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  إخطار بمقررات االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية

الذي يتضّمن ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62(ُأرسل تقرير االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية   .1
اآلخرين في االجتماع الثاني والستين، وتم وضعه على إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، والمشترآين  ،مقّرراتها

وعالوة على ذلك ُأرسلت المقررات المتعلقة . موقع الصندوق المتعدد األطراف على شبكة اإلنترنيت واإلنترانيت
ئية ، وإلى الوآاالت الثنا5من بلدان المادة  58بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى 

وأرسلت بالبريد اإللكتروني وثيقة الحقة لالجتماع توجز المقررات المتخذة في االجتماع الثاني . والمنفذة المعنية
) يونيب(والستين، إلى جميع المشارآين في االجتماع وإلى شعبة عمليات األوزون التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

  . للصندوق المتعّدد األطراف لُتحال الحقًا إلى إنترانيت وشبكة ويب

أو الوآاالت /ومقررات تتطلب بعض اإلجراءات من رئاسة اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة التنفيذيين واألمانة 
  المنفذة

توجيهات إلى أمين الخزانة لتحويل أموال إلى الوآاالت المنفذة األربع بشأن التخصيصات  األمانة أرسلت  .2
معادلة موافقات المشروعات الثنائية مقابل إسهامات البلدان لفي االجتماع الثاني والستين و الصافية الموافق عليها

  .المعنية

  )62/23و 62/22، 62/20المقررات (تعبئة الموارد لمكاسب هيدرو آلورو فلورو آربون المشترآة 

أن المقترحات المتعلقة ورات بش، ُعقدت استشارات في ما بين الّد 62/23و 62/22، 62/20للمقررات وفقًا   .3
بتعبئة الموارد لمكاسب هيدرو آلورو فلورو آربون المشترآة، في وقت سابق لالجتماع الثالث والستين، ترأستها بعثة 

  .وقد أنشأت األمانة موقع إنترانيت مع منتدى للمناقشة ووثائق معلومات أساسية لتسهيل العملية. سويسرا

  ة إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية للصينطخاستشارات في ما بين الدروات بشأن 
  ))ج( 62/60المقرر (

من الصين وأعضاء اللجنة التنفيذية المعنيين عقد استشارات في ما بين الدورات ) ج( 62/60طلب المقرر   .4
واستجابة  .والستين بشأن إزالة هيدرو آلورو فلورو آربون في الصين بهدف تسهيل المناقشات في االجتماع الثالث

تعلمهم فيها باالستشارة في ما بين  2011للمقرر المذآور أعاله وّجهت األمانة رسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 
، اتخذت حكومة الصين ستنادًا إلى األجوبة التي وردتوا. الدورات، وتطلب أسماء الممثلين الذين يعتزمون الحضور

ووّجهت رسائل دعوة إلى أعضاء  2011شباط /فبراير 24إلى  22االستشاري في بيجين، من التدابير لعقد االجتماع 
فضًال عن ذلك، ُوّجهت دعوة إلى آّل من الوآاالت المنفذة تطالب بحضور . اللجنة التنفيذية الذين يعتزمون الحضور

البرامج بصفتهما من  وحضر االجتماع نائب آبير الموظفين وآبير مسؤولي إدارة. ممثل واحد عن آل منها
ومن أجل تسهيل عملية االستشارات أنشأت األمانة موقع إنترانيت يتضمن ). 23راجع الفقرة (المسؤولين ذوي الخبرة 

وثائق المشروع التي قّدمتها الوآاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة نيابة عن حكومة الصين لتنظر فيها اللجنة التنفيذية 
. 1الضميمة و،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26والستين، وأّمنت نسخة مدمجة من وثائق في اجتماعها الثاني 

