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 مقدمة

  ع والستين للجنة التنفيذية.سابتعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع ال .1

 بع والستين للجنة التنفيذيةساخطار بمقررات االجتماع الاإل

اع ال .2 ر االجتم ال تقري م إرس ة (ست ة التنفيذي تين للجن ذي UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39ابع والس ) ال
اع ال ،إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية ايحتوي على مقرراتھ ابع والستين ووضع سوالمشاركين اآلخرين في االجتم

بانية. وباإلليزية والفرنسية واإللصندوق المتعدد األطراف بالعربية والصينية واإلنكالشبكي لموقع العلى  ى س ضافة إل
ديم الشرائح  ،ذلك، تم إرسال المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في التنفيذ والتأخيرات في تق

ى  ادة  42السنوية إل ة بالم دان العامل دا من البل ذة ذات ال ،5بل ة والمنف االت الثنائي ى الوك ة صلوإل د ة. وأرسلت وثيق بع
ع المشاركين في ساالجتماع توجز المقررات المتخذة في االجتماع ال ى جمي ي إل د اإللكترون ابع والستين بواسطة البري

ةأوإلى فرع  ،االجتماع ى الشبكات اإلقليمي الھا إل ة إلرس م المتحدة للبيئ امج األم أيضا ووضعت  ،عمال األوزون لبرن
  لصندوق المتعدد األطراف.ل الشبكيموقع العلى 

  المقررات التي طلبت إجراءات معينة من رئيس اللجنة التنفيذية و/أو األمانة

اد الروسي يرحب 2012سبتمبر/أيلول  21في  .3 ة االتح ى حكوم ة إل ة التنفيذي يس اللجن ، أرسل خطاب من رئ
 ).67/1بمساھماته في المستقبل وإشراكه في المستقبل في الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

اع الثالث والخمسين 67/34رر وعمال للمق .4 ذ االجتم ائق السرية الصادرة من ة بالوث ة قائم (ج)، أعدت األمان
ة حسب الضرورة في كل  فصاعدا لنشرھا على الشبكة الداخلية للصندوق المتعدد األطراف. وسيتم تحديث ھذه القائم

 اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية.

رر  .5 ال للمق ة67/35وعم ت األمان رين  ، انتھ ع والعش اع الراب ى االجتم ة إل ة التنفيذي ر اللجن داد تقري ن إع م
مية إلى سلألطراف في ضوء المقررات المتخذة في اجتماعھا السابع والستين وأرسلت التقرير بلغات األمم المتحدة الر

  .UNEP/OzL.Pro.24/9أمانة األوزون بوصفه الوثيقة 

 والستين ثامنالجتماع الل تحضيرااستعراض المھام 

 والستين. ثامنالجتماع التحضيرا لاضطلعت األمانة بالمھام التالية  .6

  حالة الموارد والتخطيط

  األرصدة وتوافر الموارد

، استعرضت األمانة األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4إلعداد الوثيقة  .7
االت ا الوك تفظ بھ ي تح ة الت روعات المنتھي ن المش ا م ن  ،بھ ة م األموال المتبقي ة ب ة مرتبط م للوكال اليف دع وأي تك

اع  ات في االجتم ة للموافق المشروعات المنتھية ھذه. وتشمل الوثيقة حساب مجموع مبلغ الموارد المتاحة للجنة التنفيذي
  والستين بعد األخذ في االعتبار إعادة األرصدة للمشروعات المنتھية وتحويل المبالغ. ثامنال

  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 2014-2012الفترة خطط أعمال 

ة  .8 رض الوثيق رة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/5تع ال الفت ة أعم ذ خط ة تنفي ة لحال تعراض األمان اس
والمخصصات في خطط األعمال للفترة  ،والستين ثامنعلى ضوء استعراض التقديمات إلى االجتماع ال 2012-2014
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ي  2012-2014 ات ف اعين الوالموافق ادساالجتم تين وال س تين.سوالس ن  ابع والس را ع ا تقري ة أيض دم الوثيق وتق
(ب)، معلومات عن الحوارات بين الوكاالت المنفذة والبلدان بشأن 67/14الشرائح، وعمال للمقرر  يمالتأخيرات في تقد

