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 2011 تشرين الثاني/ نوفمبر 17- 13بالي، إندونيسيا، 

 
 
 
 

  الموجه إلى االجتماعمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  لألطراف في بروتوكول مونتريالالثالث والعشرين  

 
 
  

المتعدد األطراف، أعدت األمانة مشروع التقرير الذي يقدم إلى  عمال باختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق  
ويتضمن التقرير المقررات ذات الصلة التي اتخذتھا اللجنة في . االجتماع الثالث والعشرين لألطراف لكي تنظروا فيه

تين، سيجري اجتماعاتھا الثاني والستين والثالث والستين والرابع والستين، وبعد اختتام االجتماع الخامس والس
  .استكماله إلدراج أي تعليقات تصدر عن االجتماع والمقررات ذات الصلة التي تتخذ فيه
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 مقدمة

اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال تتطلب  .1
)UNEP/OzL.Pro.9/12, Annex V إل) ، المرفق الخامس ً . ى اجتماع األطرافأن تقدم اللجنة تقريراً سنويا

يقدم والتقرير الحالي الذي يشمل األنشطة التي اضطلعت بھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الثاني والعشرين لألطراف، 
يورد المرفق األول جداول مع بيانات عن الموافقات على : ويتضمن التقرير ثالث مرفقات. تلبية لھذا المطلب

 2004ي على تقرير تقييم عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقييم واستعراض عام المشروعات؛ ويحتوي المرفق الثان
 .لآللية المالية؛ ويبين المرفق الثالث كميات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة

ين في وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت االجتماعات الثاني والستين والثالث والستين والرابع والست .2
ومن  2011نيسان / أبريل 8إلى  4، ومن 2010كانون األول / ديسمبر 3نوفمبر، تشرين الثاني إلى  29مونتريال من 

 17إلى  13من ) اندونيسيا(واالجتماع الخامس والستين في بالي [على التوالي  2011تموز / يوليو 29إلى  25
اعات الخاصة باللجنة التنفيذية في الوثائق تقارير ھذه االجتموترد . ]2011تشرين الثاني / نوفمبر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62،UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53 ، 
[UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60] وتتوافر على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطرف على التوالي ،

)www.multilateralfund.org(. 

والستين لألطراف، حضر االجتماع الثاني والستين عن االجتماع الحادي  الصادر XXI /27ووفقا للمقرر  .3
األمريكية التي تمثل األطراف غير الكاملة وفرنسا واليابان وسويسرا وأوكرانيا والواليات المتحدة  ببلجيكا وكندا

كول مونتريال، وحضرته كولومبيا وغرينادا والھند والمغرب وناميبيا والمملكة من بروتو 5من المادة  1بالفقرة 
، وترأس االجتماع السيد خافيير 5من المادة  1تمثل األطراف العاملة بموجب الفقرة العربية السعودية والسنغال التي 

 .مع السيد فليب شيماوني نائبا للرئيس) كولومبيا(فرنيستو كامارغو كوبيلوس 

الصادر عن االجتماع الثاني والعشرين لألطراف، حضر االجتماعات الثالث  XXII /24للمقرر  ووفقا .4
والجمھورية التشيكية، وفرنسا واليابان وسويسرا استراليا وبلجيكا ) والخامس والستين(والستين والرابع والستين 

من بروتوكول مونتريال كما حضرته  5لمادة ا 1والواليات المتحدة األمريكية التي تمثل األطراف غير العاملة بالفقرة 
. 5المادة  1األرجنتين والصين وكوبا وغرينادا وكينيا والكويت والمغرب التي تمثل األطراف العاملة بموجب الفقرة 

نائبا للرئيس خالل ) الصين(وعملت السيدة ووروي وين ). استراليا(االجتماع السيد باتريك مكلنيرني وترأس 
 .فترة اإلبالغوعملت السيدة ماريا نوالن رئيسة الموظفين أمينة لجميع االجتماعات خالل . بع والستيناالجتماع الرا

، )اليوئنديبي(مج األمم المتحدة اإلنمائي عن برناكما حضر جميع االجتماعات خالل فترة اإلبالغ ممثلون  .5
مين خزانة الصندوق ومنظمة األمم المتحدة منفذة وأ، كالھما بصفة وكالة )اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 .ومراقبون آخرونوالبنك الدولي وأمانة األوزون ) اليونيدو(للتنمية الصناعية 

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف  -ألف

  XXI/9والمقرر  XIX /6المقرر

المواد ط إدارة إزالة من اللجنة التنفيذية مساعدة األطراف في إعداد خط XIX/6طلب المقرر  .6
اللجنة التنفيذية االنتھاء من وضع المبادئ التوجيھية المتعلقة  من XXI/9وطلب المقرر . الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولذا اعتمد االجتماع الستين المعايير المتفق عليھا بشأن المواد ب
الجتماعات التي عقدت خالل فترة االستعراض عددا من قضايا السياسات اونظرت . الھيدروكلوروفلوروكربونية

 :إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، واتخذ المقررات التاليةالمعلقة ذات الصلة بخطط إدارة 
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 في المائة من خط األساس 10استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية زيادة عن إزالة 

في المائة من خط األساس  10والستين إلى أنه قد قدم العديد من طلبات إزالة أكثر من  أشار االجتماع الثاني .7
في  10قد طلب مايعادل أكثر من  5التقديري للھيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق االمتثال، وأن بعض بلدان المادة 

وكربون حتى مستوى التجميد المائة من أھليتھا للتمويل لمعالجة النمو المتوقع في استھالك الھيدروكلوروفلور
وقررت اللجنة التنفيذية إنشاء فريق غير رسمي لمناقشة ھذه . المنصوص عليه في تدابير الرقابة في البروتوكول

ة المناقشات خالل االجتماع المسألة إالّ أن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء، واتفق على مواصل
لك، يجري نظر طلبات التمويل لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون فيما وفي غضون ذ, الثالث والستين

 .في المائة من خط األساس على أساس كل حالة على حدة 10يتجاوز 

وعقب االستماع إلى تقرير آخر من فريق االتصال، وافق االجتماع الثاني والستين على أن يحاط علما في  .8
رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بأن كمية االستھالك من ھذه المعنية لكل خطة من خطط إداالمقررات 

إزالتھا في المرحلة األولى سوف تساعد البلد على تحقيق تقدم صوب تحقيق تدابير الرقابة فيما المواد التي من المقرر 
مقترحات المرحلة الثانية ستظل قادرة على تقديم  5، وفقا لذلك وعلى أساس الفھم بأن بلدان المادة 2015بعد عام 

المواد عندما توافق اللجنة التنفيذية على الشريحة األخيرة من المرحلة األولى وأن ھذا النھج دون أي إجحاف بكمية 
التنفيذية كذلك ووافقت اللجنة . الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن تقديمھا لإلزالة في مقترحات المرحلة الثانية

شات خالل اجتماعھا الرابع والستين بشأن الكيفية التي يمكن بھا معالجة إزالة على مواصلة المناق
 .2015الھيدروكلوروفلوروكربون باإلضافة إلى نسبة العشرة في المائة المطلوبة لعام 

على مواصلة النظر، على أساس كل حالة على حدة، وخالل االجتماع الرابع والستين، وافقت اللجنة التنفيذية  .9
التي تقترح معالجة أكثر من عشرة في المائة الخطط الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تلك 

مواصلة مناقشاتھا بشأن وضع سياسة تتعلق بھذه ، وأن بوسعھا إذا اقتضت الحاجة 2015من خط األساس بحلول عام 
 .نة التنفيذيةالمسألة خالل اجتماع مقبل للج

 5د لبلدان المادة خط األساس المحد

على والستين مسألة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي أعدت  وناقش االجتماع الرابع .10
بنظر أساس بيانات خط أساس تقديري بدال من البيانات الفعلية، ووافقت على مواصلة الممارسة المعمول بھا المتعلقة 

إعماال للفقرات لھا األمانة بمجرد معرفة بيانات خط األساس الفعلية وذلك خطوط األساس التقديرية التي سوف تعد
 .ذات الصلة في خطط إدارة اإلزالة ھذه الموافق عليھا واالتفاقات ذات الصلة

وتلك الواردة في خطط إدارة إزالة المواد  7البيانات بين البيانات المبلغة بموجب المادة 
  يدروكلوروفلوروكربونيةالھ

وقد . الجتماع الثالث والستين مسألة التباينات في إبالغ البيانات في ضوء اعتبارات االمتثال والدقةتدارس ا .11
غير أن . أشير إلى أن أنه قد تتوافر أسباب سليمة التباين في البيانات مثل إدراج خالئط الھيدروكلوروفلوروكربون

وعالوة على . األساس من خالل أمانة األوزونخط خيار طلب تعديل لبيانات  60/44أمام البلدان، بمقتضى المقرر 
واالتفاقات الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد ذلك، فإن ھناك عملية مراجعة مدرجة في المبادئ التوجيھية 

بشأن التخفيضات التجميعية بمجرد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي يمكن من خاللھا تعديل نقطة البدء المتفق عليھا 
وقررت اللجنة التنفيذية أن يستند . 7لالمتثال استنادا إلى بيانات المادة  أساس الھيدروكلوروفلوروكربونتحديد خط 

حساب نقاط البدء للتخفيضات التجميعية في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لخطط إدارة إزالة المواد 
وذلك اتساقا مع  7لة المبلغة بموجب المادة استھالك ھذه المادة المقبوالھيدروكلوروفلوروكربون إلى أحدث بيانات 

 ).63/14المقرر (الصادر عن اللجنة التنفيذية  60/44المقرر 
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طلبات التمويل اإلضافي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خارج خطط إدارة إزالة ھذه المواد 
 الموافق عليھا

إالّ عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في  أحيط االجتماع الثالث والستين بأن بعض البلدان لم تبلغ .12
ن منشئات الرغاوي التي تعتمد بصورة مطلقة على البوليول سابق الخلط وأ 7قطاع خدمة التبريد بموجب المادة 

ولم تتمكن ھذه البلدان من اختيار . على أنه استھالكب المستورد لم تبلغ عنه 141-بالھيدروكلوروفلوروكربون
لذلك أن تدرج مقترح تمويل لتحويل المنشئات في ديلة األكثر تحقيقا لمردودية تكاليفھا، ولم تستطع التكنولوجيا الب

وعلى ذلك وافق االجتماع على . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خططھا الخاصة بإدارة إزالة 
في قطاع خدمة  7لوروفلوروكربون بموجب المادة الھيدروكتبلغ إالّ عن استھالك  التي ال 5أن بوسع بلدان المادة 

- مطلقة على نظم البوليول سابق الخلط بالھيدروكلوروفلوروكربونالتبريد والتي لديھا منشئات رغاوي تعتمد بصورة 
تمشيا مع  أن تقدم، على أساس استثنائي وعلى أساس كل حالة على حدة،ب المستورد لم تبلغ عنه بأنه استھالك 141

طلبا للتمويل لتحويل تلك المنشئات خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  47/61المقرر 
أي الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس الفھم بأنه التوجد دور للنظم في البلد المعني، وأنه لم يطلب تمويل لتحويل 

المواد األولى من خطة إدارة إزالة  منشأة من منشئات الرغاوي إنما وضعت بالكامل في تقديم المرحلة
-ويمكن حساب جميع منشئات الرغاوي والكمية السنوية من الھيدروكلوروفلوروكربون. الھيدروكلوروفلوروكربونية

باستثناء تلك  2009-2007الفترة ب المدرجة في البوليول سابق الخلط المستورد استنادا إلى متوسط استھالك 141
الرغاوي وقت تقديم المشروع، وسوف يستند مستوى وسوف تحدد أھلية منشئات . نھا أي إنتاجالسنوات التي لم يبلغ ع

في نظم البوليول سابق الخلط المستوردة المحسوبة المدرجة  ب141-التمويل إلى كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
ھا عن إنتاج، وأن تقترح تلك السنوات التي لم يبلغ فيباستثناء  2009-2007على أساس متوسط استھالك الفترة 

ب في نظم البوليول سابقة الخلط 141-المشروع سوف يزيل بصورة كاملة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
وأن يتضمن التزاما من البلد بأن يضع، وقت تحويل آخر منشأة لتصنيع الرغاوي إلى تكنولوجيا التستخدم المستوردة 

