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

 بمقررات االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذيةإخطار 
  
)، المحتوي على UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54إن تقرير االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية ( .2

مقررات اللجنة التنفيذية، أُرسل إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع السادس 
وعالوة على ذلك، أُرسلت  .وضعه على موقع الصندوق المتعدد األطراف على شبكة اإلنترنيتوالستين، وتّم 

 50المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في التنفيذ والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، إلى 
ت بالبريد اإللكتروني وثيقة الحقة لالجتماع توجز ، وإلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية. وأُرسل5من بلدان المادة 

المقررات المتخذة في االجتماع السادس والستين، إلى جميع المشاركين في االجتماع، وإلى شعبة عمليات األوزون 
 ً ً إلى الشبكات اإلقليمية، وُوضعت أيضا دوق الصن في موقعالتابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب) لتُحال الحقا

 إنترنيت. على شبكةالمتعدد األطراف 
  

 مساھمات االتحاد الروسي المعلقة
 

مسؤولي التنظيم اإلداري وإدارة الصندوق،  ةقامت كبيرة الموظفين وكبير 2012أبريل/ نيسان  27في  .3
وممثلون ليونيب، بصفته أمين الخزانة، ببعثة إلى االتحاد الروسي لإلبقاء على زخم المحادثات بشأن مساھمات 
االتحاد الروسي المعلقة التي بدأت في ھوامش االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال في بالي 

(المدير)،  Nuritdin Inamov السيد بممثلين عن ثالث وزارات رئيسية في االتحاد الروسي: اواجتمعوبإندونيسيا. 
(مركز التنسيق التفاقات األوزون والمستشار) من دائرة التعاون الدولي لوزارة الموارد  Sergey Vasiliev والسيد

 Oleg مالية الدولية، وزارة المال؛ والسيدمدير دائرة العالقات ال Andrey Bokarev الطبيعية والبيئة، والسيد
Shamanov وقد رّكز السيدمن وزارة الشؤون الخارجية . Nuritdin Inamov  التزام االتحاد الروسي الكامل على

اد الروسي في حبھذا الصدد أعرب أيضاً عن اھتمام االتوبأھداف بروتوكول مونتريال، وللصندوق المتعدد األطراف. 
 .في اللجنة التنفيذيةعضواً  حأن يصب

 
أن االتحاد الروسي عازم على بدء تسديد تعھّداته للصندوق المتعدد  Andrey Bokarevأفاد السيد  .4

بعد استكمال العملية الحكومية الداخلية والتنظيم اإلداري، وأن يقّدم المساھمة األولى  2013األطراف ابتداء من عام 
ندوق المتعدد في أقرب وقت ممكن في الربع األول من تلك السنة. وفي وقت الحق وقّع كال الممثلَين عن الص

ً يعكس ھذا الناتج "باألطراف، يونيب كأمين خزانة، وحكومة االتحاد الر أن ممثلي االتحاد الروسي وسي، اتفاقا
، 2013المفّوضين قد عبّروا عن النيّة للبدء في تسديد الدفعات المستحقة للصندوق المتعدد األطراف ابتداء من عام 

في المستقبل مرتبطة بالتعھدات المعلقة لسنوات سابقة، وأن قرار حكومة  شرط أالّ تكون مساھمات االتحاد الروسي
وھنالك نسخة من االتفاق  "2013االتحاد الروسي المطلوب سيصدر في الوقت المناسب لضمان دفع مساھمة عام 

 .الموقع معلقة بھذه الوثيقة تحت المرفق األول
 
سي أن أمين الخزانة، بالتشاور مع األمانة، قد أدخل وكمتابعة للبعثة أعلمت األمانة ممثلي االتحاد الرو .5

وقبل  2012لتصنيف المساھمة الروسية المعلقة منذ عام  مصطلحات جديدة في حسابات الصندوق المتعدد األطراف،
ً إلى  ذلك، كمقبوضات مشكوك فيھا، ومن غير المتوقع تحصيلھا كما تّم التعھّد بھا. وأرسلت أمانة الصندوق أيضا