  .2011التقييم النوعي لألداء في خطة أعمال 

 تقارير الحالة واالمتثال

دم: ، Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/6 تانتشمل الوثيق .9 ي تق ال الت ة واالمتث ديثا تقارير الحال تح
ال 5المادة موجب حالة امتثال البلدان العاملة بعن  ة  ؛لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتري دان العامل ومعلومات عن البل
ذ بشأن ا 5المادة موجب ب ة التنفي ال؛ التي تخضع لمقررات األطراف وتوصيات لجن رامج والمتث ذ الب ات عن تنفي بيان

ألوزون حسب القطاع الج خصائص  القطرية، بما في ذلك تحليال عن بيانات استھالك المواد المستنفدة ل دا قسم يع زائ
مشروعات المعلومات عن المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ وو؛ البرامج الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون

ة عن مشروع ضافيةإطلب لھا تقارير حالة التي  ارير مرحلي ؛ وتقارير عن أنشطة حشد الموارد؛ وتقارير التحقق وتق
أيضا إلى أمانة األوزون األمانة . وأرسلت وثيقة 66/15بروميد الميثيل؛ وتقريرا مرحليا من اليونيب عن تنفيذ المقرر 

اع ال كوثيقة مرجعية إلرسالھا ى االجتم ال لبروتوكول واألربع تاسعإل ى إجراء عدم االمتث اء عل ة بن ة التنفيذي ين للجن
  مونتريال.

  الرصد والتقييم

  المشروعات إنجازتقارير 

ة .10 امع   UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/7تعرض الوثيق ر الج ازالتقري ائج  إلنج ال النت المشروعات، محل
ي  املة ف تثماريا و 18الش روعا اس اع  16مش ذ االجتم ذة من ة والمنف االت الثنائي دمتھا الوك تثماري ق ر اس روعا غي مش

زال  خامسال ا ي را  14والستين. وم ا إلتقري تثمارية و نجازجامع ر 105مشروعات اس ر مشروعات  نجازإلا تقري غي
ة ومالدروس المستفادة المتعلقة بتنفيذ أيضا الوثيقة  وتلخصمعلقة.  ةاستثماري ذ المشروعات التدليلي ختلف جوانب تنفي

  المشروعات االستثمارية، والمساعدة التقنية والتدريب، وتقدم قائمة مراجعة للدروس العامة لغرض سھولة قراءتھا.

دم  .11 ة وتق ارير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/8الوثيق ديم تق ة تق ن حال ات ع ازمعلوم روعات  إنج المش
 .المتعددة السنوات

 السنوات لخطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة 

ة  .12 دت الوثيق رر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/9أع ال للمق ى (ھ)63/61عم ب إل ذي طل ؤولة ، ال المس
ة المعلومات المتضمنة في قاعدة الرئيسية ل لرصد والتقييم إبالغ اللحنة التنفيذية في آخر اجتماع من كل سنة عن حال

دم بيانات االتفاقات الم را عن التق ة تقري تعددة السنوات لخطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون. وتقدم ھذه الوثيق
 .المحرز في إعداد واستخدام قاعدة البيانات لإلبالغ السنوي عن االتفاقات المتعددة السنوات

 تبريد المبانيدراسة نظرية عن تقييم مشروعات 

روعات  .13 يم مش ن تقي ة ع ة النظري دم الدراس انيتق د المب   (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/10تبري
د  لفاعلية المشروعات التدليلية الثمانية بوسائل التمويل المشترك الستبدال الكلوروفلوروكربون بحليالت Add.1)و تبري

اني ام  المب ي ع ابق ف يم س ر تقي ائج تقري ديثا لنت ة تح دم الدراس ة. وتق ر الكلوروفلوروكربوني واد غي تخدم الم  2009تس
ة، والحوافز، والحواج ات المالي ذ فضال عن الترتيب ة التنفي دم المحرز في عملي م عن التق ى تحسين الفھ ، زوتھدف إل

 .والعقبات والتأخيرات
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 تقييم مشروعات بروميد الميثيل