أو استخدام نظم البوليول سابق الخلط /ت تحظر استيراد والھيدروكلوروفلوروكربون، لوائح وسياسا
 ).63/15المقرر (بالھيدروكلوروفلوروكربون 

التمويل لتحويل المنشئات المؤھلة ذات االستھالك الجاري الضئيل بشدة أو المنعدم من المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

ھالك الجاري الضئيل بشدة أو المنعدم من المواد أثارت مسالة التمويل لتحويل المنشئات المؤھلة ذات االست .13
إلى اإلنتاج التساؤل عن مدى الرجوع إلى الوراء لتحديد ما إذا كانت العودة الفورية الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وأخذ االجتماع . بواسطة المنشئات باستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف يضع البلد في حالة عدم التزام
ثالث والستين علما بالمسألة وأكد قدرة الذي اتخذ خالل االجتماع السادس عشر بضرورة حساب استھالك المواد ال

لألوزون على مستوى منشأة على أساس إما السنة أو متوسط الثالث سنوات السابقة مباشرة على إعداد المستنفدة 
 .المشروع

ھيدروكلوروفلوروكربون على البلدان التي ينخفض فيھا مدى إمكانية تطبيق الحد األقصى لمردودية تكاليف ال
 حجم االستھالك 

وافق االجتماع الثالث والستين على أن مسألة إمكانية تطبيق الحدود القصوى لمردودية التكاليف  .14
 على البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك قد شملتھا المقررات السابقة التي اتخذتھاللھيدروكلوروفلوروكربون 

 .اللجنة التنفيذية، واإلجراءات المعمول بھا

فيما يتعلق بالبلدان التي ينخفض فيھا حجم  2020اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 
  والزيادة في تمويل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستھالك 
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البلدان التي ترغب في التعجيل بإزالة المواد  نظر االجتماع الثاني والستون في حالة .15
أنه بالنسبة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تعالج إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقرر 

 بشأن اإلزالة المعجلة في( 60/15المواد المحدد في بروتوكول مونتريال، وقدمتھا إعماال للمقرر ھذه المواد لكل 
في المائة سوف  100لتحقيق اإلزالة بنسبة ، فإن التمويل الكلي المتاح )ينخفض فيھا حجم االستھالك التي البلدان

في المائة على النحو المبين في الجدول الوارد في  35يستخلص من ذلك المتاح لتحقيق الخفض في االستھالك بنسبة 
 ).62/10المقرر ) (12) (و( 60/44المقرر 

المرتفعة من االستھالك المسجل للھيدروكلوروفلوروكربون في خطط إدارة إزالة المواد المستويات 
 المقدمة بشأن البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالكالھيدروكلوروفلوروكربونية 

من أخذ االجتماع الثاني والستين علما بأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في خطط إدارة اإلزالة للعديد  .16
التي كانت في السابق لدان يظھر زيادة كبيرة، والصعوبة في وضع قاعدة عامة لمعالجة المقترحات الخاصة بالبلدان الب

عدم اليقين طنا متريا نتيجة لحاالت  360من البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك إالّ أن استھالكھا يتجاوز 
ضمان توفير التمويل  مع مراعاة في نفس الوقت الحاجة إلىالمحيطة بمستوياتھا الخاصة باالستھالك والمخزونات 

وعلى ذلك قررت اللجنة التنفيذية السماح بتقديم . 2015و 2013الكافي لھا تمكينھا من االمتثال لتدابير الرقابة لعامي 
نت في السابق لمساعدة تلك البلدان التي كااألولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

طنا متريا في قطاع خدمة التبريد فقط  360عن من البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك والتي يزيد استھالكھا 
على أساس الفھم بأن مستوى التمويل المقدم سوف ينظر إلى أساس  2020لتمكينھا من تحقيق تدابير الرقابة حتى عام 

 ).62/11المقرر (ك ذلكل حالة على حدة إلى أن يتقرر غير 

 بند المرونة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بعد أن أثيرت مسألة المرونة في إعادة تخصيص أموال إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون خالل االجتماع  .17
بند المرونة في إدراج مسألة  والستين، وأحيلت إلى فريق اتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من األمانةالثالث 

وإعادة تخصيص إطار خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالتغييرات في التكنولوجيا 
 أساسية ذات صلة لنظرھاالتمويل فيما بين القطاعات في جدول أعمال االجتماع الرابع والستين، وأن تقدم معلومات 

 ).63/16المقرر (

سبة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت لالجتماع الرابع والستين، نظرت وبالن .18
التغييرات في التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل فيھا بين القطاعات على أساس كل حالة على حدة، ووافق 

 .الستيناالجتماع في أن ينظر مسألة السياسات ذات الصلة خالل االجتماع الخامس و

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تعديل االتفاقات بين اللجنة التنفيذية والبلدان بشأن 
 2013ضمان االمتثال لتدابير الرقابة في للمساعدة في 

الحظ االجتماع الثالث والستين أن بعض البلدان قد ظھرت، في تقديماتھا، وأنھا تشير إلى أن جھود تحقيق  .19
وبغية ضمان . يقتصر على عدد مختار من القطاعات 2013متثال لتجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في اال

االتفاقات اللجنة التنفيذية إضافة الفقرة التالية إلى تصميم مشروعات اتخاذ تدابير كافية على المستوى الوطني، قررت 
المقدمة إلى االجتماع واللجنة التنفيذية  5ات بين بلدان المادة والى مشروعات االتفاق 61/46الموافق عليھا في المقرر 

 ).63/17المقرر (الثالث والستين 

بالنسبة لجميع التقديمات اعتبارا من االجتماع الثامن والستين فصاعدا، وصل تأكيد من الحكومة بإقامة " 
والصادرات، وأن اإلنتاج  نظام وطني للنفاذ بشأن إصدار التراخيص والحصص للواردات، وحيثما ينطبق،

النظام قادر على ضمان امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بمقتضى بروتوكول 
  "مونتريال لفترة ھذا االتفاق
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طنا متريا ويتعين عليھا أن تعالج  360البلدان التي يزيد فيھا استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون عن 
 )60/44بحسب المقرر ( 2015و 2013أوال لتحقيق تدابير الرقابة لعامي التصنيع  االستھالك في قطاع

تناول االجتماع الثالث والستين مسألة البلدان التي يزيد فيھا االستھالك الكلي من الھيدروكلوروفلوروكربون  .20
دمة بدال من الخطنا متريا، والتي قدمت مقترحات مشروعات تتضمن طلبات تمويل لألنشطة في قطاع  360عن 

يتاح لھذه البلدان العاملة واقترح، لدواعي المرونة، أن ). 15) (و( 60/44قطاع التصنيع على الرغم من المقرر 
 2013لتحقيق خطواتھا الخاصة بالخفض في معالجة االستھالك في قطاع الخدمة بدال من قطاع التصنيع  5بالمادة 

يسفر عن زيادة كبيرة في استخدام المواد التي ترتفع فيھا القدرة إذا كان التحويل في قطاع التصنيع سوف  2015و
وبعد االستماع لتقرير . دوالرا للكيلوغرام من المواد المستنفدة لألوزون 82على االحترار العالمي أو تزيد التكلفة عن 

 .لرابع والستينمواصلة مناقشة المسألة خالل االجتماع افريق االتصال، وافق االجتماع الثالث والستين على 

أساس كل حالة على حدة مقترحات المشروعات المقدمة من وقرر االجتماع الرابع والستين أن ينظر، على  .21
طنا متريا والتي تتضمن طلبات  360البلدان التي يزيد فيھا مجموع االستھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون عن 

 .)64/14المقرر (يع التصنتمويل ألنشطة قطاع خدمة التبريد بدال من قطاع 

طن  400طنا متريا و 361التمويل للبلدان التي لديھا استھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون يتراوح بين 
 متري في قطاع الخدمة

نظر االجتماع الرابع والستين فيما إذا كان التمويل المقدم للبلدان التي يتراوح استھالك  .22
طن متري سوف يعادل التمويل األقصى  400طنا متريا و 361يھا بين الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة ف
طنا متريا، ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تنظر،  360و 300فيھا بين المسموح به للبلدان التي يتراوح االستھالك 

معاملة متساوية لتلك البلدان التي يتراوح استھالك على أساس كل حالة على حدة، في الحاجة إلى 
طنا متريا في قطاع خدمة التبريد التي يقل فيھا المستوى األقصى  400و 361لھيدروكلوروفلوروكربون فيھا بين ا

 .طنا متريا 360و 300عن ذلك الخاص بالبلدان التي يتراوح االستھالك فيھا بين للتمويل 

 إسناد األولوية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ن مسألة إسناد األولوية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشأ االجتماع تدارس االجتماع الثاني والستي .23
وبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكاالت . لمناقشة المسألةفريق اتصال 

المستخدم في تصنيع  22-ربونأن تضع تقديرا، لدى تقديم األنشطة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكالثنائية والمنفذة، 
تكون مطلوبة التي يمكن أن  22-التبريد وتكييف الھواء، للكمية اإلجمالية المقبلة للھيدروكلوروفلوروكربونمعدات 

األنشطة كما طلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تبين بوضوح لدى تقديم . لخدمة ھذه المعدات 2020حتى عام 
في قطاع خدمة التبريد الكيفية التي ستنخفض بھا األنشطة المقترحة المستخدم  22- وكربونإلزالة الھيدروكلوروفلور

، وأن تنظر في المشروعات 2015و 2013تحقيق خطوات الخفض في معدل النمو في قطاع الخدمة والمساھمة في 
في تصنيع رغاوي ب المستخدمة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22-المتعلقة بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

بوضوح أنھا ستكون ضرورية بحكم الظروف واألولويات الوطنية البوليسترين المسحوبة بالضغط عندما يتبين 
في جميع الرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط األخر بعد ، والنظر 2015و 2013لالمتثال لتدابير الرقابة في 

 ).62/12المقرر ( 2014

 مؤسسي كجزء من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمويل مشروعات التعزيز ال

على اختبار ما إذا كانت تدرج  59/17استذكر االجتماع الثاني والستين أن البلدان قادرة، إعماال للمقرر  .24
 التمويل الخاص بالتعزيز المؤسسي في خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولدى

اللجنة التنفيذية أن التمويل سوف يخضع ألھداف معتمدة على األداء بموجب اتفاق متعدد موافقتھا على ذلك فھمت 
وأحاطت اللجنة التنفيذية بأنه في الحاالت القليلة . إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالسنوات يشمل خطة إدارة 
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بموجب االتفاقات المتعددة تحقيق األھداف المعتمدة على األداء للغاية التي فرضت فيھا تنفيذ عقوبات على عدم 
أن تفھم ھذه البلدان بوضوح أن إدراج وقد رؤى أن من المھم . السنوات، أخذت ظروف البلد المعني في االعتبار

اإلدارة سوف يعتمد على تنفيذ خطة تمويل التعزيز المؤسسي في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
وعقب المناقشات، قررت اللجنة . بأكملھا بالنظر إلى أن التعزيز المؤسسي سوف يتأثر في حالة حدوث تأخيرات

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التنفيذية أن تؤكد من جديد أن إدراج تمويل التعزيز المؤسسي في خطة 
على األداء بموجب االتفاق المتعدد السنوات الذي يغطي خطة إدارة  يخضعه لألھداف المعتمدة 59/17إعماال للمقرر 

لتمويل الشريحة التالية، وطلبت من الوكاالت الثنائية والمنفذة إبالغ بلدان اإلزالة بما في ذلك جميع الشروط الالزمة 
وسعھم مواصلة الحصول تفاھم بأن بالمؤسسي في خطة إدارة اإلزالة مذكرة بنتائج اختيار إدراج التعزيز  5المادة 

 ).62/15المقرر (باعتباره مشروعات قائمة بذاتھا على تمويل التعزيز المؤسسي 

 توجيه بشأن تبرير يتعلق بتحويل المرحلة الثانية

قررت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثاني والستين أنه يتعين على مقترحات المشروعات التي تتضمن  .25
نسبة المواد : 60/44لثانية تقديم المعلومات التالية كجزء من التبرير الذي يتطلبه المقرر لتحويالت المرحلة اطلبات 

