
  . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

  .االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافيةألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى 
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  إشعار بمقررات االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية
  
، الذي يتضّمن )UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/55(تّم توجيه تقرير االجتماع الثاني والخمسين   .1

 ،يذية، والمشاركين اآلخرين في االجتماع الثاني والخمسينمقّررات اللجنة التنفيذية إلى جميع أعضاء اللجنة التنف
إضافة إلى ذلك تّم تبليغ المقررات المتعلّقة بالموافقات على المشروعات، . واألطراف في بروتوكول مونتريال

ائية  وإلى الوكاالت الثن5 من بلدان المادة 49في تقديم الشرائح السنوية إلى ، والتأخيرات والتأخيرات في التنفيذ
 ات المتخذة في االجتماعالجتماع توجز المقرّرفي وقت الحق ل بالبريد االلكتروني وثيقة ت وُأرسل،والمنفذة المعنية

 واألطراف في بروتوكول مونتريال، كما ُأدرجت على موقع الثاني والخمسين، إلى جميع المشاركين في االجتماع
 وُأصدرت نشرة أخبار ُبعيد االجتماع ونُشرت على موقع .طرافوشبكة اإلنترنيت للصندوق المتعدد األ" إنترانيت"

  .اإلنترنيت
  

  مقّررات االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية التي تحتاج إلى إجراءات معّينة من رئيس اللجنة
  
 يحثّها فيه وجه رئيس اللجنة التنفيذية إلى حكومة بروني دار السالم كتاباً) ii) (أ (52/17للمقّرر  استجاب  .2

 وثائق المشروع مع الوكاالت المنفذة المعنية، ىعلى التصديق على تعديل لندن، من أجل التعجيل في التوقيع عل
ووّجه الرئيس ايضاً كتاباً إلى حكومة ميانمار يحثّها فيه على . إدارة اإلزالة النهائيةوللتعجيل في تنفيذ خطة 

لتعجيل في تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد االت المنفذة المعنية، وعلى ا مع الوكالتعجيل في توقيع وثائق المشروع
  ).ii) (ج (52/17المقّرر (
  

  أو من الوكاالت المنفذة/المقّررات التي تحتاج إلى إجراءات معّينة من األمانة و
  
ا في االجتماع أعلمت األمانة أمين الخزانة بتحويل موارد مالية تغطي كافة طلبات التمويل الموافق عليه  .3

  .5ألطراف المعنية غير التابعة للمادة مات ثنائية لأو أن تقيّدها كمساه/الثاني والخمسين، إلى الوكاالت المنفذة، و
  
احتمال إلغاء لتعلمها بكتبت األمانة إلى حكومة الجماهيرية العربية الليبية ) 1 (52/17استجابة للمادة   .4

 استدامة من أجل وضع خطة بشأنعن تقّدم إلى االجتماع الثالث والخمسين مشروع بنك الهالونات إن لم ُيبلغ 
  .مرفق بنك الهالونات، بما في ذلك اختيار مضيف للمرفق وخطة أعمال من المضيف بشأن استدامة المرفق

  
راجعت األمانة التقرير المرحلي المتعلّق بدراسة عن معالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب   .5
 ، آخذة باالعتبار المناقشات التي دارت في UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/51يها، المَضمَّنة في الوثيقة ف

 وبعد موافقة رئيس اللجنة التنفيذية، ُأحيل التقرير على االجتماع التاسع عشر لألطراف .االجتماع الثاني والخمسين
  ).52/43المقرر (
  
يثاً على مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع التاسع  أجرت األمانة تحد52/46استجابة للمقرر   .6

على ضوء المقررات المتخذة في االجتماع الثاني ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/54(عشر لألطراف 
  . وبعد موافقة رئيس ونائب رئيس اللجنة ُأحيل التقرير على االجتماع التاسع عشر لألطراف. والخمسين

  
 مشروع االتفاق بشأن خطة اإلزالة  في فترة ما بين الدوراتعت األمانةزّّ و52/47استجابة للمقرر   .7

 المعّجلة إلنتاج كلورو فلورو كربون في األرجنتين، ووثائق ضرورية أخرى، على أعضاء فريق االتصال غير
وبعد . للموافقة) ةكندا، الصين، غينيا، إيطاليا، المكسيك، السويد، أوروغواي والواليات المتحدة األمريكي(الرسمي 
عت األمانة مشروع االتفاق فيما بين الدورات، على أعضاء اللجنة فريق االتصال غير الرسمي، وزّّموافقة 
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وبما أن االتفاق لم يحصل على موافقة، ُأحيل المشروع على . التنفيذية للحصول على موافقتها على مشروع االتفاق
  .االجتماع الثالث والخمسين