  .والعروض التي ُأجريت خالل االجتماع االستشاري ُنشرت هي أيضًا على موقع إنترانيت

  )62/63المقرر (المراجعة التقنية في الصين 

ة لقطاعها اإلنتاجي، بادرت أمانة الصين إلجراء مراجعة تقنيالموافقة على طلب من حكومة  في أعقاب  .5
  يروبيتريات التابع لألمم المتحدة في نوقد ُقّدمت مجموعة عروض لمكتب المش. الصندوق بعملية التعاقد

وخالل مهمتها إلى نيروبي أجرت آبيرة مسؤولي التنظيم اإلداري وإدارة . 2011آانون الثاني /يناير 31في 
  .في محاولة للتعجيل في عملية المشتريات) 24الفقرة راجع (، متابعة لهذه القضية وقالصند
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تقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن التقّدم المحرز لتخفيض انبعاثات المواد الخاضعة 
  للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع

اإلنترانيت مفتوحًا أمام جميع أعضاء  ، منتدى مناقشة على موقعها في62/68أنشأت األمانة، وفقًا للمقرر   .6
اللجنة التنفيذية، لتمكين األعضاء من توفير جولة أولى من االنطباعات بشأن تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع 
الحادي والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في تخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة 

وقارنت األمانة االنطباعات المقّدمة ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/Inf.2(خدامات عوامل التصنيع من است
ووضعت نسخة منقحة من الوثيقة على اإلنترانيت لتلّقي مزيد من التعليق من  2010آانون األول /ديسمبر 19بحلول 

ُأرسلت النسخة المنقحة للتقرير إلى أمانة  ومع إتمام هذه العملية. 2011آانون الثاني /جانب أعضاء اللجنة في يناير
األوزون لتضمينها من جانب لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي، في التقرير المشترك المطلوب في المقرر 

3/XXI لالجتماع الحادي والعشرين لألطراف.  

  للتحضير لالجتماع الثالث والستين  ّماتاستعراض المه

  .التالية تحضيرًا لالجتماع الثالث والستين مهّماتاألمانة باللقد اضطلعت   .7

  حالة الموارد والتخطيط

  األرصدة وتوافر الموارد

راجعت األمانة األرصدة الملتزم بها من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/4تحضير الوثيقة  من أجل  .8
المتبقية من تلك المشروعات مشروعات متممة تحتفظ بها الوآاالت وأي تكاليف مساندة الوآاالت المرتبطة بالصندوق 

وتتضمن الوثيقة حسابًا للمجموع العام للموارد المتوافرة للجنة التنفيذية لتحصل على الموافقة في االجتماع . المتممة
  ).2011آذار /مارس 11دوالر أمريكي بتاريخ  139.253.870(الثاني والستين 

احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوآول  من حيث 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 
  مونتريال

وأعّدت األمانة تحديثًا . تسعة أجزاء UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/6تتضمن الوثيقة المعروضة في   .9
 التي تخضع لمقررات 5بشأن بلدان المادة  46/4و) ب( 32/76تلبية للمقررين  5بشأن حالة امتثال بلدان المادة 

األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال، والبيانات بشأن تنفيذ البرامج القطرية، ومعلومات عن مشروعات 
وهي تتضمن أيضًا أقسامًا تتعلق بتنمية خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو . ذات تأخيرات في التنفيذ

، 2007المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية المتفق عليها عام  آربونية، وحالة تنفيذ تدابير رقابة خطة إدارة إزالة
لبرنامج القطري، والتبليغ المعتمد على الموقع اإللكتروني، والمناقشات بشأن لتمويل المشترك، والشكل المقّرر لوا

  .2009مؤشرات أداء 

  2014 -  2011خطط األعمال لفترة 

ذة، مراجعة لخطط أعمالها، بما في ذلك التمويل من أجل إزالة أجرت أمانة الصندوق وآذلك الوآاالت المنف  .10
هيدرو آلورو فلورو آربون، واالتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية، والتخلص من المواد المستنفدة 

