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  .الخامس والستين للجنة التنفيذية في بالي
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  مقدمة 
 

  .تعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية .1

  االخطار بمقررات االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية
 
الذي ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53( تنفيذيةاالجتماع الرابع والستين للجنة التم إرسال تقرير  .2

يحتوي على مقرراته إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الرابع والستين ووضع 
وباالضافة إلى ذلك،  .ليزية والفرنسية واألسبانيةكواإلن والصينية على موقع ويب الصندوق المتعدد األطراف بالعربية

ل المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في التنفيذ والتأخيرات في تقديم الشرائح تم إرسا
وأرسلت وثيقة ما بعد . لى الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات العالقةإو 5بلدا من البلدان العاملة بالمادة  71السنوية إلى 

بع والستين بواسطة البريد اإللكتروني إلى جميع المشاركين في االجتماع توجز المقررات المتخذة في االجتماع الرا
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلرسالھا إلى الشبكات اإلقليمية ووضعت على موقع  األوزوناالجتماع وإلى فرع اعمال 

  .ويب الصندوق المتعدد األطراف

 )ج(64/6المقرر (تنسيق اإلبالغ عن التقدم المحرز 
 
، اتفقت األمانة والوكاالت المنفذة على عقد مؤتمر فيديوى لتحديد طابع ومحتوى )1)(ج(64/6عمال بالمقرر  .3

وتوقيت حالة المعلومات التى تقدم في التقارير المرحلية بينما يجرى استكشاف طرق لمزيد من تنظيم وتنسيق اإلبالغ 
لم يتم عقد المؤتمر  ف غير متوقعة،ظروونتيجة ل. عن التقدم المحرز إلى اللجنة التنفيذية عبر طيف من التقارير

الفيديوى وستقدم الوثيقة اآلن إلى االجتماع السادس والستين بدال من االجتماع الخامس والستين كما طلب المقرر 
 ).2)(ج(64/6

  االشتراكات غير المسددة لالتحاد الروسي
  
لخزانة عن االشتراكات غير في االجتماع الثاني والستين، أبلغ كل من كبير موظفي الصندوق وأمين ا .4

. 2011المسددة لالتحاد الروسي، معربان عن األمل بعقد اجتماع مع السلطات المعنية في االتحاد الروسي في عام 
وأرسلت األمانة مذكرا إلى ممثل االتحاد الروسي يتعلق بدعوة ممثلين عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة 

ي لالجتماع مع رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة وأمانة األوزون للمشاركة المالية في االتحاد الروس
وتلقت . في اجتماع على ھامش االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال في بالي، إندونيسيا

لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة  التعاون الدولي إدارةمن مدير  2011تشرين األول /اكتوبر 26مانة رسالة في األ
وبالرغم من أن وزارة المالية الروسية لم تكن في موقف . المشاورات انزارة ووزارة الخارجية ستحضرويؤكد أن ال

وزارة الموارد القانونية ونائب مدير إدارة االقتصاد والمالية في  اإلدارةممثل، شعرت أن مدير  يمكنھا من إرسال
وأرسل مدير إدارة التعاون الدولي دعوة لعقد جولة ثانية من االستشارات . سيعوضان ھذا الغياب الطبيعية والبيئة

  .الرسمية، ستتضمن وزارة المالية الروسية، في موسكو

  إعداد االجتماع الخامس والستين المھام عنداستعراض 
 
 .إعداد االجتماع الخامس والستين عنداضطلعت األمانة بالمھام التالية  .5

  ة الموارد والتخطيطحال

  رصدة وتوافر الموارداأل
 

، استعرضت األمانة األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/4إلعداد الوثيقة   6
لوكالة مرتبطة باألموال المتبقية من لبھا من المشروعات المنتھية التي تحتفظ بھا الوكاالت وأي تكاليف دعم 
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وتشمل الوثيقة حساب مجموع مبلغ الموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع . هالمشروعات المنتھية ھذ
  .الخامس والستين بعد األخذ في االعتبار إعادة األرصدة للمشروعات المنتھية وتحويل المبالغ

