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  مفدمـــــة

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

  والستين للجنة التنفيذية ثامناإلخطار بمقررات االجتماع ال

والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53والستين للجنة التنفيذية ( ثامنسل تقرير االجتماع الأر  2
Corr.1ثامنوالمشاركين اآلخرين في االجتماع ال ،) الذي يحتوي على مقرراته إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية 

العربية واإلسبانية واإلنكليزية والصينية اللغات ب الشبكيطراف ضع على موقع الصندوق المتعدد األوالستين ووُ 
التأخير في التنفيذ حاالت والفرنسية. وباإلضافة إلى ذلك، أرسلت المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات و

المنفذة الوكاالت وإلى الوكاالت الثنائية و ،5بلدا من البلدان العاملة بالمادة  61في تقديم الشرائح السنوية إلى  والتأخير
والستين بالبريد اإللكتروني إلى  ثامنالمعنية. وأرسلت وثيقة بعد االجتماع توجز المقررات المتخذة في االجتماع ال

برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) إلرسالھا إلى بجميع المشاركين في االجتماع وإلى شعبة عمليات األوزون 
  لصندوق المتعدد األطراف.لشبكي لموقع االضعت على وُ كما  ،بكات اإلقليميةالش

  والستين التي تتطلب إجراءات معينة ثامنمقررات االجتماع ال

سلت األمانة تعليمات إلى أمين الخزانة لتحويل أموال إلى الوكاالت المنفذة األربع فيما يتعلق أر  3
الستنزال قيم الموافقات على المشروعات الثنائية ووالستين  ثامناالجتماع الصات الصافية الموافق عليھا في خصّ مبال

  الموافق عليھا من مساھمات البلدان المعنية.

  والستين تاسعاستعراض المھام تحضيرا لالجتماع ال

  .والستين تاسعطلعت األمانة بالمھام التالية تحضيرا لالجتماع الاض  4

  حالة الموارد والتخطيط

  وتوافر الموارداألرصدة 

، استعرضت األمانة األرصدة الملتزم بھا وغير الملتزم UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/4عداد الوثيقة إل  5
تلك بھا من المشروعات المنتھية التي تحتفظ بھا الوكاالت وأي تكاليف دعم للوكالة مرتبطة باألموال المتبقية من 

لموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع إلجمالي لا مبلغالالمشروعات المنتھية. وتشمل الوثيقة حساب 
  والستين. تاسعالمقدمة إلى االجتماع ال ةمقترحالوھو مبلغ لن يكفي لتمويل جميع المشروعات  ،والستين تاسعال

  واالمتثال ن األوضاع القائمةعتقارير ال

 ن األوضاع القائمةع، تقارير الضافة األولىا و UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/5الوثيقة  أعدت األمانة  6
؛ اللتدابير المراقبة لبروتوكول مونتري 5واالمتثال، التي تقدم: تحديثا بشأن حالة امتثال البلدان العاملة بموجب المادة 

التي تخضع لمقررات األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال؛ وبيانات عن تنفيذ  5ومعلومات عن بلدان المادة 
لبيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاعات إضافة إلى فرع يتناول  البرامج القطرية، وتشمل تحليال

خصائص البرامج الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ ومعلومات عن المشروعات التي تعاني من حاالت تأخير 
  معينة. أو تقارير تفصيلية ن األوضاع القائمةعفي التنفيذ والمشاريع التي طُلب بشأنھا تقارير 
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  2015-2013خطط أعمال الصندوق المتعدد األطراف في الفترة 

تنسيق الالمنفذة خطط أعمال الوكاالت في اجتماع والوكاالت الوكاالت الثنائية مع تعرضت أمانة الصندوق اس  7
 2015إلى  2013وتتناول خطط أعمال الوكاالت السنوات الثالث من  ).28المشترك بين الوكاالت (انظر الفقرة 

وأعدت األمانة نسخة مجمعة من خطط أعمال الوكاالت  .2020األنشطة المتوقعة حتى عام  ولكنھا تتضمن أيضا
، التي تتضمن معلومات عن تخصيص UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/6بوصفھا الوثيقة  ،2015-2013للفترة 

، وغيرھا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة والتكاليف القياسية ،واالتفاقات المتعددة السنواتالموارد، 
بشأن خطط  من األنشطة، واألنشطة غير المطلوبة لالمتثال، والتعديالت بناء على المقررات القائمة للجنة التنفيذية

  األعمال المقدمة، ومؤشرات األداء.