تستشھد  2013د الروسي ما يلي: المنھجية في حساب التعھدات السنوية لالتحاد الروسي؛ قائمة الحساب لعام االتحا
 بالمقرر المناسب الجتماع األطراف؛ والتفاصيل المصرفية للصندوق المتعدد األطراف.
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 استعراض المھّمات للتحضير لالجتماع السابع والستين

 
 التالية تحضيراً لالجتماع السابع والستين.لقد تولّت األمانة المھمات  .6
  

  حالة الموارد والتخطيط
  

  األرصدة وتوافر الموارد
  
راجعت األمانة األرصدة الملتزم بھا وغير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4من أجل تحضير الوثيقة  .7

الملتزم بھا، من مشروعات متممة تحتفظ بھا الوكاالت، وأيّة تكاليف مرتبطة باألموال المتبقية من تلك المشروعات 
ً للمجموع اإلجمالي للموارد المتاحة للجنة التنفيذية من أجل الموافقات في االجتماع  المتممة. وتتضمن الوثيقة حسابا

   سابع والستين.ال
  

  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  2014-2012خطط أعمال 
 
أعّدت األمانة تقريراً عن األوضاع القائمة لتخطيط األعمال، على ضوء المقررات والموافقات في االجتماع  .8

والستين والتخصيصات السادس والستين، والتقديمات والتوصيات/ االقتراحات من أجل التمويل إلى االجتماع السابع 
ً معلومات بشأن التأخيرات في تقديم  53/3. وعمالً بالمقرر 2014-2012في خطط أعمال  (ج) تقّدم الوثيقة أيضا

ً مع المقرر  أعمالھا للتأكد من أن  ة(ج)، تقريراً من حكومة ألمانيا بشأن تسوية خط 66/6المشروعات، وتمشيا
- 2012مجموعة التخصيصات الثنائية أللمانيا لفترة السنوات الثالث المستوى اإلجمالي ألنشطتھا كان من ضمن 

2014. 
 
ً لقيمة األشطة في خطة أعمال  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5الوثيقة  تتضمن .9 ً حسابا لم  2012أيضا

 تكن قد قُّدمت ألي من االجتماعين السادس والستين والسابع والستين. وتختتم الوثيقة بمالحظات وتوصيات.
 

 تقارير األوضاع القائمة واالمتثال
 

ً للمقرر  .10 (ب)، إن المعلومات التي كان يُنتظر تقديمھا تحت بند جدول األعمال "تقرير عن تنفيذ  66/16وفقا
من حيث  5المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة" و"حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 

دابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال" قد أُبلغ عنھا في وثيقة جديدة "تقارير عن احتماالت تحقيق االمتثال لت
 األوضاع القائمة واالمتثال".

 
ً ألوضاع امتثال بلدان المادة  "إن "التقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال .11 بتدابير رقابة  5تتضمن تحديثا

الخاضعة لمقررات األطراف، وتوصيات من لجنة التنفيذ بشأن  5بلدان المادة  نبروتوكول مونتريال؛ ومعلومات ع
االمتثال؛ وبيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك تحليل لبيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون عن كل 

عن  قطاع، فضالً عن قسم يعالج مواصفات برامج إزالة المواد المستنفدة لألوزون على صعيد وطني؛ ومعلومات
ومشروعات طُلبت من أجلھا تقارير إضافية عن األوضاع؛ وتقارير عن  ،مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ

 مشروعات تدليل تتعلق بھيدرو كلورو فلورو كربون، وأنشطة تعبئة موارد.
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 تحديث خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات

 
ً  62/5عمالً بالمقرر  .12 - 2013سنوات للسنوات لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث  أعّدت األمانة تحديثا

. 2015-2013تقديم التوجيه، بالنحو المناسب، من أجل إعداد خطة أعمال للصندوق المتعدد األطراف لفترة ، ل2015
تحتوي على نظرة عامة لألوضاع القائمة الستھالك وإنتاج مواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7والوثيقة 

وتحليالً لالستھالك واإلنتاج لكّل  ،5دة لألوزون، باستثناء المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في بلدان مادة مستنف
. وھي تعرض أيضاً تحليالً 5فئة من فئات المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية التي تستھلكھا و/أو تنتجھا بلدان مادة 

