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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 

  2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال
 

  مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع الثامن والعشرين 
 لألطراف في بروتوكول مونتريال

  
  
  مقدمة

 
من  وتتألف، 1اللجنة التنفيذية منذ االجتماع السابع والعشرين لألطراف تجريھاھذا التقرير األنشطة التي  يشمل      -1

المالية. ووتخطيط األعمال والمسائل اإلدارية  ،وتنفيذھا ورصدھا اتعوالمشرو: مسائل السياسة تتعامل مع ثالثة أجزاء
 منفي مونتريال  الخامس والسبعين والسادس والسبعين ة التنفيذيةللجن انوخالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقد اجتماع

تلك االجتماعات  2تقاريرو، على التوالي. 2016 / أيارمايو 13إلى  9من ، و2015 / تشرين الثانينوفمبر 20 إلى 16
 ).www.multilateral fund.orgمتعدد األطراف (العلى الموقع الشبكي للصندوق متاحة 

  
  الحضور

 
السويد والواليات واالتحاد الروسي واليابان وإيطاليا وبلجيكا وأستراليا  3االجتماع الخامس والسبعينحضر       -2

 طرافاألمن بروتوكول مونتريال ( 5من المادة  1األطراف غير العاملة بموجب الفقرة مندوبون عن المتحدة األمريكية، 
الھند وجمھورية تنزانيا المتحدة، وغرينادا ومصر وازيل وجزر القمر )، والبحرين والبر5المادة بموجب  غير العاملة
). وترأس االجتماع السيد جون 5المادة ب العاملة طرافاأل( 5من المادة  1األطراف العاملة بموجب الفقرة  مندوبون عن

  طومسون (الواليات المتحدة األمريكية)، مع السيد ليزلي سميث (غرينادا) نائبا للرئيس.

                                                 
، المرفق الخامس) أن تقدم UNEP/OzL.Pro.9/12 الوثيقةاختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (تتطلب    1

  إلى اجتماع األطرافاللجنة التنفيذية تقريرا سنويا 
  [تستكمل] UNEP/OzL.Pro/ExCom/76و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85الوثيقتان    2
 .XXVI/19وفقا للمقرر    3
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النمسا وبلجيكا وكندا وألمانيا واليابان واالتحاد الروسي والواليات المتحدة  4االجتماع السادس والسبعين[حضر       -3

مصر والھند واألردن و، واألرجنتين والكاميرون والصين 5 األطراف غير العاملة بموجب المادة ممثلين عناألمريكية، 
. وترأس االجتماع السيد أوغستين سانشيز (المكسيك)، مع 5 المادة بالعاملة بموج طرافاأل مندوبون عنوالمكسيك، 

  (النمسا) نائبا للرئيس.] جنيكالسيد بول كرا
  
الوكاالت المنفذة، وھي برنامج  مندوبون عن أيضا ]والسادس والسبعين[ االجتماع الخامس والسبعينوحضر       -4

 خزينةوأمين  منفذتين تينوكال بصفتھما)، اليونيبالمتحدة للبيئة برنامج () ومنظمة األمم اليوئنديبياألمم المتحدة اإلنمائي (
أمانة األوزون  ومندوبون منالصندوق المتعدد األطراف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي 

 ن.ون آخروومراقب
  

 سياسةالمسائل     -1
 
إزالة وخطة إدارة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتنفيذ خطط إعداد استمر تركيز العمل على       -5

إدارة إزالة خطط ترد و. ]والسادس والسبعين[ الخامس والسبعين ينفي االجتماع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
حتى اآلن في المعتمدة  لوروكربونيةإزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفوخطة إدارة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إزالة دارة األولى فقط من ثالث خطط إلالمرحلة ما زال يتعين اعتماد مرفق] والستكمل يھذا التقرير [بالمرفق األول 
  .5للبلدان العاملة بموجب المادة  5المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
  ىتكلفة التشغيل اإلضافية في قطاع الرغاو التشكيك في     ) 1(
 
تحديد تكلفة التشغيل من ألمانة ا تتمكن، لم اإلزالة عدد قليل من المرحلة الثانية من خطط استعراضخالل       -6

صغيرة في االفتراضات المستخدمة التغييرات ألن ال ىوارغالفي قطاع الھيدروفلوروكربون اإلضافية لخفض تركيبات 
في  التي أجريت ھذه التكاليف يمكن أن يكون لھا تأثير كبير على التكاليف اإلجمالية. وباإلضافة إلى المناقشاتفي حساب 

السادس للنظر فيھا في االجتماع  - غير رسمي، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعد فريقالعامة وفي  ةالجلس
الشفافية واالتساق في  بشرط، ىبدائل قطاع الرغاوليل اإلضافية مال والتشغال حساب تكاليف رأس عنوثيقة  -والسبعين 

االعتبار األسعار في  فيمصادر المعلومات، واألخذ  بشأنوالشفافية  مختلفة المقارنة بين نوعية الرغوة المنتجة لتطبيقات
  ). [تستكمل]75/28(المقرر  الشركاتمناطق مختلفة وحجم 

  
  حراريالمبادل الالتكاليف اإلضافية لتحويل خطوط      ) 2(
 
 -  أخرى مسائلمن بين  -في  تقرير الفريق غير الرسمي الذي أنشئ للنظر عقب، االجتماع الخامس والسبعينفي       -7