  
  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 2014-2011خطط أعمال الفترة 

  
استعراض األمانة لحالة تنفيذ خطة أعمال الفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5تعرض الوثيقة   7

في خطط األعمال والمخصصات الخامس والستين على ضوء استعراض التقديمات إلى االجتماع  2011-2014
المواد ة أما بالنسبة لخطط إدارة إزال. والموافقات في االجتماعين الثالث والستين والرابع والستين 2014-2011للفترة 

نة بقيم خطط األعمال عقب االنتھاء مقترحة مقار/قيم تمويل موصي بھا ، تشمل قسما عنالھيدروكلوروفلوروكربونية
    . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلخطط إدارة إزالة من استعراض المشروعات ومشاريع االتفاقات المصاحبة 

في تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة القادمة لبروتوكول  5المادة حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وتوقعات بلدان 
  مونتريال

 
 5تحديثا لحالة وتوقعات امتثال البلدان العاملة بالمادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/6تشمل الوثيقة   8

ي تخضع لمقررات الت 5وتشمل معلومات عن البلدان العاملة بالمادة . التي تخضع لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال
األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال؛ بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك تحليال عن بيانات 

ومشروعات  استھالك المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع؛ معلومات عن المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ
ثيقة أيضا إلى أمانة األوزون إلرسالھا إلى االجتماع السابع واألربعين وأرسلت الو. طلب لھا تقارير حالة اضافية

  .لبروتوكول مونتريالبناء على إجراء عدم االمتثال  يةللجنة التنفيذ

  الرصد والتقييم
  
التقرير الجامع النتھاء المشروعات، محلال النتائج   UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/7تعرض الوثيقة   9

مشروعا غير استثماري قدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة منذ االجتماع الثاني  71استثماريا ومشروعا  12الشاملة في 
مشروعا جامعا النتھاء المشروعات لمشروعات استثمارية  24وما يزال . 2010تشرين الثاني /والستين في نوفمبر

فادة المتعلقة بتنفيذ خطط إدارة وھناك موجز بمرفق الوثيقة بالدروس المست. مشروعا غير استثماري معلقة 95و
. النتھاء المشروعات ةرير الجامعاالتقاإلزالة النھائية وخطط إدارة سوائل التبريد ومشروعات بروميد الميثيل في 

شكال لتقرير مشروعات اتفاقات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/8، تعرض الوثيقة )ج(62/6وردا على المقرر 
  .ات بين األمانة والوكاالت المنفذةمتعددة السنوات وضع عقب المناقش

  
الوثيقة (، أعدت الدراسة المكتبية بشأن تقييم االتفاقات متعددة السنوات 63/11طبقا للمقرر    10

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/9 ( وتشمل الوثيقة دراسة . 2011كجزء من برنامج عمل الرصد والتقييم لعام
اتفاقا متعدد السنوات مولت حتى  160بلدا من مجموع  32سنوات في أتفاقا متعدد ال 36وثائق من عينة تتكون من 

  .وعدد من مصادر المعلومات ذات العالقة 2010كانون األول /ديسمبر
  

التي تحتوى على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/10أعد أيضا كبير موظفي الرصد والتقييم الوثيقة   11
عقب طلب من االجتماع الثالث )" 2000(دليل : فدة لألوزونآلئحة للرقابة على المواد المستن"استعراض للمطبوع 

لترخيص وناظم لم اللرجوع إلى المطبوع قبل تقديم مقترح منقح لتقييم نظ كبير موظفي الرصد والتقييموالستين إلى 
الوثيقة ( 2012للمواد المستنفدة لألوزون ومشروع برنامج عمل للرصد والتقييم لعام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/11 .(  
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  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا ذات متطلبات إبالغ محددة
  