ر .14 د ع ت بع تين، أجري ادس والس اع الس ي االجتم ل ف د الميثي روعات برومي يم مش ن تقي ة ع ة نظري ض دراس
ل. وقام د الميثي دائل برومي تدامة ب م اس ي تحك ائل الت ل المس ة لتحلي دان أفريقي المسؤولة  تدراسات ميدانية في سبعة بل

ة في جيالرئيسية ل اعين لشبكات إقليمي االت لرصد والتقييم بجمع معلومات من اجتم ات من الوك ا وتعليق وتي وزامبي ب
ة  وي الوثيق ا. وتحت ت زيارتھ ي تم دان الت ي البل ؤولي األوزون ف ذة، ومس ة والمنف الثنائي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11  .على تجميع للنتائج من الدراسة النظرية والزيارات الميدانية 

 الرصد والتقييمعمل مشروع برنامج 

د .15 ية ل تأع ؤولة الرئيس ام المس يم للع د والتقي ل الرص امج عم روع برن يم مش د والتقي ة  2013لرص (الوثيق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/12.( 

 )(ھ)67/17(المقرر  2017-2015السنوات الثالث نظام التكاليف اإلدارية لفترة  ييمتق

تھا .16 امن  في االجتماع السادس والستين، قررت اللجنة التنفيذية مواصلة مناقش اع الث بشأن والستين في االجتم
ثالث ا نوات ال رة الس ة لفت اليف اإلداري ام التك يم نظ ى اختصاصات لتقي ة إل ذه 2017-2015لحاج ديل ھ ة تع ، وكيفي

ة، أعدت  .(ھ))66/17(المقرر  االختصاصات في ضوء االختصاصات السابقة ة التنفيذي داوالت في اللجن ولتيسير الم
دد ي الت UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/13األمانة الوثيقة  ة في الصندوق المتع تستعرض تاريخ التكاليف اإلداري

 األطراف، واالختصاصات السابقة وتقدم أيضا مالحظات األمانة وتوصياتھا.

 

 استعراض المشروعات

ديمات عرضا لإلالتي تشمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/14أعدت األمانة الوثيقة  .17 حصائيات عن التق
ي  تلمتالت ذةمن ھا اس االت المنف ة  الوك ة. وتلقت األمان ل  104والثنائي ا للتموي غطلب ا تبل ي مجموعھ  444,192,684 ف

ة  دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حيثما تنطبق. وبعد عملية استعراض المشروعات، أوصت بالموافق
اليف  5,770,045مشروعا ونشاطا بمجموع  35الشمولية على  ك تك ا في ذل دعم؛ ودوالرا أمريكيا بم ة ال م إحال  64ت

دعم (دوالرا أمريكيا  423,370,587مشروعا ونشاطا بمجموع  اليف ال ا بما في ذلك تك دوالرا  155,989,873ومنھ
ا أمريكيا مطلوب في االجتماع الثامن والستين) إلى اللجنة التنفيذية  رادي. للنظر فيھ ى أساس إنف ينوعل مجموع  من ب

وب  ل المطل ي التموي روعات الت اللمش ينظر فيھ رادي س اس إنف دره  أس ا 301,000,000وق ه  دوالرا أمريكي (من
ا  75,250,000 مطلوب في االجتماع الثامن والستين) يتعلق بقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون. ويتم طلب مبلغ

 .للتمويل في االجتماع الثامن والستيندوالرا أمريكيا  161,759,918مجموعه 

ائل  .18 ار أي مس م تث اتية جديول ة اسياس الل عملي تعراضدة خ روعات س ة المش ر أن الوثيق . غي
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/14  واد ة الم ن إزال اخ م افع المن يم من ألة "تعظ أن مس م بش ى قس وت عل احت

تھا في ا اعالھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد" التي وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة مناقش  الجتم
  ).67/16امن والستين (المقرر الث

دروكلوروفلوروكربون وت تصدرب التي 141-خيارات لنظام تتبع للبوليوالت السابقة الخلط التي تستخدم الھي ھا بي
  )ھ)(د) و(66/51(المقرران  المستوردة 5بلدان المادة النظم وتستخدمھا مؤسسات الرغاوي في 