الھيدروكلوروفلوروكربونية التي استھلكتھا المنشئات التي حصلت على مساعدات من الصندوق المتعدد األطراف 
بون، ومجموع استھالك الكلوروفلوروكربون كنسبة مئوية من مجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكرإلزالة 

ب في قطاع 141الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع، ومجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
تقديم معلومات عن قيمة مردودية التكاليف التقديرية باألطنان من قدرات استنفاد األوزون وينبغي أيضا . الرغاوي

إلزالة استھالك ثانية المقترحة بالمقارنة بمردودية التكاليف التقديرية المرحلة الواألطنان المترية لمشروعات تحويل 
 ).62/16المقرر (الھيدروكلوروفلوروكربون في منشئات التصنيع األخرى في جميع القطاعات 

 شريحة التمويل األخيرة لخطط إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون المتعدد السنوات

ا الثاني والستين مسألة ضمان ترك نسبة العشرة في المائة من مجموع ناقشت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھ .26
المتصلة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى الشريحة األخيرة من الخطة باعتبار ذلك األموال 

ية من الوكاالت وعلى ذلك طلبت اللجنة التنفيذ, أھداف الخفض في االتفاق المعتمد على األداءحافزا على تحقيق 
في  10الثنائية والمنفذة أن تضمن، لدى إعداد خطط إدارة اإلزالة المتعددة السنوات، أن الشريحة األخيرة تتألف من 

 .)62/17المقرر (التمويل لقطاع خدمة التبريد في االتفاق، وأن المقرر لھا السنة األخيرة من الخطة المائة من مجموع 

 ق المتعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقاعدة بيانات جداول االتفا

نظر االجتماع الثاني والستين في تقرير عن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة  .27
نات عقب الموافقة وطلب من الوكاالت المنفذة تحديث المداخل في قاعدة البيا. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وطلب من .إدارة اإلزالة مباشرة لتبين خطط التنفيذ السنوية حتى سنة تقديم الشريحة الثانية وضمنھاعلى خطة 
البيانات أن يبلغ اللجنة التنفيذية في االجتماع األخير الموظف األقدم المعني بالرصد والتقييم وھو المسؤول عن قاعدة 

 ).63/61المقرر (امتثلت للطلب المشار إليه أعاله ت المعنية قد من كل سنة ما إذا كانت الوكاال

 XI/7 المقرر

عقب اإلعراب عن القلق خالل االجتماع الرابع والستين إزاء وجود مخاطر من الترحيل إلى فترة الثالث  .28
الصادر  XI/7مقرر التالية جميع األموال التي لم تخصص للتنفيذ خالل االجتماع، استذكرت اللجنة التنفيذية السنوات 

الحادي عشر لألطراف الذي دعا اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ إجراء لكي تضمن، قدر المستطاع، أنه قد عن االجتماع 
 ).64/1المقرر (بأكملھا بحلول نھاية فترة الثالث سنوات التزم بالميزانية 

  XXI/3  المقرر
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المعني بالتقدم ذية المقدم للفريق العامل المفتوح العضوية نظر االجتماع الثاني والستين في تقرير اللجنة التنفي .29
 الصادر XVII/6 متابعة للمقرر(المحرز في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع 

 XXI/3وقد أعد التقرير استجابة للمقرر ). 2010و 2009للفترة عن االجتماع السابع عشر لألطراف، وتحديث 
لألطراف الذي طلب من ھيئة التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واللجنة عن االجتماع الحادي والعشرين  صادرال

وطلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق . مشترك عن التقدم المحرز في إزالة عوامل  التصنيعالتنفيذية إعداد تقرير 
عن ين األعضاء من تقديم جولة أولى من المعلومات المسترجعة منتدى للنقاش مفتوح لجميع أعضاء اللجنة لتمكإنشاء 

واستنادا إلى المعلومات المسترجعة، أعدت نسخة منقحة . تقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العامل مفتوح العضوية
إلى أمانة التنفيذية، وقدمت نسخة منقحة من التقرير للوثيقة للحصول على المزيد من التعليقات من أعضاء اللجنة 

المقرر ( XXI/3 تدرجھا ھيئة التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في التقرير المشترك الذي طلبه المقرراألوزون لكي 
ونظر التقرير بعد . وأبلغ االجتماع الثالث والستين بأن نسخة منقحة من التقرير قد أحيلت إلى أمانة األوزون )62/68

 .للفريق العامل المفتوح العضويةثين ذلك من جانب االجتماع الحادي والثال

 XXII/12 المقرر 

اللجنة التنفيذية أن تأخذ في االعتبار، لدى نظر مقترحات المشروعات الخاصة  من XXII/12طلب المقرر  .30
بھايتي، الوضع الخاص في ھذا البلد والصعوبات الخاصة التي قد تواجه في عملية إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

واستمعت اللجنة التنفيذية خالل . زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريالإوخاصة 
اليونيب ومعد اليوئنديبي من إعداد الثاني والستين لحالة االضطراب المستمرة في ھايتي، لم يتمكن اجتماعھا 

لى مستوى تنفيذ بروتوكول مونتريال الذي كان سائدا قبل ھايتي في العودة إ انتساعد اللتيناإلستراتيجية وخطة العمل 
وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من اليونيب بوصفه الوكالة الرئيسية . 61/52الذي طلبه المقرر الزلزال على النحو 

ل حسب يقدم إستراتيجية وخطة عمل لمساعدة ھايتي على العودة إلى مستوى تنفيذ بروتوكول مونتريال قبل الزلزاأن 
 ).62/70المقرر (إلى االجتماع الثالث عشر والستين للجنة التنفيذية  61/52طلب المقرر 

واسترعى اليونيب االھتمام، خالل االجتماع الثالث والستين إلى الجداول والمرفقات الواردة في خطة  .31
وطلب االجتماع من . تثالتحتوي على كميات لدعم ھايتي بالمعلومات بموجب برنامج مساعدات االماألعمال والتي 

يضطلع بأنشطة تحظى باألولوية في إطار برنامج مساعدات االمتثال لمساعدة ھايتي كجزء من أنشطة اليونيب أن 
 ).63/8المقرر ( 2011خطة األعمال لعام 

واستمع االجتماع الثالث والستين إلى تقرير مرحلي عن اإلستراتيجية وخطة العمل الرامية إلى مساعدة  .32
الزلزال المدمر وشددت على أن االنتعاش يمضي ي، والتي أبرزت التحديات الخاصة التي يواجھھا البلد عقب ھايت

في وضع وأكدت اللجنة التنفيذية أن التحدي الذي يواجه الوكاالت يتمثل . ببطء وبمستوى اليحقق االحتياجات الحالية
 .مقترحات عمل واقعية لمساعدة ھايتي

 يةاإلجرائ المسائل  -باء

 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  )1(

كندا وكولومبيا وغرينادا والھند وسويسرا .الذي يتألف من بقطاع اإلنتاج المعني الفرعي اجتمع الفريق .33
 عضوية الجديدةالالفريق الفرعي ب واجتمع .وأجتمع الثاني والستين.والواليات المتحدة األمريكية في حدود االجتماع

والكويت وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية في حدود رجنتين واستراليا والصين وكوبا واليابان المكونة من األ
 .االجتماعين الثالث والستين والرابع والستين

وخالل االجتماع الثاني والستين قررت اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بموافقة الفريق الفرعي من حيث المبدأ  .34
بأن يعتمد لقطاع التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون فيما يتعلق  بالمبادئعلق العمل الجاري المتعلى 

من المقرر ) د(و) أ(التي يرد وصف لھا في الفقرتين إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون نفس الممارسات واإلجراءات 
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ينبغي عدم إدراج "ر بالصياغة التالية لمقرمن ا) 7) (أ(للجنة التنفيذية مع اقتراح بأن يستعاض عن الفقرة  19/36
. التنظيف البيئي لمرفق إنتاج المواد المستنفدة لألوزون في حساب تمويل إزالة قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

أن تلقى البيانات كما الحظت ). ب(62/63المقرر " (غير أن ذلك ينبغي أن يتم بطريقة مسؤولة من الناحية البيئية
الفرعي المعني بالمراجعات التقنية، شأن منشئات إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، وتجديد موارد الحساب األولوية ب

التقنية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في والترخيص ألمانة الصندوق ببدء عملية تعاقدية إلجراء المراجعات 
 ).د)(ج) (أ(62/63المقرر (الصين 

أخرى في نطاق االجتماع الثالث والستين، وأحاط علما بتقرير الحالة المعني  واجتمع الفريق الفرعي مرة .35
في الصين وطلب من األمانة الغطاءات الخاصة بالمراجعة التقنية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون بعملية 

اج استكشاف إمكانية تقديم المتعاقد تقريرا مرحلية بما في ذلك المراجعات الخاصة بمنشئات إنت
ب 142-واله 22-ب، وقدر المستطاع، منشئات إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون

عن المراجعة الشاملة لجميع منشئات إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون دون إجحاف بأن منشئات وتقديم تقريرا نھائيا 
كما اجتمع الفريق الفرعي في ). 63/63المقرر (لة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون سوف تعالج أوال لتحقيق اإلزا

االجتماع الرابع والستين وأبلغ بان تقدما قد أحرز في النص الخاص بمقرر محتمل بشأن المبادئ التوجيھية حدود 
بشأن المبادئ وطلبت اللجنة التنفيذية من الفريق الفرعي مواصلة مناقشاته . لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

خالل االجتماع الخامس والستين  60/47وجيھية المتعلقة بقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، وتنفيذ المقرر الت
 ).64/53المقرر (

 وإدارية مالية مسائل  -جيم

 حالة المساھمات والمصروفات  )1(

 بلغ مجموع إيرادات الصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك 2011تشرين األول / أكتوبر 10حتى  .36
المتحصلة واإليرادات المتنوعة بمقدار المدفوعات النقدية وأذون الصرف المحتفظ بھا والمساھمات الثنائية والفوائد 

ولذا بلغ : أمريكيا دوالرا 2,821,468,228 دوالرا أمريكيا بما في ذلك االحتياطيات البالغة 2,853,712,081
وفيما يلي . أمريكيا دوالرا 32,243,853]ث فيما بعدتحد[ 2011تشرين األول / أكتوبر 10الرصيد المتاح في 

 .السنوي للمساھمات مقابل التعھداتالتوزيع 

 التوزيع السنوي للمساھمات مقابل التعھدات

 السنة
  المساھمات المتعھد بھا

)بالدوالر األمريكي( 
  مجموع المدفوعات

)بالدوالر األمريكي(
  المسددة التعھدات غير/ المتأخرات

 )األمريكيبالدوالر (
1991-1993 234,929,241  210,656,464 24,272,777 
1994-1996 424,841,347  393,465,069 31,376,278 
1997-1999 472,567,009  434,303,698  38,263,311 
2000-2002 440,000,001  429,283,071 10,716,930 
2003-2005 474,000,000  465,570,281 8,429,718 
2006-2008 368,028,480  358,884,649 9,143,831 
2009-2010 266,282,691 260,596,687 5,686,004 
2011 133,346,281 82,340,704 51,005,578 

 178,894,426 2,635,100,625 2,813,995,050 :المجموع
 التشمل أي مساھمات متنازع فيھا: مالحظة
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 2011لميزانية  التدفقات النقدية  )2(

 2011ووافق على ميزانية لعام  2011ع الثالث والستين مدى توافر التدفق النقدي لميزانية ناقش االجتما .37
التمويل المبرمج مليون دوالر أمريكي من  54.8دوالر أمريكي تالحظ إلى أن مبلغا يصل إلى  مليون 275.4قدرھا 

خالل السنة التي تكون فيھا ھماتھم في المائة من مسا 79نتيجة لعادة األطراف في سداد  2011قد اليتوافر حتى بعد 
والتتوافر إالّ للصرف بعد فترة السنوات مستحقة وحقيقة أن بعض أذون الصرف تنطوي على مواعيد صرف ثابتة 

صرف ثابتة على اإلسراع بمواعيد وعلى ذلك حث االجتماع األطراف التي لديھا مواعيد . الثالث المستحقة فيھا
 ).63/3المقرر (الحال  الصرف ألذون الصرف حسب مقتضى

