثلو األمانتين وناقشوا بشكل غير رسمي ال
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 جامعة بريستول

ها األمانة، واالستهالك الكلي التي أعدت 23-قدم ملخص للبيانات الواردة في الوثائق الخاصة بالكلوروفلوروكربون

بلدا  119 نه في الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي أجريت فيالمبلغ ع 23 -للكلوروفلوروكربون

تها من الموارد المتاحة للجمهور أثناء إعداد الوثيقة ، والبيانات التي استخلص5من بلدان المادة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48. 

83 

 منظمة التجارة العالمية، شعبة التجارة والبيئة

مية العال تحديث مصفوفة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف للجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة

(https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm) 
75 

 

 

     
 