تجابة ل .19 ررين اس ة ھ)(ج) و(66/51لمق ي الوثيق ات ف ديثا للمعلوم ة تح دمت األمان ، ق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/50 ،ا ل دمت عرض ي ق ات الت د، كمي ب البل ع حس ع لتجمي ام تتب ارات لنظ خي
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ات 141-البوليوالت السابقة الخلط الي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون ب والتي تصدرھا بيوت النظم مع تلك الكمي
ة  5انب مؤسسات الرغاوي في بلدان المادة المستخدمة من ج دم الوثيق ا. وتق ى إزالتھ ة عل المستوردة التي تمت الموافق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/46  واردات ادرات وال ات الص ن كمي ة ع ات محدث ن معلوم م
ا 141-لھيدروكلوروفلوروكربونا ارات للنظر فيھ دب الموجودة في البوليوالت السابقة الخلط فضال عن خي  وقت عن

ة للتخفيضات 141-خصم كميات الھيدروكلوروفلوروكربون ط من نقطة البداي ب المصدرة في البويوالت السابقة الخل
 اإلجمالية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في البلدان المعنية.

دان ال ات بل ن حكوم ة ع ذة بالنياب ة والمنف االت الثنائي ن الوك روعات م ات المش ديم مقترح راءات لتق ادة إج  5م
 )67/17 (المقرر

التي تعرض اإلجراءات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/47، أعدت األمانة الوثيقة 67/17عمال للمقرر  .20
 الحالية السارية لتقديم مقترحات المشروعات من الوكاالت الثنائية والمنفذة بالنيابة عن الحكومات.

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف

ة  .21 ام استعرضت األمانة الوثيق ة لع ابات النھائي ام  2011بشأن الحس ابات ع ة مع حس ين الخزان ي أعدھا أم الت
ة  2011 رزتلألمان اع ال وأب ي االجتم ة ف ابات المؤقت رض الحس ذ ع رات من ة سالتغيي تين (الوثيق ابع والس

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/48 .( رر ا للمق وي 67/33ووفق ة (ب)، تحت ية الوثيق ائج الرئيس ى النت ا عل أيض
انون األول  31وصيات لتقرير المراجعين لفترة الثالث سنوات المنتھية في والت رد في  *.2011ديسمبر/ ك ة  وت الوثيق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/49 .تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف  

  ألمانة الصندوق 2015المقترحة لعام و 2014و 2013و 2012 لسنواتالميزانيات المنقحة ل

ة  .22 مل الوثيق ة ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50تش ام مراجع ة ع اليف  تعكسل 2012ميزاني التك
ة الوثيقة لعقد االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية في بانكوك بدال من مونتريال. وتقترح ية ضافاإل ة لميزاني مراجع

 .نةلتغطية تكاليف الموظفين في تلك الس 2015مع ميزانية لعام  2014وتقدم ميزانية  2013

 ر الموظفينيعملية تعيين كب

رر  .23 ا للمق ة 67/37وفق ة بعملي ة المتعلق ة الوثيق ين ال، حدثت األمان ة الصندوق  لمنصبتعي وظفي أمان ر م كبي
ة  ة UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/51المتعدد األطراف بوصفھا الوثيق ات لكي تضطلع اللجن دأت في ترتيب ، وب

 ).27كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف (انظر أيضا الفقرة  منصبإلى التنفيذية بعملية تعيينھا العادية بالعالقة 

 قطاع اإلنتاج

أن  .24 ائق بش ددا من الوث ة ع دروكلوروفلوروكربون أعدت األمان ة الھي ة بإزال ائل المتعلق اع المس ق الجتم الفري
دورة في (د)، سيجتمع الفري67/36ا للمقرر الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج. ووفق ين ال نوفمبر/تشرين  17ق الفرعي ب

ة تيسير المناقشات في  2012الثاني  ال بغي في جنيف بعد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتري
 االجتماع الثامن والستين.

