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 الثمانونوابع الساالجتمــــــاع 

 1 2021 تموز /هلييو  2إلى زيران ح/يونيه 28من   ،مونتريال
 

 أنشطة األمانة
 

 المقدمة

الموافقة فيما بين الدورات والتي تم وضعها تعرض هذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االنتهاء من عملية  .1

 .لالجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية

 اإلجراءات المتخذة بعد االجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية 

إلى جميع أعضاء اللجنة  2نقل التقرير عن عملية الموافقة بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين .2

 3.التنفيذية والوكاالت المنفذة وأمانة األوزون، وتم وضعه على موقع الصندوق المتعدد األطراف على اإلنترنت

نتائج االجتماع المتعلقة ب والوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة 5تم إبالغ تسعة بلدان عاملة بموجب المادة و

 . بالموافقات على المشاريع

 4تواصل األمانة استعراض وتحديث قواعد البيانات والوثائق الموجزة والمبادئ التوجيهية التشغيلية،و .3

 .في حالة االنطباق

  

                                                 
 (19-ورونا )كوفيدبسبب فيروس ك 2021في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات   1
 /3IAPext//86UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة   2
 .نة التنفيذيةباإلضافة إلى تقارير عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين بناء على طلب اللج 3
ق المتعدد األطراف السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير الخاصة بالصندوو 2021حزيران /قائمة جرد للمشروعات المعتمدة حتى يونيه 4

 .2021حزيران /حتى يونيه
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 التحضير لالجتماع السابع والثمانين

في ف. لتسهيل عمل اللجنة التنفيذية 19-جائحة كوفيدالمتمثل في تواصل األمانة رصد الوضع المتطور  .4

تم إبالغ أعضاء اللجنة التنفيذية بمواعيد وجدول أعمال االجتماع السابع والثمانين، ، 2021أيار /مايو 21

ونظرا للقيود المفروضة على المسافرين إلى كندا وعدم إمكانية الوصول إلى مكان . ومسودة إجراءات االجتماع

ماع الشخصي لن يُعقد، ولكن االجتماع في مبنى منظمة الطيران المدني الدولي، أُبلغت اللجنة التنفيذية أن االجت

في عقد بدال من ذلك من خالل مجموعة من االجتماعات االفتراضية، على غرار النمط المستخدم عقده سيتم 

(. االجتماع السابع والثمانين)الجتماع السادس والثمانين المؤجل، وكذلك عملية الموافقة فيما بين الدورات ا

جتماعات الرسمية عبر اإلنترنت، قامت األمانة بتأمين الحصول على أنه بالنسبة لالأيضا أُبلغ األعضاء و

، من مكتب 2021حزيران /يونيه 28إلى  25خدمات الترجمة الشفوية التي لن تكون متاحة إال في الفترة من 

األمم المتحدة في نيروبي، وأن الحجوزات المؤقتة لعقد اجتماعات إضافية في منظمة الطيران المدني الدولي 

أي المواعيد المتفق عليها لالجتماع الثامن ) 2021تشرين الثاني /نوفمبر 19إلى  15تم إجراؤها من  قد

إذا رغبت اللجنة التنفيذية في االجتماع شخصيا لمناقشة البنود  2022آذار /مارس 11إلى  7ومن ( والثمانين

 .المعلقة التي ال يمكن االنتهاء منها

السابع والثمانين؛ وتم إنشاء موقع يحتوي على وثائق االجتماع هذه وأعدت األمانة وثائق االجتماع  .5

باللغات العربية واإلنكليزية والصينية والفرنسية واإلسبانية على موقع الصندوق المتعدد األطراف على 

ولتسهيل االجتماع السابع والثمانين، أنشأت األمانة منتدى محميا بكلمة مرور لالجتماع ومنطقة . اإلنترنت

خصصة لفترة انعقاد دورة االجتماع لعقد الجلسات االفتراضية وأعدت مشروع وثيقة بشأن إجراءات عقد م

