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 تصويب

 

 تقرير عن الدراسة النظرية الممددة بشأن تقييم غرفة تبادل المعلومات

 :صدر هذا التصويب 

 : بما يلي26 و25 واستبدال الفقرتين 11إللغاء الفقرة  •

 مشروعا بقيمة 141 مشروعا تمت الموافقة عليها لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، كان   617مـن بيـن      - 25
مشروع "ويستثنى هذا   . 21/14 دوالر ألنشـطة غـرفة تبادل المعلومات كما ورد في المقرر             14 532 100

CAP"     وهـي حالة خاصة ألنه لم يقسم فرعيا طبقا ألنشطة غرفة تبادل المعلومات وأنشطة غير غرفة تبادل ،
 عليه حتى اآلن     في المائة من جميع التمويل الموافق      26وتمثل مشروعات غرفة تبادل المعلومات      . المعلومات

 في المائة من جميع موافقات الصندوق متعدد        1.28وأللمشـروعات التي سينفذها برنامج األمم المتحدة للبيئة         
، باستثناء واحد   "العالمية"وغالبـية مشروعات غرفة تبادل المعلومات تقع في الفئة          . األطـراف حـتى الـيوم     

 فهي لمشروعات زيادة الوعي ببروميد الميثيل       ألخرىالمشروعات ا ، أما   )مشـروع تبادل المعومات اللفلبين    (
 :وتتألف المشروعات من الفئات التالية. في بلدان محددة

  الفئات والتوزيع اإلقليمي لمشروعات غرفة تبادل المعلومات1: الجدول
 الفئة عالمية أفريقيا آسيا والمحيط الهادي أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

 أقراص/يديوف/وثائق 29 0 0 0
 تبادل المعلومات 59 0 1 0
 دعم تقني/مساعدة 34 8 2 3
 حلقات عمل/برامج تدريب 5 0 0 0
 المجموع 127 8 3 3
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، فإن توزيع مشروعات غرفة تبادل المعلومات طبقا لنوع المنتج أو الخدمة            "العالمية"وفي إطار الفئة     - 26
 :التي يقدمها برنامج األمم المتحدة للبيئة هي

 
 مشروعات غرفة تبادل المعلومات حسب نوع المنتج أو النشاط: أ-1الجدول 

 مواد للوعي 6
 صحيفة حقائق/دراسة حالة 7
6 CD-ROM 
 جمع البيانات 8
 قاعدة بيانات 8
 رنش 9

 دليل 20
 غرفة تبادل المعلومات مصرف الهالونات 9
 أنشطة متعددة 5
 نشرة إخبارية 8
 وصول الوعي البيئي 8
 تاالستفسارات واإلجابا 8
 استراتيجية 1
 دليل للتدريب 2
 ترجمة 6
 فيديو 4
 صفحة الوب 6

 المجموع 127

على مشروعات تمت الموافقة عليها في السنوات المبكرة من         " األنشـطة المتعددة  "تـدل فـئة      )1(
 ".كمبلغ إجمالي"البرنامج وتشمل خدمتين أو أكثر تمت الموافقة عليها 

 

 