                                                 
، وتقرير مجلس 2011ديسمبر/كانون األول  31صندوق برنامج األمم المتحدة للبيئة، التقرير المالي والبيانات المالية المدققة لفترة الثالث سنوات المنتھية في   *

  .A/67/5/Add.6قة المراجعين. الوثي
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 اسة التي أعدتھا أمانة الصندوقالوثائق وأوراق السي

  والستين، أعدت أمانة الصندوق ما يلي: ثامنمن بين الوثائق المقدمة للنظر فيھا في االجتماع ال .25

 ؛جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح 

 ؛أنشطة األمانة 

 (باالشتراك مع أمين الخزانة) ؛حالة االشتراكات والمصروفات 

 ؛تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد 

  ؛والتأخيرات في تقديم الشرائح 2014-2012خطط أعمال الفترة 

 ؛تقارير الحالة واالمتثال 

 ؛2012المشروعات لعام  نجازالتقرير الجامع إل 

 ؛2012لعام  متعددة السنواتالمشروعات االتفاقات  نجازإللجامع تقرير اال 

 السنوات لخطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المقرر  قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة
 ؛(ھ))63/61

  ؛تبريد المبانين تقييم مشروعات عية نظردراسة 

 تقييم مشروعات بروميد الميثيل؛ 

  ؛2013مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام 

  ؛(ھ))66/17(المقرر  2017-2015التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات تقييم نظام 

 ؛نظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات 

 ؛التعاون الثنائي 

  على برامج عمل اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك  2012تعليقات وتوصيات على تعديالت عام
 ؛وثائق) 4(وتكاليف وحداتھا األساسية الدولي 

 ؛2013عدة على االمتثال لعام تعليقات على ميزانية برنامج المسا 

  ؛لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2013تكاليف الوحدة األساسية لعام 

 المقدمة إلى  والتعليقات والتوصيات بشأن المشروعات واألنشطة ،صحائف تقييم المشروعات
 ؛وثيقة) 24والستين ( ثامناالجتماع ال

  التي  141-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونخيارات لنظام تتبع البوليوالت سابقة الخلط
المستوردة (المقرر  5تقوم دور النظم بتصديرھا وتستخدمھا منشئات الرغاوي في بلدان المادة 

 ؛)ھ(د) و(66/51

  اإلجراءات السارية في الوقت الحاضر لتقديم مقترحات المشروعات من الوكاالت الثنائية والمنفذة
 )؛67/17(المقرر  5المادة نيابة عن حكومات بلدان 

 ؛(باالشتراك مع أمين الخزانة)  2011الحسابات النھائية لعام 

  ؛(باالشتراك مع أمين الخزانة)تسوية الحسابات 

 ؛ألمانة الصندوق 2015والمقترحة لعام  2014و 2013و 2012 لسنواتالميزانيات المنقحة ل 

  67/37المتعدد األطراف (المقرر عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق(.  
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  متعددة األطراف والمنظمات األخرىالالتعاون مع االتفاقات البيئية 

ة بشأن  .26 ة العالمي رة موظفي مرفق البيئ ين كبي ادل للمراسالت ب اك تب ان ھن تين، ك ابع والس اع الس ذ االجتم من
ة إصدار  المسائل المتعلقة بالتعاون بين آليتي التمويل. ين الصندوق  منشور مشتركوسيتم األخذ في الحسبان إمكاني ب

 .األخيرةعشرين الالخمسة والسنوات ن تنفيذ بروتوكول مونتريال على مدى عالمتعدد األطراف/مرفق البيئة العالمية 

  االجتماعات التى تم حضورھا والبعثات المضطلع بھا

  بعثات كبيرة الموظفين

 )2012أكتوبر/تشرين األول  23-22نيروبي، كينيا (

إلدارة العمعتكف في  نموظفيال ةكبير اشتركت .27 الدارةالمسؤولين الرئيسيين و  اليل . واغتنمت في اليونيب ل
دير الترئيسي عن اإلدارة وإدارة الصندوقالمسؤول الأيضا الفرصة، مع  ذي، ، لعقد مناقشات مع موظفي مكتب الم نفي

رة  ةعن عملي بمن فيھم المدير التنفيذي ر الموظفين (انظر أيضا الفق ار كبي ة فرصة لمناقشة 23اختي دمت البعث ). وق
ة بخصوص مكاتب اليونيب  ه األمان ذي أجرت دريب التصنيف المؤخر ال ائج ت ا نت ا فيھ ة بم ائل اإلداري عددا من المس

  الموجودة في مونتريال.