وخطة ). 27راجع الفقرة ( 2011آانون الثاني /يناير 28إلى  26لألوزون خالل اجتماع تنسيق عقد في مونتريال من 
، بل تتضمن أيضاًَ أنشطة )2) (س( 60/5وحسب عمًال بالمقرر  2014إلى  2011الوآاالت ال تتناول السنوات من 

، 2014 – 2011وأعّدت األمانة نسخة مجّمعة لخطط أعمال الوآاالت الثنائية والمنفذة لفترة . 2014مخّططة لما بعد 
خطط األعمال على ضوء المقررات المتخذة عام  ، تحّلل UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7 في إطار الوثيقة
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والمبادئ التوجيهية لهيدرو آلورو  2014 - 2010، وبخاصة بالنسبة للمقررات ذات الصلة بخطط أعمال 2010
  .فلورو آربون

  تنفيذ البرامج

  الرصد والتقييم

، هو الوثيقة 2012 و 2011برنامج عمل للرصد والتقييم لـ  مشروع تّم إعداد  .11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13 استنادًا إلى المناقشات التي جرت في االجتماع الثامن والخمسين بشأن ،

والمناقشات األخرى التي أجراها آبير مسؤولي الرصد ) 58/5المقرر (االحتياجات القصيرة األجل والمتوسطة األجل 
  .والتقييم مع مختلف األوساط المعنية

  تأخيرات تقديم الشرائح السنوية

 61/5الستين وفقًا للمقرر األمانة معلومات عن تقديم الشرائح السنوية المستحقة لالجتماع الثالث و أعّدت  .12
 التي، وأحاطت علمًا بأن أربعًا من الشرائح الخمس UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/14ي الوثيقة ، ف)و(

  .آانت مستحقة، قد تّم تقديمها

  تبليغ محددةاستعراض المشروعات الموافق عليها بشروط 

تتضمن مراجعة األمانة وتعليقاتها بشأن التقارير المرحلية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/15إن الوثيقة   .13
وقد قّدمت . حيث شروط التبليغ المحددة مضمنة في االتفاقات المتعددة السنوات المماثلةالمتعلقة بتنفيذ المشروعات 

قطاعية في قطاع /خطط إدارة إزالة نهائية/أربع خطط إزالة وطنية(الوآاالت الثنائية والمنفذة ثمانية مشروعات 
لورو يدرو آلورو فهاالستهالك، وبرنامج إزالة هالونات، وخطتا إزالة بروميد ميثيل، ومشروع تدليلي واحد ل

نفدة التقارير المرحلية على ضوء مقترحات المشروعات األصلية، وبيانات المواد المست ونظرت األمانة في). آربون
من بروتوآول مونتريال، والمقررات ذات الصلة التي  7لألوزون التي قّدمتها آّل من الحكومات بموجب المادة 

  .األطرافاتخذتها اللجنة التنفيذية واتخذها اجتماع 

  المشروعات استعراض

ت عن التي تضمنت مخططًا تمهيديًا وإحصاءا UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/16أعّدت األمانة الوثيقة   .14
ها من الوآاالت المنفذة والثنائية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو التي تّم تسّلم 111ت التمويل الـ طلبا

 688.157.691، تبلغ ة الموافق عليها، والمشروعات واألنشطت المتعددة السنواتآربونية الجديدة، وشرائح االتفاقا
من خطط إدارة إزالة المواد  22وقد تضمن التقديم . ندة الوآالة حيث ُيطّبق ذلكدوالر أمريكي بما في ذلك تكاليف مسا

الهيدرو آلورو فلورو آربونية لبلدان االستهالك المنخفض؛ وخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية 
د هيدرو آلورو فلورو ؛ وسبع خطط إدارة إزالة موا5من أطراف المادة  12لبلدان جزر المحيط الهادئ تشمل 

من خارج خطة آاملة (خطط إزالة قطاعية لهيدرو آلورو فلورو آربون وآربونية لغير بلدان االستهالك المنخفض؛ 
والمذيبات  مشروعات تدليل في قطاعات الرغاوى، بما في ذلك )المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية ةإلدارة إزال