  
   التحضير لالجتماع الثالث والخمسيناستعراض مهاّم

  
  قامت األمانة بالمهام التالية تحضيراً لالجتماع الثالث والخمسين  .8
  

  حالة الموارد والتخطيط
  

  األرصدة وتوافر الموارد
  
ة من متَوجَّباألمانة معلومات عن األرصدة وتوافر الموارد تضّمنت مراجعة لمجموع األرصدة ال أعّدت  .9

مة التي هي في حوزة الوكاالت، وأية تكاليف مساندة الوكاالت المرتبطة بالمبالغ المتبقية من تلك مشروعات متّم
المشروعات المتّممة، وكذلك حساباً لمجموع قيمة الموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقة عليها في االجتماع الثالث 

سجلة في حالة المساهمات، زائد قيمة المبالغ التي والموارد مكّونة من مبالغ نقدية وأذونات صرف م. والخمسين
، كان UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4الوثيقة تاريخ إصداروفي . ُأعيدت من مشروعات متّممة بشكل أرصدة

  .والخمسين دوالراً أمريكياً متاح للموافقات في االجتماع الثالث 102.370.313هنالك مبلغ 
  

  2007تنفيذ خطط العمل لعام 
  

   على ضوء التقديمات إلى االجتماع2007األمانة حالة تنفيذ خطط العمل لعام رضت استع  .10
  الثالث والخمسين والموافقة السابقة في االجتماعين الحادي والخمسين والثاني والخمسين، ومدى

 الوثيقة و. اختالف هذه الموافقات والمقترحات من حيث القيمة، مع تلك الواردة في خطة العمل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5/Rev.1 ولكنها لم تُقّدم إلى كان مفروضاً امتثالها  تركّز على األنشطة التي

وتعرض الوثيقة تقديراً لاللتزامات اآلجلة الموافق عليها بتاريخه وااللتزامات اإلضافية . االجتماع الثالث والخمسين
 الوثيقة  في المستقبل بأن تُّضمَّناً على مقترحتحتوي أيضوهي . المقّدمة إلى االجتماع الثالث والخمسين للموافقة

  . الوثيقة المتعلقة بخطط العمل داخلبشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية
  
  احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال/ من حيث حالة5ان المادة بلد
  

ُعرضت في ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/6 (5دة أعدت األمانة وثيقة عن حالة امتثال بلدان الما  .11
وقد تّم إعداد وثيقة منقّحة لالجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية ، . االجتماع التاسع والثالثين للجنة التنفيذ

وهي تتضّمن أيضاً مقترحات إلدماج المعلومات من الوثيقة المتعلّقة .  بلدا31ًتتضّمن معلومات إضافية عن 
  .ت التنفيذ في التقارير المستقبلية، بما في ذلك تقديرات عن احتماالت التّعرُّض اإلضافية للتأخيراتبتأخيرا

  
  2010-2008: المستمّرة لثالث سنواتخطة اإلزالة النموذجية 

  
- 2008: ، تحديثاً لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات)د (50/5أعّدت األمانة، وفقاً للمقرر   .12

   للصندوق المتعدد األطراف2010-2008تقديم التوجيه من أجل إعداد خطة عمل ، ل2010
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/7 .(أطنان من قدرات 3810 ،واستناداً إلى نتائج النموذج، مازالت هنالك 

فورم استنفاد األوزون من مواد كلورو فلورو كربون وهالونات وبروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربون وكلورو
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هنالك ما و .لبروتوكول مونتريال من تحقيق االمتثال 5الميثيل تنتظر الموافقة على تمويل لتمكين كافة بلدان المادة 
 طناً 57.890 وُيشار أيضاً إلى أن .هذه الكمية مرتبط بإزالة مواد كلورو فلورو كربون بالمئة من 80يزيد عن 

من إنتاج مواّد مستنفدة لألوزون من قدرات استنفاد األوزون  طناً 54.455 و،المواد المستنفدة لألوزونمن 
وتتضّمن الوثيقة . 2010-2008 وخالل فترة السنوات الثالث 2007مازالت تنتظر اإلزالة خالل ما تبقى من عام 

تزامات تحليالً لمستوى التمويل الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ لالتفاقات المتعددة السنوات، وال
وهي تشير أيضاً إلى أن الخطط الوطنية لإلزالة الثنين من البلدان غير بلدان حجم االستهالك . تمويل أخرى 

المنخفض لم تُقدَّم بعد لتنظر فيها وتوافق  من بلدان حجم االستهالك 31 وخطط إدارة إزالة نهائية لـ ،المنخفض
  .عليها اللجنة التنفيذية

  
  الرصد والتقييم

  
 المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم تقريراً مجّمعاً عن إتمام المشروعات، يحلّل تقارير إتمام ّدأع  .13