  بعثات الموظفين اآلخرين

  )2012سبتمبر/أيلول  19كية (واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمري

ي في االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال الموظفين  ةكبيرنائب  اشترك .28 دالت ت في عق
ة والبنك  اتقة المناقشالبنك الدولي. واشترك في أفر ة العالمي ة مرفق البيئ مع الشركاء الدوليين (أمانة األوزون، وأمان

ق  ي تتعل ناعات الت ن الص ددا م ة وع ة البيئ دة ووزارة حماي ات المتح ي الوالي ة ف ي وزارة الخارجي دولي) وممثل ال
 ببروتوكول مونتريال.

 اجتماعات الشبكات اإلقليمية

يال ونمسؤولالاشترك  .29 رامج عن إدارة ال ونمسؤولالأو رامج بعن إدارة ال ونرئيس بكات شفي اجتماعات الب
ة، و ة التنفيذي رة للجن ررات األخي ن المق روض ع ديم ع ة لتق ة التالي رواإلقليمي االت أج دان والوك ع البل ات م ا مناقش

 بخصوص التقديمات إلى االجتماع الثامن والستين:

 وتي (موظفي األوزون لبلدان أفريقيا شبكة اجتماع مشترك ل ة والفرنسية في جيب ة باإلنكليزي -24الناطق
 )؛2012سبتمبر/أيلول  27

 اع مشترك ل بكات اجتم يتي (ش ا س ي بنم اريبي ف دان الك ة وبل ا الالتيني ي أمريك وظفي األوزون ف  5-3م
 )؛2012أكتوبر/تشرين األول 

 باتايا، في  ئفي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الھادموظفي األوزون شبكات اجتماع مشترك ل
 )؛2012 أكتوبر/تشرين األول 18-15تايلند (

 .ويواصل موظفو األمانة عقد إفادات في اجتماعات الشبكات التي يرحب بھا الموظفون الوطنيون لألوزون .30
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 اجتماعات بروتوكول مونتريال واجتماعات أخرى

تين،  .31 امن والس اع الث ل االجتم وظفين،  تحضرقب رة الم ي بالشؤون بصحبة كبي وظفين المعن رة الم نائب كبي
د  ادية، وأح ة واالقتص ؤولالالمالي يال ينمس ن إدارة ال ينرئيس رامجع رين ب ع والعش اع الراب ي ، االجتم راف ف لألط

ف  ي جني ال ف ول مونتري رين لبروتوك ة والعش ذكرى الخامس ال بال ة باالحتف داث المحيط ال واألح ول مونتري بروتوك
ذ في إطار إجراءات عدم (سويسرا). وسيحضر نائب كب ة التنفي ين للجن اع التاسع واألربع يرة الموظفين أيضا االجتم

 االمتثال لبروتوكول مونتريال ومكتب اجتماع األطراف.

رر  .32 ال للمق ة  67/37وعم ير عملي رورية لتيس ات الض اذ الترتيب ة اتخ ب اللجن وص طل ينبخص ر  تعي كبي
ترك وظفين، اش ؤول ال تالم ن اإلدارةالمس ي ع دعم  وإدارة الصندوق رئيس ديم ال ف لتق ي جني وظفين ف رة الم ع كبي م

 الضروري عند االجتماع مع نائب المدير التنفيذي ليونيب واألعضاء الرئيسيين حول المسألة.