 5.االجتماع السابع والثمانين

 التي ُعقدت والبعثات التي أوفدتاالجتماعات 

 . ، لم توفد أي بعثات19-بسبب تفشي جائحة كوفيد .6

 2021أيار /مايو 6افتراضي بتاريخ اجتماع 

 

في اجتماع عبر اإلنترنت بشأن وضع البرامج شارك كبير الموظفين وأربعة من كبار مسؤولي إدارة  .7

إطار عمل وخطة عمل لتعديل كيغالي مع أصحاب المصلحة المعنيين، نظمه تحالف المناخ والهواء النظيف 

 .للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل

 ٢٠٢١أيار /مايو ١٢اجتماع افتراضي بتاريخ 

 

ارك كبير مسؤولي إدارة البرامج في اجتماع عبر اإلنترنت بشأن تجميد الهيدروفلوروكربون وإعداد ش .8

وقدمت األمانة عرضا . استراتيجية اإلزالة، نظمته شبكة بروتوكول مونتريال اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى

يدروكلوروفلوروكربون وأنشطة إزالة عن تحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل إلزالة اله

  6.الهيدروفلوروكربون

  

                                                 
 /2Rev./1IAP//87UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  5
 /84/65UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  6
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 2021أيار /مايو 21اجتماع افتراضي بتاريخ 

 

حضر كبير الموظفين ونائبه، إلى جانب أربعة من كبار موظفي إدارة البرامج وكبير المسؤولين عن  .9

 . روتوكول مونتريالإدارة الصندوق والشؤون اإلدارية، االجتماع االستثنائي الرابع لألطراف في ب

 2021أيار /مايو 24و 22اجتماع افتراضي بتاريخ 

 

حضر كبير الموظفين ونائبه، إلى جانب أربعة من كبار موظفي إدارة البرامج وكبير مسؤولي إدارة  .10

الصندوق والشؤون اإلدارية، االجتماع المتعلق بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف كجزء من االجتماع 

 . االفتراضي الثالث واألربعين لفريق العمل المفتوح العضوية لألطراف في البروتوكول

 اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت

التأثير على عمل األمانة، من حيث الوقت وعبء العمل، ولم تتمكن األمانة  19-تواصل جائحة كوفيد .11

نة، مع ذلك، أن جميع الوثائق التي تم إعدادها وتالحظ األما. من عقد اجتماع تنسيق مشترك بين الوكاالت

لالجتماع السابع والثمانين كانت نتيجة للتعاون المستمر والتعاون بين الوكاالت الثنائية والمنفذة خالل عملية 

حيث نوقشت فيها جميع القضايا المعقدة بالتفصيل وتم حلها بشكل مرض، وتم التوصل إلى اتفاق  ،االستعراض

 .متبادل

 التعيين والتوظيف

، مع اختيار السيدة (5-ف)تم االنتهاء من عملية اختيار لشغل منصب كبير مسؤولي الرصد والتقييم  .12

 . 2021آب /نوريا كاستيلز كابري اعتبارا من أغسطس

تم االنتهاء من ترتيبات التوظيف والترتيبات التعاقدية للمترجمين للمساعدة في ترجمة وثائق االجتماع  .13

اب التقارير لالجتماع السابع ت  تم تنسيق الترتيبات التعاقدية الخاصة بالمترجمين الشفويين وكُ و. والثمانينالسابع 

  .والثمانين مع مكتب األمم المتحدة في نيروبي

 تطوير قدرات الموظفين والتدريب

. عبر اإلنترنتمن الدورات التدريبية اإللزامية المقدمة من األمم المتحدة  ا  جميع الموظفين عددحضر  .14

 .تطوع أحد كبار موظفي البرامج للمشاركة في فرقة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لمكافحة العنصريةو

 :حضر العديد من كبار مسؤولي إدارة البرامج الحلقات الدراسية المقدمة عبر اإلنترنت التالية .15

  ،برنامج األمم التي نظمها تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة بروتوكول مونتريال