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/9(المنفذة منذ االجتماع الخمسين الثنائية والمشروعات التي قدمتها الوكاالت 
نخفضة من بروميد الميثيل  النظرية الموسعة عن مشروعات المعّدالت الموأعّد أيضاً الدراسة). 1الضميمة 

الوثيقة  (2008، ومشروعاً لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام )UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/8الوثيقة (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10( ومراجعة للشكل الجديد لإلبالغ عن االتفاقات المتعددة السنوات، بما في 

  .51/13 كمتابعة للمقّرر )UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10الوثيقة (ذلك خطط إدارة اإلزالة النهائية 
  

  )51/13متابعة للمقرر (زالة النهائية اإلبالغ عن االتفاقات المتعددة السنوات ، بما في ذلك خطط إدارة اإل
  

تفاقات إللكتروني لجداول النظرة العامة لال تّم وضع النسخة التجريبية للنظام ا51/13استجابة للمقرر   .14
قد تمكّنت الوكاالت المنفذة من دخول و. ت وتّم تحميل بيانات من قواعد بيانات األمانة داخل النظامالمتعددة السنوا

 عبر اإلنترنيت ومن إضافة بياناتها لتقدَّم إلى االجتماع الثالث والخمسين، مّما أتاح لألمانة في بعض النظام
 الوثيقة وتقّدم. حات المشروعاتلعدد من مقترأوراقاً لتقييم المشروع تلقائياً الحاالت أن تنتج 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/11 ًللشكل الجديد، وسوف ُيتاح النظام قريباً على شبكة إنترانيت عرضا 
  .للصندوق المتعدد األطراف

  
                       لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي2008تكاليف الوحدات األساسية لعام 

  
بيانات ميزانية الوحدات  التي تقّدم عرضاً لUNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21يقة أعّدت األمانة الوث  .15

 وتقرير أوضاع 2008-2006يوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لفترة لل األساسية وغيرها من التكاليف اإلدارية
حديثاً عن حالة العقد وتتضمن الوثيقة أيضاً ت.  2011-2009عن التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث 

 لمكتب اء الدراسة في مكتب العقود التابعويجري حالياً النظر في عروض إجر. بشأن دراسة التكاليف اإلدارية
  .األمم المتحدة في نايروبي

  
  لمشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محّددة استعراض ا

  
  ذة نيابة عن حكومات الصين وكولومبيات األمانة تقارير مرحلية قّدمتها الوكاالت المنفاستعرض  .16

  على ضوء مقترحات المشروعات األصلية، وبيانات المواد المستنفدة لألوزون) مشروعان(والمكسيك 
   والمقررات ذات الصلة، لبروتوكول مونتريال7 كّل من الحكومات في نطاق المادة  عنهاالتي أبلغت
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ومراجعة األمانة وتعليقاتها مدرجة في الوثيقة  . األطرافالتي اتٌُخذت من جانب اللجنة التنفيذية واجتماع
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/14.   

  
  استعراض المشروعات

  
ددة السنوات ومشروعات وأنشطة يبلغ تلقّت األمانة للنظر في االجتماع الثالث والخمسين اتفاقات متع  .17

التفاقات جديدة متعددة السنوات مة اإلجمالية ويشمل هذا المبلغ القي.  دوالراً أمريكيا107.492.096ً مجموعها
 طلباُ للتمويل، تتضّمن شرائح 267ويشمل هذا المجموع أيضاً . مقترحة للحصول على موافقة من حيث المبدأ

بما في ذلك تكاليف ( دوالرات أمريكية 103.119.006أنشطة أخرى يبلغ مجموعها /سنوية معّينة ومشروعات
 األمانة يبلغ عدد المشروعات والبرامج التي ٌأحيلت على وبعد استعراض). اتطبيقهمساندة الوكالة حيث يمكن 

 81.296.238 ةت ، بقيمملجمالي لطلبات التمويل التي استُ بالمئة من العدد اإل50.2 أو 134اللجنة التنفيذية للنظر 
  . بالمئة من القيمة اإلجمالية للطلبات78.8دوالراً أمريكياً أو 

  
الوثيقة (مانة نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات أعّدت األ  .18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15(بما في ذلك قسم عن التقديمات مع تعديالت مقترحة لمشروعات جارية .  
  