  تنفيــذ البرامج

  الرصد والتقييم

الثانية من تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات في االجتماع  عقب النظر في اختصاصات المرحلة  8
 8قام كبير مسؤولي الرصد والتقييم مع فريق من االستشاريين بزيارات ميدانية إلى  )67/7السابع والستين (المقرر 

وأعد تقارير  2013بلدان (بنغالديش وتركيا وشيلي والصين وكولومبيا ومصر والمكسيك والھند) في أوائل عام 
). وأعّد كبير UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12دراسة حالة عن كل بلد فضال عن تقرير ختامي للتقييم (الوثيقة 

مسؤولي الرصد والتقييم أيضا اختصاصات الدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة التمھيدية إلزالة المواد 
بصفته الوثيقة  2013من برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  اً الھيدروكلوروفلوروكربونية، وجزء

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/13.  

  حاالت التأخير في تقديم الشرائح

أعدت األمانة معلومات عن تقديم الشرائح الواجب تقديمھا إلى االجتماع التاسع والستين في الوثيقة   9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/14  من شرائح مشروعات  28شريحة من أصل  14والحظت أنه لم تقدم سوى

  االتفاقات المتعددة السنوات المقرر تقديمھا إلى االجتماع.

  استعراض المشروعات

 48التي تتضمن ملخصا وإحصاءات بشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15أعدت األمانة الوثيقة   10
ين جديدين إلدارة إزالة المواد المنفذة لخطتالوكاالت طلبا للتمويل تم تلقيھا من الوكاالت الثنائية و
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (سينظر فيھا الفريق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة واحدة إلدارة إزالة 

الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج)، وشرائح االتفاقات متعددة السنوات سواء إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو 
يثيل أو المواد الكلوروفلوروكربونية (جزء من شريحة)، ومشروعين لتدمير المواد المستنفدة لألوزون، بروميد الم

لتشجيع استخدام غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في مشروع واحد (وأنشطة برامج العمل 
ة، وتقديم المساعدة التقنية للتخطيط لبدائل المواد قطاعات تكييف الھواء في البلدان ذات حرارة الھواء المحيط المرتفع

دوالرا أمريكيا،  321 934 670طلبا لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي)، تصل قيمتھا إلى  12المستنفدة لألوزون، و
  بما فيھا تكاليف دعم الوكاالت عند االقتضاء.

مشروعا ونشاطا بمبلغ إجمالي قدره  21وبعد عملية استعراض المشروعات، يوصى بالموافقة الشمولية على   11
مشروعا ونشاطا (في قطاعي  12تجري إحالة ، بما فيه تكاليف دعم الوكاالت؛ وةأمريكي تدوالرا 3 647 109
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 منه مبلغ طلب دوالرا أمريكيا، شامال تكاليف الدعم ( 314 142 120االستھالك واإلنتاج) بمبلغ مجموعه 
بلد جتماع التاسع والستين)، إلى اللجنة التنفيذية للنظر اإلفرادي. وتم سحب خطة في االدوالرا أمريكيا  88.217.360

  إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واحد

مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  )66/5(المقرر 

، أعدت األمانة مشروعا للمبادئ التوجيھية لتحديد التمويل الالزم للتحضير للمرحلة 66/5عمال بالمقرر   12
). UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (الوثيقة 

فيما يتعلق بإزالة المواد  بقةإرشاداتھا السااالعتبار مقررات اللجنة التنفيذية و فيوأخذت الوثيقة 
الذي قدم مخططا لمستويات التمويل  56/16الھيدروكلوروفلوروكربونية والتكاليف المقابلة لھا (وال سيما المقرر 

للتحضير للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) كما استفادت من المناقشات 
) تماشيا مع 28في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت (انظر الفقرة  لثنائية والمنفذةوالمشاورات مع الوكاالت ا

  (ج). 66/5المقرر 

، 63/62، و62/62، و39/45(المقررات  عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناختقرير 
  )67/32، و66/53، و65/48، و64/51و

المناخ في  على رق باألثلالمتعأعدت األمانة تقريرا عن الصيغة النھائية لمؤشر الصندوق المتعدد األطراف   13
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/34الوثيقة 

على األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى من خطتھا  تحققتومعلومات عن أي فائدة األموال تحويالت 
(المقرر  في الماضي تنفيذ الصندوق المتعدد األطراف إجراءاتإلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، و