 (اليوئتديبي)المتحدة اإلنمائي 

 منظمة التي نظمتها ، 2021تتبع التقدم المحرز في توفير التبريد المستدام للجميع : آفاق التبريد

 الطاقة المستدامة للجميع 
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 التي نظمها ملخص لمؤتمر قمة المناخ التي عقدها القادة في يوم األرض، : تفريغ النتائج

 و تمويل المناخمستشار

 صيانة أنظمة التبريد A2L  ، معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد التي نظمها 

  ،الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبرنامج األمم التي نظمتها سوق ساخن للتبريد المتجدد

 المتحدة للبيئة، و منظمة الطاقة المستدامة للجميع 

 فاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرىاالتالمنظمات المعنية بالتعاون مع 

المنظمات ، أدرجت األمانة لمحة عامة كاملة عن حالة جميع المناقشات مع (ب) 79/1عمال  بالمقرر  .16

 .االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات المعنية األخرى في المرفق األول بهذه الوثيقةالمعنية ب

 المتعددة األطرافاالتفاقات البيئية 

 

 بروتوكول مونتريال

 

بناء على طلب فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واصلت األمانة تقديم ردود  .17

-2021لفرقة العمل بشأن األسئلة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

2023. 

 منظمات األمم المتحدة

 

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية

واصلت األمانة إجراء مناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وقدمت معلومات وتعليقات إضافية  .18

على مسودة نتائج تدقيق أعمال األمانة، والتي تهدف إلى تقييم كفاءة وفعالية تقديم الخدمات في األمانة للفترة 

األمانة اللجنة التنفيذية بنتائج المراجعة  وستبلغ. 2020كانون األول /مبرإلى ديس 2018كانون الثاني /من يناير

 .بمجرد اكتمالها

 كيانات أخرى

 حكومة فرنسا 

 

قدم كبير الموظفين، بناء على طلب مقدم إليه، معلومات وإجابات إضافية على األسئلة المتعلقة بتقييم  .19

 . رجعيالمساهمة الفرنسية في الصندوق المتعدد األطراف بأثر 
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 األول المرفق 

 

المشورة و/أو المعلومات المقدمة من أمانة الصندوق المتعدد األطراف 

 األطراف في بروتوكول مونتريالإلى الهيئات غير 
 

 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 .2018تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام ضمن 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

؛ والمبادئ التوجيهية بشأن تمويل التكنولوجيا غير الموجودة في المجال العام )المرفق الرابع عشر من الوثيقة 38/63و 

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

-، ونفخ التبغ، والهيدروفلوروكربونالمزودة بمقياس للجرعاتأكسيد الكربون السائل، أجهزة االستنشاق  المشروعات )ثاني

 ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، وقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون(.ولقطاع التبريد،  32

75 

 تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل

 86 .عامة على دعم الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ تعديل كيغالي في سياق مناقشة مسار عمل كيغاليالنظرة العرض بشأن 

مشاورات غير رسمية مع أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل بشأن مبادرة جديدة 

معنية بالتبريد الفعال التي تمت الموافقة عليها مؤقتا من فريق العمل التابع لتحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات 

بهدف تعزيز  أصحاب المصلحةدة في بناء قيادة رفيعة المستوى وتيسير التعاون بين المناخ قصيرة األجل من أجل المساع

كفاءة استخدام الطاقة المحسنة في قطاع التبريد أثناء تنفيذ البلدان التخفيض التدريجي لمواد التبريد بالهيدروفلوروكربون 

 بموجب بروتوكول مونتريال.

83 

تمدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخيارات لمشروعات إضافية لتوضيح لمحة عامة عن المشروعات اإليضاحية المع

التكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40وإحاطة عن الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزو .) ن الممولة من

الصندوق المتعدد األطراف؛ والفرص الممكنة لتحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل في 

على عملية  اتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ والدروس المستفادة من الصندوق المتعدد األطراف الممكن تطبيقه التيالبلدان 

 تمويل مشروعات تحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة األجل.االستعراض الفني ودورة 

75 

، لمحة عامة عن المشروعات اإليضاحية المعتمدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخيارات لمشروعات 72/40الوثيقة 

إضافية لتوضيح التكنولوجيات البديلة الصديقة للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

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

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة حتى اآلن.