 ،لد واحدلب اإلزالة المرحلة الثانية من خطةبالتي تتعلق  يمبادل الحرارال تقييم التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع
مبادل ال مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع عنطلبت اللجنة التنفيذية من األمانة القيام بأعمال إضافية 

السادس جتماع االإلى اللجنة التنفيذية في  ا، وتقدم تقريرR-290إلى تكنولوجيا  الشركات التي تتحولفي  يالحرار
  ل]ستكمي(و)). [ 75/43 مقرر( ال والسبعين

 
  تبريد المناطقلجدوى الودراسات المنخفض إمكانية االحترار العالمي  ذاتالتقنيات  إليضاح اتعومشر     ) 3(
 
جدوى لتبريد المناطق.  ودراستي إيضاحيامشروعا  11 في االجتماع الخامس والسبعين فينظرت اللجنة التنفيذية       -8

 لمقررالمنصوص عليه في ا دوالر أمريكيمليون  10 بقيمة التمويل المطلوب أقل من إجمالي التمويل وبالرغم من أن

                                                 
  .XXVII/13وفقا للمقرر    4
  تشمل موريتانيا وجنوب السودان والجمھورية العربية السورية.   5
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المبلغ اإلجمالي  تجاوز. ونتيجة لذلك، في االجتماع السادس والسبعين إضافية مشروعاتالنظر في ثمان  يجب، 72/40
ستقبل (بما في ذلك تكاليف تمويل إعداد المشروع ودعم في االجتماع أو في الم الذي سيُطلببالفعل،  الموافق عليهللتمويل 

العامة وفي  ةفي الجلسالتي أجريت . وباإلضافة إلى المناقشات للمشروعات اإليضاحيةوكالة) تجاوز المبلغ المخصص ال
 وجياتتكنوللل إيضاحيينجدوى ومشروعين  تياالتصال، وافقت اللجنة التنفيذية على توفير التمويل الالزم لدراس فريق

اإليضاحية"  المشروعاتالجزء الثاني "األنشطة غير االستثمارية" و " راجع( ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض
 إيضاحية مشروعاتمقترحات  ةخمس -إلى االجتماع السادس والسبعين  –إعادة تقديم بللجنة أيضا ا وسمحتأدناه). 

التي قدمت إلى االجتماع  تكييف الھواءوالتبريد صناعات لقطاع  إيضاحية مشروعاتمقترحات  ةوثالث ىلقطاع الرغاو
  . [تستكمل]الخامس والسبعين

  
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تفاقات للمرحلة الثانية من خططاال مشروعنموذج      ) 4(
 
المالي  باإلنجازالبنود المتعلقة  وخاصة، 6اإلزالة تفاقات للمرحلة الثانية من خططاال مشروعبعد مناقشة نموذج       -9

المرحلة األولى والنظر في  اتالنظر في البدائل المستخدمة بالفعل في العديد من اتفاقوالشرط الجزائي و ىللمرحلة األول
ة الثانية من خطط للمرحل نموذج مشروع االتفاقتكنولوجيات غير العينية، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إعادة تقديم ال

في  ة التي أجريتمناقشالبعد األخذ في االعتبار كال من السادس والسبعين فيه في االجتماع اإلزالة من أجل النظر 
 / كانون األولديسمبر 31من أعضاء اللجنة التنفيذية بحلول  الواردةضافية اإلتعليقات الو الخامس والسبعيناالجتماع 

  ). [تستكمل]75/66 مقرر(ال 2015
 
  لصندوق المتعدد األطرافلمؤشر التأثير المناخي  االنتھاء من وضع ) 5(
 

 7لصندوق المتعدد األطرافلالتأثير المناخي االنتھاء من وضع مؤشر تقرير عن على اللجنة التنفيذية اطلعت       -10
 ةالدولي ةالحكومي من الھيئةستجابة واال لث والسبعينالثامن اللجنة التنفيذية في االجتماع  التعليقات الواردةعلى أساس 

حساب ردود من البنك الدولي في سياق عمله مع بنوك التنمية المتعددة األطراف األخرى لتنسيق البتغير المناخ و ةالمعني
 اتعوشرعلى إصالح دعم الطاقة. وستواصل األمانة حساب تأثير الم هغازات الدفيئة عبر محافظھم االستثمارية وعمل

لصندوق لباستخدام نموذج مؤشر التأثير المناخي  صناعات التبريد وتكييف الھواءاالستثمارية على المناخ في قطاع 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54من الوثيقة  14في الفقرة  الموصوفةمنھجيات الالمتعدد األطراف وستطبق 

  ).75/68 مقرراألخرى (ال التصنيعفي جميع قطاعات  يةالستثمارللمشروعات ا
 
  بدائل المواد المستنفدة لألوزون وعرض البيانات الناتجةل الدراسات االستقصائيةإلعداد  الشكل التنسيقي      )6(
 

بدائل للدراسات االستقصائية عن  يتنسيقالشكل ال في االجتماع الخامس والسبعين في نظرت اللجنة التنفيذية      -11
 التبويبالصعوبات التي قد تواجه عند جمع بعض البيانات المحددة في  إزاءلألوزون. وأعرب عن القلق المواد المستنفدة 