 2011-2009و 2008-2006الفوائد المتحصلة خالل فترات الثالث سنوات   )3(

 مقدار 2011تشرين األول / أكتوبر 10بلغ المستوى اإلجمالي للفوائد المسجلة في حسابات أمين الخزانة في  .38
لفترة الثالث دوالرا أمريكيا  9,529,589 ومقدار 2008-2006دوالرا أمريكيا لفترة الثالث سنوات  43,537,814

 .2011- 2009سنوات 

 المكتسب من آلية سعر الصرف الثابت  )4(

المكتسبة أبلغ أمين الخزانة االجتماعات الثاني والستين والثالث والستين والرابع والستين بالمبالغ اإلجمالية  .39
وبلغ في االجتماع الخامس . آلليةامن آلية سعر الصرف الثابت الناشئة عن الفروق في أسعار الصرف منذ بداية 

 .]دوالرا أمريكيا[27,636,522 والستين 

 التعاون الثنائي  )5(

العتماد وافقت اللجنة التنفيذية خالل الفترة قيد االستعراض عن طلبات من استراليا وفرنسا وألمانيا واليابان  .40
وبذلك يصل ) 64/16و 63/19و 62/19المقررات (دوالر أمريكي  8,032,202مساعدات ثنائية بلغت جملتھا 

باستثناء (أمريكي  دوالر 139,094,402الصندوق المتعدد األطراف إلى مجموع التعاون الثنائي منذ بداية 
ويتضمن نطاق . من األموال الموافق عليھا في المائة 5.1يمثل مايقرب من ) الملغاة والمحولةالمشروعات 

اإلزالة النھائية الھيدروكلوروفلوروكربون ولة أمور، مشروعات إزالة المشروعات الثنائية الموافق عليھا، ضمن جم
 .للبروميد الميثي

 مسائل تتعلق بالمساھمات  )6(

حثت اللجنة، خالل الفترة قيد االستعراض، جميع األطراف على سداد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف  .41
الفترة التي ظلت بالمتأخرات من المساھمات وطول  بالكامل وفي أسرع وقت ممكن، وأعربت عن القلق فيما يتعلق

 ).64/1و 63/1و 62/1المقررات (فيھا ھذه المتأخرات 

المستحقة واستمع االجتماع الثاني والستين إلى تقارير من الموظف الرئيسي وأمين الخزانة بشأن المساھمات  .42
سلطات المختصة في االتحاد الروسي في على االتحاد الروسي مع اإلشارة إلى أن من المأمول عقد اجتماع مع ال

2011. 

 تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف  )7(

وطلب إجراء بعض التعديالت من جانب الوكاالت  2009ي والستين بتسوية حسابات الثان أحاط االجتماع .43
 ).62/65المقرر (المنفذة وأمين الخزانة 
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المتعدد األطراف  ونيب، بوصفه أمين خزانة الصندوقوأحاط االجتماع الثالث والستين علما بالتزام الي .44
إلجراء ترتيبات بشأن الديون المعدومة في حسابات الصندوق المتعدد األطراف إعماال لتوصية مجلس مراجعي 

  .)63/1المقرر (األمم المتحدة حسابات 

 2009الحسابات الختامية للصندوق المتعدد األطراف لعام   )8(

أمين الخزانة  وطلب من 2009لعام  لصندوق المتعدد األطرافلالحسابات الستين و الثانياالجتماع  فحص .45
المستحقة منذ فترة طويلة في أن يعرض على اللجنة التنفيذية أي تغيير يعتزم اليونيب أن يجريه في عرض التعھدات 

صندوق لحسابات احسابات الصندوق المتعدد األطراف فضال عن أي تغيير في الممارسات الحالية الخاصة بفصل 
الختامية لعام  2010المتعدد األطراف على حسابات اليونيب كما يتعين على أمين الخزانة أن يسجل في حسابات 

 ).62/64المقرر ( 2009

 2010الحسابات الختامية للصندوق المتعدد األطراف لعام   )9(

الصندوق المتعدد األطراف وبأن الخاصة ب 2010أحاط االجتماع الرابع والستين بالحسابات المؤقتة لعام  .46
االجتماع الخامس والستين مع أي تعديالت أخرى يجري إدراجھا حسب مقتضى  إلىالحسابات الختامية سوف تقدم 

وأحاطت اللجنة علما باإلجراء الذي اتخذه أمين الخزانة لكي تبين التعديالت الناشئة عن تسوية عملية حسابات . الحال
خزانة أن يعيد تصنيف خسائر آلية أسعار الصرف الثانية التي صنفت حتى اآلن على أنھا ، وطلبت من أمين ال2009

 ).64/52المقرر (مصروفات األمانة ويضعھا في بند منفصل في الكشوف المالية 

 ميزانيات أمانة الصندوق  )10(

تكاليف تشغيل أمانة  قد عدلت إلدخال 2011أبلغ االجتماع الثاني والستين بأن ميزانية أمانة الصندوق لعام  .47
التي  2012وظلت ميزانية . لصندوق بنفس المستوى، كما عدلت أيضا لتشمل تمويل المراجعات التقنية لقطاع اإلنتاج

للتمكين من  2012تكاليف الموظفين لعام  2013وتبين ميزانية . عليھا االجتماع التاسع والخمسين دون تعديل وافق
باستخدام معدل التضخم  2012مستوى عنصر مرتبات الموظفين الموافق عليه لعام  ىإلتمديد عقود الموظفين استنادا 

قد ووفق عليه  2012وبعد مالحظة أن تكاليف عنصر الموظفين لعام ). ب(60/49للمقرر  في المائة إعماال 3البالغ 
تنفيذية على تكاليف عنصر الالتاسع والخمسين، واحتفظ به في االجتماع الستين، وافقت اللجنة بالفعل خالل االجتماع 

أمريكيا على أساس الفھم بأنھا ستخضع لمقرر يتخذ  دوالرا 4,001,453في الميزانية البالغة  2013الموظفين لعام 
المقرر ) (ب(60/49في المائة المطبق إعماال للمقرر  3البالغ خالل االجتماع الخامس والستين بشأن معدل التضخم 

62/67.( 

 2012و 2011امج المساعدة على االمتثال لعامي ميزانية برن  )11(

خالل اجتماعھا الثاني  2011استعرضت اللجنة التنفيذية ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  .48
دوالر أمريكي زائدا تكاليف  ,9,007,000وعقب المناقشات، وافقت اللجنة التنفيذية على الميزانية بمقدار . والستين

دوالرا أمريكيا، وطلبت من اليونيب ضمان أن تركز الوظيفة الرئيسة  720,560في المائة البالغ  8سبة الوكالة بندعم 
ھا يلوظائف المساعدين اإلقليميين الجديدة المقترحة في الميزانية على مساعدة البلدان وخاصة البلدان التي ينخفض ف

وروفلوروكربونية بما في ذلك األنشطة اإلرشادية حجم االستھالك على تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكل
كما طلب من اليونيب أن يفحص ويرصد أنشطة  التعاون بين بلدان الجنوب واإلبالغ عنھا لالجتماع . المعاونة

وينبغي أن تستمر عمليات تقديم ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال في المستقبل في تقديم . الخامس والستين للجنة
وترتيب أولويات التمويل فيما بين التي ستستخدم فيھا األموال العالمية ومواصلة تحديد مات مفصلة عن األنشطة معلو

وينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية بتفاصيل إعادة المخصصات وعن . الستيعاب األولويات المتغيرةبنود ميزانية البرنامج 
اليونيب على بذل كل جھد ممكن لتجنب أي زيادة في بنود  وجرى حث. أي تغييرات في مستويات الوظائف الحالية

 ).62/24المقرر ( 2012المساعدة على االمتثال لعام  جلألنشطة في ميزانية برنام الميزانية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/59 
 
 

 12

 تكاليف الوحدات األساسية بالنسبة لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  )12(

ن اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لزيادة تكاليف نظر االجتماع الثاني والستين في الطلبات المقدمة م .49
رت على روقوبعد أن تلقت اللجنة التنفيذية توضيحات من الوكاالت المعنية، وافقت على الطلبات . الوحدات األساسية

لسنة   اتالتقرير المتعلق بتكاليف الوحد إلى 2014-2012أن يستند تمديد نظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 
 ).62/25المقرر (أمانة الصندوق لالجتماع الخامس والستين  ، والذي تحضره2012

 االتفاق بين اليونيب بوصفه أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف واللجنة التنفيذية  )13(

جنة استعرض االجتماع الثاني والستين المعلومات المسترجعة التي تلقاھا من أمين الخزانة بشأن طلب الل .50
وبعد أن أحاط علما بأن تقرير . 2009و 2004التنفيذية الحصول على بيانات إشارية عن المصروفات فيما بين 

المراجعة الصادر عن األمم المتحدة لم يتضمن أي مالحظات على خدمات أمين الخزانة، وافق على اقتراح أمين 
يرجع اليونيب إلى أمريكي سنويا إلى أن  دوالر 500,000الخزانة باإلبقاء على المستوى الحالي ألتعابه والبالغة 

تفاصيل إشارية عن الرسوم السنوية وطلب من أمين الخزانة أن يدرج في حسابات أمانة الصندوق . اللجنة التنفيذية
 ).62/66المقرر (دوالر أمريكي لتوفير خدمات أمين الخزانة  500,000البالغة 

 الموارد وإدارة األعمال تخطيط  -دال

 2013-2011إلزالة المتوالية للثالث سنوات النموزجية المستكملة ل لخطة  ا  )1(

االجتماع ، أشار 2013-2011إلزالة المتوالية للثالث سنوات لاالنموذجية المستكملة  ة الخطلدى مناقشة  .51
، إلى 2014-2010نھج تخطيط األعمال الذي ووفق عليه للفترة الثاني والستين إلى أنه التوجد حاجة، في ضوء 

ونظرا ألن خط األساس لالمتثال قد . خاص بتخطيط الموارداعتماد خطة اإلزالة المقترحة للثالث سنوات كدليل 
جرى حث و. اتفق على أن من األفضل تحديث الخطة بمجرد تحديد خط األساس. 2011اليعرف إالّ في نھاية عام 

تنفذ، والوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة على اإلسراع  التي لديھا مشروعات موافق عليھا ولكنھا 5بلدان المادة 
كما جرى حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع تلك البلدان التي . 2013-2011بوتيرة التنفيذ خالل الفترة 

وكول المتضمنة في بروت 2015و 2013جرى تحديد بأنھا في حاجة إلى مساعدات فورية لتحقيق أھداف اإلزالة في 
وطلب من أمانة . حسب مقتضى الحال 2014-2011مونتريال وإدراج األنشطة ذات الصلة في خطط أعمالھا للفترة 

إلى االجتماع الثاني  2015-2013متوالية لثالث سنوات خاصة بالسنوات الصندوق تقديم نموذج محدث لخطة إزالة 
بشأن إعداد خطة األعمال للصندوق المتعدد األطراف  لتوفير توجيه، حسب مقتضى الحال، 2012للجنة التنفيذية في 

 ).62/5المقرر ( 2015-2013للفترة 

 2014-2011خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   )2(

للصندوق المتعدد األطراف وبعد  2014-2011نظر االجتماع الثاني والستين خطة األعمال المجمعة للفترة  .52
يالت على المشروعات المقترحة، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة األعمال المجمعة للفترة أجرى بعض التعدأن 

المشروعات المحددة فيھا أو على التمويل أو بعد أن أشارت إلى أن الموافقة التعني الموافقة على  2011-2014
التي ينخفض فيھا حجم االستھالك للبلدان مستوى الكميات، وأنشأت نافذة خاصة بتدمير المواد المستنفدة لألوزون 

ماليين دوالر أمريكي، وقررت أن  3بمبلغ عن االجتماع الحادي والعشرين لألطراف  الصادر XXI/2إعماال للمقرر 
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عداد المشروعات للمرحلة الثانية ألنشطة أمن الممكن تمويل 

الضروري أن ، وأن من 2014-2012استكمال المرحلة األولى من خطط األعمال للسنوات  وأن بالوسع إدراجھا قبل
وأن تتضمن أي تمويل متعدد  2014-2012تقتصر فترة خطة األعمال التالية على فترة السنوات الثالث القادمة 

 ).63/5المقرر ( 2014السنوات بعد عام 
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 2014-2011خطط أعمال الوكاالت المنفذة للفترة   )3(