استعراض وتعليقات األمانة عن على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/12 & Add.1تحتوى الوثيقة   12
ات التقارير المرحلية المعلقة بشأن تنفيذ خطط اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النھائية وخطط القطاع ومشروع

واستثمارية، وحيث تحتوى على متطلبات إبالغ محددة في االتفاقات وفي لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  بيانية ل
وتشمل أيضا . المقررات ذات العالقة للجنة التنفيذية المتخذة بين االجتماعات التاسع والخمسين إلى الرابع والستين

قييما عن التقدم المحرز في المشروع الشامل الحالل ت UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/12 & Add.1الوثيقة 
وافق عليه االجتماع السابع  الذي) الصين والھند وإندونيسيا واألردن وماليزيا والفلبين وتونس(مبردات المباني 

  .واألربعين

  استعراض المشروعات
  

ات عن التقديمات التي تشمل موجزا باالحصائي UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/13أعدت األمانة الوثيقة   13
لتمويل من وكاالت ثنائية ومنفذة بما في ذلك اتفاقات لطلبا  115وتلقت األمانة . التي تلقتھا الوكاالت المنفذة والثنائية

دارة إل ةخط 17: وشمل التقديم. دوالرا أمريكيا 110 602 792متعددة األطراف جديدة ومشروعات وأنشطة تبلغ 
المواد دارة إزالة إل ةخط 17للبلدان المستھلكة ألحجام منخفضة و روكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوإزالة 

المواد لبلدان غير مستھلكة ألحجام منخفضة؛ خطة قطاعية واحدة إلزالة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
دة التقنية ؛ من المذيبات للصين؛ نشاطان لبروميد الميثيل لبلد واحد؛ برنامج واحد للمساع الھيدروكلوروفلوروكربونية

لدعم المؤسسي؛ أنشطة من تعديالت على برنامج اتجديد ل امشروع 14وشريحة واحدة لمشروع إزالة موافق عليه؛ 
. نديبي واليونيدو والبنك الدولي؛ برنامج المساعدة على االمتثال لليونيبئعمل ألربع وكاالت؛ وحدات أساسية لليو

إلى نظر اللجنة  74مشروعا ونشاطا وإحالة  17فقة الشاملة على وعقب استعراض األمانة، تمت التوصية بالموا
دوالرا  44 720 888والستين  الخامسوبلغ مجموع التمويل المطلوب في االجتماع . التنفيذية على نحو منفرد

  .أمريكيا

لفترة الثالث واليونيدو والبنك الدولي ونظام التكاليف اإلدارية  لليوئنديبي 2012ساسية لعام األتكاليف الوحدة 
  )3)(ج( 64/25و ) ج(62/25المقرران ( 2014-2012سنوات 

 
التي تعرض استعراضا لبيانات ميزانية الوحدة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20أعدت األمانة الوثيقة   14

فيه ن وتقييم المدى الذي يمك 2012نديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام ئاألساسية والتكاليف اإلدارية األخرى لليو
في خيارات  أيضا وتنظر. 2012لتغطية التكاليف المتوقعة في عام  2011توافر الموارد للتكاليف اإلدارية في عام 

ووضع ). 3)(ج(64/6و) ج(62/25على ضوء المقررين  2014-2012لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 
  .2011تشرين األول /أكتوبر 6ل مؤتمر فيديوي عقد في القسم األخير من الوثيقة مع الوكاالت المنفذة من خال

  )62/61و 61/45المقرران (من أجل تصنيع البدالت الحرارية  األدواتبإعادة تجھيز التكاليف االضافية المتعلقة 
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/53، أعدت األمانة الوثيقة 62/61و) ج(61/45وردا على المقررين   15
عن مستوى التكاليف االضافية المتعلقة بإعادة تجھيز األدوات لتصنيع أنابيب وزعانف البداالت الحرارية لتنظر فيھا 