   (أ) و(ب)) 68/22

 68/22ائل المرتبطة بالمقرر أجرت األمانة مناقشة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنيّة فيما يتعلق بالمس  14
عن األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 14وكذلك من خالل مؤتمر معقود بالفيديو يوم ) 28اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت (انظر الفقرة 
لكي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية وھي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/35. وأعدت الوثيقة 2013فبراير/شباط 

المبالغ المحتفظ بھا لدى  مسألة الفوائد المتحققة علىتتضمن لمحة عامة عن المعلومات األساسية ذات الصلة، وتدرس 
  تنظر فيھا اللجنة. لكيقدم توصيات تالصين، ومراقبة إنفاق األموال، و

  )61/48ة (المقرر عمل اللجنة التنفيذيــــــ

الذي  61/48على سبيل المتابعة للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36الوثيقة أعدت األمانة   15
 2012و 2011الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنويا خالل األعوام قررت اللجنة التنفيذية بموجبه اإلبقاء على 

ذات  ى أعباء العمللبالنظر إ 2013ل اجتماع يعقد في مسألة عدد االجتماعات السنوية في أوواستعراض  2013 و
المرحلة. وتعرض الوثيقة  الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأي مسائل أخرى في تلك

اجتماعين باالستناد إلى الوضع الحالي عقد إمكانيات التغيير وآثاره في عمل اللجنة التنفيذية، وتحليال لسيناريو 
للسياسات العامة والمبادئ التوجيھية التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والموافقة 

  على خطط إدارة إزالة ھذه المواد، وعبء عمل اللجنة التنفيذية في المستقبل.
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  )68/46و 67/37ن (المقررا وظيفة كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطرافلتعيين العملية 

الوثيقة  في 68/46لمضطلع بھا عمال بالمقرر أعدت األمانة تقريرا عن األنشطة ا  16
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/37.  

  في اجتماعھا الرابع والعشرين  المتعلقة بتقييم اآللية الماليةمقررات األطراف 

توصيات التقرير المتعلق بتقييم ، وھي تتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/38جّمعت األمانة الوثيقة   17
تذكر اإلجراءات التي اتخذھا الصندوق لتنفيذھا على النحو األطراف و دللصندوق المتعد 2012اآللية المالية لعام 

  الجتماع األطراف في الصندوق المتعدد األطراف. XXIV/11المطلوب في المقرر 

  قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مور المتعلقة بإزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الجتماع األمانة عددا من الوثائق عن األت أعد  18
الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعاد تشكيله في االجتماع التاسع والستين. ووثائق قطاع اإلنتاج متاحة في 

  اللجنة التنفيذية.مساحة مقيدة من الموقع الشبكي وھي مقصورة على أعضاء 

  الوثائق وورقات السياسات التي أعدتھا أمانة الصندوق

  والستين، أعدت أمانة الصندوق ما يلي: تاسعبين الوثائق المقدمة للنظر فيھا في االجتماع المن   19

 وجدول األعمال المؤقت المشروح؛ جدول األعمال المؤقت 

 أنشطة األمانة؛ 

  (باالشتراك مع أمين الخزانة)؛حالة المساھمات والمصروفات 

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ 

 ؛ تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال 

  ؛2015-2013خطة  األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  ؛2015- 2013تعليقات على خطط أعمال الوكاالت للسنوات 

 ت؛تقرير التقييم الختامي لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوا 

 اختصاصات الدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة التمھيدية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 م الشرائح السنوية؛يالتأخيرات في تقد 

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات؛ 

 التعاون الثنائي؛ 
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  ج اليونيب واليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي برنامل 2013التعليقات والتوصيات على برامج عمل
 ؛وثائق)  4(

  ورقات تقييم المشروعات، والتعليقات والتوصيات على المشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع التاسع
 وثائق)؛ 10والستين (

  مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل اإلعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
 )؛66/5يدروكلوروفلوروكربونية (المقرر الھ

  62/62و 59/45(المقررات  مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناختقرير عن 
 )؛67/32و 66/53و 65/48و 64/51و 63/62و

 حويالت األموال ومعلومات عن أي فائدة تحققت على األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى ت
لخطتھا من أجل إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وإجراءات التنفيذ في الماضي الخاصة 

 )؛(أ) و (ب) 68/22 (المقرربالصندوق المتعدد األطراف

  61/48عمل اللجنة التنفيذية (المقرر.(  

  68/46و 67/37عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف (المقّرران.(  

 قررات األطراف في اجتماعھا الرابع والعشرين المتعلقة بتقييم اآللية الماليةم. 