والبنك أخذ االجتماع الثالث والستين علما، بعد أن أزال بعض األنشطة من خطط أعمال الوكاالت الثنائية  .53
على مؤشرات األداء الدولي، بخطط أعمال الوكاالت الثنائية واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي ووافق 

 ).63/10و 63/9و 63/8و 63/7و 63/6المقررات (للوكاالت المنفذة 

تمت وأبلغ بأنه . 2011وأحاط االجتماع الرابع والستين علما بالتقرير المتعلق بحالة خطط األعمال في  .54
المقرر (بشأن األنشطة المقدمة لالجتماع الرابع والستين  2011الموافقة على جميع المبالغ المتاحة لخطط أعمال 

64/3.( 

 كول مونتريالمة في بروتوئاالمتثال لتدابير الرقابة القا  )4(

عن المشروعات في التقارير المستكملة عن حالة االمتثال والمعلومات  64و 63و 62نظرت االجتماعات  .55
 34االنتھاء من ثالثة مشروعات من بين وأبلغ االجتماع الثاني والستين بأنه قد تم . التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ

وخالل االجتماع الثالث والستين انتھى العمل , في التنفيذمن تأخيرات مشروعا كان قد سبقت اإلشارة إلى أنھا تعاني 
 15من بين مشروعا، وكان ھو الحال في االجتماع الرابع والستين بشأن مشروع  26مشروعا من بين  12من 

 أن تتخذ التدابير المعمول بھاوتقرر طلب تقارير حالة إضافية عن بعض المشروعات وطلب من األمانة . مشروعا
 ).64/4و 63/4و 62/4المقررات (بشأن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ 

 إنشائه منذ الصندوق إنجازات  -ھاء

 إجمالي اإلزالة من المواد المستنفدة لألوزون  )1(

التوزيع ب) باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة(وأنشطة  مشروعات 6,509 على 1991ووفق منذ  .56
لبلدان في أمريكا  مشروعا 1,631وأنشطة في بلدان في آسيا والمحيط الھادي و مشروعا 2,708: نيالجغرافي الثا

ومن بين . ة عالميةبتغطي 288وبلدان في أوروبا  في 394بلدان أفريقيا و في 1,488الالتينية والبحر الكاريبي و
عقب تنفيذ ھذه المشروعاتـ، قرر إزالتھا طنا من المواد المستنفدة لألوزون التي من الم 457,865الكميات البالغة 

الجدول األول في المرفق ويتضمن . من المواد المستنفدة لألوزون طنا 446,798جرى بالفعل إزالة ما مجموعه 
التوزيع القطاعي لإلزالة ويتضمن الجدول التالي . األول بھذا التقرير تفاصيل اإلنتاج واالستھالك بحسب القطاع

 ..مستنفدة لألوزونالفعلية للمواد ال
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  *من قدرات استنفاد األوزونالقطاعات

 26,385 اإليروسول
 0 التدمير

 65,626 الرغاوي
 6,493 )بروميد الميثيل(غاز التبخير 

 88,425 )إنتاج واستھالك( اتالھالون
 455 مشروعات في قطاعات متعددة 

 55,434 )إنتاج واستھالك(عامل التصنيع 
 54,122 )إنتاج واستھالك(وطنية خطة اإلزالة ال

 89,827 اإلنتاج
 50,367 التبريد
 714 متعدد
 7,317 مذيبات

 60 مواد تعقيم
 1,574 توسع في التبغ

 446,798 المجموع
  فيما عدا المشروعات الملغاة والمحولة*

  التمويل والصرف   )2(

بھدف إنجاز إزالة المواد المستنفدة  1991م بلغ مجموع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عا .57
لألوزون ولتنفيذ كل من المشروعات االستثمارية الجارية، وكافة المشروعات واألنشطة غير االستثمارية 

باستثناء (دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكاالت  272,605,991دوالرا أمريكيا، بما في ذلك مبلغ  2,739,385,183
لة المشروعات الملغاة ومن مجموع مبالغ المشروعات الموافق عليھا، يعرض الجدول التالي المبالغ ). والمحوَّ

  :المخصصة لكل من الوكاالت المنفذة والثنائية، والتي ُصرفت من جانب ھذه الوكاالت،

  الوكالة
  مبالغ موافق عليھا
 1 يبالدوالر األمريك

  مبالغ مصروفة
  2 األمريكي بالدوالر

  543,749,397  648,536,232  يوئنديبيال
  163,659,692  200,916,920  يونيبال
  508,817,771  679,890,104  يونيدوال

  988,397,665  1,070,947,526  البنك الدولي
  117,492,953  139,094,402  ثنائيةال

  2,322,117,478  2,739,385,183  المجموع
 

                                                      
لة( 2011أيلول /سبتمبر 29في  1   )باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ
لة( 2010كانون األول /ديسمبر 31في   2  )باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ
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  الستعراضا قيد الفترة خالل التمويل على الموافقات  .واو

الثاني والستين والثالث االجتماعات ( قيد االستعراضالمشروعات واألنشطة الموافق عليھا خالل الفترة   )1(
  )للجنة التنفيذية والستين والرابع والستين

مشروعا وأنشطة إضافية بإزالة  267خالل الفترة قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية عن ما مجموعه  .58
مجموع وبلغ . من قدرات استنفاد األوزون من إنتاج واستھالك المواد الخاضعة للرقابة طنا 1,197مقررة بمقدار 

أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا 235,677,840األنشطة / األموال لتنفيذ المشروعات
 .على النحو التالي بحسب الوكالة أمريكيا دوالرا 22,170,897

  الدعم  األمريكي والربالد  الوكالة
  بالدوالر األمريكي

  المجموع
  بالدوالر األمريكي

  60,108,031  6,044,178  54,063,853  يوئنديبيال

  20,410,488  1,535,666  18,874,822  يونيبال

  98,217,031  8,707,649  89,509,382  يونيدوال

  48,910,088  5,009,332  43,900,756  البنك الدولي

  8,032,202  874,072  7,158,130  يةثنائال

  235,677,840  22,170,897  213,506,943  المجموع

 

 2010 لعام برنامج العمل   )2(

المقترحة على برامج كل من اليوئنديبي واليونيب والبنك أرجأ االجتماع الثاني والستين النظر في التعديالت  .59
، ثم نظرھا االجتماع الثالث والستين بعد )62/23و 62/22و 62/20المقررات (الدولي إلى االجتماع الثالث والستين 

 ).انظر أدناه( 2011لعام ذلك في سياق برامج العمل 

 2011 لعامبرامج العمل   )3(

: للوكاالت المنفذة مع فرض عدد من الشروط 2011على برامج العمل في  وافق االجتماع الثالث والستين .60
، والبنك الدولي )63/23المقرر (واليونيدو )/ 63/22و 63/21المقرران (نيب ، اليو)63/20المقرر (اليوئنديبي 

 ).63/24المقرر (

في االجتماع الرابع والستين حيث ووفق على بعض  2011ونظرت التعديالت على برامج العمل لعام  .61
اليوئنديبي : اليةاألنشطة، واتفق على تغييرات، ولم يوافق على أنشطة أخرى على النحو المبين في المقررات الت

المقرر (والبنك الدولي ) 64/24المقرر (، واليونيدو )64/23إلى  64/19المقررات من (، اليونيب )64/18المقرر (
64/25.( 

 المشروعات االستثمارية  )4(

االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية مبلغ من بين مجموع األموال التي ووفق عليھا خالل الفترة قيد  .62
أمريكيا لتنفيذ  دوالرا 14,188,140دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة البالغة  198,990,359

من قدرات استنفاد األوزون من استھالك  طنا 1,197إلى إزالة كمية تقديرية تبلغ المشروعات االستثمارية الرامية 
تفاصيل المشروعات الموافق ھذا التقرير في المرفق األول ب 2ويتضمن الجدول . وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون

 .يھا بحسب القطاع منذ البدايةعل
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اتفاقا جديدا واتفاق  28خالل اجتماعھا الثاني والستين وعلى اتفاقا جديدا  16كما وافقت اللجنة التنفيذية على  .63
ن بالتزامات من حيث اتفاقا جديدا في اجتماعھا الرابع  والستي 21وعلى معدل واحد في اجتماعھا الثالث والستين 

وترد تفاصيل المبالغ بحسب البلد والوكالة واألطنان من قدرات . أمريكيا دوالرا 417,181,416المبدأ يبلغ مجموعھا 
 185,630,323وقد ووفق على . في المرفق األول بھذا التقرير 3إزالتھا في الجدول استنفاد األوزون التي ستتم 

أمريكيا خالل الفترة قيد االستعراض لشرائح  دوالرا 13,503,141م الوكالة البالغة الرا أمريكيا شاملة تكاليف دعدو
 .في العديد من االتفاقات المتعددة السنوات

 المشروعات التدليلية 

مشروعات تدليلية للھيدروكلوروفلوروكربون شاملة مشروعات  3ووفق خالل الفترة قيد االستعراض على  .64
لتكاليف دوالرا أمريكيا  201,132أمريكيا متضمنا مبلغ  دوالرا 2,732,099الي قدره للرغاوي والمذيبات بمبلغ إجم

مشروعات تدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون بمبلغ إجمالي  4كما وافقت اللجنة التنفيذية على . دعم الوكالة
 .ليف دعم الوكالةأمريكية لتكا دوالرات 191,804أمريكيا شامال مبلغ  دوالرا 2,342,919قدره 

 األنشطة غير االستثمارية  )5(

 المساعدات التقنية والتدريب

أمريكي متضمنا  دوالر 854,200مشروعات مساعدة تقنية بمبلغ  4ووفق خالل الفترة قيد االستعراض على  .65
التدريب ة دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكالة وبذلك تصل تكاليف مشروعات المساعدة التقنية وأنشط 74,200مبلغ 

باستثناء (أمريكي  دوالر 113,914,101التي ووفق عليھا منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف إلى ما مجموعه 
واليشمل ھذا المبلغ العناصر غير االستثمارية في االتفاقات المتعددة السنوات، ). المشروعات الملغاة والمحولة

 .مساعدة على االمتثالات برنامج الالوحدات األساسية وميزانيوتكاليف 

 التعزيز المؤسسي

دعم أمريكيا بما في ذلك تكاليف  دوالرا 6,636,152منذ االجتماع الثاني والعشرين لألطراف ووفق على  .66
وبذلك يصل مجموع الموافقات من جانب . ت أمريكية لمشروعات التعزيز المؤسسيدوالرا 227,310الوكالة البالغة 

. 5بلدا من بلدان المادة  144ا أمريكيا لمشروعات التعزيز المؤسسي في دوالر 91,683,655اللجنة التنفيذية إلى 
تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي عن بعض وجھات النظر التي أرفقت وأعربت اللجنة التنفيذية لدى موافقتھا على 

 .بتقارير االجتماعات المعنية

 البرامج القطرية

وبلغ ). 63/60المقرر (قيد االستعراض على برنامج قطري لتيمور ليست  وافقت اللجنة التنفيذية خالل الفترة .67
 تشمل إنتاج خط األساس التقديري لكمية تبلغ 144عدد البرامج القطرية التي ووفق عليھا منذ بداية اللجنة 

ساس خط األمن قدرات استنفاد األوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات واستھالك  طن 140,088.1
النحو الوارد في وثيقة البرنامج على (طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الخاضعة للرقابة  201,099.1البالغ 

 .)القطري
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 الرصد والتقييم  -زاي

 2012و 2011برنامج عمل الرصد والتقييم للعامين   )1(

دوالرا  86,750بميزانية تبلغ  2011وافق االجتماع الثالث والستين على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  .68
المقرر (وطلب تقديمه لالجتماع الخامس والستين للموافقة  2012أمريكيا وأخذ علما بمشروع البرنامج للفترة 

63/11(. 