  تكاليف إضافية ألنشطة إزالة استهالك وإنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون
  

 التي قد يكون لها تأثير على الً أولياً لتحديد وتعريف القضايا أجرت األمانة تحلي52/4للمقّرر   استجابة  .19
وتعرض الوثيقة . التكاليف اإلضافية إلزالة استهالك وإنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60السياسة العامة التي يتوّجب فحصها  التحليل الذي يشمل مناقشة لقضايا هذا 
وثّمة مقترح مَضمَّن بشأن فريق خبراء له اختصاص في . ها اللجنة التنفيذيةراءات التي يمكن أن تتخذجواإل

لجدوى التكاليف لتمويل إزالة وحقول أخرى ذات صلة، للتفكير في طرق لوضع عتبات جديدة الرغاوى والتبريد 
  .هيدرو كلورو فلورو كربون على أساس تلك الموجودة حالياُ

  
   إلكمال المشروعات وخيارات لمعالجة هذه القضيةيءلبطالمعّدل ا

  
  أعّدت أمانة الصندوق المتعدد األطراف ورقة بشأن الشواغل) ج (52/8استجابة للمقرر   .20

الوثيقة (المتعلّقة بالمعدل البطئ إلكمال المشروعات وعرضت خيارات لمعالجة هذه القضية 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/62.(  

  
  2010يل الممكنة لمساندة التعزيز المؤسسي بعد عام ترتيبات التمو

  
التمويل  أعّدت األمانة ورقة مناقشة تفحص اإلمكانات لترتيبات 49/32 و47/49استجابة للمقررين   .21

وعرضت أيضاً نتائج تحليل بشأن فرص تحسين عملية . 2010لمساندة التعزيز المؤسسي بعد عام والمستويات 
  .تجديد التعزيز المؤسسي

  
  عمل اللجنة التنفيذية

  
 لالجتماع التاسع عشر لألطراف الذي منح اللجنة XIX/11 وعلى ضوء المقرر 50/41استجابة للمقرر   .22

، أعّدت األمانة الوثيقة "المرونة لعقد اجتماعين أو ثالثة اجتماعات سنوية، حسب ما تقّرر"التنفيذية 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/63 ًلقضايا المتعلقة بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل ل التي تقّدم تحديثا
 على حجم عمل اللجنة التنفيذية، وعلى مدى السنتين القادمتين XIX/6 المقرر انعكاساتوتعالج الورقة . السنة

  .بنوع خاص، وتقترح خيارات لتنظر فيها اللجنة
  

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف
  

 التي أعّدها أمين الخزانة، وكذلك حسابات 2006 لعام  بشأن الحسابات النهائيةة الوثيقةت األماناستعرض  .23
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/64الوثيقة  (2006 لعام ميزانية األمانة

  
  وثائق وأوراق سياسة عاّمة أعّدتها أمانة الصندوق المتعدد األطراف

  
لثالث والخمسين، أعّدت أمانة الصندوق المتعدد  الوثائق المقّدمة لُينظر فيها خالل االجتماع امن جملة  .24

  :األطراف الوثائق التالية 
  
  جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المؤقت المشروح؛ •
  أنشطة األمانة؛ •
   عن األرصدة وتوافر الموارد؛التقرير •
  ؛2007خطط العمل لعام  •
بة المبدئية والمتوسطة لبروتوكول احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقا/ من حيث حالة5بلدان المادة  •

  مونتريال؛
  ؛)د (50/5متابعة للمقرر  (2010-2008: خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات •
  ؛)46/6متابعة للمقرر ( عدم االمتثال  قضايا بشأنتقرير التقييم النهائي •
  دراسة نظرية موسعة عن مشروعات المعّدالت المنخفضة من بروميد الميثيل؛ •
  ؛2007التقرير المجّمع عن إتمام المشروعات لعام  •
  ؛2008مشروع برنامج العمل بشأن الرصد والتقييم لعام  •
استعراض الشكل الجديد لإلبالغ عن االتفاقات المتعددة السنوات، بما في ذلك خطط إدارة اإلزالة النهائية  •

  ؛)51/13متابعة للمقرر (
  التأخيرات في تنفيذ المشروعات؛ •
   في تقديم الشرائح السنوية؛التأخيرات •
  عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة؛التقرير  •
  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات؛ •
  التعاون الثنائي؛ •
   واليونيدو لكل من اليوئنديبي واليونيب2007تعليقات وتوصيات بشأن تعديالت برامج العمل لعام  •

  ؛) وثائق3(
 ؛2008ليونيب لعام  وبرنامج عمل اتعليقات على ميزانية برنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال •
  لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛2008تكاليف الوحدات األساسية لعام  •
ورقات تقييم المشروع، وتعليقات وتوصيات بشأن المشروعات واألنشطة المقّدمة إلى االجتماع الثالث  •

 ؛5 من بلدان المادة 79والخمسين بالنسبة لـ 
 تعليقات بشأن البرامج القطرية الجبل األسود والمملكة العربية السعودية؛ •
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إزالة استهالك وإنتاج هيدرو كلورو فلورو خيارات لتقدير وتعريف التكاليف اإلضافية المؤهلة ألنشطة  •
 ؛)52/4متابعة للمقرر (كربون 