  المتعددة األطراف والمنظمات األخرىالتعاون مع االتفاقات البيئية 

نفايات التابع لمواد الكيميائية والللفريق االستشاري التقني المعني باشارك أحد كبار الموظفين في اجتماع   20
. ودعا المرفق إلى عقد ھذا االجتماع، الذي ضم خبراء من مختلف القطاعات بما في ذلك الفريق لمرفق البيئة العالمية

علمي والتقني لمرفق البيئة العالمية، والوكاالت المنفذة، وأمانات االتفاقيات ذات الصلة، والمجتمع االستشاري ال
المدني، والقطاع الخاص، لتقديم الرأي في مشروع استراتيجية مجال التركيز للكيماويات والنفايات ليسترشد به تجديد 

راتيجية أنشطة المرفق المرتبطة ببروتوكول مونتريال. الموارد السادس لمرفق البيئة العالمية. ويشمل مشروع االست
  ).26(انظر أيضا الفقرة 

  االجتماعات التي تم حضورھا والبعثات المضطلع بھا

  بعثات كبيرة الموظفين

  )2012نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية (ديسمبر/كانون األول 

مونتريال، قامت كبيرة الموظفين بزيارة مقر اليوئنديبي في بناء على دعوة من اليوئنديبي لمدير بروتوكول   21
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال. كما التقت  2012ديسمبر/كانون األول  10نيويورك في 

ة التنفيذي ألمانة األوزون، لعرض أنشط مينبالسيدة ھيلين كالرك، مديرة اليوئنديبي والسيد ماركو غونزالز، األ
  بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطراف.

  )2013فبراير/شباط  25-16نيروبي، كينيا (

ومسؤول إدارة الصندوق بزيارة نيروبي لحضور وكبيرة موظفي الشؤون اإلدارية قامت كبيرة الموظفين   22
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 22إلى  18نيروبي في الفترة من  الدورة العالمية األولي لمجلس اإلدارة/منتدى البيئة الوزاري العالمي، الذي عقد في
والمناقشات التي أحاطت بالعالقة بين اليونيب واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف بشكل أكثر  2013فبراير/شباط 

  .2013فبراير/شباط  23معتكف فريق اإلدارة العليا لليونيب يوم تحديدا. وشاركت كبيرة الموظفين أيضا في 

ومسؤول إدارة الصندوق بعدد من كبار موظفي وكبيرة موظفي الشؤون اإلدارية التقت كبيرة الموظفين   23
اليونيب ومكتب األمم المتحدة في نيروبي لمناقشة األمور اإلدارية والمالية وشؤون الموارد البشرية المرتبطة بأمانة 

  الصندوق.

كبيرة الموظفين الفرصة لاللتقاء برئيس اللجنة التنفيذية  وفي رحلة العودة من نيروبي إلى مونتريال اغتنمت  24
  في لندن (المملكة المتحدة) لمناقشة بعض األمور المرتبطة بالصندوق.

  ناآلخرين الموظفيبعثات 

  )2013فبراير/شباط  5-4واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية (

ستشاري التقني المعني بالكيماويات والنفايات التابع لفريق االحضر أحد كبار مسؤولي البرامج اجتماعا ل  25
  ).20في مقر المرفق (انظر أيضا الفقرة  مرفق البيئة العالميةل

 28يناير/كانون الثاني إلى  16بنغالديش، وشيلي، والصين، وكولومبيا، ومصر، والمكسيك، والھند، وتركيا (
  )2013فبراير/شباط 

بلدان في إطار عملية  8وفريق من االستشاريين بزيارات ميدانية لـ  والتقييمالرصد قام كبير مسؤولي   26
  ).8المرحلة الثانية من تقييم المشروعات المتعددة السنوات (انظر الفقرة 

  األنشطة التي نظمھا برنامج عمل األوزون التابع لليونيب مشاركة أمانة الصندوق في

ة الصندوق عن بعد في اثنين من األنشطة التي نظمھا برنامج عمل شارك أحد كبار مسؤولي البرامج من أمان  27
األوزون التابع لليونيب. وعن طريق وصلة سمعية حضر المسؤول محاضرتين قدمتا في إطار االجتماع المواضيعي 

بول، ألوروبا وآسيا الوسطى بشأن خطط تدريب واعتماد الفنيين في مجال التبريد وتكييف الھواء، الذي عقد في اسطن
. وقدم نفس المسؤول البرنامجي الكبير عرضا مسبق التسجيل بشأن 2013فبراير/شباط  22-21تركيا، يومي 