، 5ھا بلدان مادة بلتزمت اأساس ھيدرو كلورو فلورو كربون التي موجزاً لمستويات التخفيض من استھالك خطوط 
وموجزاً لمستوى التمويل الذي سبق االتفاق عليه من حيث المبدأ من أجل إزالة جميع المواد المستنفدة لألوزون، بما 

 .يةفي ذلك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربون
  

  تنفيذ البرامج
  

  الرصد والتقييم
 

أعّد المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم االختصاصات المنقحة من أجل تقييم  66/12عمالً بالمقرر  .13
) . والمسؤول UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8 ) (الوثيقةمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية

ً الوثيقة  عن الدراسة التي تورد تقريراً  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9الرئيسي للرصد والتقييم أعّد أيضا
النظرية عن تقييم أجھزة اإلستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. والدراسة النظرية ھي المرحلة األولى من تقييم إلزالة 
المواد الكلورو فلورو كربونية في قطاع أجھزة اإلستنشاق المزودة بمقياس للجرعات حصل على الموافقة في 

 5إلى استعراض للمشروعات التي أُجريت في عيّنة من بلدان المادة  )، وھي تستند65/9االجتماع الخامس والستين (
 تصنع أجھزة اإلستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. 

  
 2011ديسمبر/ كانون األول  31التقارير المرحلية حتى 

 
جمعت األمانة وحلّلت بيانات مالية من الوكاالت المنفذة والثنائية، وأوجزت التقّدم الذي أُحرز في  .14
. والوثيقة 2011ديسمبر/ كانون األول  31شروعات واألنشطة التي يدعمھا الصندوق المتعدد األطراف حتى الم

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10 م التنفيذ على المستوى القطري، وموجزاً عن تنفيذ األنشطة تقدُّ تورد موجزاً ل
 زائد تعليقات األمانة وتوصياتھا. ،2011لغاية نھاية 

 
  2011خطط األعمال لعام تقييم تنفيذ 

  
ً لخطط أعمال  أّعدت .15 الخاصة بالوكاالت المنفذة، مستندة إلى مؤشرات األداء التي  2011األمانة تقييما

، 2011، واألھداف التي اعتمدتھا اللجنة لخطط أعمال 47/51، والترجيح في المقرر 41/93اعتُمدت في المقرر 
وكاالت المنفذة والتقارير المالية المرفوعة إلى االجتماع السابع وتقّدم ال ،10/63إلى  7/63بواسطة المقررات 

ً تحليالً لالتجاھات لكّل من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16والستين للجنة التنفيذية. وتعرض الوثيقة  أيضا
منفذة استناداً ألداء الوكاالت ال مؤشرات األداء التسعة المستخدمة في تقييمات للسنوات السابقة، ونتائج التقييم النوعي

 .الوطنيةإلى ُمدخالت تم تسلّمھا من مسؤولي وحدات األوزون 
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  2014- 2012خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 

  
أعّدت األمانة وثيقة أوردت خياَرين لنظام التكاليف اإلدارية للوكاالت  66/17و 65/18عمالً بالمقّرّرين  .16

الذي جرت مناقشته في االجتماع السادس والستين، بالمقارنة مع النظام الحالي. والوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17  تقييم التكاليف اإلدارية مع متوسط الدخل ً السنوي لفترة الثالث تتضمن أيضا

 .2014- 2012سنوات 
 

  استعراض المشروعات
 

التي تضمنت الخطوط العامة واإلحصاءات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18أعّدت األمانة الوثيقة  .17
طلب تمويل من وكاالت ثنائية ومنفذة بما في ذلك  57والثنائية. وتلقّت األمانة  الوكاالت المنفذةللتقديمات التي أرسلتھا 

دوالراً أمريكياً. وبعد االستعراض  359.541.653فاقات جديدة متعددة السنوات، ومشروعات وأنشطة بلغت قيمتھا ات
لتنظر فيھا اللجنة  19مشروعاً ونشاطاً أوصي بالموافقة عليھا موافقة شمولية، وُحّول  27الذي أجرته األمانة، ھنالك 

المتبقية. والتمويل اإلجمالي المطلوب في االجتماع السابع  11التنفيذية. وقد جرى سحب المشروعات واألنشطة الـ 
دوالر أمريكي ذو صلة بقطاع إنتاج ھيدرو  75.250.000دوالراً أمريكياً من بينھا مبلغ  91.641.646والستين بلغ 

 كلورو فلورو كربون.
 