 ورقة بشأن الشواغل المتعلقة بالمعّدل البطيء إلكمال المشروعات وخيارات لمعالجة هذه القضية؛ •
 تقرير عن عمل اللجنة التنفيذية؛ •
 .2009ام  والميزانية المقترحة لع2008 و2007حة لعامي نقميزانيات أمانة الصندوق الم •
  

  التعاون مع اتفاقات أخرى بيئية متعددة األطراف ومنظمات أخرى
  

-2010 نائب المدير في اجتماع استشاري بشأن خطة استراتيجية يونيب الوسيطة األجل لفترة شارك .25
، لعملية "خريطة طريق"وكانت هذه المناقشات جزءاً من . أيلول/ سبتمبر14 بواسطة التحاور الشبكي في 2013
شمل التشاور مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، والمجتمع المدني لين الدائمين وتارية اعتمدتها لجنة الممثاستش

  .والقطاع الخاص
  

، من الموظف المسؤول في أمانة اتفاقية 2007تشرين األول / أكتوبر16 تاريخهتسلّمت األمانة طلباً   .26
فقد طُلب إلى أمانة الصندوق . ؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام لمRC-7/3روتردام، قّدمه استجابة للمقرر 

 االستجابة لىالمتعدد األطراف أن تعطي أية معلومات أو خبرات من شأنها أن تساعد أمانة اتفاقية روتردام ع
وسيئات استعمال اليورو، والفرنك السويسري والدوالر األمريكي كعملة  وإعداد دراسة عن حسنات ،للمقرر
  . بات وميزانية اتفاقية روتردامحسا

  
تلقّت المديرة دعوة من األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلّقة بتغّير المناخ، لحضور   .27

 14 إلى 3تغّير المناخ التابع لألمم المتحدة الذي سينعقد في بالي بإندونيسيا من لالمؤتمر الثالث عشر لمؤتمر 
تشرين األول وّجهت حكومة إندونيسيا دعوة إلى / أكتوبر22إضافة إلى ذلك، وفي . 2007ول كانون األ/ديسمبر

 المنشورات وزون، تطلب منها أن تسهم في تقديمأمانة الصندوق المتعدد األطراف، والوكاالت المنفذة وأمانة األ
 حدث خالل المؤتمر للترويج ةوتخطط حكومة إندونيسيا إلقام. ومواّد اإلعالم لمعرض سينعقد بمحاذاة المؤتمر

  .المناخ- رابط األوزونلموضوع
  

   العشرون لوالدة بروتوكول مونتريال واالجتماعات المرتبطة بها السنويةىالذكر
  

 العشرين لوالدة بروتوكول مونتريال  السنويةشارك موظفو أمانة الصندوق المتعدد األطراف في الذكرى  .28
أيلول /ف واالجتماعات المرتبطة به، التي انعقدت في مونتريال في سبتمبروفي االجتماع التاسع عشر لألطرا

وشاركت المديرة مع ثالثة من المسؤولين عن البرامج في االجتماع التاسع والثالثين للجنة التنفيذ الذي . 2007
ان  بشأن بلدUNEP/OzL.Pro/ExCom/53/6أيلول، وعرضوا معلومات من الوثيقة / سبتمبر14-12انعقد من 

وقد استطاعت أمانة . احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال/ من حيث حالة5المادة 
الصندوق مساعدة لجنة التنفيذ بتقديمها معلومات محّدثة بشأن البلدان الخاضعة ألية مقررات امتثال وبتقديمها 

  .فيذيةاإليضاحات الالزمة عن مشروعات وافقت عليها اللجنة التن
  

أيلول، حيث / سبتمبر16 بالذكرى العشرين في المنتدى المتعلق األمانة الحلقة ن من موظفوحضر  .29
نقل التكنولوجيا، بناء القدرة : األليات المالية ( لواحدة من جلسات الفرقاء الرئاسةاضطلعت المديرة بدور 

والموظفون المختّصون االجتماع التاسع أيلول حضرت المديرة / سبتمبر21 إلى 17ومن ). والدروس المكتسبة
عشر لألطراف وشاركوا في عدد من فرق االتصال بصفة أشخاص ذوي خبرة، بما في ذلك فريق االتصال 
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تصال المتعلق بهيدرو المعني باختصاصات الدراسة بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف، وفريق اال
  .كلورو فلورو كربون

  
تقديراً للخدمة " جائزة بروتوكول مونتريال للخدمة الممّيزة "لصندوق المتعدد األطراف ُمنحت أمانة ا  .30

