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  مقدمــة

 .والستين للجنة التنفيذية الثالثتعرض هذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع   -1

  االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذيةإخطار بمقررات 

) Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60(والستين للجنة التنفيذية  ُأرسل تقرير االجتماع الثالث  -2
رآين اآلخرين في االجتماع الثالث االذي يتضمن مقررات اللجنة التنفيذية إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والمش

ُأرسلت  ،ذلك وباإلضافة إلى. ع الصندوق المتعدد األطراف على شبكة اإلنترنت واإلنترانتوالستين، ووضع على موق
 ،61المقررات المتعلقة بالموافقات على المشروعات والتأخيرات في التنفيذ والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى 

وُأرسلت بالبريد اإللكتروني وثيقة الحقة لالجتماع . ، وإلى الوآاالت الثنائية والمنفذة المعنية5من بلدان المادة بلدا 
توجز المقررات المتخذة في االجتماع الثالث والستين، إلى جميع المشارآين في االجتماع، وإلى شعبة عمليات 

لُتحال الحقًا إلى الشبكات اإلقليمية، وُوضعت أيضًا على ) اليونيب(األوزون التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
  . موقع الصندوق المتعدد األطراف على اإلنترنتعلى نترانت واإل

  مساهمات االتحاد الروسي المستحقة

من السيد فازيليف، الموظف ) 2011أيار /مايو 20(أبلغت األمانة في رسالة مرسلة بالبريد اإللكتروني   -3
لإلتحاد ) وزارة الموارد الطبيعية والبيئة(بنقطة االتصال المعنية باتفاقات األوزون ومستشار إدارة التعاون الدولي 
وأبلغ السيد فازيليف األمانة بأن وزارة . الروسي، بعقد اجتماع بين ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المالية الروسية

المالية ستعين موظفا معني بالتفاوض للمشارآة في المشاورات القادمة المتعلقة بالمساهمات المستحقة المقرر إجراؤها 
على هامش االجتماع الحادي والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف واالجتماع الثالث والعشرين 

  .لألطراف

  تغيير تواريخ االجتماع الرابع والستين 

للجنة التنفيذية المتعلق بمكان وتاريخ االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية، أرسل  62/71عمال بالمقرر   -4
تموز /يوليه 15- 11اللجنة التنفيذية اقتراحا إلى األعضاء بشأن تغيير تاريخ انعقاد االجتماع الرابع والستين من رئيس 

 األطرافنظرا النعقاد االجتماع الحادي والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية من  2011تموز /يوليه 29-25إلى 
وشرعت األمانة في إرسال دعوات  .بدال من بانكوك 2011ب آ/أغسطس 5إلى  1بصفة استثنائية في مونتريال من 

  . نظرا لعدم استالم أي اعتراض من األعضاء 2011تموز /يوليه 29إلى  25االجتماع لعقده من 

  استعراض المهام التحضيرية لالجتماع الرابع والستين

  .اضطلعت األمانة بالمهام التالية تحضيرًا لالجتماع الرابع والستين  -5

  الموارد والتخطيط حالة

  األرصدة وتوافر الموارد

الملتزم بها وغير ، استعرضت األمانة األرصدة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4من أجل إعداد الوثيقة   -6
من المشروعات المكملة، التي تحتفظ بها الوآاالت، وأي تكاليف دعم للوآالة ذات صلة باألموال المتبقية الملتزم بها 

وتتضمن الوثيقة حسابًا لمجموع الموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع . من تلك المشروعات المكملة
  . الرابع والستين
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  يرات في تقديم الشرائح السنويةوالتأخ 2014–2011خطط األعمال لفترة 

أعدت األمانة تقريرا عن حالة تخطيط األعمال في ضوء الموافقات التي تمت في االجتماع الثالث والستين   -7
مقترحات التمويل المقدمة إلى االجتماع الرابع والستين والتخصيصات المدرجة في خطط أعمال /وطلبات وتوصيات

على حساب قيمة األنشطة الواردة في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5يقة وتشتمل الوث .2014-2011الفترة 
  .الرابع والستين وأالتي لم تقدم إلى أي من االجتماعين الثالث والستين  2011خطة أعمال عام 