لم تبرز اية مسائل سياسة عامة جديدة خالل عملية استعراض المشروعات. إالّ أن الوثيقة  .18
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18  عن "تعظيم المنافع المناخية الناتجة عن إزالة المواد الھيدرو ً تتضمن قسما

نظر فيه في اجتماعھا السابع كلورو فلورو كربونية في قطاع خدمة التبريد" الذي وافقت اللجنة التنفيذية متابعة ال
 ).66/20والستين (المقرر 

 
 2011الحسابات المؤقتة لعام 

 
، والوكاالت 2011استعرضت األمانة الوثيقة المتعلقة بالحسابات المؤقتة للصندوق المتعدد األطراف لعام  .19

). UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/35المنفذة األربع وأمانة الصندوق، التي أعّدھا أمين الخزانة (الوثيقة 
 سوف تُقّدم إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية. 2011النھائية لعام  والحسابات

  
 توزيع الوثائق السّرية

 
ً مع المقرر  .20 ، التي تورد نظرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/36أعدت األمانة الوثيقة  66/55تمشيا

لوثائق والتداول بالمواّد السرية. وقد تضمنت الوثيقة أمثلة عّدة عامة على الممارسات العامة والقرارات بشأن توزيع ا
 عن توزيع وإدارة المواد السرية من جانب اللجنة التنفيذية.

  
 قطاع اإلنتاج

 
أعّدت األمانة عدداً من الوثائق بشأن مسائل إزالة إنتاج ھيدرو كلورو فلورو كربون، من أجل اجتماع الفريق  .21

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھوامش االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية. 
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  وثائق وأوراق سياسة عامة أعّدتھا أمانة الصندوق
 

 :الصندوق الوثائق التالية من بين الوثائق التي قُّدمت ليُنظر فيھا في االجتماع السابع والستينأعّدت أمانة  .22
  

 جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛ 
 أنشطة األمانة؛ 
 حالة المساھمات والمصروفات (أُعّدت بالتعاون مع أمين الخزانة)؛ 
 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ 
  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛ 2014-2012خطط أعمال 
 تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال؛ 
  ؛62/5(المقرر  2015-2013تحديث  خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات( 
 ؛66/12) (المقرر ةاختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثاني( 
 تقييم مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛دراسة نظرية ل 
  ؛2011ديسمبر/ كانون األول  31التقرير المرحلي المجّمع حتى 
  تعليقات وتوصيات بشأن التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية، يوئنديبي، يونيب، يونيدو والبنك  

 وثائق)؛ 5الدولي (
  ؛2011عام تقييم تنفيذ خطط أعمال 
  ؛)66/17و 65/18(المقرران  2014- 2012خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 
 نظرة عامة على القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات؛ 
 التعاون الثنائي؛ 
 ) 4تعليقات وتوصيات بشأن التعديالت على برامج العمل ليوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي 

 ثائق)؛و
  أوراق تقييم المشروعات، وتعليقات وتوصيات بشأن المشروعات واألنشطة المقّدمة إلى االجتماع

 وثيقة)؛ 11السابع والستين (
  59/45تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ (المقررات 

 )؛66/53و 65/48و 64/51و 63/62و 62/62و
 ؛)(أُعّدت بالتعاون مع أمين الخزانة 2011ام الحسابات المؤقتة لع 
  ؛66/55توزيع الوثائق السرية (المقرر( 
 .مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال 