74 

 مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

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

 األطراف ووثائق المعلومات األساسية.ومعلومات عامة عن الصندوق المتعدد 
75 

 االتحاد األوروبي/البرلمان األوروبي
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 االجتماع  مشورة األمانة/المناقشات التي أجرتها األمانة/التفاعل

اقشة ثنائية حول خالل اجتماع األطراف الخامس والعشرين، استلم كبير الموظفين طلبا من البرلمان األوروبي إلجراء من

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

مثلي البرلمان األوروبي ومقترحات لتقديم مساهمات إضافية لتمويل الفوائد المناخية. وبناء  على ذلك، قدم كبير الموظفين لم

 إحاطة موجزة توضح سير عمل الصندوق المتعدد األطراف.

71 

 الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية

 77 معلومات عن إنجازات الصندوق المتعدد األطراف وموجز للمشروعات المعتمدة التي نفذتها ألمانيا بصفتها وكالة ثنائية.

 مرفق البيئة العالمية

والنفايات"، تحقيق المنافع البيئية العالمية المتعددة من خالل اإلدارة الرشيدة للمواد الكيميائية "اشتركت األمانة في حلقة العمل بشأن 

 التي نظمها الفريق االستشاري العلمي والتقني ودعيت األمانة خالل المناقشة إلى اإلدالء بتعليقات بشأن التسربات المحددة، وخاصة فيما

 يتعلق باستنفاد األوزون.

86 

تعديل كيغالي في البلدان التعليقات على التداخالت المتعلقة باألنشطة التمكينية، والتعزيز المؤسسي والدعم للتصديق على 

 التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية واستعرض خطة عمل لطاجيكستان.
86 

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

 المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.
85 

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

استعراض مشروع واحد: تسريع اعتماد الراحة الحرارية المستدامة: االنتقال إلى مدن تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة 

 وقادرة على مواجهة تغير المناخ في الهند
82 

 إمكانيةاستعراض أربع مشروعات: إنجاز إزالة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدعم من تقنيات منخفضة 

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

ة دكنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية من المواد المستنفالهيدروكلوروفلوروكربونية في كازاخستان من خالل الترويج للت

؛ استكمال إزالة المواد ID 6090االحترار العالمي، ومشروع مرفق البيئة العالمية  إمكانيةلألوزون ومنخفضة 

ة دستنفالهيدروكلوروفلوروكربونية في طاجيكستان من خالل الترويج للتكنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية من المواد الم

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

ة دالهيدروكلوروفلوروكربونية في أوزبكستان من خالل الترويج للتكنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية من المواد المستنف

 .ID 6003ي، ومشروع مرفق البيئة العالمية االحترار العالم إمكانيةلألوزون ومنخفضة 

80 

استعراض المشروع المتعلق بإدخال بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الزراعة وفي قطاع ما بعد الحصاد في كازاخستان 

 (ID 9184)مشروع مرفق البيئة العالمية 
76 

من مرفق البيئة العالمية(؛ قدمت أفكار الستخدام تعليقات على اقتراح مشروع بروميد الميثيل في كازاخستان )بتمويل 

إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في البلدان الذين تمر اقتصاداتهم  6األموال في إطار مشروع مرفق البيئة العالمية رقم 

نتريال ومعلومات عن المناقشات التي أجريت في اجتماعات بروتوكول مو .5بمرحلة انتقالية غير المشمولين بالمادة 

 األخيرة بشأن مقترحات تعديل البروتوكول.