  .اللجنة التنفيذية
  

  مؤشر األثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف
  

 األثر على المناخ مؤشر  المناقشة بشأن، الذي قررت اللجنة التنفيذية بموجبه مواصلة 64/51عمال بالمقرر   16
مؤشر األثر على الخامس والستين، أعادت األمانة إصدار التقرير بشأن  اللصندوق المتعدد األطراف في اجتماعھ

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/54باعتباره الوثيقة  المناخ  للصندوق المتعدد األطراف
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  قطاع اإلنتاج
  

الجتماع الفريق  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنتاج أعدت األمانة عددا من الوثائق عن مسائل إزالة إ  17
ويشمل اجتماع الفريق . الفرعي بشأن قطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية

عدت وأ. استشاري بالدراسة قيامللمراجع التقني لقطاع اإلنتاج في الصين من خالل  المؤقتالفرعي عرضا للتقرير 
على أساس  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألمانة أيضا مشروع مقرر بشأن مبادئ توجيھية لقطاع إنتاج 

  .المناقشات السابقة وكذلك الوثائق بشأن مسائل اإلزالة لقطاع اإلنتاج في الصين والھند
  

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف
  

التي أعدھا أمين الخزانة مع حسابات عام  2010النھائية لعام استعرضت األمانة الوثيقة بشأن الحسابات   18
الوثيقة (لألمانة وأكد على التغييرات منذ عرض الحسابات المؤقتة في االجتماع الرابع والستين  2010

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56 .( وتشير الوثيقة إلى األعمال المتخذة فيما يتعلق بتسجيل آلية معدالت
بند لباب منفصل في الحسابات وكذلك تسجيل العائدات من المشروعات الثنائية نقدا كجزء من الصرف الثابتة ك

تسوية حسابات الصندوق المتعدد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/57ويرد في الوثيقة  .التسديد مقابل التعھدات
  .األطراف

  
  ق ألمانة الصندو 2014والمقترحة لعام  2013و 2012 لعاميالميزانيات المنقحة 

  
إلدخال التكاليف التشغيلية  2012تنقيح ميزانية عام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58تشمل الوثيقة   19

وتعرض أيضا الميزانيتين . 2011لألمانة مع المستوى المنخفض الشامل بالمقارنة بالتكاليف الموافق عليھا لعام 
. 2014تغطى تكاليف الموظفين لعام  2014عام للتكاليف الموظفين وتقترح ميزانية  2013و 2012المنقحتين لعامي 

الذي طلبت فيه اللجنة التنفيذية من األمانة مواصلة رصد ) ب(60/49وتعرض الوثيقة أيضا تقريرا طبقا للمقرر 
  .تكاليف الموظفين لتقييم المعدل المالئم للزيادة

  
لثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إلى االجتماع ا

  مونتريال
 

عمال باختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف، أعدت األمانة مشروع تقرير إلى االجتماع   20
التي تحتوي على مقررات اتخذتھا ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/59الوثيقة (الثالث والعشرين لألطراف 

وسيجرى تحديث الوثيقة لتضم أي . والرابع والستين والثالث والستين الثاني والستين اعاتھااجتماللجنة التنفيذية في 
  .تعليقات والمقررات التي تتخذ في االجتماع الخامس والستين عقب ذلك االجتماع

  الوثائق وأوراق السياسة التي أعدتھا أمانة الصندوق
 

  :الخامس والستين، أعدت أمانة الصندوق ما يليمن بين الوثائق المقدمة للنظر فيھا في االجتماع   21

 جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح 
 أنشطة األمانة 
  باالشتراك مع أمين الخزانة(حالة االشتراكات والمصروفات( 
 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد 
  والتأخيرات في تقديم الشرائح 2014-2010خطط أعمال الفترة 
 في تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة القادمة  5روعات المتأخرة وتوقعات بلدان المادة حالة تنفيذ المش