 2010كانون األول / ديسمبر 31التقارير المرحلية حتى   )2(

 التقرير المرحلي المجمع

رحلي المجمع مشيرا إلى طلب األمانة الحصول على توجيه نظر االجتماع الرابع والستين في التقرير الم .69
في المائة من مجموع تكاليف المشروعات إالّ أنھا زادت  11استعراضھا للتكاليف اإلدارية التي كانت تبلغ عادة بشأن 
من وكان من الصعب على األمانة، في عدم توافر استجابات منھجية . 2010في المائة لعام  14أكثر قليال من  إلى

ولدى فحص التقرير، أشارت . المنفذة األربع فيما يتعلق بتقاريرھا المرحلية، أن تستخلص نتائج دقيقة جميع الوكاالت
خطط إدارة إزالة االتفاقات لم تبلغ بالنسبة لبعض / اللجنة التنفيذية إلى أن التوقيعات الخاصة بوثائق المشروعات

عليھا وأن بعض البلدان التي لديھا مشروعات تعزيز مؤسسي موافق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق 
وأن ھناك بعض التقارير المرحلية . الموقعة الالزمة لبدء تنفيذ المشروعاالتفاقات / عليھا ليس لديه وثائق المشروعات

 .للتمكين من اإلفراج عن التمويلوالمالية المتأخرة لدى الوكاالت 

والمنفذة على اإلسراع بتقديم خطط إدارة إزالة المواد ومات والوكاالت الثنائية وحثت اللجنة التنفيذية الحك .70
لدمج خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النھائية الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبذل كل جھد ممكن 

روكربونية حسب مقتضى خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلووالخطط الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون في 
كما طلب منھا اإلسراع بتقديم الطلبات الخاصة بمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون والتوقيع . الحال

في سياق استعراض التكاليف اإلدارية خالل االجتماع وسوف تنظر اللجنة التنفيذية أيضا، . على وثائق المشروعات
م التكاليف اإلدارية الحالي مازال مالئما في ضوء األدوار المتغيرة وحافظات الخامس والستين فيما إذا كان نظا

أو أقل من الوكاالت المنفذة، والخيارات الخاصة بضمان أن يظل معدل التكاليف اإلدارية ضمن المتوسط التاريخي 
قبل تقديم التقرير لمستكملة وطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة اإلشارة إلى تاريخ اإلنجاز المقرر لألنشطة ا. ذلك

 .)64/6المقرر (المرحلي والمالي السنوي الذي يبين االنتھاء الفعلي للمشروع 

 التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة

أحاط االجتماع الرابع والستين علما بالتقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة، وقدم االجتماع عددا من  .71
، اليونيب )64/8المقرر (، اليوئنديبي )64/7المقرر (الوكاالت الثنائية : لوكاالت ترد في المقررات التاليةالطلبات ل

 ).64/11المقرر (البنك الدولي ) 64/10المقرر (، اليونيدو )64/9المقرر (

 لنشر وإبالغ الدروس المستفادة إستراتيجية  )3(

لنشر وإبالغ الدروس المستفادة إالّ أنه قرر بالنظر  المقترحة الجتماع الرابع والستين في اإلستراتيجيةنظر ا .72
 ).64/5المقرر (إلى عدم كفاية االھتمام بذلك في اللجنة، عدم المضي بالمشروع 

 )"2000(كتيب إرشادي : القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون"تقرير عن استعراض الوثيقة   )4(

واعد الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون التي كان من المقرر جرت مناقشة الكتيب اإلرشادي عن الق .73
الرابع والستين لتيسير أنشطة التخطيط ووضع  بواسطة االجتماع الخامس والستين، في االجتماعاستعراضھا 
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اتفقت اللجنة التنفيذية على مواصلة مناقشة ھذا البند في االجتماع الخامس وعقب بعض المناقشات، . الميزانيات
  .لستين كما كان مقررا في األصلوا

 2010تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام   )5(

وطلب  2010أحاط االجتماع الرابع والستين علما بتقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالھا لعام  .74
في مختلف ية من ألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطن

 ).64/12المقرر (البلدان بشأن عمليات التقييم النوعية لتلك الوكاالت 

 تقرير إنجاز المشروعات  )6(

وطلب من الوكاالت  2010نظر االجتماع الثاني والستين في التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام  .75
بالتعاون مع أمانة الصندوق، االتساق الكامل في  2011ي كانون الثان/ المعنية أن تحدد قبل نھاية ينايرالثنائية والمنفذة 

. في تقرير إنجاز المشروعات في حصر المشروعات الموافق عليھا والتقارير المرحلية السنويةالبيانات المبلغة 
من ھذه الوكاالت أن تقدم المعلومات التي مازالت ناقصة في عدد من تقارير إنجاز وعالوة على ذلك، طلب 

، وتصفية التأخيرات المتراكمة في تقارير إنجاز المشروعات بشأن 2011كانون الثاني / ت قبل نھاية ينايرالمشروعا
وطلب من الموظف . 2011كانون الثاني / في موعد اليتجاوز نھاية يناير 2006المشروعات التي استكملت قبل نھاية 

السنوات اإلنجاز بالنسبة للمشروعات المتعددة األقدم المعني بالرصد والتقييم معالجة مسألة وضع شكل لتقرير 
جميع  ىودع. المستكملة باعتبار ذلك مسألة تحظى باألولوية، وإبالغ االجتماع الخامس والستين بالتقدم المحرز

إنجاز المشروعات المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات إلى أن يأخذوا في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير 
  ).62/6المقرر (اد وتنفيذ المشروعات في المستقبل لدى إعد

 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  )7(

أشير مع التقدير خالل االجتماع الثاني والستين إلى أن جميع الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات  .76
الشرائح السنوية الخمس في االتفاقات  فقد قدمت أربع من). 62/3المقرر (قد قدمت في الوقت المحدد المقرر تقديمھا 

) 63/12المقرر (تقديمھا قد قدمت بالفعل في الوقت المناسب إلى االجتماع الثالث والستين المتعددة السنوات المقرر 
  ).64/3المقرر (وقدمت ثالث من الشرائح السنوية األربعة خالل االجتماع الرابع والستين 

 عات الموافق عليھا مع متطلبات إبالغ محددةالتقارير المرحلية عن المشرو  )8(

بالتقارير المرحلية المقدمة إعماال  أحاطت االجتماعات الثاني والستين والثالث والستين والرابع والستين .77
 63/13و 62/7المقررات (لمتطلبات اإلبالغ المحددة بشأن المشروعات الموافق عليھا واإلجراءات المطلوبة 

  ).64/3و

 دوق المتعدد األطراف لآلثار على المناخمؤشر الصن  )9(

أبلغ االجتماع الثاني والستين بأن نسخة تجريبية لمؤشر اآلثار على المناخ للصندوق المتعدد األطراف قد  .78
وطرح عدد من المقترحات لتحسين ھذا المؤشر، وقررت . وضعت على الموقع الشبكي ألمانة الصندوق لتحميلھا

ظر في التقرير الخاص بالخبرات المكتسبة من استخدام مؤشر الصندوق المتعدد األطراف التنفيذية إرجاء الناللجنة 
 ).62/62المقرر (على المناخ إلى االجتماع الثالث والستين لآلثار 

طلبت وقد . 2007والحظ االجتماع الثالث والستين أن النموذج، من وجھة نظر تكنولوجية، قد تطور منذ  .79
على  يحدث سوى قدر ضئيل من مشاركة الوكاالت في المناقشات المعتمدةذة إالّ أنه لم مدخالت من الوكاالت المنف

في المناقشات بما وجرى تشجيع الوكاالت المنفذة مرة أخرى على المشاركة . 2010الويب التي دارت في نھاية عام 
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في إمكانية وضع جتماع أيضا ونظر اال. في ذلك المناقشات المعتمدة على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف
مؤشر لآلثار على المناخ في قطاع الخدمة واستخدامه في تقييم تأثيرات خطط إدارة إزالة المواد 

وفي ھذا الصدد، اقترح أن تقوم األمانة أوال . على الخدمةالھيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ بالتركيز فقط 
للجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة وإذا اقتضى األمر مع الخبراء قبل بدء بوضع منھجية بالتشاور الوثيق مع أعضاء ا

وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة . أن يخضع ذلك لمقرر من اللجنة التنفيذيةالعمل في وضع مؤشر فعلي على 
المقرر ( المتعدد األطراف لآلثار على المناخ خالل اجتماعھا الرابع والستينالمناقشات بشأن مؤشر الصندوق 

63/62.( 

توافق عام في اآلراء خالل االجتماع الرابع والستين على أنه رغم ماتحقق من عمل كبير فيما يتعلق  وساد .80
لتوضيح بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف لآلثار على المناخ، يحتاج األمر إلى مزيد من المناقشات المتعمقة 

الوكاالت ما سيكون من المفيد االعتماد على وجھات نظر وخبرات ك. الغرض الدقيق والھدف والمستخدمين النھائيين
وبعد اإلحاطة بالتقرير الخاص بالخبرات المكتسبة في تنفي مؤشر . المنفذة وغيرھا من الخبراء حس مقتضى الحال

تماعھا قررت اللجنة التنفيذية مواصلة مناقشة ھذا المؤشر خالل اجالصندوق المتعدد األطراف لآلثار على المناخ، 
 ).64/51(الخامس والستين 

 )التي لم تغط بعد(المسائل المتعلقة بالسياسات   -حاء

 الحد األقصى لمردودية التكاليف فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لرغاوي العزل الجاسئة للتبريد  )1(

رغاوي قررت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الثاني والستين وضع حد أقصى لمردودية التكاليف بشأن  .81
الحد األقصى في المائة عن ھذا  25يبلغ  أمريكي للكيلوغرام مع حد أقصى دوالر 7.83العزل الجسئة للتبريد بمقدار 

 .)62/13المقرر (للبدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي 

 والخدمة القطاع الفرعي لتجميع معدات التبريد باإلضافة إلى قطاعي تصنيع معدات التبريد  )2(

طلبت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الثاني والستين من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تبين، لدى تقديم  .82
مشروعات تتعلق بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع والشحن، أن كل منشأة مشاركة في المشروع قد استثمرت في 

اصة على تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون بما يتجاوز وتطوير المنتجات أو تدريب الموظفين بصورة خالمعدات 
اإلضافية مستوى ھذه االستثمارات السائدة في قطاع الخدمة وأن األنشطة المتوخاة لھذه المنشئات تمثل التكاليف بكثير 

 ).62/14المقرر (

 التكاليف اإلضافية المتعلقة بإعادة تھيئة تصنيع مبادالت الحرارة  )3(

الثاني والستين في مسألة ما إذا كان ينبغي معاملة تحويل نظم التبريد أو تكييف الھواء من نظر االجتماع  .83
لالشتعال والتكاليف االستثمارية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى المواد الھيدروفلوروكربونية غير القابلة 

ونظرا للمشكالت . تقاءا الغنى عنه للتكنولوجياعلى أنھا تكاليف إضافية أو إذا كنت تشكل ارالمتعلقة بإعادة التھيئة 
وثيقة جديدة عن التكاليف التي أثيرت خالل مناقشة ھذه المسألة، طلبت اللجنة التنفيذية من أمانة الصندوق إعداد 

تتضمن أي وجھات نظر قد تتلقاھا اإلضافية ذات الصلة بإعادة تھيئة تصنيع مبادالت الحرارة لمساعدتھا في مداوالتھا 
 ).62/61المقرر (من الخبراء والوكاالت المنفذة وأعضاء اللجنة التنفيذية 

 تنفيذ مشروعات التخلص  )4(

المبادئ التوجيھية المؤقتة لتمويل المشروعات أخذ االجتماع الرابع والستين علما بتقرير عن استخدام  .84
من درك االجتماع عدم توافر الكثير وفي حين أ. التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة

الكيفية التي الخبرات بشأن تنفيذ المشروعات التجريبية الكاملة، طلب من الوكاالت المنفذة تقديم تحديث لألمانة من 
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المواد المستنفدة لألوزون استخدمت بھا المبادئ التوجيھية في تنفيذ المشروعات التجريبية الموافق عليھا للتخلص من 
من األمانة إعداد تقرير للنظر من وطلب . حقيق تقدم في تنفيذه، على أن اليتجاوز ذلك االجتماع التاسع والستينأثناء ت

وأن . جانب اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السبعين يوجز الخبرات المكتسبة وتقديم توصيات بشأن العمل في المستقبل
أيضا على المشروعات التجريبية للبلدان التي المؤقتة وتطبيقھا  نفس الوقت استخدام المبادئ التوجيھيةتواصل، في 

 ).64/50المقرر (ينخفض فيھا حجم االستھالك 

 أنشطة أمانة الصندوق   -طاء

اتخذت أمانة الصندوق، خالل الفترة قيد االستعراض، تدابير إعماال للمقررات التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية  .85
كما أعدت وثائق وقدمت خدمات المؤتمرات لھذه . ين والثالث والستين والرابع والستينخالل اجتماعاتھا الثاني والست