قتراحات االتقرير الفريق غير الرسمي الذي أنشئ لمناقشة ھذه المسألة و سماعبعد وواستدامة العملية.  ةول الزمنياوالجد
بدائل ل الدراسات االستقصائيةشكل ب المعنيةوثيقة ال على يذيةاللجنة التنف اطلعت، التنسيقي الشكل وھيكللتحسين مضمون 

) والمرفق الدراسات االستقصائيةعلى أساس أن المعلومات الواردة في الجزء األول (إعداد  8المواد المستنفدة لألوزون
إجراء سيتم والتوجيه فقط.  بغرضوثيقة قدمت الاألول (استخدام بدائل المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع) من 

فقط.  المعرفة، وستكون النتائج ألغراض كلما أتيحتالمعلومات  وستجمععلى أساس طوعي  الدراسات االستقصائية
 - 2012التي تلقت تمويال من الصندوق المتعدد األطراف لتغطية السنوات  5البلدان العاملة بموجب المادة وستجري 

 المعنيةوكالة الثنائية أو المنفذة من البدائل المواد المستنفدة لألوزون، بمساعدة  عندراسات استقصائية وطنية  2015
وفقا للجزء استقصائية عرض نتائج أي دراسة ستبين البلد والوكالة. ومع ذلك، المتفق عليھا النھج ومنھجية الواستخدام 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76الوثيقة    6
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78الوثيقة    7
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77/Rev.1الوثيقة    8
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القطاع) من الوثيقة  حسبيل البيانات (جداول تحل الثاني الثاني (عرض نتائج الدراسات االستقصائية) والمرفق
  ).75/67مقرر(ال
  
  الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج      )7(
 

بشأن  استمر في التداولو الخامس والسبعينقطاع اإلنتاج على ھامش االجتماع ب المعني الفرعي اجتمع الفريق      -12
المواد قطاع إنتاج  عنتقرير التحقق  على اللجنة التنفيذية اطلعت، 9عدد من المسائل. وبناء على تقرير الفريق الفرعي

المواد  خطة إدارة إزالة إنتاج شريحة منفي في وقت الحق  ونظرتللصين الھيدروكلوروفلوروكربونية 
الفرعي  الفريق ونظر). 75/74و  75/73 مقررانعدد من الشروط (الب ووافقت عليھا للصين الھيدروكلوروفلوروكربونية

في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  التقني لقطاع إنتاج التدقيقلم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن  هولكنأيضا، 
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قطاع إنتاج لالمبادئ التوجيھية مشروع  وسينظر الفريق الفرعي فيالمكسيك. 

  . [تستكمل]السادس والسبعينھامش االجتماع 
  
 
  اللجنة التنفيذية لتشغيلاإلجراءات الرئيسية      ) 8(
 

بما في ذلك أدوار األمانة والوكاالت  10للجنة التنفيذيةا تشغيلتحليل أھم إجراءات باللجنة التنفيذية علما  أحيطت     -13
المنفذة بشأن تقديمھا المشورة إلى اللجنة التنفيذية و، عند االقتضاء، إلى البلدان المستفيدة. وأثيرت العديد من المخاوف، 

 بمشروعاتھم،على التحدث من أجل توضيح المسائل المتعلقة  والبلدان القادرةمساءلة الوكاالت المنفذة  ھابما في
االعتبار في الوثيقة التي يجري إعدادھا  فيستؤخذ ھذه المسائل و. في السنةجتماعين لالالحالي  استعراض النصو

  (ح). [تستكمل] 73/70فقا للمقرر و السادس والسبعينلالجتماع 
 

  ھاورصد ھا، تنفيذاتعوالمشر   -2
 
  بدايتهالصندوق منذ  إنجاز     ) 1(
 

من  .)والمحولة(باستثناء المشروعات الملغاة تمت الموافقة على مشروعات وأنشطة ، [يستكمل] 1991منذ عام       -14
[يستكمل] وتمت إزالة  جميعھا، تنفيذ ھذه المشروعات الواجب إزالتھا فور[يستكمل] طن من المواد المستنفدة لألوزون 

 لإلزالةالستھالك واإلنتاج). ويظھر التوزيع الجغرافي والقطاعي (بما في ذلك ا بالفعل طن من المواد المستنفدة لألوزون
  في الجدول أدناه: بدايتھاواألموال المعتمدة منذ الموافق عليھا واألنشطة  المشروعاتفي جميع 

  

 
عدد 

 المشروعات

استھالك أطنان قدرات 
استنفاذ األوزون 

  المعتمد*

استھالك أطنان 
قدرات استنفاذ 

األوزون الذي تمت 
  الته*إز

إنتاج أطنان قدرات 
استنفاذ األوزون 

  المعتمد*

إنتاج أطنان قدرات 
استنفاذ األوزون الذي 

 تمت إزالته*

التمويل المعتمد 
 (دوالر أمريكي)*

 المنطقة
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ أفريقيا

آسيا ومنطقة المحيط 
 الھادي

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ أوروبا
أمريكا الالتينية ومنطقة 

 البحر الكاريبي
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ عالمية
القطاع

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ اإليروصوالت
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ التدمير

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84الوثيقة    9

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83الوثيقة    10
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 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ مكافحة الحرائق
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ الرغاوى

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ مواد التبخير
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ الھالون

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ متعدد القطاعات
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ أخرى

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ عامل التصنيع
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ خطة اإلزالة