، وذلك إللقائه في 2013مقررات االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية والمسائل التي ستتناولھا اللجنة في عام 
ن الناطقة باإلنكليزية في الكاريبي وھايتي، الذي عقد في سانت اجتماع الشبكة دون اإلقليمية لمسؤولي األوزون بالبلدا

لألسئلة واإلجابات المخصص جتماع ال. كما شارك في ا2012مارس/آذار  22إلى  18كيتس ونيفيس في الفترة من 
  خالل اجتماع الشبكة عن طريق وصلة بالفيديو.ذي الصلة 

  اجتماع التنسيق بين الوكاالت

والستين، عقدت الوكاالت المنفذة وأمانة الصندوق  تاسعاألعمال التحضيرية لالجتماع الأجل تيسير من   28
. واشترك في 2013فبراير/شباط  1إلى  يناير/كانون الثاني 30تنسيق بين الوكاالت في مونتريال من لل ااجتماع

، وأمين ثلو الوكاالت المنفذة األربع كلھاومم ،)ثنائية (ألمانيا وإيطالياالوكاالت ال اثنتان منو، االجتماع موظفو األمانة
، وإعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة تخطيط األعمالعلى االجتماع  ركز. وخزانة اليونيب

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة تحويل األموال والفوائد والتنفيذ  طرائقو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
. عالوة على ذلك، نوقشت مجموعة 68/22الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين على سبيل المتابعة للمقرر المواد 

استعراض المشروعات قضايا و ؛2015-2013فترة للالتخطيط المالي واسعة من المسائل من بينھا، في جملة أمور،
ريع خطط إدارة إزالة المواد والمبادئ التوجيھية إلعداد مشاوالستين؛  تاسعباالجتماع الالمتعلقة 
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)؛ 61/48(ج))؛ وعمل اللجنة التنفيذية (المقرر  66/5الھيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية (المقرر 
والممارسات واإلجراءات المتعلقة بالسلف النقدية؛ واستعراض المبادئ التوجيھية لقطاع استھالك المواد 

  الرصد والتقييم. قضاياو)؛ 60/4قرر الھيدروكلوروفلوروكربونية (متابعة الم

  الموظفـــــون

نظام األمم المتحدة للتوظيف على اإلنترنت المعروف باسم نُشر اإلعالن عن وظيفة كبير الموظفين على   29
  .2013 نيسان/أبريل 14 وتحدد آخر موعد للتقديم في ،نسبيراإ

  اإلعداد الجتماعات اللجنة التنفيذيـــــــة

المقرر عقده في مقر منظمة الطيران  ،والستين للجنة التنفيذية تاسعبترتيبات لوجستية لالجتماع الاضطلع   30
 الالزمة لدخولدعوة وكلمات السر ال لئ. ووجھت رسا2013أبريل/نيسان  19إلى  15من  في القترة المدني الدولي

والعشرين لألطراف ورئيس ونائب  رابعجتماع الالمقيدة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس مكتب اال شبكيةمواقع الال
رئيس لجنة التنفيذ والمدير التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي ألمانة األوزون والوكاالت المنفذة والمنظمات غير 

  الحكومية.

  ةـــاألنشطة اإلعالمي

جرى تحديث الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف، وأنشئ موقع لالجتماع التاسع والستين يحتوي على   31
لتوزيع في مساحة مقيدة محمية بكلمة السّر من الموقع المحدودة االوثائق والمعلومات اللوجستية. ووضعت الوثائق 

  الشبكي.

التالية على التنفيذية ات والوثائق والمبادئ التوجيھية استعرضت أمانة الصندوق وقامت بتحديث قواعد البيان  32
  سبيل اإلعداد لالجتماع التاسع والستين:

  ؛ 2012 كانون األولمبر/ديسلمشروعات الموافق عليھا حتى اجرد  

  ؛2012 كانون األولمبر/ديسصحائف بموجزات للبرامج القطرية حتى  

 ؛2012 كانون األولمبر/ديسمعايير حتى التوجيھية والمبادئ الجراءات واإلسياسات وال  

  ؛2012 كانون األولمبر/ديسخطط ومشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى  

  ّ؛)2013لي للجنة التنفيذية (الكتيب األو 

  (ج)). 67/34قائمة الوثائق السرية (المقرر  

 

 
 
 
 
 