 .2,140,357,002والشركاء الثنائيين بمبلغ االجتماعات وقدمت مقترحات بمشروعات وأنشطة من الوكاالت المنفذة 
عدة ت األمانة أيضا وثائق بشأن اللجنة التنفيذية، أعدأمريكي وعالوة على الوثائق التي تعد عادة الجتماعات  دوالر
 .إليھا أعالهمن بينھا المسائل المتعلقة بالسياسات المشار  أمور

. للنظرطلبا للتمويل، وقدمت تعليقات وتوصيات للجنة التنفيذية  324وقامت األمانة بتحليل واستعراض  .86
والثالث والستين والرابع والستين  ويبلغ المستوى المطلوب للتمويل للموافقة من جانب االجتماعات الثاني والستين

 .دوالرا أمريكيا 2,030,615,132 مقدار

 إلى أمانةوأبلغ االجتماع الثاني والستين بأن الموظف األقدم الجديد المعني بالرصد والتقييم قد انضم  .87
المعني بإدارة  األقدم الجديدوأبلغ االجتماع الرابع والستين بأن الموظف . 2010تشرين األول / الصندوق في أكتوبر

 .2011أيار / البرنامج قد انضم إلى أمانة الصندوق في مايو

 مسائل تتعلق باجتماع األطراف  -ياء

استعرض االجتماع الخامس والستين مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثالث والعشرين لألطراف  .88
األمانة بوضع وفوضت . ابع والستين والخامس والستينالذي يغطي االجتماعات الثاني والستين والثالث والستين والر

الصيغة النھائية للتقرير في ضوء المناقشات التي جرت والمقررات التي اتخذت في االجتماع الخامس والستين 
 .)..../65المقرر (

عن االجتماع السادس عشر لألطراف الذي يطلب من اللجنة التنفيذية  الصادر XVI/36واستجابة للمقرر  .89
التوصيات الواردة في بالتقدم المحرز، والمسائل التي ووجھت أثناء نظر دراج عنصر في تقريرھا السنوي يتعلق إ

، أرفقت اللجنة التنفيذية 2004 الموجز التنفيذي لتقييم واستعراض اآللية المالية للصندوق المتعدد األطراف لعام
 ).المرفق الثاني(ف تقريرھا المرحلي إلى االجتماع الثالث والعشرين لألطرا

ب التي أدخلت 141-ويحتوي المرفق الثالث على جدول يبين الكمية من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .90
ويرد ذلك استجابة لمقرر اللجنة . من خالل المشروعات التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كبديل

أن يبين تقرير اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف بحسب على  ضمن جملة أمورنص الذي ) ھ( 56/36التنفيذية 
التي أدخلت من خالل المشروعات التي تستخدم ب 141-البلد الكمية من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

من التمويل في  27/13سيستبعد، لدى تطبيق المقرر الھيدروكلوروفلوروكربون كبديل، وھو االستھالك الذي 
 ."يةالمراحل التال

 تقارير اللجنة التنفيذية  -كاف

 ]الخامس والستين[وزعت تقارير االجتماعات الثاني والستين والثالث والستين والرابع والستين  .91
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60 ،[UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53] 
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االجتماعات على األطراف في بروتوكول  ى التوالي فضال عن ملخصاتعل) UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60 و 
واالجتماعات السابقة للجنة التنفيذية من أمانة الصندوق بناء على طلب أو وتتوافر تقارير ھذه االجتماعات . مونتريال

 .)www.multilateralfund.org(يمكن الحصول عليھا من الموقع الشبكي ألمانة الصندوق 
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  األول المرفق    
 

  يانات عن الموافقات على المشروعاتجداول مع ب
  

  *التوزيع القطاعي لإلزالة في جميع المشروعات واألنشطة الموافق عليھا منذ البداية: 1الجدول 

قدرات استنفاد األوزونالقطاع
 الموافق عليھا

  قدرات استنفاد األوزون
 التي أٌزيلت

   االستھالك
 26,385 27,807 أيروسوالت

 0 45  تدمير
 65,626 68,868 رغاوي

 6,493 7,700 غاز تبخير
 46,467 39,440 ھالونات

 455 670قطاعات متعددة
 1,574 1,530 غير ذلك

 6,090 19,573عامل تصنيع
 43,134 45,092  خطة اإلزالة

 50,367 53,558 تبريد
 714 753  متعددة
 7,317 7,312 مذيبات

 60 55 عامل تعقيم
 254,681 272,403مجموع االستھالك

     اإلنتاج
 85,297 87,251المواد الكلوروفلوروكربونية

 43,158 31,581 ھالونات
 63,032 65,841رابع كلوريد الكربون
 213 213ثالثي كلورو اإليثان

 417 576بروميد الميثيل
 192,117 185,462مجموع اإلنتاج

لة*   باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ
  

  التوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية منذ البداية :2الجدول 

 القطاع
أطنان من قدرات استنفاد 

 األوزون
  المبالغ الموافق عليه
 بالدوالر األمريكي

 89,970,012 27,650 أيروسوالت
 0 0 تدمير

 419,827,894 68,743  رغاوي
 105,166,167 7,387 غاز تبخير
 78,093,664 64,118 ھالونات
 2,568,987 670ت متعددةقطاعا

 17,023,270 1,530 غير ذلك 
 129,528,752 71,508عامل تصنيع 
 425,963,528 55,633 خطة إزالة

 346,995,305 91,940 إنتاج
 486,400,827 45,308  تبريد
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 القطاع
أطنان من قدرات استنفاد 

 األوزون
  المبالغ الموافق عليه
 بالدوالر األمريكي

 102,881,452 7,276  مذيبات
 1,198,819 55  عامل تعقيم
 2,205,618,677 441,818 المجموع

لة باستثناء*   المشروعات الملغاة والمحوَّ
 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل الفترة قيد االستعراض خطط إدارة إزالة: 3الجدول 

الوكالة / تنفذه الوكالة الرئيسية البلد
 المتعاونة

مجموع اإلزالة 
باألطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

 )األمريكيبالدوالر (التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 

 المجموع تكاليف الدعم أموال المشروع

 450,672 51,847 398,825 8.2 اليونيب  أفغانستان
 316,712 36,436 280,276 ألمانيا

 250,700 20,700 230,000 2.1 اليونيدو ألبانيا
 96,050 11,050 85,000 اليونيب

 638,930 44,577 594,353 2.23 اليوئنديبي أرمينيا
 44,070 5,070 39,000 اليونيب

 241,255 27,755 213,500 1.03 اليونيب بليز
 72,485 5,985 66,500 اليوئنديبي

 418,100 48,100 370,000 8.25 اليونيب بنين
 279,500 19,500 260,000 اليونيدو

 318,660 36,660 282,000 0.303 اليونيب بوتان
 204,920 16,920 188,000 اليوئنديبي

 355,950 40,950 315,000 1.7 ألمانيا بوليفيا
 16,669,226 1,162,969 15,506,257 220.3 اليوئنديبي البرازيل

 4,550,909 460,000 4,090,909 ألمانيا
 617,170 71,002 546,168 9.7 اليونيب بوركينا فاسو

 272,391 22,491 249,900 اليونيدو
 1,271,429 88,704 1,182,725 25.4 اليونيدو الكاميرون

 180,800 20,800 160,000 0.09 اليونيب الرأس األخضر
جمھورية أفريقيا 

 الوسطى
 350,300 40,300 310,000 4.2 اليونيب
 268,750 18,750 250,000 اليونيدو

 418,100 48,100 370,000 9.5 اليونيب تشاد
 279,500 19,500 260,000 اليونيدو

 1,610,313 112,347 1,497,966 22.0 اليوئنديبي تشيلي
 325,993 37,504 288,489 اليونيب

الرغاوي الجاسئة المسحوبة (ألمانيا  الصين
  )بالضغط

3,320.3 6,000,000 51,260* 6,051,260 

الخدمة بما في ذلك برنامج (اليابان 
 )التمكين

400,000 10,400* 410,400 

 62,903,500 *1,903,500 61,000,000 )التبريد(اليوئنديبي 
 387,000 27,000 360,000 )التنسيق الوطني(اليوئنديبي 
الخدمة بما في ذلك برنامج ( اليونيب
 )التمكين

5,240,000 176,703* 5,416,703 

 45,602,900 *1,602,900 44,000,000الرغاوي الجاسئة المسحوبة (اليونيدو 
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الوكالة / تنفذه الوكالة الرئيسية البلد
 المتعاونة

مجموع اإلزالة 
باألطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

 )األمريكيبالدوالر (التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 

 المجموع تكاليف الدعم أموال المشروع

 )بالضغط
تكييف الھواء (تبريد ال - اليونيدو
 )المنزلي

75,000,000 2,732,250* 77,732,250 

 75,914,000 *2,914,000 73,000,000 )الرغاوي الجاسئة(البنك الدولي 
 7,225,594 504,111 6,721,483 78.91 اليوئنديبي كولومبيا

 113,000 13,000 100,000 اليونيب
 180,800 20,800 160,000 0.05 اليونيب جزر القمر

 197,750 22,750 175,000 3.55 اليونيب جمھورية الكونغو
 190,750 15,750 175,000 اليونيدو

 1,240,037 86,514 1,153,523 17.6 اليوئنديبي ريكاكوستا
 كونغوالجمھورية 

 لديمقراطية الشعبيةا
 265,550 30,550 235,000 5.8 اليونيب

 261,600 21,600 240,000 اليوئنديبي
 185,885 21,385 164,500 0.08 اليونيب دومينيكا
 327,813 37,713 290,100 10.4 اليونيب الغابون

 272,391 22,491 249,900 اليونيدو
 538,468 37,568 500,900 2.33 اليوئنديبي جورجيا
 237,300 27,300 210,000 0.3 اليونيب غرينادا
 371,560 25,923 345,637 4.3 اليونيدو غواتيماال

 109,045 12,545 96,500 اليونيب
 20,340 2,340 18,000 0.1 اليونيب ياناوغ

 52,320 4,320 48,000 اليوئنديبي
 408,500 28,500 380,000 6.97 اليونيدو ھندوراس

 282,500 32,500 250,000 اليونيب
 Australia 135.0 300,000 39,000 339,000 أندونيسيا

 9,568,685 667,583 8,901,102 ئنديبياليو
 835,700 58,305 777,395 اليونيدو

 2,917,751 203,564 2,714,187 البنك الدولي
جمھورية إيران 

 اإلسالمية
 4,908,177 342,431 4,565,746 107.1 اليوئنديبي
 296,060 34,060 262,000 اليونيب
 2,880,814 200,987 2,679,827 اليونيدو
 3,213,255 327,440 2,885,815 ألمانيا

 621,834 43,384 578,450 8.1 اليوئنديبي جامايكا
 87,010 10,010 77,000 اليونيب

 57,552 4,752 52,800 0.44 اليوئنديبي قيرغيزستان
 39,776 4,576 35,200 اليونيب

 199,163 22,913 176,250 0.62 اليونيب الو الديمقراطية الشعبية
 38,138 4,388 33,750 فرنسا

 2,682,242 187,133 2,495,109 20.0 اليوئنديبي لبنان
 316,400 36,400 280,000 1.4 ألمانيا ليسوتو
 355,950 40,950 315,000 1.93 ألمانيا ليبيريا

 339,000 39,000 300,000 6.0 اليونيب مدغشقر
 279,500 19,500 260,000 اليونيدو

 259,900 29,900 230,000 3.11 اليونيب ويماال
 130,800 10,800 120,000 اليونيدو
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الوكالة / تنفذه الوكالة الرئيسية البلد
 المتعاونة

مجموع اإلزالة 
باألطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

 )األمريكيبالدوالر (التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 

 المجموع تكاليف الدعم أموال المشروع

 316,400 36,400 280,000 5.2 اليونيب  مالي
 301,000 21,000 280,000 اليوئنديبي

 1,120,000 120,000 1,000,000 10.2 ألمانيا موريشيوس
 4,743,110 330,915 4,412,195 417.3 اليونيدو المكسيك

 14,678,067 1,024,051 13,654,016 اليوئنديبي
 266,680 30,680 236,000 0.46 اليونيب منغوليا