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ اإلنتاج
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ التبريد
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ متعددة

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ المذيبات
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[ مواد التعقيم
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[]تستكمل[]تستكمل[ ]تستكمل[المجموع

  تكاليف دعم الوكالة، حيثما ينطبق ذلك. وشاملة والمحولة* باستثناء المشروعات الملغاة 
 

المواد المستنفدة  إزالةمن أجل تحقيق  1991األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام بلغ إجمالي       -15
المشروعات  ستكمل] لتكاليف دعم الوكالة (باستثناءت[ دوالر أمريكي[يستكمل]، بما في ذلك دوالر أمريكيلألوزون 

ثنائية ومنفذة،  ةوكال -وتصرفھا  –كل األموال المعتمدة للمشروعات، المبالغ المخصصة ل إجماليمن و). الملغاة والمحولة
  في الجدول أدناه: ةمبين

 
  

 األموال المصروفة* (دوالر أمريكي) تكاليف دعم الوكالة* (دوالر أمريكي) أمريكي)األموال المعتمدة* (دوالر  الوكالة

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ ثنائية

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ اليوئنديبي

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ اليونيب

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ اليونيدو

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ البنك الدولي

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[المجموع

 * كما في .................. (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)
  ** كما في .................. (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)

 

  المشروعات واألنشطة المعتمدة خالل الفترة المشمولة بالتقرير    ) 2(
 

واألنشطة اإلضافية  المشروعات ]يستكمل[إجمالي خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة التنفيذية على       -16
استنفاد األوزون في إنتاج واستھالك المواد الخاضعة للرقابة  من قدراتستكمل] طن ت[إزالة مقررة قدرھا  [يستكمل]، مع

[يستكمل] لتكاليف دعم الوكالة حسب دوالر أمريكي بما في ذلك  الواليات المتحدة [يستكمل]، دوالر أمريكيبلغت 
  أدناه: الوارد الجدول

  
 المجموع (دوالر أمريكي) تكاليف دعم الوكالة (دوالر أمريكي) األموال المعتمدة (دوالر أمريكي) الوكالة

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ ثنائية

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ اليوئنديبي

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ اليونيب
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ اليونيدو

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ البنك الدولي

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ المجموع
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  يةاالستثمار المشروعات
 

ستكمل]، ي[ دوالر أمريكي مبلغمن مجموع األموال المعتمدة في فترة االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية       -17
كمية تقدر ب  إلزالةاالستثمارية  المشروعاتتنفيذ من أجل [يستكمل] لتكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي شامال

  استھالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون. قدرات استنفاذ األوزون في من ستكمل] طت[
 

  خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط 
 

إزالة المواد شرائح المرحلة األولى من خطط  على وافقت اللجنة التنفيذية خالل الفترة المشمولة بالتقرير     -18
الة إنتاج المواد خطة إدارة إز، والشريحة الرابعة من المرحلة األولى من بلدا[يستكمل] عدد ل الھيدروكلوروفلوروكربونية
أعاله). المذكور  قطاع اإلنتاج "ب المعني الفرعي الفريقالجزء األول " راجعلبلد واحد ( الھيدروكلوروفلوروكربونية

  [تستكمل]
  

خالل الفترة  اإلزالة المرحلتين األولى والثانية من خططبمن حيث المبدأ  المرتبطةتزامات لتمت الموافقة على اال     -19
دوالر أمريكي  شامال[يستكمل]، بقيمة دوالر أمريكي تمت الموافقة على التمويل والمشمولة بالتقرير [يستكمل]. 

  األولى من ھذه االتفاقات. للشرائحتكاليف دعم الوكالة ل[يستكمل] 
 

 المشروعات اإليضاحية
 

شامال دوالر [يستكمل]،  بقيمة دوالر أمريكيالتمويل على قرير وافقت اللجنة التنفيذية خالل الفترة المشمولة بالت      -20
التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي  مشروعا إليضاح[يستكمل] ـعدد تكاليف دعم الوكالة لل[يستكمل]  أمريكي

  وخدمات التبريد]. وصناعات التبريد وتكييف الھواءرغوة الفي قطاعات [المنخفض 
  

  ثماريةاألنشطة غير االست
 

[وبرامج   2015عام  لاعمأخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تمت الموافقة على إدخال تعديالت على برامج       -21
منظمة األمم و 12)اليونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة (و 11(اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل] 2016عام ل اعمأ

/  76 والمقررات، 75/37إلى  32/  75و  75/29 المقررات( 14والبنك الدولي 13)اليونيدوالمتحدة للتنمية الصناعية (
إدارة إزالة المواد ستعداد للمرحلة الثانية من خطط واالتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وغطت: [يستكمل]). 