75 

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

 .مقابل سياسات الصندوق المتعد األطراف ومبادئه التوجيهية
72 

إلى  5الخامس واألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية الذي ُعِقد في الفترة من تلقت أمانة الصندوق دعوة لحضور االجتماع 

. وفي رسالة دعوة أخرى موجهة إلى كبير الموظفين الجديد، رحب المدير التنفيذي ورئيس 2013تشرين الثاني/نوفمبر  7

فاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال مرفق البيئة العالمية بتجديد التعاون السابق في تقديم المساعدة إلى األطراف للو

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

اجتماع المجلس بسبب األعمال التحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين؛ ومع ذلك، أفاد المدير التنفيذي بأنه يتطلع إلى 

 قابلتها بهدف تعزيز العالقة مع أمانة مرفق البيئة العالمية.م

71 
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تابع لمرفق البيئة العالمية شاركت األمانة في أحد اجتماعات الفريق االستشاري التقني المعني بالمواد الكيميائية والنفايات ال

موارد جديد السادس لتاللتقديم تعليقات على مشروع استراتيجية مجال التركيز للمواد الكيميائية والنفايات من أجل إرشاد 

 ببروتوكول مونتريال (. وتضمن مشروع االستراتيجية أنشطة مرفق البيئة العالمية ذات الصلةGEF-6مرفق البيئة العالمية )

69 

لمرفق البيئة العالمية بشأن القضايا األول التنفيذي  مسؤولمنذ االجتماع السابع والستين، حدث تبادل للمراسالت مع ال

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

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

68 

 حكومة فرنسا

وقّدم معلومات  شارك كبير الموظفين في مقابلة بشأن مقترح مشروع التقييم الالحق لمساهمة فرنسا في أمانة الصندوق

 إضافية كما ُطلب.
86/87 

زيارة مجاملة لوزارة االقتصاد والمالية الفرنسية. وشملت القضايا التي نوقشت، في جملة أمور، التعاون الثنائي من جانب 

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

 77 المساهمات اإلضافية في الصندوق المتعدد األطراف. طرائقمعلومات عن 

 صندوق المناخ األخضر

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

 28و 27الذي كان من المقرر عقده يومي اجتماع الصندوق التشاوري بشأن تطوير التوجيه القطاعي لكفاءة استخدام الطاقة 

 .19-بسبب جائحة كوفيد 2020 شباط/فبراير

85 

زار ممثل صندوق المناخ األخضر األمانة وعقد عددا من االجتماعات مع موظفي األمانة مما أتاح فرصة لتبادل المعلومات 

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

مناقشات غير رسمية بين كبير الموظفين ونائب األمين التنفيذي لصندوق المناخ األخضر بشأن المسائل التي تهم كال 

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

ق اإلبالغ عن التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة بما في ذلك الوثائق التالية: ائتتعلق 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 لتقديم معلومات عن ممارسات الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق باإلقراض الميسر والتكاليف اإلضافية. اتصال جماعي

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

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

وسياسة الصندوق المتعدد األطراف وإجراءاته ومبادئه التوجيهية ومعاييره؛  ؛وتشمل الوثائق المقدمة: تمهيد اللجنة التنفيذية

ئق ما والعرض المعنون "الصندوق المتعدد األطراف: الحوكمة ونموذج األعمال واإلنجازات والتحديات"؛ وأمثلة من وثا

وبرنامج عمل الرصد والتقييم وتقارير إنجاز المشروعات؛ وقوالب  ،ومقترحات المشروعات ،قبل الدورة لتخطيط األعمال

 وبرنامج عمل الرصد والتقييم. ؛خطة العمل والمبادئ التوجيهية لإلبالغ المرحلي؛ وتقريران لتقييم التعزيز المؤسسي

77 

ترتيبات قانونية مع الكيانات المنفذة وإنشاء نظام لإلبالغ المرحلي للصندوق المتعدد تجربة أمانة الصندوق في وضع 

 األطراف.
76 

 معلومات عن مؤشرات األداء الموضوعة للصندوق المتعدد األطراف؛

 ومعلومات عن المناقشات التي أجريت في اجتماعات بروتوكول مونتريال األخيرة بشأن اقتراحات تعديل البروتوكول؛

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

 الصندوق المتعدد األطراف وإجراءاته ومبادئه التوجيهية ومعاييره )الرصد والتقييم(؛ 

 وعرض حول بناء القدرات في إطار الصندوق المتعدد األطراف.