لبروتوآول من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 
  مونتريال

رقابة اللتدابير  5تحديثًا لحالة امتثال بلدان المادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6تتضمن الوثيقة   -8
التي تخضع لمقررات األطراف ولتوصيات لجنة التنفيذ المتعلقة  5بروتوآول مونتريال؛ ومعلومات عن بلدان المادة ل

عن بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون حسب  القطرية، بما في ذلك تحليلرامج باالمتثال؛ وبيانات عن تنفيذ الب
. قطاع؛ ومعلومات عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي ُطلب بشأنها تقارير إضافية عن الحالةال

 ظام اإلبالغ عن البرامجعلى عدد من االقتراحات لتحسين ن) 1)(ب( 63/4وتشتمل الوثيقة أيضا، استجابة للمقرر 
  . 2011ي تسعى األمانة إلى تنفيذه بحلول نهاية عام القطرية القائم على اإلنترنت الذ

  تنفيذ البرامج

  الرصد والتقييم

لرصد والتقييم استراتيجية لنشر وتوزيع الدروس األقدم ل الموظفة ت، أعد)1)(د( 63/11عمال بالمقرر   -9
آما أعد آبير موظفي الرصد . )UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/7 الوثيقة(السابقة المستفادة من تجارب التنفيذ 

اللوائح المتعلقة "التي تشتمل على استعراض للمنشور المعنون  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/8والتقييم الوثيقة 
بشأن رجوع  االجتماع الثالث والستينبناء على طلب " )2000( آتيب إرشادي: بمراقبة المواد المستنفدة لألوزون

ا قبل عرض مقترح منقح لتقييم أنظمة إصدار التراخيص د والتقييم إلى المنشور المذآور آنفآبير موظفي الرص
  . واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

   2010آانون األول /ديسمبر 31رير المرحلية حتى االتق

المالية الواردة من الوآاالت المنفذة والثنائية وأعدت موجزا للتقدم قامت األمانة بتجميع وتحليل البيانات   -10
آانون األول /ديسمبر 31المحرز في تنفيذ المشروعات واألنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف حتى 

موجزا للتقدم في التنفيذ على المستوى القطري  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/9الوثيقة  وتعرض. 2010
  .باإلضافة إلى تعليقات األمانة وتوصياتها 2010نشطة التنفيذ حتى نهاية عام وموجز أل

   2010تقييم تنفيذ خطط أعمال عام 

استنادا إلى مؤشرات األداء المعتمدة في  2010أعدت األمانة تقييما لخطط أعمال الوآاالت المنفذة لعام   -11
 2010، واألهداف التي اعتمدتها اللجنة لخطط أعمال عام 47/51، والترجيح المنقح الوارد في المقرر 41/93المقرر 

، والتقارير المرحلية والمالية للوآاالت المنفذة المقدمة إلى االجتماع الرابع 61/10إلى  61/7من خالل المقررات 
تحليال لالتجاهات لكل مؤشر من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/15آما تعرض الوثيقة . والستين للجنة التنفيذية

السنوات السابقة ونتائج التقييم الكيفي ألداء الوآاالت المنفذة استنادا  األداء فء لمؤشرات التسعة المستخدمة في تقييما
  .إلى المدخالت الواردة من موظفي وحدات األوزون الوطنية
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  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة

وتعليقات األمانة للتقارير المرحلية استعراض  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/16تتضمن الوثيقة   -12
التدليلية  المشروعاتخطط اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النهائية ومشروعات قطاع اإلنتاج وتنفيذ المتعلقة ب

ات الصادرة عن واالستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تشتمل االتفاقات الخاصة بها والمقرر
ونظرت األمانة في . اللجنة التنفيذية بين االجتماعات التاسع والخمسين والثاني والستين على متطلبات إبالغ محددة

التقارير المرحلية في ضوء مقترحات المشروعات أألصلية والبيانات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون التي أبلغت 
من بروتوآول مونتريال، والمقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة  7لمادة عنها الحكومات المعنية بموجب ا