 146,900 16,900 130,000 اليابان
 483,750 33,750 450,000 0.33 اليونيدو الجبل األسود

 1,009,000 109,000 900,000 6.14 ألمانيا ناميبيا
 3,224,731 224,981 2,999,750 90.1 اليوئنديبي نيجيريا

 2,084,511 145,431 1,939,080 اليونيدو
بلدان جزر المحيط 

 الھادئ
 1,916,480 220,480 1,696,000 20.69 اليونيب

 5,384,513 375,664 5,008,849 79.1 اليونيدو باكستان
 497,200 57,200 440,000 اليونيب

 1,397,500 147,500 1,250,000 3.4 ألمانيا بابوا غينيا الجديدة
 372,900 42,900 330,000 6.28 اليونيب باراغواي

 322,500 22,500 300,000 اليوئنديبي
 95,920 7,920 88,000 0.23 اليوئنديبي جمھورية مولدوفا

 192,100 22,100 170,000 1.4 اليونيب رواندا
 119,900 9,900 110,000 اليونيدو

 140,685 16,185 124,500 0.18 اليونيب سانت كيتس ونيفيس
 43,600 3,600 40,000 اليوئنديبي

 93,395 10,745 82,650 0.32 اليونيب سانت لوسيا
 138,812 11,462 127,350 اليونيدو

 390,754 44,954 345,800 0.28 اليونيب سانت فنسنت وغرينادين
 135,285 11,170 124,115 اليونيدو

 180,800 20,800 160,000 0.05 اليونيب ساو تومي وبرينسيبي
 983,905 68,645 915,260 3.3 اليونيدو صربيا

 85,315 9,815 75,500 اليونيب
 676,000 76,000 600,000 1.38 ألمانيا سيشيل

 428,781 29,915 398,866 4.93 اليوئنديبي سري النكا
 281,370 32,370 249,000 اليونيب

 237,300 27,300 210,000 8.27 اليونيب سوازيلند
 718,044 50,096 667,948 اليوئنديبي

 186,337 21,437 164,900 0.053 اليونيب ليشتيتيمور 
 116,412 9,612 106,800 اليوئنديبي

 316,400 36,400 280,000 7.0 اليونيب توغو
 376,250 26,250 350,000 اليونيدو

 1,572,438 109,705 1,462,733 17.9 اليوئنديبي ترينيداد وتوباغو
 700,954 48,904 652,050 2.55 اليونيدو تركمانستان

جمھورية الفنزويال، 
 البوليفارية

 1,890,388 131,888 1,758,500 23.16 اليونيدو
 153,680 17,680 136,000 اليونيب

 10,496,107 732,287 9,763,820 140.1 البنك الدولي نام تيفي
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الوكالة / تنفذه الوكالة الرئيسية البلد
 المتعاونة

مجموع اإلزالة 
باألطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

 )األمريكيبالدوالر (التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 

 المجموع تكاليف الدعم أموال المشروع

 197,750 22,750 175,000 1.7 اليونيب زامبيا
 152,600 12,600 140,000 اليونيدو

 2015- 2012تحدد فيما بعد تكاليف الدعم للفترة  *
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  الثانيالمرفق 
 

لآللية المالية  2004تقرير عن تقييم التوصيات الواردة في عملية التقييم واالستعراض لعام 
  لبروتوكول مونتريال

  

  ــةمقّدمـ  .ألف
  

  :اللجنة التنفيذية عمالً بمقرر اجتماع األطراف التالي منيُقّدم ھذا التقرير   .1
  

أن يُطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أن تنظر، في حدود اختصاصاتھا، في "  ) أ(
 ، بھدف اعتماد توصياته،2004تقرير تقييم واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتريال لعام 

حيثما كان ذلك مالئماً، في سياق التحسين المستمّر إلدارة الصندوق المتعدد األطراف، مع الوضع 
في الحسبان الحاجة إلى مساھمة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييم تجديد موارد 

 ؛2008- 2006الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  
م بتقارير منتظمة إلى األطراف بشأن ھذا الموضوع وأن تلتمس أن يُطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتقدّ   ) ب(

وتقوم اللجنة التنفيذية، من أجل ھذا، بتقديم تقييم أولي إلى االجتماع الخامس . توجيھاتھا بشأنه
والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية، وتدرج عنصراً في تقريرھا السنوي إلى اجتماع 

ق والقضايا التي ووجھت عند النظر في اإلجراءات الموصى بھا الواردة األطراف بشأن التقّدم المحق
 ".في الموجز التنفيذي لتقرير التقييم

  
  )XVI/36 المقرر(

  
لآللية المالية  2004التقرير األول عن تقييم التوصيات في عملية التقييم واالستعراض لعام  أَعّدت األمانة  .2

الوثيقة ( 44/60التنفيذية في االجتماع الخامس واألربعين، كمتابعة للمقرر  لبروتوكول مونتريال لتنظر فيه اللجنة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51 .( بالتقرير وقررت ً إحالة تقرير تقييمھا عن "وأحيطت اللجنة التنفيذية علما

كي ينظر فيه لآللية المالية لبروتوكول مونتريال  2004التوصيات الواردة في عملية التقييم واالستعراض لعام 
  ).45/59المقّرر " (االجتماع الخامس والعشرون للفريق العامل المفتوح العضوية

  
، على أساس المداوالت في االجتماع )UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3الوثيقة (قام تقرير التقييم   .3

لية المالية لبروتوكول لآل 2004توصية وردت في عملية التقييم واالستعراض لعام  28الخامس واألربعين، بتجميع 
  :مونتريال، في ثالث فئات، كما يلي

  
  :الفئة األولى

توصية عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، وال تحتاج  11... "  
تماع جة بإبالغ اوستقوم اللجنة التنفيذي. إلى أي إجراء جديد، بل تتطلب متابعة منتظمة في اجتماعات اللجنة

، 6، 2التوصيات : وتشمل ھذه. "األطراف عن ھذه التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرھا السنوي
  .28و 25، 24، 22، 21، 18، 16، 15، 7

  :الفئة الثانية
عشر توصيات عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة ولكن تحتاج "  

وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع األطراف عن ھذه التوصيات، . إلى إجراءات جديدة في األجل القصير
 23، 20، 17، 12، 11، 9، 4، 3، 1التوصيات : وتشمل ھذه. حسب االقتضاء، في سياق تقريرھا السنوي

  .26و
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  :الفئة الثالثة
نھا بسبب أن أي إجراء في المستقبل ال طائل منه م ستٌ . امة اعتبر تنفيذھا غير ضروريسبع توصيات ع"  

وتعتبر اللجنة . ب الحافز السلبي المحتملوواحدة بسب. أو الممارسات الحاليةعلى ضوء التطّورات األخيرة 
 19، 14، 13، 10، 8، 5: وتشمل ھذه التوصيات ".التنفيذية عدم وجود حاجة لإلبالغ عن ھذه التوصيات

  .27و
  

ضمن الفئتين األولتين حيث مازال يتعين بذل المزيد من ير التالي يغطي التوصيات التي تقع ولذا فإن التقر 4.
 12و 11و 9و 7و 6و 4و 3و 1الجھود المتعلقة بالتوصيات وكما أشير سلفا، فإن . العمل وتوافر معلومات جديدة

راءات أخرى باإلضافة على أساس منتظم والتوجد أي إج قد اتخذت 28و 25و 23و 22و 21و 20و 18و 17و 16و
إلى  2وفي إطار ھذه الفترة قيد االستعراض التحتاج التوصية . اللجنة التنفيذيةإلى الممارسة المعتادة من جانب 

 .اللجنةإجراءات أخرى من جانب 

 التوصيات بشأن الفئتين األولتين  -باء

 قطريزيادة الجھود لتحسين اإلبالغ عن بيانات المستوى ال: 15التوصية العامة 

طلبت اللجنة، خالل الفترة قيد االستعراض من األمانة التشاور مع الوكاالت المنفذة للتحقق من أسباب عدم  5.
وأن تزيل من الشكل القطري من خالل البوابة المعتمدة على الويب تقديم سوى عدد ضئيل من البلدان تقارير البرنامج 

بيانات لوروكربون والھالونات ابتداء من التقرير المتضمن طلب معلومات عن رابع كلوريد الكربون والكلوروف
النظام قد قدم من خالل  2010تقريرا للبرامج القطرية عن عام  20وأخذ االجتماع الرابع والستين علما بأن . 2012

 .2007نيسان / أبريل 25المعتمد على الويب الذي بدأ العمل في 

 البلدان المانحة على سداد مدفوعاتھا في الوقت المناسباتخاذ إجراءات لتشجيع : 24التوصية العامة 

حثت اللجنة التنفيذية خالل الفترة قيد االستعراض جميع األطراف على سداد مساھماتھا للصندوق المتعدد  6.
 .األطراف بالكامل وفي أسرع وقت ممكن

الروسي على ھامش اع مع االتحاد االجتماع الثاني والستين للجنة بأن ھناك مناقشات جارية لعقد اجتم وأبلغ 7.
. االجتماع الحادي والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمساھمات المستحقة للصندوق المتعدد األطراف

 .والعشرين لألطرافغير أن االجتماع لم يعقد كما كان متوقعا، ومن المتوخي عقده على ھامش االجتماع الثالث 

توضيح كيفية ووقت وماھية البيانات المالية التي ينبغي أن تأخذھا في االعتبار وتبلغھا  :26التوصية العامة 
 الوكاالت المنفذة

 .]سيجري تحديثھا رھنا بنتائج االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية 8.

---- 
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  الثالث المرفق
  
  )ن من قدرات استنفاد األوزونبأطنا(التي ستزال 1ةمقادير استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

 

  البلد
المواد الكلوروفلوروكربونية المزالة في 

تستخدم تكنولوجيات  التى مشروعاتال
 المواد الكلوروفلوروكربونية

نية الھيدروكلوروفلوروكربوالمواد 
 المستخدمة 

 6.0 54.8  الجزائر

 82.1 749.5  األرجنتين

 1.7 15.5  البحرين

 1.2 11.1  بوليفيا 

 3.2 29.4  بوسنة والھرسكال

 533.7 4,901.9  البرازيل

 22.4 238.7  شيلي

 852.6 10,159.5  الصين

 71.4 652.4  كولومبيا

 3.7 33.5  كوستاريكا

 0.1 0.8  كوبا

 15.0 136.9  الجمھورية الدومينيكية

 41.1 488.1  مصر

 2.0 18.5  السلفادور

 5.0 45.9  غواتيماال

 483.6 4,550.8  الھند

 290.8 2,721.2  ونيسياإند

 115.8 1,057.7  جمھورية إيران اإلسالمية

 36.6 334.1  األردن

 2.5 23.0  كينيا

 9.0 82.0  لبنان

 6.8 62.2  ليبيا

جمھورية مقدونيا اليوغسالفية 
 السابقة

76.0 8.3 

 132.2 1,240.2  ماليزيا

 0.5 4.3  موريشيوس

 215.4 2,128.1  المكسيك

 13.1 119.4  المغرب

 0.9 8.1  نيكاراغوا

 42.4 387.7  نيجيريا

 86.5 790.3  باكستان

 1.6 14.6  بنما

 7.4 67.3  باراغواي

 16.3 148.6  بيرو

 57.5 525.0  الفلبين

 21.3 194.3  رومانيا
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  البلد
المواد الكلوروفلوروكربونية المزالة في 

تستخدم تكنولوجيات  التى مشروعاتال
 المواد الكلوروفلوروكربونية

نية الھيدروكلوروفلوروكربوالمواد 
 المستخدمة 

 4.9 44.7  صربيا

 0.8 7.3  سري النكا

 0.5 4.4  السودان

 69.6 635.8  الجمھورية العربية السورية

 222.8 2,046.0  تايلند

 22.5 237.1  تونس

 41.2 376.5  تركيا

 10.9 99.2  أوروغواي

 77.4 707.2  فنزويال

 4.9 44.9  فييت نام

 1.1 9.8  اليمن

 1.3 11.5  زمبابوي

 3,647.4 36,295.9  المجموع

  
  HCFC-123:  0.02 :قدرات استنفاد األوزون ھي كما يلياألطنان من القيمة ب: 1مالحظة 

HCFC-22:  0.055 
HCFC-141b: 0.11 

 
---- 
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