ستثماري مستقّل في قطاع األيروسول في المكسيك؛ مشروعات تجريبية وخدمات التبريد من الصين؛ ومشروع ا
عشرة طلبات تجديد وأنشطة إزالة آلورو فلورو آربون لبلدين؛ وإلتالف المواد المستنفدة لألوزون في بلدين؛ 

  .ذات الصلةمن وآاالت ثنائية ومنفذة  مشروعًا غير استثماري 14مؤسسي؛ ولمشروعات التعزيز ال

 مشروعًا ونشاطًا قيمتها 17 بالموافقة الشمولية على يأوصاب عملية استعراض المشروعات، في أعق  .15
دوالر أمريكي ،  644.154.233اإلجمالية  مشروعًا ونشاطًا قيمتها 90على و، دوالر أمريكي 1.290.147اإلجمالية 
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مستوى اإلجمالي للموارد المتاحة للموافقات وال. بما في ذلك تكاليف مساندة الوآاالت قّدمت لتنظر فيها اللجنة التنفيذية
آذار /مارس 9دوالر أمريكي ابتداء من  139.253.870هو  من جانب اللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والستين،

2011 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/4 (دوالر أمريكي المطلوب  167.035.210غ ، وهو مبلغ أدنى من مبل
  .في االجتماع نفسه

  بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونيةقاعدة 
  )59/7المقرر (

لقد ُأعّد تقرير بشأن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو   .16
  .59/7وفقًا للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/57فلورو آربونية هو الوثيقة 

  )62/62و 59/45المقرران (ناخية بشأن اآلثار الُم مؤشر الصندوق المتعدد األطراف

بشأن اآلثار في االجتماع الثاني والستين تّم نشر نسخة تجريبية عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف   .17
وفي أعقاب إرجاء النظر في التقرير بشأن الخبرة . على موقع لشبكة إنترانيت ليتابعها أعضاء اللجنة التنفيذية ناخيةالُم

إلى االجتماع الثالث والستين، ) MCII(ناخية بشأن اآلثار الُمالمكتسبة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف 
وقع، وفتحت منتدى للمناقشة لتمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من أضافت األمانة عددًا من الوثائق األساسّية على الم

التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/58وقد ُألحقت التعليقات بالوثيقة . التعليق وتبادل المعلومات بشأن النموذج
  .ُقّدمت إلى االجتماع الثالث والستين

  قطاع اإلنتاج

إنتاج آلورو فلورو آربون من أجل اجتماع الفريق الفرعي  األمانة عددًا من الوثائق عن مسائل إزالة أعّدت  .18
وبإمكان أعضاء اللجنة . المعني بقطاع اإلنتاج الذي سينعقد على هامش االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية
  .التنفيذية أن يطلعوا على وثائق قطاع اإلنتاج على موقع إنترانيت للصندوق المتعدد األطراف

  سياسة عامة أعدتها أمانة الصندوقوثائق وأوراق 

  :في االجتماع الثالث والستين، أعّدت أمانة الصندوق الوثائق التاليةفيها من بين الوثائق المقّدمة ليتّم النظر   .19

  جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛ •
  أنشطة األمانة؛ •
  ؛)باالشتراك مع أمين الخزانة(حالة المساهمات والمصروفات  •
  قرير عن األرصد وتوافر الموارد؛ت •
  ؛2011توافر التدفقات النقدية لميزانية عام  •
  من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  •

  الرقابة التالية لبروتوآول مونتريال؛
  ؛للصندوق المتعدد األطراف 2014 – 2011خطة األعمال المجمعة لفترة  •
  ؛2014 – 2011تعليقات على خطط أعمال الوآاالت لفترة السنوات  •
  ؛2012و 2011مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين  •
  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛ •
  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة؛ •
  اض المشروعات؛نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعر •
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  التعاون الثنائي؛ •
  ؛)وثائق 4(تعليقات وتوصيات بشأن برامج عمل يونيب، يوئنديبي، يونيدو والبنك الدولي  •
أوراق تقييم المشروعات، وتعليقات وتوصيات بشأن المشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع  •