  .التنفيذية واجتماع األطراف

  استعراض المشروعات

ئية عن إحصابيانات ضمن مخططًا وتالتي ت UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17أعدت األمانة الوثيقة   -13
طلب تمويل من الوآاالت الثنائية والمنفذة منها  111واستلمت األمانة . الوآاالت المنفذة والثنائيةالطلبات الواردة من 

وبعد استعراض أجرته . دوالرا أمريكيا 711 488 646اتفاقات ومشروعات وأنشطة جديدة متعددة السنوات قيمتها 
نة التنفيذية مشروعا ونشاطا آي تنظر فيها اللج 72مشروعا ونشاطا وأحيل  29األمانة، أوصي بموافقة شمولية على 

  . دوالرا أمريكيا 184 949 899ويصل مجموع التمويل المطلوب في االجتماع الرابع والستين إلى . بشكل فردي

 وظهر عدد من القضايا خالل عملية استعراض المشروعات ويتم تناولها في الوثيقة  -14
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17التي  آلوروفلوروآربونيةخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو: ، بما في ذلك

؛ والتمويل للبلدان التي لديها حجم استهالك من 2015في المائة من خط األساس بحلول عام  10تقترح إزالة أآثر من 
طن متري في قطاع الخدمة؛ والبلدان التي يزيد  400و 361المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يتراوح ما بين 

طنا متريا وينبغي أن تعالج االستهالك في قطاع التصنيع أوال للوفاء  360عن مجموع استهالك هذه المواد فيها 
  .؛ وحكم المرونة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية2015و 2013بتدابير الرقابة لعامي 

   2010الحسابات المؤقتة لعام 

التي أعدها أمين الخزانة إلى جانب  2010لعام استعرضت األمانة الوثيقة المتعلقة بالحسابات المؤقتة   -15
وستقدم الحسابات الختامية ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/51الوثيقة ( 2010حسابات أمانة الصندوق لعام 

  .إلى االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية 2010لعام 

  قطاع اإلنتاج 

ُأبلغت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين باستالم ثالثة مقترحات لالضطالع بمراجعة تقنية لقطاع   -16
وأبلغت أمانة الصندوق قسم العقود والمشتريات في مكتب . إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين

جراء مراجعة تقنية للمقترحات وتقديم تقييم استنادا وطلب القسم إلى أمانة الصندوق إ). ب(63/63نيروبي بالمقرر 
واستعرضت األمانة في وقت الحق المقترحات . إلى معايير التقييم المشار إليها في طلبات العطاءات المقدمة إلى القسم

  . 2011أيار /المالية وأرسلت التقرير إلى نيروبي في مايو

ا المتعلقة بإزالة إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وأعدت األمانة عددا من الوثائق بشأن القضاي  -17
لتقديمها إلى اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج المقرر عقده على هامش االجتماع الرابع والخمسين للجنة 

  . التنفيذية

  وثائق وأوراق سياسة عامة أعدتها أمانة الصندوق

  :، أعدت أمانة الصندوق الوثائق التاليةرابع والستيناالجتماع ال هار فينظي آيمن بين الوثائق التي ُقدمت   -18
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  جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛ •
  أنشطة األمانة؛ •
  ؛)بمشارآة أمين الخزانةأعدت (حالة المساهمات والمصروفات  •
  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ •
  ، والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛2014 – 2011خطط األعمال لفترة  •
من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  •

  التالية لبروتوآول مونتريال؛
 استراتيجيات نشر وتوزيع الدروس المستفادة؛  •
آتيب : علقة بمراقبة المواد المستنفدة لألوزوناللوائح المت"تقرير عن استعراض الوثيقة المعنونة  •

 ؛)"2000(إرشادي 
 ؛2010آانون األول /ديسمبر 31تقرير مرحلي مجمع حتى  •
يونيدو والبنك اليونيب والليوئنديبي والتقارير المرحلية للوآاالت الثنائية واتعليقات وتوصيات بشأن  •

 ؛)وثائق 5(الدولي 
 ؛2010تقييم عن تنفيذ خطط أعمال عام  •
 تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة؛ •
 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛ •
 التعاون الثنائي؛ •
يونيدو والبنك اليونيب والليوئنديبي ول 2011تعليقات وتوصيات بشأن تعديالت برامج عمل عام  •