 وخمسة من شان شو النغإضافة إلى ذلك ُمنح أيضاً نائب المدير السّيد . المتفانية التي يقّدمها موظفو األمانة كافة
 والسّيد توني هيذيرنغتن والسّيد وا أمبادوريشرد أبروكموظفي األمانة المتقاعدين هم الدكتور عمر العريني والسّيد 

ومنح أيضاً المدير ". جوائز بروتوكول شخصية للخدمة الممّيزة  "ماني صبرمانيان والسّيد فاليري سميرنوف
يراً لمساهماته الممّيزة في خلق البنية تقد" الستشراف لبروتوكول مونتريالجائزة ا"الفخري، الدكتور عمر العريني، 

وُمنحت أمانة الصندوق المتعدد األطراف مكافأة من حكومة كندا، قّدمها سعادة . ندوق المتعدد األطرافالتحتية للص
 أيضاً هدية من حكومة الصين  األمانةوتلقّت.  ، تقديراً لجهود أمانة الصندوق وإنجازاتهاجون بيردوزير البيئة 

  .المستنفدة لألوزونتقديراً للمساعدة التي تقّدمها أمانة الصندوق إلزالة المواد 
  

نظمت الوكاالت األربع المنفذة وأمانة الصندوق مجتمعة كُشكاً للمعلومات في معرض العلوم والتكنولوجيا   .31
وعرضت أمانة الصندوق شريطها الفيديو بعنوان . الذي انعقد في الوقت نفسه مع االجتماع التاسع عشر لألطراف

  ).50راجع الفقرة (صحيفة وقائع عن الرصد والتقييم سها الموّحد واووّزعت كّر" ثقافة نجاح"
  

قّدمت أمانة الصندوق أيضاً لوجستّيات ودعماً إدارياً ألمانة األوزون خالل تحضيرها لالجتماع التاسع   .32
  .عشر لألطراف واالجتماعات المرتبطة به

  
  زيارة المدير التنفيذي لليونيب

  
 العشرين واالجتماع التاسع عشر منتدى الذكرى السنويةضور أثناء القيام بمهمته إلى مونتريال لح  .33

. أيلول/لألطراف، قام المدير التنفيذي لليونيب بزيارة وجيزة إلى مكتب أمانة الصندوق في السابع عشر من سبتمبر
  .واجتمع بالمديرة وألقى كلمة غير رسمية على موظفي األمانة

  
  على االمتثال واجتماع منّسقي الشبكات اإلقليميةاجتماع الفريق االستشاري لبرنامج المساعدة 

  
استضافت أمانة الصندوق المتعدد األطراف في مكاتبها بمونتريال اجتماعاً للفريق االستشاري لبرنامج   .24

وقد حضرت المديرة ومعها عدد من المسؤولين عن البرامج اجتماع ). أيلول/ سبتمبر23 (المساعدة على االمتثال
  .لوجستية الجتماع اليومين وقّدمت األمانة مساندة. اري لبرنامج المساعدة على االمتثالالفريق االستش

  
  االجتماعات التي تّم حضورها والمهاّم المنجزة

  
  مهاّم المديرة

  
  )2007آب /أوغسطس(جنيف، سويسرا 

  
مات فريق العمل بشأن خد"، لمناقشة تقرير 2007آب / أوغسطس7-6حضرت المديرة اجتماعاً من   .35

، وتحّوالت التوّجه الرئيسية التي تؤثر " المساندة اإلدارية لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي تديرها اليونيب
 هذا االجتماع Achim Steinerوقد ترأس المدير التنفيذي لليونيب السيد . على نظام األمم المتحدة وعلى البيئة

ين المساندة اإلدارية لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، والروابط الذي ركّز على الجهود من أجل تعزيز وتحس
  .البرامجّية بين اليونيب واالتفاقات
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تشرين الثاني / نوفمبر15-14مرفق البيئة العالمية واليات المتحدة األمريكية، مجلس واشنطن، مقاطعة كولومبيا، ال

2007.  
  

، 2007تشرين الثاني / نوفمبر16-14ئة العالمية من  البيمجلس مرفق سوف تحضر المديرة اجتماع  .36
  .تمشّياً مع االتفاق بشأن مجاالت التعاون بين الصندوق المتعدد األطراف وأمانات مرفق البيئة العالمية

  
  2007مهاّم متعلقة ببرنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

  
خطط اإلزالة الوطنية  تقييم اإلدارة ورصد نسافر المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم إلى أربعة بلدان بشأ  .37

  :في بلدان غير بلدان حجم االستهالك المنخفض، على النحو التالي
  

 6أيلول إلى / سبتمبر1(والجماهيرية العربية الليبية ) 2007أيلول / سبتمبر1 –آب / أوغسطس27(القاهرة، مصر 
  )2007أيلول /سبتمبر