طة إدارة إزالة إنتاج المواد خواألنشطة االستثمارية ذات الصلة، والمرحلة الثانية من الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  بدائل المواد المستنفدة لألوزون.ل والدراسات االستقصائيةدراسات الجدوى لتبريد المناطق و الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
  الرصد والتقييم  ) 3(
 

، 201515عام لنجاز المشروع إلتقرير الموحد في االجتماع الخامس والسبعين على الاللجنة التنفيذية  اطلعت      -22
 ت، ودعالسادس والسبعينإلى االجتماع  المتأخرة المشروعاتتقديم تقارير إنجاز على المنفذة والوكاالت الثنائية ت حثو

الدروس المستفادة من إلى مراعاة الفردية  والمشروعاتمتعددة السنوات التفاقات االجميع المشاركين في إعداد وتنفيذ 
المقرر نفسه، تمت الموافقة  وبموجب). 75/5المستقبلية (المقرر  المشروعاتعداد وتنفيذ تقارير إنجاز المشروعات عند إ

وطلب من كبير مسؤولي  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط ل شكل تنسيق  تقرير إنجاز المشروععلى 

                                                 
  (تستكمل) /UNEP/OzL.Pro/ExCom/76و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29الوثيقتين    11
  (تستكمل) /UNEP/OzL.Pro/ExCom/76و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30الوثيقتين    12
  (تستكمل) /UNEP/OzL.Pro/ExCom/76و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31الوثيقتين   13
  (تستكمل) /UNEP/OzL.Pro/ExCom/76و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32الوثيقتين    14
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7الوثيقة    15
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معلومات عن الدروس المستفادة في تطوير التطبيق التجريبي للبحث عن، واستخراج،  االستمرار فيالرصد والتقييم 
السادس تقارير إنجاز المشروعات، وتقديم تقرير إلى االجتماع  جميع التطبيقغطي ي لكيالمشروعات  إنجازتقارير 
  .ستكمل]ي. [والسبعين

 
الذي و 74/616أعد وفقا للمقرر االتفاقات المتعددة السنوات الذي تقرير قاعدة بيانات في اللجنة التنفيذية نظرت       -23

تقرير قاعدة بيانات  بعد اطالعھا علىطلبت اللجنة التنفيذية و. الالزمةجمع البيانات بلسماح من أجل ااقترح تعديالت 
لعمل بشكل وثيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة الرصد والتقييم واألمانة ا من كبير مسؤولي االتفاقات المتعددة السنوات

  بع]ا). [يت 75/6(المقرر  السادس والسبعين، وتقديم تقرير إلى االجتماع 74/6 المقررعلى تنفيذ 
  

مشروعات إزالة المواد تقييم  عن ة، واحديتينمكتب يندراستعلى اللجنة التنفيذية أيضا واطلعت    -24
المشروعات قييم ت عن) واألخرى 75/7(المقرر  17التبريد وتكييف الھواءفي قطاع صناعات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الوكاالت الثنائية  مجددا دعت اللجنةو). 75/8(المقرر  18لمواد المستنفدة لألوزونإلزالة وتدمير اتجريبية ال اإليضاحية
. وطلب من األمانة أن تضع على الموقع يتينمكتبال تينالدراس ھاتينعند االقتضاء، نتائج وتوصيات  لمراعاة،والمنفذة 

 المشروعاتحتى اآلن، وأھم الدروس المستفادة من  المشروعات اإليضاحية التي نفذتئج اإللكتروني للصندوق نتا
  المنجزة ذات الصلة.

 
آراء بشأن مسألة التقييم  وصدرت. 2016رصد والتقييم لعام المشروع برنامج عمل في اللجنة التنفيذية نظرت       -25

بعد ووالميزانية. التبريد وتكييف الھواء في قطاع صناعات  نيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربو لمشروعات إزالةالنھائي 
الرصد عمل االستماع إلى تقرير الفريق غير الرسمي الذي أنشئ لمناقشة ھذه المسألة، وافقت اللجنة التنفيذية على برنامج 

االختصاصات للمرحلة الثانية من  ت علىوافقو، دوالر أمريكي 177,226 قيمتھا موازيةوميزانية  201619 لعاموالتقييم 
  ).75/9(المقرر التبريد وتكييف الھواء في قطاع صناعات  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتعوتقييم مشر

 
  2014 / كانون األولديسمبر 31 حتىالتقارير المرحلية    )4(
 

للصندوق المتعدد األطراف  الموحدالتقرير المرحلي  في االجتماع الخامس والسبعين على اللجنة التنفيذيةاطلعت       -26
. وطلب من األمانة اتعوثالث مشرالموافق عليھا ل مددت المواعيد النھائيةو 201420 / كانون األولديسمبر 31 حتى
تسجيل المصروفات لألنشطة المرتبطة بالمتعلقة  بالمسائلبالغ اللجنة التنفيذية السادس والسبعين إلورقة لالجتماع  إعداد

التقارير على اللجنة  واطلعت). 75/10 المقررلشرائح (ل المقررةنجاز اإلشرائح االتفاقات المتعددة السنوات ومواعيد ب
 75/11 المقررات( اتعولتسع مشر المواعيد النھائية وغيرتأيضا،  21المرحلية المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة

إلى  من المشروعات الموافق عليھاالمنفذة تقديم تقارير محددة عن عدد و ةالوكاالت الثنائي من )، وطلب75/15إلى 
  . [تستكمل]االجتماع السادس والسبعين

 
  2014 لعام تقييم تنفيذ خطط األعمال     ) 5(
 

أن جميع الوكاالت  وإذ تدرك، 2014 ا لعامخطط أعمالھ مقابلتقييم أداء الوكاالت المنفذة على اللجنة اطلعت       -27
  ).75/16 المقرر( 10022على مقياس من  70ال يقل عن بما  2014تقييم كمي ألدائھا لعام  لديھا كان

  
   