 ؛)وثائق 4(الدولي 
تعليقات وتوصيات بشأن المشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع و شروعاتورقات تقييم الم •

 ؛)وثيقة 25(والستين  الرابع
 ؛)58/19المقرر (تقرير عن التجارب المكتسبة من تنفيذ مشروعات التخلص من المواد  •
 62/62و 59/45 اتالمقرر(المناخ  على تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار •

 ؛)63/62و
  .)باالشتراك مع أمين الخزانةأعدت ( 2010لعام المؤقتة الحسابات  •

  دة األطراف األخرىدعتالتعاون مع االتفاقات البيئية الم

  الزئبق

قامت رئيسة اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض إلعداد صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق، السيدة   -19
القنصل العام ألوروغواي في مونتريال والسيد بيبر، نائب مدير شعبة الكيماويات وشعبة بياتريز نونيز ريفاس، 

واجتمعا . 2011أيار /مايو 17اليونيب بزيارة إلى مكاتب أمانة الصندوق في  التكنولوجيا والصناعة واالقتصادات في
المتعدد األطراف في ضوء مناقشات بكبيرة الموظفين والموظف األقدم للشؤون االقتصادية لمناقشة أعمال الصندوق 

فيما يتعلق بخيارات لشكل اآللية المالية  2011آانون الثاني /اللجنة الحكومية الدولية المنعقد في يناير االجتماع الثاني
للصك المتعلق بالزئبق، وآان أحد الخيارات هو آلية مالية قائمة بذاتها مثل الصندوق المتعدد األطراف لبروتوآول 

وقدمت األمانة عرضا بشأن أنواع المشروعات التي توافق عليها اللجنة التنفيذية وترتيبات إدارة الصندوق، . المونتري
بما في ذلك دور اجتماعات األطراف في تحديد أولويات الصندوق المتعدد األطراف والتأهيل للتمويل، وطريقة عمل 

جتماع األطراف؛ ودور الصندوق في تيسير االمتثال؛ وآيفية اللجنة التنفيذية وعضوية اللجنة التنفيذية وعالقتها با
ووجهت دعوة إلى األمانة لحضور دورات . حساب االحتياجات في فترة إعادة تجديد الموارد وآيفية التفاوض بشأنها

  .اللجنة الحكومية الدولية
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  صندوق المناخ األخضر

ندوق المناخ األخضر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بناء على طلب من اللجنة االنتقالية المعنية بتصميم ص   -20
والغرض من هذا االستبيان هو . بشأن تغير المناخ، أآملت أمانة الصندوق استبيانا بشأن الصندوق المتعدد األطراف

وتناولت . فهم خبرات الصناديق الرئيسية األخرى ذات الصلة من أجل تقييم خيارات تصميم صندوق المناخ األخضر
المرآز القانوني، واألهداف والمبادئ، ومجال التطبيق وحجم الصندوق؛ والحوآمة : ألسئلة أربعة مجاالت رئيسيةا

واإلدارة؛ والعمالء والجهات المتلقية ومعايير تحديد األهلية وتشغيل الصندوق؛ والرصد والتقييم ومدخالت أصحاب 
  .المصلحة

  تقييم شراآات اليوئنديبي

فيما يتعلق بتقييم شراآات  2011حزيران /قييم التابع لليوئنديبي بأمانة الصندوق في يونيهاتصل مكتب الت  -21 
واختيرت شراآة اليوئنديبي مع الصندوق المتعدد األطراف لتقييمها وفي هذا الصدد سيزور فريق التقييم . اليوئنديبي

وظفين والموظف األقدم للشؤون تموز إلجراء مناقشات مع آبيرة الم/مكاتب أمانة الصندوق في مطلع يوليه
  .االقتصادية

  ضطلع بهاالمبعثات حضور االجتماعات وال

  آبيرة الموظفينبعثات 

  أيار/مايو 13- 6، جنيف، سويسرا

حضرت آبيرة الموظفين ونائب آبيرة الموظفين الجزء من اجتماع فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي   -22
فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد بشأن تقييم متطلبات التمويل لتجديد موارد المتعلق بتقرير لجنة  2011لعام 