75 
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لة الصندوق الصندوق المتعدد األطراف وعينة من الوثائق الرئيسية بما في ذلك أنشطة األمانة وحاعرض تقديمي عن 

ن التفاصيل وعينة من مقترحات المشروعات وورقات السياسات. ومزيد م ،وخطط األعمال المجمعة والتقارير المرحلية

 والمناقشات حول الصندوق المتعدد األطراف.

74 

لسياسات اوتشغيل الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك عملية استعراض المشروعات ووضع نظرة عامة على أهداف 

 واالجتماعات وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.
72 

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

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

للصندوق المتعدد األطراف لم تتم الموافقة عليها بعد. ولم تتمكن أمانة الصندوق من حضور اجتماع مجلس اإلدارة، الذي 

ين األول، بسبب التحضير لالجتماع الحادي والسبعين. وأبلغت رسالة أخرى تشر/أكتوبر 10إلى  8انعقد في الفترة من 

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

طراف بموجب تعديل المقرر ، وذكرت أنه تمت الموافقة على صفة مراقب للصندوق المتعدد األ2014 شباط/فبراير 21إلى 

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

71 

 كلية غرينوبل للعلوم اإلدارية

معلومات عن سياسات وإجراءات الصندوق المتعدد األطراف وعملية الموافقة على المشروعات لدراسة منحنيات التعلم 

 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

التقت األمانة واألمين التنفيذي ألمانة األوزون بممثل وكالة الطاقة الدولية. وأوضحت األمانة العمل المتعلق بكفاءة استخدام 

الطاقة في سياق تعديل كيغالي. وذكر ممثل الوكالة الدولية للطاقة أن منظمته نفذت مجموعة من السياسات والمعايير المتعلقة 

ي مختلف البلدان وأتاحتهم لألمانة. وتقاسم الممثل أيضا تقريرا عن التبريد أعدته وكالة الطاقة بكفاءة استخدام الطاقة ف

 الدولية. 

83 

 وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة

أكملت األمانة استبيانا بخصوص استعراض السياسات والممارسات المستدامة بيئيا عبر المنظمات في منظومة األمم 

 المتحدة.
86 

ملخص حديث للمعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار الصندوق 

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

 .2016 تشرين الثاني/نوفمبر 7و

77 

ات منظومة منظمتعليقات على مسودة الوثيقة المعنونة "استعراض األنشطة والموارد المخصصة للتصدي لتغير المناخ في 

 األمم المتحدة؛

معلومات أساسية بما في ذلك ملخص للمساعدة التقنية والتمويل المقدم إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار 

 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.

"استعراض ما بعد مؤتمر التعليقات والتصويبات الوقائعية على المعلومات المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف في التقرير 

 لإلدارة البيئية داخل منظومة األمم المتحدة". 20ريو + 
72 
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لإلدارة البيئية داخل منظومة األمم  20المعنون "استعراض ما بعد مؤتمر ريو +  2013فيما يتعلق بالتقييم/االستعراض لعام 

لتمويل وعدد االجتماعات الصندوق ومستويات ا، زودت األمانة وحدة التفتيش المشتركة بمعلومات عن هيكل "المتحدة

ومستويات موظفي األمانة وتاريخ  ،والمشاركين في االجتماع وعملية الموافقة على المشروع وتكاليف الدعم، وخصائصها

وطرائق التنفيذ واالمتثال وإطار الحوكمة والتخطيط االستراتيجي والتآزر والتنسيق مع  2013-2006الموافقات من 

والتوزيع بين الجنسين  ،واإلدارة ،والدعوة والتوعية ،والتقييمات العلمية ،قات البيئية المتعددة األطراف األخرىاالتفا

 والتوازن الجغرافي للجنة التنفيذية واألمانة.