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8الوثيقة    16
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9لوثيقة ا   17
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10الوثيقة    18
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2الوثيقة    19
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12الوثيقة    20
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17إلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13الوثائق    21
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18الوثيقة   22
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  حائشرال تقديمتأخيرات      ) 6( 
 

 ةحيشر 79 أصل من 56أن  وإذ يالحظ، 23الشريحة تقديم تأخير عنتقرير في  الخامس والسبعيناالجتماع نظر       -28
خمسة من تلك الشرائح بعد  ه تم سحبإلى االجتماع في الوقت المحدد وأن اتقديمھ المستحقالتفاقات المتعددة السنوات ل

كون في حالة عدم تشرائح سال المتأخرة في تقديمعلى أن أي من البلدان  ال يوجد دليلمناقشة مع األمانة. ومع ذلك، إجراء 
. وطلب 2013 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عاماستھالك  لتجميدكانت تمتثل جميع البلدان المعنية أن متثال واال

  ). [تستكمل].75/4تقديم الشريحة التالية (المقرر  ھا علىإلى الحكومات المعنية لحث إرسال خطاباتمن األمانة 
   
  االمتثال وآفاقبيانات البرنامج القطري      ) 7(
 

 وآفاقبيانات البرامج القطرية ب المعنيالمستند  في االجتماع الخامس والسبعين في اللجنة التنفيذية نظرت      -29
غير رسمي  وأنشئ فريق. ةبشأن الصيغة المنقحة المقترحة لتقارير البرامج القطري المخاوفأثير عدد من و. 24االمتثال

لبرامج ل تقريرا 125 أصل منتقريرا  100 ه تم تقديماللجنة التنفيذية أن ذكرتتقرير، البعد سماع ولمناقشة ھذه المسألة. 
الوكاالت الثنائية والمنفذة مساعدة البلدان  من على شبكة اإلنترنت. وطلبالموجود نظام الباستخدام  2014لسنة  ةالقطري

منفذة  وطلب من وكالة، 7المادة  وتقاريرفي معالجة التناقضات بين تقارير البرامج القطرية  5العاملة بموجب المادة 
إلى  االخطوات المتعلقة بأنظمة إصدار التراخيص والحصص وتقدم تقريرب بلدان ةواحدة االستمرار في مساعدة ثالث

 ةتنسيق بيانات البرنامج القطريشكل . [تستكمل] وقررت اللجنة أيضا االستمرار في استخدام السادس والسبعيناجتماع 
للنظر فيه في االجتماع  امنقح شكال تنسيقيا، ولكنھا طلبت من األمانة أن تعد 2015لعام  ةبرامج القطريتقارير اللالحالي 
 مقرر(ال الخامس والسبعينأثيرت في االجتماع التي  ذات الصلة المسائلاالعتبار  في، مع األخذ السادس والسبعيناجتماع 

  ). [تستكمل]75/17
 
  متطلبات محددة ذات اتعوالمشرحالة وتقارير عن التقارير   ) 8(
 

متطلبات محددة  ذات اتعوتقارير عن المشرفي نظرت اللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس والسبعين،      -30
خطط و ،المالي وخطط العمل والتقارير المرحلية لستة قطاعات في الصين تقارير التدقيقتقارير ال. وشملت ھذه 25إلبالغل

تكنولوجيا ال تقرير عن استخدامواستھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في الھند؛ للتخلص من  لالعاج العمل للمشروع
ذات إمكانية االحترار  تكنولوجياالتي تم تحويلھا إلى  ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفع من قبل شركات الرغاوى

خيارات منخفضة التكلفة ال عنالتكميلي النھائي التقرير و ،في جمھورية الدومينيكان والسلفادورالعالمي المنخفض 
اإلجراءات  عنوالتقرير المقدم من اليونيب  ،الستخدام الھيدروكربونات في صناعة رغاوي البولي يوريثان في مصر

في  فرع عمل األوزون الحسابات في مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية لتنفيذ توصيات مراجع التي اتخذھا
  .نيباليو

  
تخلص التدريجي من إنتاج لل العاجل تلك التقارير، وافقت اللجنة على خطتي العمل للمشروعبوفيما يتعلق      -31

والتخلص التدريجي من استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في الھند، وطلبت عددا من اإلجراءات  الكلوفلوروكربون
حكومتي الصين والھند مطالبة  جملة أمورفي  ت). وشمل21إلى  75/18(المقررات  والمنفذةوالوكاالت الثنائية  البلدانمن 
إنتاجھا  عنوفي الصين  -إجراء دراسة عن استخدام بلدانھم رابع كلوريد الكربون الستخدامات المواد الوسيطة ب

  لھند. [تستكمل]ل 2016 عامللصين و 2018عام نتائج الدراسات بحلول نھاية  وتتيح - استخدامات المواد الوسيطة 
 
 
 
 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6الوثيقة    23
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19الوثيقة    24
  واإلضافة األولى. UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19الوثيقة    25
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 داريةاإلمالية والمسائل التخطيط األعمال و     -3

 
  حالة المساھمات والمصروفات     )1(
 

دخل الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المدفوعات النقدية،  إجمالي، بلغ 2016كما في [يستكمل]       -32
[يستكمل]، وبلغ  دوالر أمريكي، والمساھمات الثنائية، والفوائد المكتسبة واإليرادات المتنوعة المحفوظة السندات اإلذنيةو