  ؛)وثيقة 34(الثالث والستين 
  ليشتي؛ –طري لتيمور تعليقات وتوصيات بشأن البرنامج الق •
تقرير عن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو  •

  ؛)59/7المقرر (فلورو آربونية 
  ).62/62و 59/45المقرران (ناخية بشأن اآلثار الُمتقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف  •

  ومع منظمات أخرى تعددة األطرافتفاقات بيئية أخرى متعاون مع ا

تلّقت أمانة الصندوق من المدير التنفيذي ليونيب دعوة لتقديم التعليقات على الوثيقة   .20
UNEP/GC.26/INF/21    »ألطرافتطّور العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة ا 

وفي إجابتها أعربت أمانة الصندوق عن انشغالها بشأن التذييل رقم . »نفيذي مذآرة من المدير الت: التي يديرها يونيب
عن الوثيقة اآلنفة الذآر الذي يشير إلى آون مجلس مراجعي الحسابات قد شكك في تضمين  9على الصفحة  10

صندوق أوصى أن يكون الالصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف في البيانات المالية ليونيب، وأنه 
من دون توضيح بأن له  » على انفراد زء ال يتجزأ من يونيب، أو أن يقّدم مصّنفًا بطريقة قانونية آج«  االستئماني 

وفي . UNEP/GC.26/INF/21مقّدر ضمنًا في موضع آخر من الوثيقة  وضعًا خاصًا من ضمن يونيب آما هو
صندوق المتعدد األطراف مع تلك التي ليونيب سُتقّرر أشار يونيب أن مسألة تجميع حسابات ال 1للمراجعين إجابته

وذّآرت أمانة الصندوق يونيب بالنظام الخاص ). IPSAS(وتبدأ مع تنفيذ المعايير المحاسبّية الدولية للقطاع العام 
  وقد تّم عندئذ إصدار تصويب. للصندوق المتعدد األطراف

ندوق المتعدد األطراف قد اسُتبعد من الئحة االتفاق أن الص التي أفاد) .UNEP/GC.26/INF/21/Corrالوثيقة (
  .البيئي المتعدد األطراف، على أساس عالقته المختلفة الواضحة مع يونيب

  المنجزةحضور االجتماعات والبعثات 

  آبيرة الموظفين للصندوق المتعدد األطراف مهّمات

  )2011شباط /فبراير 25 – 21(نيروبي، آينيا 

الدورة  مسؤولي التنظيم اإلداري وإدارة الصندوق ةآبيرأيضًا  تحضرت آبيرة موظفي الصندوق وحضر  .21
 24إلى  21ليونيب الذي انعقد من  )GC/GMEF(الوزاري العالمي  المنتدى البيئي/دارةالسادسة والعشرين لمجلس إ

ة ـة بالوثيقـة المتعلقـّورات المسألـة تطـن متابعـا مـوعالوة عن تمّكنه. 2011شباط /فبراير
UNEP/GC.26/INF/21  ع آبار أعاله، آانت لدى آبيرة الموظفين أيضًا فرصة المناقشة م 20المذآورة في الفقرة

  .مسؤولي يونيب لقضايا نيروبي المتعلقة بأمانة الصندوق المتعدد األطراف مثل التعيينات المعلقة للموظفين

  

______________  

1 A/65/5/Add.6 : آانون األول /ديسمبر 31التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة لفترة السنتين التي انتهت في
  جلس مراجعي الحساباتوتقرير م ،2009
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  )2011آذار /مارس 25 – 24(آاتماندو، نيبال 

تشارك آبيرة الموظفين في مهمة االمتثال في نيبال لمعالجة المسائل المتعلقة بخطتها إلدارة إزالة  سوف  .22
لى آبيرة الموظفين، إوإضافة . هيدرو آلورو فلورو آربونية وتصديق حكومة نيبال على تعديل آوبنهاغنالمواد ال