70 

 (K-CEPبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد )

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

وهي مبادرة جديدة توفر التمويل والتوجيه للكيانات التي تدعم البلدان في  -الصعيد الوطني للتبريد الفعال والصديق للمناخ 

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

بناء على طلب من األمانة لتوضيح ما إذا كانت مقترحات المشروع المقدمة ستشمل ضمانات لتجنب استيعاب تطبيقات 

؛ أكد برنامج كيغالي لكفاءة التبريد أنه إمكانية االحترار العالمي مرتفعة غازات التبريدالتبريد الموفرة للطاقة على أساس 

 رار العالمي من خالل مرفق دعم المساهمات.إمكانية االحت منخفضةسيتم تعزيز تقنيات 

85 

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

أحد موظفي لدور برنامج كيغالي لكفاءة التبريد في تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد، أجرت األمانة مكالمة هاتفية مع 

إلبالغه بالمدخالت التي قدمتها األمانة إلى البرنامج في المرحلة األولية من إنشائه وفهمها للربط بين أنشطة ليمتد إتاد 

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

 الهيدروفلوروكربونية. 

84 

 80 المشاركة غير الرسمية لخبرات الصندوق المتعدد األطراف.استمرار 

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

يناير/كانون الثاني  26األمانة في زارا المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والتبريد فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي، 

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

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

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

وعرضا يلخص كيفية عمل الصندوق المتعدد األطراف ومبادئ توجيهية  ؛وشملت المعلومات المقدمة تمهيد اللجنة التنفيذية

 ؛لخاصة بتقارير إنجاز المشروعاتوالنماذج 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

التبريد في تكييف هواء  غازاتفرص ومخاطر تحسين الكفاءة وتحول  بشأنقدمت األمانة تعليقات على مشروع تقرير 

 الغرف.
80 

 مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية

( وشرح لألداة )ملف PDF( والكتيب )Excelمؤشر التأثيرات المناخية للصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك األداة )ملف 

Word .) 
81 

 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

، تلقت األمانة دعوة من حكومة اليابان لحضور مؤتمر المفوضين العتماد وتوقيع اتفاقية ميناماتا 2013 تموز/في يوليه

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

 تتمكن األمانة من الحضور.

71 

 (MOPAN)شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف 

استالم تقرير التقييم الخاص بالصندوق متعدد األطراف، يتم تنظيم اجتماع افتراضي ألمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة عقب 

بين األمانتين بشأن تقييم الصندوق متعدد لتقديم التقرير إلى اللجنة التنفيذية ومن المقرر إجراء مناقشة ثنائية  (MOPAN)األطراف 

 .األطراف والمنهجية المستخدمة والمرونة المحتملة لتكييفه مع نوع المنظمة التي سيتم تقييمها في المستقبل
86 
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 االجتماع  مشورة األمانة/المناقشات التي أجرتها األمانة/التفاعل

ن أمانة الصندوق مشروع تقرير التقييم وأدخلت تصويبات فعلية وقدمت تعليقات بشأنه. وأرسلت رسالة متابعة بي األمانة استعرضت

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

 .اللجنة التنفيذية
86 

ير االستشاري إضافية بشأن المسائل المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف إلى الخب األمانة معلومات وإيضاحاتقدمت 

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

ألخيرة من اإلعداد ارت إلى أن مشروع تقرير التقييم في مرحلته ، والتي أشاالشبكةأجرت األمانة مناقشات أخرى مع أمانة 

 وسيُقد م إلى األمانة الستعراضه قبل تقديمه إلى الحكومات األعضاء.