وجرت مناقشات بين أمانة الصندوق وعدد من أعضاء فريق التقييم . 2014-2012الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
ألمانة تعليقات ومالحظات قدمت خاللها ا) األعضاء في فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد(التكنولوجي واالقتصادي 

  .حسب االقتضاء

   2011أيار /مايو 26-23واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية، 

 )2011أيار /مايو 26- 24(حضرت آبيرة الموظفين االجتماع األربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية   -23
آما شارآت . وانتهزت الفرصة إلجراء مناقشات مع عدد من الوفود بشأن قضايا متعلقة بالصندوق المتعدد األطراف

في اجتماع مع أفرقة أمانة المرفق المعنية بالمواد الكيميائية والمناخ للنظر في وسائل يمكن من خاللها للصندوق 
زيز المنافع المناخية التي يمكن تحقيقها من خالل أنشطة إزالة المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية التعاون لتع

ومن المقرر إجراء . واالستناد إليها المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
  .مناقشات متابعة على هامش االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية

  موظفين آخرين بعثات

  2011أيار /مايو 14-8ورية صربيا، بلغراد، جمه

 دائرة مستديرة بشأن المناخ والتكنولوجيات الصديقة لألوزون في"ر الموظف األقدم للشؤون االقتصادية ضح  -24
وقدم عرضا . واالجتماع السنوي لشبكة موظفي األوزون في أوروبا وآسيا الوسطي" مجالي التبريد وتكييف الهواء
التنفيذية والبيانات المبلغ عنها وجمع عددا من االقتراحات لتحسين نظام اإلبالغ عن بشأن أحدث مقررات اللجنة 

  .بيانات البرامج القطرية القائم على اإلنترنت
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  2011أيار /مايو 12-10مالي، ملديف، 

حضرت آبيرة الموظفة األقدم للرصد والتقييم اجتماعا مشترآا لشبكتي موظفي األوزون في شرق آسيا   -25
. سيا مما وفر لها فرصة مقابلة موظفي األوزون الوطنيين من المنطقتين وموظفين من الوآاالت المنفذةوغرب آ

على  2012والبرنامج المقترح لعام  2011وعرضت الموظفة األقدم للرصد والتقييم برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 
نشاق المزودة بمقياس للجرعات التي ينظر في المشارآين وشارآت في المناقشات المتعلقة بمشروعات أجهزة االست

  .2012إدراجها في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

  خرى ذات صلةاألجتماعات الوافي اجتماعات الشبكات اإلقليمية همات اسالم

البيانات لفرع  اإلبالغ عنمتطلبات و مقررات حديثة العهد للجنة التنفيذيةقدمت األمانة عروضا شاملة بشأن ال  -26
ات األوزون اإلقليمية في غرب آسيا لشبكالمشترك  الجتماعإلى اليونيب ل اتاالقتصاديوالتكنولوجيا والصناعة 

، واجتماع المتابعة لشبكات أمريكا الوسطى وأمريكا 2011أيار /مايو 12إلى  10وجنوب آسيا المنعقدة في ملديف من 
واالجتماع  2011حزيران /يونيه 24إلى  22سبانية المنعقد في باراغواي من الجنوبية ومنطقة الكاريبي المتحدثة باإل

حزيران /يونيه 23إلى  20الرئيسي لشبكة البلدان المتحدثة باإلنكليزية لموظفي األوزون المنعقد في سيشيل من 
2011.  

  التعيين واالختيار

وتم اإلعالن عن  2011أيار /مايو 8مج في بابون منصب الموظف األقدم للبرا -شغل السيد أليخاندو راميريز  -27
وظيفتي نائب آبيرة الموظفين ومساعد معني بالحاسوب في نظام التوظيف الجديد باألمم المتحدة، المعروف باسم 

  .انسبيرا، وتجري حاليا عملية االختيار

  تدريب الموظفين 

التمهيدية لرابطة مديري المشروعات  شارك عدد من موظفي األمانة في دورات تدريبية، بما في ذلك الدورة  -28
وشارك ثالثة من الموظفين . المنظمة في مقر اليونيب آجزء من برنامج تنمية موظفيه PRINCE2ودورة مؤسسة 