  والمھمات المتممةحضور االجتماعات 

  مھّمات كبيرة الموظفين

 2012أبريل/نيسان  27-25موسكو، االتحاد الروسي، 

قامت كبيرة الموظفين برفقة كبيرة مسؤولي التنظيم اإلداري وإدارة الصندوق بزيارة موسكو لالجتماع بكبار  .23
 ).7-3مسؤولي حكومة االتحاد الروسي، لمناقشة أمور تتعلق بالمساھمات المعلقة لالتحاد الروسي (راجع الفقرات 
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 2012يونيو/ حزيران  7-5األمريكية، واشنطن دي سي. الواليات المتحدة 
 

حضرت كبيرة الموظفين مع كبير مسؤولي إدارة البرامج إجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية حيث انتھزا  .24
الفرصة للتباحث مع بعثات عدة مسائل تتعلق بالصندوق المتعدد األطراف. وقد شاركا أيضاً في اجتماعات مع موظفي 

ة واثنتين من الوكاالت المنفذة، يوئنديبي ويونيدو، اللتين كانتا آنذاك تعّدان مشروعات ذات أمانة مرفق البيئة العالمي
صلة، للنظر في وسائل تمكن الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية من التعاون لتعزيز وزيادة الفوائد 

شطة التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون. للبيئة التي يمكن تحقيقھا بواسطة إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون وأن
المناخ لكلتا اآلليتين الماليتين،  –ويُقصد من ھذا التعاون تشجيع التآزر لتحقيق ھدف واحد بين أنشطة األوزون 

 إلى أقصى حّد. فوائدوإمكانية حشد الموارد لزيادة ھذه ال
 

المية، والنظر في صالحية إصدار نشرة من المنتظر إجراء محادثات إضافية مع أمانة مرفق البيئة الع .25
مشتركة بين األمانتين بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال، تسلّط الضوء على أمثلة التعاون بين 

 أمانتَي الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية.
 

  مھّمات موظفين آخرين
 

ات الشبكات التي جرت ما بين االجتماعين السادس والستين حضر موظفون من األمانة عدداً من اجتماع .26
 والسابع والستين للجنة التنفيذية، على النحو التالي:

  
  2012مايو/أيار  12- 8البحر الميت، األردن، 

 
شبكة غرب آسيا لموظفي األوزون حيث قّدم لحضر أحد كبار مسؤولي إدارة البرامج االجتماع الرئيسي  .27

 الحديثة للجنة التنفيذية وتبليغ بيانات البرامج القطرية.َعرضاً للمقررات 
 

  2012مايو/ أيار  18 -15بارو، بوتان، 
 

حضرت موظفة إدارة المعلومات االجتماع المشترك لشبكات موظفي األوزون لجنوب آسيا وجنوب شرق  .28
ت كوسيط للدورة بشأن استراتيجية آسيا، حيث قّدمت عرضاً عن المقررات الحديثة التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية، وعمل

كفاءة  –عمل اإلقليمية للمواد المستنفدة لألوزون الاالتصاالت إلزالة ھيدرو كلورو وفلورو كربون، وحضرت حلقة 
 استخدام الطاقة التي أعقبت اجتماع الشبكات.

  
  2012مايو/ أيار  24 -21لوساكا، زامبيا، 

 
الرئيسي للشبكة الناطقة باإلنكليزية لموظفي األوزون حيث قّدم شارك نائب كبيرة الموظفين في االجتماع  .29

 عرضاً عن المقررات الحديثة التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية .
  

  2012يوليو/ تموز  6 -3سنتياغو، شيلي، 
 

سيحضر أحد كبار مسؤولي إدارة البرامج اجتماع أميركا الوسطى وشبكة مسؤولي األوزون الناطقين  .30
يوليو/ تموز) التي ستنعقد في  4 -3يوليو/ تموز) وحلقة عمل عن الرغاوى ( 6 -5المنطقة الكاريبية ( باإلسبانية في

 .2012يوليو/ تموز  6إلى  3سنتياغو (شيلي) من 
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 اجتماعات بروتوكول مونتريال وغيرھا
 

البرامج وكبير في أعقاب االجتماع السابع والستين ستحضر كبيرة الموظفين بمشاركة كبير موظفي إدارة  .31
موظفي الشؤون االقتصادية االجتماع الثاني والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية التابع لألطراف في بروتوكول 
مونتريال، واالجتماع الثامن واألربعين للجنة التنفيذ في نطاق اإلجراءات الخاصة لعدم االمتثال في بروتوكول 

 مونتريال.
 