85 

ممثلو أمانة برنامج تقييم المراقبة اإلدارية وأمانة مقدم الخدمات اللذين يقومون بإجراء التقييم. وقدم كبير األمانة زار 

عن الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الحوكمة ونموذج العمل واإلنجازات. وعقد ممثلو شبكة تقييم  الموظفين عرضا

أداء المنظمات المتعددة األطراف عددا من االجتماعات مع موظفي األمانة. وأُبلغت األمانة أيضا باالجتماعات التي نظمها 

وقدمت األمانة بيانات االتصال بأعضاء اللجنة التنفيذية، وسيتم  المقيّمون مع جميع وكاالت الصندوق المنفذة األربعة.

 االتصال ببعضهم لتقديم مدخالت لعملية التقييم.

84 

، حيث تم تقديم مقدمة عن الصندوق. أداء المنظمات المتعددة األطراف حضرت األمانة اجتماعا في أمانة شبكة تقييم

التقييم ألصحاب المصلحة المعنيين؛ واالختالفات الرئيسية بين الصندوق  وأجريت مناقشات حول جملة أمور من بينها نطاق

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

 فيذية.للزيارة االستهاللية ألمانة الصندوق، واحتمال االحتياج إلى فريق التقييم لحضور لجنة تن

83 

شبكة اتخذت قرارا بتقييم لرسالة واردة من أمانة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف تبلغ فيها بأن اللجنة التوجيهية ل

 الصندوق المتعدد األطراف في دورة التقييم التالية.
82 

 (SUN) األمم المتحدة المستدامة

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

وعرضت األمانة كيفية  .2019تشرين 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 

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

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

 وعرض أعمال هذا المكتب على الموظفين.

84 

 مراجعو الحسابات في األمم المتحدة

على األسئلة واإليضاحات لتيسير عملية المراجعة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة  واإلجاباتتوفير المعلومات والوثائق 

 1لفترة من لالداخلية والتي تهدف إلى تقييم كفاءة وفعالية تقديم الخدمات في األمانة إلى الصندوق متعدد األطراف 

 .2020 كانون األول/ديسمبر 31إلى  2018 كانون الثاني/يناير

86 

أساسية عن الصندوق المتعدد األطراف ومعلومات أخرى بما في ذلك، من بين أمور أخرى، البيانات المالية معلومات 

وتقرير  ؛المؤقتة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف؛ وتقرير عن المساهمات والمصروفات

 دليل السياسات واإلجراءات. ؛ ورابط2015مرحلي؛ وبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

75 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

والصحة، شعبة  ئيةايالكيمالمواد جنبا إلى جنب مع أمانة األوزون، قدمت أمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى فرع 

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

المعلومات المتعلقة بما يلي: اإلزالة السريعة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتعديل كيغالي فيما يتعلق بالمواد 

؛ 2018وفقا لمنشور أصدره مونتزكا وآخرون في عام  11-الهيدروفلوروكربونية، وزيادة انبعاثات الكلوروفلوروكربون

 لرقابة في بروتوكول مونتريال وإبالغ البيانات.االمتثال لتدابير او

82 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

تعليقات على مشروع الملخص الفني لفوائد التخفيف من اإلجراءات والمبادرات والخيارات لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة 

 غير ثاني أكسيد الكربون 
74 
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لحضور الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم  2013 تشرين األول/في أوائل أكتوبرتلقت األمانة دعوة 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة التاسعة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول كيوتو الذي 

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

وأبلغ كبير الموظفين أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بأنه ال يستطيع الحضور بسبب األعمال 

التحضيرية لالجتماع الحادي والسبعين. وبعد اإلشارة إلى دعوة أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

طراف الخامس والعشرين، اقترح عقد اجتماع غير رسمي الستغالل الفرص المحتملة للتعاون بين لحضور اجتماع األ

األمانتين. ورد األمين التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بأن منسق برنامج التخفيف والبيانات 

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

 التي يمكن أن تتعاون بها األمانتان في المستقبل عند الحاجة. وسائلوالتقى ممثلو األمانتين وناقشوا بشكل غير رسمي ال

71 

 جامعة بريستول

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

بلدا  119المبلغ عنه في الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي أجريت في  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

تحديث مصفوفة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف للجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية 

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