  
قييم برفقة اثنين من المستشارين ومسؤول رئيسي للبرامج، إلى مصر سافر المسؤول الرئيسي للرصد والت  .38

 خطة ة قطرية لتقييم إدارة ورصد وتحقّقإلعداد دراسة إفرادي) 2007أيلول / سبتمبر1 –آب / أوغسطس27(
ممثلين من وحدة األوزون الوطنية، ووحدة إدارة البرامج، وعدد من أصحاب وجرت مناقشات مع . اإلزالة الوطنية

لرصد القائم ونوعّية ودرجة  الوطنية، والنتائج المحققة، والدروس المكتسبة، ونظام ازالةشأن حول إدارة خطة اإلال
  .وجرت أيضاً مناقشة تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل. تقرير التحقّقاكتمال 

  
  هيرية العربية الليبيةبعد ذلك قام المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم مع أحد المستشارين بزيارة الجما  .39

أيضاً لمناقشة إدارة خطة اإلزالة الوطنية مع وحدة األوزون ) 2007 أيلول/ سبتمبر6 إلى 2007أيلول / سبتمبر1(
   .وقد شارك في هذه الزيارة أحد موظفي اليونيدو بصفة شخص خبير. الوطنية وأصحاب الشأن المختارين

  
  ).2007تشرين الثاني / نوفمبر11-2(زيل بوينس آيرس، األرجنتين، وسان باولو، البرا

  
تشرين الثاني قام المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم بمهمة أخرى مع مستشارين إلى / نوفمبر10-2من   .40

مّرة أخرى من أجل إعداد ) تشرين الثاني/ نوفمبر10-8(واألرجنتين ) تشرين الثاني/ نوفمبر8-3(البرازيل 
  .إدارة ورصد وتحقّق خطط اإلزالة الوطنيةدراسات إفرادية للبلد لتقييم 

  
  مهاّم أخرى

  
  )2007آب / أوغسطس5 –تموز / يوليه31(مدينة بنما، بنما 

  
حضر أحد كبار المسؤولين عن البرامج االجتماع األول لالجتماع المشترك للشبكات الثالث لبرنامج عمل   .41

آب، حيث قّدم عرضاً / أوغسطس4 –تموز / يوليه30د من األوزون ألمريكا الالتينية والمنطقة الكاريبية الذي انعق
قطاعية على مستوى أو /ن المقررات الحديثة للجنة التنفيذية التي لها تأثير مباشر على تنفيذ خطط إزالة وطنية وع

وأجرى أيضاً مناقشات مع اليوئنديبي واليونيب بشأن تقديم خطط إزالة وخطط إدارة إزالة نهائية إلى . البلد
 وُأجريت مناقشات ثنائية مع ممثلين عن عدد من البلدان في ة ذات صل قضاياوعولجت. جتماع الثالث والخمسيناال
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أمريكا الالتينية والمنطقة الكاريبية بشأن تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية، وإعداد 
  . امتثالوعات بروميد الميثيل وقضايا، ومشرمشروع إزالة ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

  
  )2007أيلول / سبتمبر8-7(نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 

  
دروس يمكن أن يتعلمها مجهود التغّير " نائب المدير حلقة عمل شبكة المنظمات غير الحكومية حضر  .42

التي ترعاها اليونيب، حيث قّدم عرضاً " زونالمناخي من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األو
  . أسئلة من الحضور عن عملية اآللية الماليةنعن الصندوق المتعدد األطراف وأجاب ع

  
  )2007تشرين الثاني / نوفمبر14-12(بالي، إندونيسيا 

  
سيحضر مسؤول عن البرامج االجتماع المشترك لشبكات جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب   .43

تشرين الثاني / نوفمبر14-12آسيا، للموظفين المسؤولين عن المواد المستنفدة لألوزون، الذي ينعقد في بالي من 
2007.  

  
  التوظيف في األمانة

  
 تّمالتي  كبير الموظفين اإلدارّيين وP5 أنهت األمانة عملية االختيار لوظيفة 51/39كمتابعة للمقرر   .44

وهذا . 2007تشرين الثاني / نوفمبر1مان، وسيصبح هذا التعيين نافذاً ابتداء من حن د اختيار السيدة بثينه ببموجبها
 التي طالبت بها اللجنة التنفيذية بمقتضى االتفاق مع اليونيب من أجل توفير P5 مع وظيفة الخزانة طابقالمركز يت

  ).ج (51/39خدمات الخزانة، وكمتابعة للمقرر 
  

تين في نايروبي مع أمانة األوزون كموظفة مسؤولة عن االتصاالت، عادت بعد إعادة تعيينها لفترة سن  .45
  .2007أكتوبر /لتحتّل مركز مساعدة تنفيذية مشاركة في تشرين األولمارتا ليفا السيدة 