 لبروتوكول مونتريال
  2011التقرير الجامع النتھاء المشروعات لعام  
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 شكل تقرير االنتھاء لمشروعات االتفاقات متعددة السنوات 
 دراسة مكتبية بشأن تقييم مشروعات االتفاقات متعددة السنوات 
 2000(دليل : آلئحة للرقابة على المواد المستنفدة لألوزون"ير عن استعراض وثيقة تقر(" 
  2012مشروع برنامج عمل للرصد والتقييم لعام 
 تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا ذات متطلبات إبالغ محددة 
 نظرة شاملة على المسائل التي حددت خالل استعراض المشروعات 
 التعاون الثنائي 
 نديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي ئعلى برامج عمل اليو 2011عليقات وتوصيات على تعديالت عام ت

 )وثائق 4(
  2012تعليقات على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 
  إلدارية ونظام التكاليف ا نديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدوليئليول 2012تكاليف الوحدة األساسية لعام

 ))3)(ج(64/6و) ج(62/25ن االمقرر( 2014- 2012 لفترة الثالث سنوات
  صحائف تقييم المشروعات والتعليقات والتوصيات بشأن المشروعات واألنشطةالمقدمة إلى االجتماع

 )وثيقة 31(الخامس والستين 
  62/61و 61/45المقرران (التكاليف االضافية المتعلقة بإعادة تجھيز األدوات لتصنيع المبدالت الحرارية( 
  63/62و 62/62و 59/45المقررات (تقرير عن مؤشر األثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف 

 )64/51و
 تقرير الفريق الفرعي بشأن قطاع اإلنتاج 
 باالشتراك مع أمين الخزانة(  2010الحسابات النھائية لعام( 
  59/50المقرر (تسوية الحسابات( 
 ألمانة الصندوق 2013والمقترحة لعام  2012و 2011حة لعامي الميزانيات المنق 
  مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إلى االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في

 .بروتوكول مونتريال
  
  

  التعاون مع االتفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات األخرى
 

سلسلة من المقابالت الشخصية مع  في نيويورك بإجراءة لخدمات الرقابة الداخلية يقوم مكتب األمم المتحد  22
وعلى نحو محدد أكثر، سيتناول ھذا . وتحديد معالم التقييم القادم لليونيباألفراد الرئيسيين للمساعدة في حصر النطاق 

جزء من العملية، وك. نسبة لواليته أو أھدافهألداء برنامج اليونيب بال) بما في ذلك األثر(التقييم عالقة وكفاءة وفاعلية 
مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في في المؤتمر الفيديوي مع فريق من  الصندوق شارك كبير موظفي

 .2011أيلول /في سبتمبر نيويورك

سع من خبراء كجزء من العملية االستشارية مع مدى وا الصندوق تم إجراء مقابلة شخصية مع كبير موظفي  23
تقييم : بروتوكول مونتريال واالقتصاد األخضر"بروتوكول مونتريال لتوفير مدخالت لتقرير اليونيب القادم 

 ".المساھمات والفوائد المشتركة لالتفاقات متعددة األطراف

 .قدمت أمانة الصندوق أيضا معلومات ووثائق لتقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال  24

  ات التى تم حضورھا والبعثات المضطلع بھااالجتماع
  

  )2011أيلول /سبتمبر 8-2(طھران، جمھورية إيران االسالمية 
 

، نيابة عن أمانة الصندوق، بيانا في االحتفال ألقىحيث  الصندوق بزيارة طھران قام نائب كبير موظفي  25
ورية إيران االسالمية واجتماع الوعي بشأن لجمھ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبمناسبة بدأ 
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وباالضافة إلى . االنتقال إلى منتجات أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد المشاركة في احتفاالت يوم األوزون، شارك أيضا في عدد من االجتماعات المتعلقة بتنفيذ 

  .وكلوروفلوروكربونيةالھيدر

  )2011أيلول /سبتمبر 25-18(بالي، إندونيسيا 
  

قام كبير الموظفين اإلداريين وإدارة الصندوق مع موظف تكنولوجيا المعلومات بزيارة بالي للمرة الثانية منذ   26
مسائل تشمل غيرت حكومة إندونيسيا مكان االجتماع، حيث كان من الضروري تقييم مناسبة المكان الجديد وتناول 