 2016[يستكمل]. وبذلك بلغ الرصيد المتوفر في [يستكمل]  دوالر أمريكي، المؤنالمخصصات، بما في ذلك  إجمالي
  [يستكمل]. دوالر أمريكي

 
  مقابل التعھدات: للمساھماتلسنوي التوزيع ايوضح الجدول الوارد أدناه       -33

  
ديون متأخرة/ مساھمات متعھد بھا متأخرة (دوالر  إجمالي المدفوعات (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) المساھمات المتعھد بھا السنة

  أمريكي)
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 1993-1991
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 1996-1994
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 1999-1997
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 2002-2000
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 2005-2003
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 2008-2006
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 2011-2009
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 2014-2012
 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ 2017-2015

 ]تستكمل[ ]تستكمل[ ]تستكمل[ المجموع
 مالحظة: ال يشمل أي مساھمات متنازع عليھا.

 

  2017 - 2015الفائدة التي تم جمعھا خالل فترة الثالث سنوات 
  

 دوالر أمريكي الصندوق، بلغ المستوى اإلجمالي للفوائد المدونة في حسابات أمين 2016[يستكمل]  كما ورد في      -34
  .2017 - 2015 [يستكمل] لفترة الثالث سنوات

 
  آلية سعر الصرف الثابت 

 
إجمالي المبالغ المكتسبة من فروق أسعار الصرف منذ بدء آلية سعر بجتماع [يستكمل] اال الصندوقأبلغ أمين       -35

  .2016في [يستكمل] ورد [يستكمل] كما  دوالر أمريكي استقرت عندالصرف الثابت، التي 
 

  الخامس والسبعينالصندوق والجدول الزمني لإلفراج عن التمويل المعتمد في االجتماع  حالة
 

متعدد الصندوق الفي  ممساھماتھ تسديدجميع األطراف على في االجتماع الخامس والسبعين اللجنة التنفيذية  تحث     -36
االشتراكات غير المسددة،  بشأن(ب)  74/3 األطراف بالكامل وفي أقرب وقت ممكن، وطلبت من األمانة، كمتابعة للقرار

فترة من  متأخرة اشتراكات التي عليھاالواردة من البلدان  الردود عن السادس والسبعينجتماع االقدم تقريرا إلى تأن 
  ).75/1السنوات الثالث أو أكثر (المقرر 

 
رصدة السادس والسبعين األجتماع إلى اال تعيدأن  المنفذة وكاالتمن الإعادة األموال وطلب على االجتماع اطلع       -37

 المنجزة، غير الالزمة للمشروعاتتزامات لاال تلغيصرف أو أن توالسابقين عامين الالمعتمدة على مدى  اتعومن المشر
السادس والسبعين  االجتماعاألرصدة إلى  تلكمن إعادة  تتمكن لكيالمنجزة "بقرار اللجنة التنفيذية "والمشروعات 

  ).75/2قرر (الم
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 غير كافية عائد األموال، كانت الموارد المتاحة االعتبار فيعن رصيد الصندوق واألخذ  تحديثبعد تلقي       -38

 اتفقمعالجة ھذا النقص، ومن أجل . الخامس والسبعينفي االجتماع  تمتالتمويل التي  على الموافقاتب المتعلقلاللتزام 
 2016لعام السنوي  تنفيذالبرنامج لتأخر في صرف جزء من تمويل الشريحة ال علىالبنك الدولي وحكومة الصين 

وافر الموارد الكافية. تللصين حتى ت خطة إدارة إزالة أنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة األولى من
  . [تستكمل]2018عام لأمين الصندوق تحويل األموال لميزانية األمانة  أجلوبالمثل، 

  
  التعاون الثنائي     )2(
 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تمت الموافقة على طلبات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان [يستكمل] لتعويض       -39
التعاون  إجمالي مما يجعل/ [ يستكمل])،  76و  75/31 مقررانالثنائية (ال اتعواألموال التي تبلغ [يستكمل] للمشر

[يستكمل] (بما في ذلك رسوم الوكاالت وباستثناء دوالر أمريكي الصندوق المتعدد األطراف  بدايةالثنائي منذ 
  المشروعات الملغاة والمحولة)، وھو ما يمثل حوالي [يستكمل] في المائة من األموال المعتمدة.

 
    2017 -2015 للفترة خطة األعمال    ) 3(
 

 -  2015األعمال للفترة تنفيذ خطة  عنتحديث  في االجتماع الخامس والسبعين على اللجنة التنفيذيةاطلعت       -40
التي لم تقدم إلى االجتماع  2015عام لل اعماألفي خطة الواردة العديد من األنشطة  ه لم يتم إدراجأنالحظت و 201726

 األعمال للفترةسم الثالث "خطة الق راجع( 2016في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة لعام الخامس والسبعين 
االجتماع السادس والعشرين لألطراف  الصادر من XXVI/10 بالمقررأدناه). وفيما يتعلق الواردة "، 2018 -2016
كلھا كانت ملتزم ثالث سنوات الميزانية  أنلب اللجنة التنفيذية باتخاذ إجراءات لضمان، إلى أقصى حد ممكن، ايطالذي 