وستنعقد االجتماعات . سيكون من بين أعضاء البعثة األمين التنفيذي ألمانة األوزون، وممثلون عن يوئنديبي ويونيب
لك أمين مجلس الوزراء، وسعادة وزير البيئة مع مسؤولين حكومّيين آبار متداخلين في عملية التصديق بما في ذ

بهدف تشجيع نيبال للتصديق على التعديالت المتبقية لبروتوآول مونتريال، ) وزارة الصناعة(وأمين خلية األوزون 
  .وضمان التزام سياسي قوي في اتجاه االمتثال وإزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية

  موظفين آخرين مهّمات

  )2011شباط /فبراير 24 – 22(لصين بيجين، ا

رات بالنسبة لخطة ما بين الّدوومسؤول آبير عن إدارة البرامج مشاورات  حضر مساعد آبيرة الموظفين  .23
  ).4راجع الفقرة (إدارة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية للصين آمسؤولين ذوي خبرة 

  )2011شباط /فبراير 26 – 22(نيروبي، آينيا 

مهمتها في نيروبي التقت آبيرة مسؤولي التنظيم اإلداري وإدارة الصندوق مسؤولين من بعثة حكومة  لخال  .24
إندونيسيا لمناقشة مسائل تتعلق باالجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية، بما في ذلك اتفاق الحكومة المضيفة 

وقد أتاحت المهمة إلى نيروبي مناسبة للتعجيل . اليوالصندوق المشترك ومهمة أمانات األوزون لتقّصي الوقائع، إلى ب
بعملية المشتريات المتعلقة بالمراجعة التقنية لقطاع اإلنتاج ومتابعة عدد من المسائل اإلدارية التي تشمل استكمال 

  .عملية تعيين مسؤول رئيسي عن البرامج

  )2011آذار / مارس 4 –شباط / فبراير 28(بالي، إندونيسيا 

التنظيم اإلداري وإدارة الصندوق إلى بالي، مع  مسؤولي لدعوة من حكومة إندونيسيا، سافرت آبيرةتلبية   .25
المسؤول المساعد عن تكنولوجيا المعلومات في أمانة األوزون لتقييم مرافق شؤون المؤتمرات الجتماعات بروتوآول 

  .وصالحية عقد اجتماع إلكتروني تشرين الثاني،/ مونتريال في نوفمبر

  مساهمات في الشبكات اإلقليمية وغير ذلك من االجتماعات ذات الصلة

أوردت األمانة تقديمًا شامًال بشأن مقّررات حديثة للجنة التنفيذية لفريق برنامج المساعدة على االمتثال   .26
كاريبية الناطقين من أجل اجتماع مسؤولي شبكة األوزون ال) المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والمنطقة الكاريبية(

  .في أنتيغوا وبربودا 2010آذار / مارس 4إلى  1باالنكليزية المنعقد من 

  اجتماع تنسيق مشترك بين الوآاالت

بالنسبة للتحضيرات لالجتماع الثالث والستين، عقدت الوآاالت المنفذة وأمانة الصندوق المتعدد األطراف   .27
وآان من بين . 2011 نون الثانيآا/يناير 28إلى  26يال من اجتماع تنسيق مشترك بين الوآاالت في مونتر

االجتماع  حوأتا). ألمانيا واليابان(المشارآين موظفو أمانة وممثلون عن الوآاالت المنفذة األربع وعن وآالتين ثنائيتين 
األعمال  متطلبات خططوالتخطيط المالي، /للمشارآين مناقشة مجموعة منّوعة من المسائل شملت تخصيص الموارد

للبيانات، وحساب مكاسب المناخ في خطط األعمال، والمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو 
تسويات لخطط األعمال استنادًا إلى مقررات قائمة للجنة التنفيذية، والشكل المقرر لبيانات البرنامج وفلورو آربونية، 