  
تلبية لطلب األمانة، وافق المدير التنفيذي لليونيب على وظيفتين للمساعدة في القضايا اإلدارية الممّولة   .46

وهاتان الوظيفتان هما أوالً وظيفة مسؤول مشارك عن . تكاليف مساندة البرامج التي تسّددها اليونيببواسطة 
البحث يجري حالياً و. 2007 تكون نافذة ابتداء من عام G6 ة، ووظيفة خدمات عامP2الموارد البشرية بمستوى 

  .عن موظف لكّل من هاتين الوظيفتين
  

  تدريب الموظفين
  

تشرين الثاني ستقام لموظفي األمانة دورة / نوفمبر19وفي . انة في برنامجها للتدريب اللغوي األماستمّرت  .47
وسيسهر على تيسير التدريب مستشار رئيسي لتكوين األفرقة سبق وتولّى إدارة .  بشأن تكوين األفرقةتعليمية

عن شبكة المعلومات حلقة ر المسؤول المشارك ضوقد ح. حلقات عمل في منظمات عدة من منظمات األمم المتحدة
تدريب في جنيف بشأن أمن المعلومات وإدارة البريد اإللكتروني الطفيلي، أي غير المرغوب فيه، وحضر المساعد 

  .المالي حلقة تدريب بشأن تنفيذ نظام المعلومات اإلدارية المتكامل في نايروبي
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  التحضير الجتماعات اللجنة التنفيذية
  

 30-26ت اللوجستية لالجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، الذي سينعقد من تّم إجراء الترتيبا  .48
وقد تّم توجيه رسائل دعوة ووثائق االجتماع إلى . تشرين الثاني في مقّر منظمة الطيران المدني الدولي/نوفمبر

س لجنة التنفيذ، أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس مكتب االجتماع التاسع عشر لألطراف، ورئيس ونائب رئي
  .والمدير التنفيذي لليونيب، واألمين التنفيذي ألمانة األوزون، والوكاالت المنفذة والمنظمات غير الحكومية

  
  األنشطة اإلعالمية

  
تّم نشر تقرير االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية بالعربية واالنكليزية والفرنسية واإلسبانية،   .49

عد االجتماع، ونشرة إخبارية، على موقع اإلنترنيت للصندوق المتعدد األطراف المتاح للعموم وموجز لمرحلة ما ب
وقد تّم إنشاء موقع على اإلنترانيت لالجتماع الثالث والخمسين ) . org.multilateralfund.www ( وعنوانه

والوثائق المخّصصة للتوزيع على العموم . ستية عن االجتماع الثالث والخمسينيتضّمن وثائق ومعلومات لوج
  .نُشرت على موقع اإلنترنيت المتاح للعموم

  
  راجع( العشرين لوالدة بروتوكول مونتريال  السنويةأجرت األمانة عدداً من األنشطة اإلعالمية للذكرى  .50

وترجمته إلى الفرنسية وأعيد نشره بمساعدة من " قي للبيئةخلق تغيير حقي"وقد تّم تحديث كتّيب ). 31الفقرة 
ويحتوي ". مونتريال إنترناشونال"بدعم من " ثقافة نجاح "  فيديو تفاعلي بعنواننتاجوتّم إصدار . الحكومة الكندية

 دقيقة من شريط يعطي نظرة عامة عن الصندوق 90 فيديو نظرة عامة زائد  على)CD(هذا القرص المدّمج 
. دد األطراف ومنجزاته وعن الدروس المكتسبة، بما في ذلك بعض التحديات والفرص المرتقبة في المستقبلالمتع

الرصد والتقييم والتعلُّم المؤسسي، دروس من الصندوق المتعدد : "وقد نُشرت أيضاً صحيفة وقائع بعنوان
  ".األطراف

  
تقبال يوم األمم المتحدة التي رعاها ممثل تشرين األول حضر ممثل عن األمانة حفلة اس/ أكتوبر24في   .51

وقد كان لعدد من المنظمات الدولية في مونتريال، بما في ذلك . استراليا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
  .أمانة الصندوق المتعدد األطراف، أكشاك إعالمية في ذاك الحدث

  
 البيانات والوثائق والمبادئ التوجيهية التشغيلية راجعت أمانة الصندوق المتعدد األطراف وحّدثت قاعدات  .52

  :لالجتماع الثالث والخمسين
  
  ؛2007تموز /جرد للمشروعات الموافق عليها ابتداء من يوليه •
  للبرامج القطرية؛ص تلخيأوراق •
   .2007تموز /السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير ابتداء من يوليه •