اتفاق الحكومة المضيفة والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات الجتماع دون أوراق واألسعار الخاصة للحجرات 
  .وتخصيص مساحة لالجتماع والمكاتب وموظفي الدعم المحليين

  
    )2011أيلول /سبتمبر 30-26(نيروبي، كينيا 

  
  .مع المساعد اإلداري اجتماع فريق اإلدرة اإلدارية لليونيب كبير الموظفين اإلداريين وإدارة الصندوقحضر   27

  
  )تشرين األول/أكتوبر 7- 5(و بورت أف سبين، ترينيداد وتوباغ

  
حضر كبير موظفي إدارة البرنامج االجتماع المشترك لشبكات أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي لموظفي   28

وعقد أيضا عددا من المناقشات مع البلدان . لجنة التنفيذيةاألوزون لعرض مقررات االجتماع الرابع والستين ل
  .والوكاالت فيما يتعلق بالتقديمات إلى االجتماع الخامس والستين

  
    )2011تشرين األول /أكتوبر 29-21(ھرارى، زمبابوى 

  
ليزية كشارك موظف إدارة البرنامج في االجتماع المشترك لشبكة موظفي األوزون المتحدثين باالن  29

  .والمتحدثين بالفرنسية في أفريقيا حيث قدم عرضا عن المقررات األخيرة للجنة التنفيذية
  

  التوظيف
  

في قائمة الخبراء، وخاصة  إلدراجھمخبراء في الرصد والتقييم : طلبات لما يلي قبول عنأعلنت األمانة    30
  .في منطقة آسيا يقيمونير خبير في تصميم وتصنيع سوائل تبريد لمبدالت حرارية ھوائية ومحرري تقار

  
  الجتماع الخامس والستون للجنة التنفيذيةلعداد اإل
  

 Sanur Beachتمت الترتيبات اللوجستية لالجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية الذي يعقد في فندق   31
Hotel وة إلى أعضاء اللجنة وأرسلت رسائل الدع. تشرين الثاني/نوفمبر 17إلى  13، بالي، إندونيسيا في الفترة من

التنفيذية ورئيس مكتب االجتماع الثاني والعشرين لألطراف ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ والمدير التنفيذي 
لليونيب واألمين التنفيذي ألمانة األوزون والوكاالت المنفذة والمنظمات غير الحكومية والوفود المدعومة على نحو 

وزون، قدمت األمانة مشروع اتفاق البلد المضيف إلى حكومة إندونيسيا يحتوى على وبالتعاون مع أمانة األ. مشترك
  .المتطلبات المالية واللوجستية لعقد االجتماع في بالي بدال من مونتريال

  
  أنشطة المعلومات

  
جستية ليزية والفرنسية واألسبانية ومعلومات لوكواالنوالصينية تم إنشاء موقع يحتوى على وثائق بالعربية   32

وباالضافة إلى ذلك، أنشأ موقع، يقتصر . عن االجتماع الخامس والستين على موقع ويب الصندوق المتعدد األطراف
  .على أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة، الجتماع الفريق الفرعي بشأن قطاع اإلنتاج



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/2 
 
 

8 

  
دئ التوجيھية التالية لالجتماع الخامس استعرضت أمانة الصندوق وحدثت قواعد البيانات والوثائق والمبا  33

  :والستين
  

 2011تموز /جرد للمشروعات الموافق عليھا حتى يولية  
  2011تموز /يوليةصحائف بموجزات للبرامج القطرية حتى 
  2011تموز /يوليةسياسات وإجراءات ومبادئ توجيھية ومعايير حتى 
  2011تموز /يوليةخطط ومشروعات إزالة حتى 
  2011تموز /يوليةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى زالة دارة إإلخطط.  

  
  

---- 
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