  .في برنامج إعداد النساء للقيادة الذي أعده مكتب األمم المتحدة في نيروبي

  جنة التنفيذيةللات االجتماع التحضير 

اتفاق اللجنة التنفيذية على تغيير تاريخ اجتماعها الرابع والستين، ُعدلت الترتيبات اللوجستية فورا  عقب  -29
 25بحيث يمكن عقد االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية بمقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال، آندا من 

ر للنفاذ إلى وثائق االجتماع على اإلنترنت إلى أعضاء ووجهت رسائل دعوة وآلمات الس. 2011تموز /يوليه 29إلى 
والعشرين لألطراف، ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ، والمدير  الحادي، ورئيس مكتب االجتماع اللجنة التنفيذية

مانة آما توفر أ .ليونيب، واألمين التنفيذي ألمانة األوزون، والوآاالت المنفذة والمنظمات غير الحكوميةلالتنفيذي 
الصندوق بعض الدعم ألمانة األوزون لعقد االجتماع الحادي والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية في مونتريال 

  .2011آب /أغسطس 5إلى  1من 

  الفيديوعن طريق مرفق المؤتمرات 

أصبحت معدات الصندوق المتعدد األطراف الخاصة بالمؤتمرات عن طريق الفيديو عاملة وبإمكانها تجميع   -30
ولن تستخدم هذه المعدات لتيسير االتصاالت . ما يصل إلى أربعة مواقع في آن واحد إلجراء مؤتمر عن طريق الفيديو
مانة بالمشارآة في اجتماعات الموظفين المنعقدة بين األمانة والوآاالت المنفذة بحسب، بل ستسمح أيضا لموظفي األ

  . في مقر اليونيب
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  عالميةاإلنشطة األ

والفرنسية واإلسبانية، والصينية والستين للجنة التنفيذية بالعربية واإلنكليزية  الثالثنشر تقرير االجتماع   -31
  ).www.multilateralfund.org(العام  اإلنترنتوموجز لفترة ما بعد االجتماع، على موقع 

وبعد األعمال التحضيرية المنفذة في وقت سابق من السنة، حدثت األمانة تكنولوجياتها على اإلنترنت   -32
عمل اسم آما تم تحويل موقع اإلنترنت واإلنترانت إلى منصة جديدة تست. 2011حزيران /واإلنترانت في يونية

www.multilateralfund.org . وتوفر المنصة الجديدة ألعضاء اللجنة التنفيذية سبل أبسط للوصول إلى الموارد
وخالل عملية االنتقال، احتفظ بالعنوان . وستضمن استمرارية توافر خدمة مستقرة لألعضاء وعامة الجمهور

intranet.unmfs.org  لضمان عدم انقطاع سبل الوصول إلى وثائق االجتماع ولكن سيتم وقف العمل على هذا
   .العنوان في المستقبل القريب

واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية، ومعلومات لوجستية تتعلق والصينية ُأنشئ موقع يتضمن وثائق بالعربية و  -33
وأنشئ موقع مستقل  .intranet.unmfs.orgمنصة اإلنترنت الجديدة وعلى العنوان والستين، على  الرابعباالجتماع 

  .لقطاع اإلنتاج تقتصر وثائقه على أعضاء اللجنة التنفيذية

 الرابعلالجتماع  يةمبادئ التوجيهية التشغيلالاعد البيانات والوثائق ووأمانة الصندوق وحدثت قواستعرضت   -34
  :والستين

 ؛2011نيسان /حتى أبريلافق عليها جرد للمشروعات المو •
 ؛2011نيسان /حتى أبريللبرامج القطرية ا ة عنموجزت اقور •
 ؛2011نيسان /حتى أبريلمعايير التوجيهية والمبادئ وال واإلجراءاتعامة السياسات ال •
 ؛2011نيسان /أبريل حتى زالةاإلومشروعات خطط  •
 .2011نيسان /حتى أبريلآربونية هيدروآلوروفلوروالمواد الخطط إدارة إزالة  •

 

_____ 

 

 

 

 