ً عدد من الم .32 وظفين الفنيّين من أمانة الصندوق مؤتمر "التكنولوجيات المتطّورة لحماية سيحضر أيضا
المراحل المقبلة" الذي يرعاه يونيب ويوئنديبي، وحكومة الواليات المتحدة األمريكية، والتحالف  –األوزون والمناخ 

ز في أعقاب االجتماع / تمويوليو 22إلى  21من أجل سياسة جوية مسؤولة، الذي سينعقد في بانكوك (تايلند) من 
 السابع والستين.

 
  التعيين واالختيار

 
لقد تم وضع دعاية محلية للبحث عن مرشحين لمنصب مساعد برامج في انتظار الدعاية عن المنصب في  .33

تيار لمساعد عمليات الكومبيوتر تّمت وعملية خنظام إنسبيرا التابع لألمم المتحدة في الوقت المناسب. وعملية اال
ماضية حالياً. وفرصة العمل في منصب مسؤول عن شبكة اإلعالم قد أُطلقت في إنسبيرا وعملية  حالمرشاختيار 

 االختيار جارية حالياً.
  

  تطوير الموظفين وتدريبھم
 

لجميع موظفي األمانة في أعقاب االجتماع  Microsoft Office 2010لقد نُظّمت دورة تدريبية بشأن  .34
. وشاركت إحدى األعضاء في برنامج إعداد النساء للقيادة الذي نظمه مكتب 2012السادس والستين في ابريل/ نيسان 

األمم المتحدة في نيروبي. وسيحضر إثنان من كبار مسؤولي إدارة البرامج الجزء الثاني من برنامج التنمية اإلدارية 
 يوليو/ تموز في نيويورك. 13إلى  12لألمم المتحدة، من التابع 

 
  التحضير الجتماعات اللجنة التنفيذية

 
لقد تّم إجراء الترتيبات اللوجستية لالجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية المحتمل انعقاده في مركز  .35

. وقد وّجھت رسائل دعوة وأُعطيت 2012يوليو/ تموز  20لى إ 16(تايلند) من  كمؤتمرات األمم المتحدة في بانكو
كلمات المرور لالطالع على وثائق االجتماع في مناطق كلمات المرور المحميّة في االنترنيت ألعضاء اللجنة 
التنفيذية، ورئيس مكتب االجتماع الثالث والعشرين لألطراف والمدير التنفيذي ليونيب، واألمين التنفيذي ألمانة 

ً للموظفين في أمانة األوزون، والوكاالت الم ً دعما نفذة والمنظمات غير الحكومية. وأمانة الصندوق تؤمن أيضا
 .2012يوليو/ تموز  27إلى  23من  كاألوزون من أجل فريق العمل المفتوح العضوية في بانكو

  
  ةيأنشطة إعالم

 
ة واإلنكليزية والفرنسية لقد تّم إنشاء موقع على اإلنترنيت للعموم يتضّمن وثائق االجتماع بالعربية والصيني .36

واإلسبانية، ومعلومات لوجستية. وقد أُنشئ موقع مستقّل محّمي لكلمات المرور للفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، 
 بحيث أن وثائق الفريق الفرعي مقتصرة فقط على أعضاء اللجنة التنفيذية.
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ثائق والخطوط التوجيھية التشغيلية لالجتماع استعرضت أمانة الصندوق وحّدثت قواعد البيانات التالية والو .37
 السابع والستين:

 
  ؛2012جرد بالمشروعات الموافق عليھا ابتداء من أبريل/ نيسان 
 ؛2012نيسان  أبريل/ ابتدء من أوراق موجز البرنامج القطري؛ 
  ؛2012سياسات عامة، وإجراءات وخطوط توجيھية ومعايير ابتداء من أبريل/ نيسان 
  ؛2012ومشروعات إزالة ابتداء من أبريل/ نيسان خطط 
  2012خطط إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية ابتداء من أبريل/ نيسان. 
  

_____________  