اخ في  .33 دائل الصديقة للمن وسيحضر عدد من الموظفين الفنيين من أمانة الصندوق منتدى التكنولوجيا بشأن الب
  ).38(انظر الفقرة  2012ديسمبر/كانون األول  8سيعقد في مونتريال في  يذالتبريد التجاري ال

  المسائل المتعلقة بالموظفين والتعيين

 .2012ُعيّن السيد داني غافاري مساعدا لتكنولوجيا المعلومات في أغسطس/آب  .34

 استعراض درجات رتبة الموظفين من فئة الخدمات العامة

ار  .35 ي مايو/أي ة حوّ ت، 2012ف ت أمان ة ل وجي ومنظم وع البيول ة التن ة اتفاقي دد األطراف وأمان الصندوق المتع
م  ععلى سب ضمالطيران المدني الدولي (االيكاو) إلى نظام فئات الخدمات العامة الذي ي ب، ول رتب. ونظرا ألن اليوني

وھياكل امل لمستويات جري تقييم شألتصنيف الوظائف في كال األمانتين،  اآلن ةمباشريعد االيكاو، عليه المسؤولية ال
وجي. وحدد اليونيب أن الوقت يصل إلجراء  حفئة الخدمات العامة وذلك في مكاتب األمانة وأمانة اتفاقية التنوع البيول

 خارجي للمساعدة في ھذه المسألة. بير تصنيفخاستعراض كامل وعيّن 

 تدريب الموظفين

ا /في نوفمبرسيتم إجراء عددا من الدورات التدريبية لموظفي األمانة  .36 اني وديسمبر/كانون األول بم تشرين الث
 فيھا ما يلي:

  ة االختيار والمقابالت القائمة على الكفاءات بالنسبة للموظفين الفنيين وكبار موظفي فئة الخدمات العام
 )؛2012نوفمبر/تشرين الثاني  20-21(

  ذين ام للموظفين ال ابات بيضطلعون المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع الع ة في حس مسؤولية إداري
 )؛2012نوفمبر/تشرين الثاني  27-26الصندوق المتعدد األطراف (

 ) رامج ديسمبر/كانون األول  13-10اإلدارة القائمة على النتائج لجميع الموظفين الفنيين ومساعدي الب
2012.(  

  ن للجنة التنفيذيةيوالست ثامنلالجتماع ال التحضير

مقر منظمة الطيران المدني يعقد في سوالستين للجنة التنفيذية الذي  ثامنلالجتماع التمت الترتيبات اللوجستية  .37
دا،  ، في مونتريال،(االيكاو) الدولي رة من كن ى  3في الفت دعوة 2012ديسمبر/كانون األول  7إل . وأرسلت رسائل ال
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زاء الم ى األج ر للوصول إل ات الس وروكلم بكي حظ ع الش ي الموق ة ة ف اء اللجن ى أعض ةإل ب  ،التنفيذي يس مكت ورئ
ذي لليونيب ،ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ ،والعشرين لألطراف رابعاالجتماع ال دير التنفي ذي  ،والم ين التنفي واألم

 والمنظمات غير الحكومية.ومرفق البيئة العالمية  ،والوكاالت المنفذة ،ألمانة األوزون

اخ  .38 الف المن ى تح اعدة أيضا إل ة المس دمت األمان ي وق واء النق دى بخصوص استضافة " (CCAC)والھ منت
د التجاري ال في  "التكنولوجيا بشأن البدائل الصديقة للمناخ في التبري يعقد في مونتري ذي س ديسمبر/كانون األول  8ال

  ؛ مباشرة بعد االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية.2012

  أنشطة المعلومات

ة والفرنسية واإلتم إنشاء موقع يحتوى على وثائق بال .39 تية عربية والصينية واالنكليزي بانية ومعلومات لوجس س
  .لصندوق المتعدد األطرافالشبكي لموقع الوالستين على  ثامنعن االجتماع ال

اتو .40 اع ال ،استعرضت أمانة الصندوق وحدثت قواعد البيان ة لالجتم ة التالي ادئ التوجيھي ائق والمب امنوالوث  ث
  والستين:

  ؛2012/تموز والموافق عليھا حتى يوليجرد للمشروعات 
 ؛2012/تموز وصحائف بموجزات للبرامج القطرية حتى يولي 
 ؛2012/تموز وسياسات وإجراءات ومبادئ توجيھية ومعايير حتى يولي 
 ؛2012/تموز وخطط ومشروعات إزالة حتى يولي 
 2012/تموز وخطط إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى يولي.  

------ 