ة للبرنامج القطري على الويب، واإلزالة المعجلة للمواد الهيدرو آلورو فلورو القطري، واستعمال البوابة اإللكتروني
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آربونية في وقت سابق للجدول الزمني الذي اتفق عليه األطراف في اجتماعهم التاسع عشر، وبرنامج عمل الرصد 
ناقشة مؤشر لجرد وقد جرت أيضًا م. والتقييم، والشكل المقرر إلتمام المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات

وجدوى التكاليف للمصّنعين في بلدان االستهالك  ،المشروعات الموافق عليها للتأثير على المناخ، وتعبئة الموارد
  .و آلورو فلورو آربون في الصينما بين الدورات بشأن مقترحات هيدرالمنخفض، والمشاورات في 

  تقرير مرحلي بشأن التوظيف واالختيار

. انة الصندوق عملية االختيار لمرآز المسؤول الرئيسي إلدارة البرامج، واختيار المرشحلقد أنجزت أم  .28
 والتوصية بشأن المرشح المختار هي حاليًا مع يونيب في نيروبي بانتظار معلومات أساسية من هيئة االستعراض

  .المرآزية وموافقة المدير التنفيذي

  تدريب الموظفين

التي  »األخالقيات والنزاهة المهنية في عملنا اليومي : العمل معًا«  دورة تدريب اشترك جميع الموظفين في   .29
اشترك عدد  2010آانون األول /وفي ديسمبر. أمانة الصندوقمقّر في  2010آانون األول /ديسمبر 14انعقدت في 

مت مع منظمة الطيران دورة تدريب بشأن استعمال اإلسعافات األولية ومزيل الّرجفان ُنظفي من الموظفين أيضًا 
  .المدني الدولي، وآالة األمم المتحدة الرئيسية في مونتريال

  التحضير الجتماعات اللجنة التنفيذية

لقد تم إجراء الترتيبات اللوجستية لالجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية، الذي سُيعقد في مقّر منظمة   .30
وقد ُأّمنت رسائل دعوة وآلمات المرور . 2011نيسان /أبريل 8إلى  4من  ،آندا ،الطيران المدني الدولي في مونتريال

لالطالع على وثائق االجتماع على موقع إنترانيت ألعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس مكتب االجتماع الثاني والعشرين 
مانة األوزون، وللوآاالت لألطراف، ولرئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ، وللمدير التنفيذي ليونيب، ولألمين التنفيذي أل

  .والمنظمات غير الحكوميةالمنفذة 

  أنشطة إعالمية

رنسية واإلسبانية، وموجز لقد تم نشر تقرير االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية بالعربية واالنكليزية والف  .31
وقد ُأنشئ ). www.multilateralfund.org(لالجتماع، على موقع الويب العام للصندوق المتعدد األطراف  الحق

وقد . موقع لالجتماع الثالث والستين على اإلنترانيت ليتضمن وثائق ومعلومات لوجستية لالجتماع الثالث والستين
د البيانات، والوثائق وراجعت أمانة الصندوق وحّدثت قواع. ُوضعت وثائق للتوزيع العام على موقع الويب العام

   :والمبادئ التوجيهية العملية تحفيزًا لالجتماع الثالث والستين

  ؛2010آانون األول /جرد المشروعات الموافق عليها ابتداء من ديسمبر •
  ؛2010آانون األول /أوراق موجز البرنامج القطري ابتداء من ديسمبر •
  ؛2010آانون األول /تداء من ديسمبرمبادئ توجيهية ومعايير، ابوإجراءات، وسياسات عامة،  •
  ؛2010آانون األول /خطط ومشروعات إزالة، ابتداء من ديسمبر •
 ؛2010آانون األول /خطط ومشروعات إزالة مواد هيدرو آلورو فلورو آربونية ابتداء من ديسمبر •
 ).2011(الكتّيب األولي للجنة التنفيذية  •
  

____  
  