توقيت وقيمة الشرائح الدقيق لط يتخطال علىالمنفذة واللجنة الوكاالت الثنائية  وحثترة الثالث سنوات، نھاية فت بھا بحلول
لفترة السنوات الثالث الالحقة بسبب التأخر في  الُمَرَحلَة الممكنة كمياتال لكي تخفض اإلزالة في المرحلة الثانية من خطط

  ).75/3تقديم طلبات الشريحة (المقرر 
 
   2018 -2016 للفترة خطة األعمال    ) 4(
 

 2018 -2016 للفترة ، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة األعمال المجمعةفي االجتماع الخامس والسبعين      -41
خطط إدارة  األمانة واللجنة التنفيذية خالل االجتماع، وبإضافة التي أجرتھاالمعدلة  اللصندوق المتعدد األطراف، بصيغتھ

إلى التي أجلت في االجتماع الخامس والسبعين  2015واد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة األعمال لعام إزالة الم
إلى  75/23 مقرراتتمت الموافقة على مؤشرات األداء للوكاالت المنفذة (الو). 75/22 مقرر(ال 2016خطة عمل عام 

  .27الفردية أعمالھمخطط تم االطالع على ) و75/27
 

 أعمالھا الجديدةنشطة خطة أل ھاترشيد يةكيف توضيحل ألمانيا، طلب من حكومة ألمانيا اعمأخطة بوفيما يتعلق       -42
لكي  الخامس والسبعيناالعتبار الموافقات وااللتزامات اآلجلة في االجتماع  في، مع األخذ 2017و 2016 يفي عام
تقدم أن و 2017-2015 لمدة تجديد الموارد للفترةة ألمانيا في المائة من مساھم 20تجاوز يأن مستوى التمويل ال  تضمن
  ). [تستكمل]75/23 مقرر(ال السادس والسبعينإلى االجتماع  اتقرير

  

                                                 
  واإلضافة األولى. UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5الوثيقة    26
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26إلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22الوثائق    27



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/64 
 
 

11 

  2016 لعام لمساعدة على االمتثالاليونيب لميزانية برنامج      ) 5(
 

عام ل برنامج المساعدة على االمتثال ميزانيةفي االجتماع الخامس والسبعين على وافقت اللجنة التنفيذية       -43
 واطلعت علىفي المائة،  8وكالة بنسبة ال، باإلضافة إلى التكاليف دعم دوالر أمريكي 9,540,000 قدره ، بمبلغ201628

. اوالنھج الواردة فيھ برنامجه للمساعدة على االمتثاللالتي اقترحھا اليونيب  2018 -2016 المتداولة للفترة ستراتيجيةاال
معلومات مفصلة  وتقديم، برنامج المساعدة على االمتثالطلب من اليونيب مواصلة تقديم برنامج العمل السنوي وميزانية و

حيث سيتم استخدام األموال  2016ل عام اعمأجديدة المحددة في برنامج ال نشطة األربعةاألعن التقدم المحرز في 
المتغيرة األولويات  لكي تستوعب برنامج المساعدة على االمتثالد ميزانية تحديد أولويات التمويل بين بنو وتمديدالعالمية، 

عن  وتقديم تقرير، 50/26و  47/24 مقررينوتقديم تفاصيل عن إعادة توزيع المخصصات الواردة في ميزانيته وفقا لل
فيما يتعلق بأي زيادة  صةوخاذلك، تطرأ على أي تغييرات بوإبالغ اللجنة التنفيذية  الحاليةالموظفين مناصب مستويات 

  ).75/38 مقررمخصصات الميزانية (الفي 
 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية و (اليوئنديبي) تكاليف الوحدة األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    )6(
  والبنك الدولي )اليونيدو(
 

 بقيمة 2016عام لتمويل الوحدة األساسية على  التنفيذية، وافقت اللجنة الخامس والسبعين االجتماعفي       -44
 1,725,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 2,040,715و، 29 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالر أمريكي 2,040,715
لمحددة ته اميزاني ىمستو أقل منالوحدة األساسية للبنك الدولي كان تشغيل إلى أن  ةمشيرللبنك الدولي،  دوالر أمريكي

  ).75/39 مقرراألرصدة غير المستخدمة (ال سيعيدالبنك الدولي  وأن مرة أخرى
 
  الستعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية المحددة ختصاصاتاال    ) 7(
 

 تهتمويل وحد ةاالختصاصات المنقحة الستعراض نظام التكاليف اإلدارية، وميزاني على اللجنة التنفيذيةوافقت       -45
لألمانة لمرة واحدة ميزانية وكذلك ، 2020 -  2018تقييم التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات من أجل ، 30األساسية

راض نظام التكاليف اإلدارية استع عننظر في تقرير ال وسيتم). 75/69 مقررإلجراء دراسة التكاليف اإلدارية (ال
  (ج). 73/62 للمقرر وفقا، 2017األساسية في االجتماع األول في عام  تهتمويل وحد ةوميزاني

  
  حسابات الصندوق المتعدد األطراف    ) 8(
 

كانون  /ديسمبر 31 حتى: البيانات المالية الختامية للصندوق المتعدد األطراف على اللجنة التنفيذيةاطلعت        - 46
 عنأمين الصندوق  ، والتغذية الرجعية منالدولية للقطاع العامالمحاسبية وفقا للمعايير  صدرت، التي 201431 األول

الحساب المصرفي للصندوق المتعدد األطراف في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية؛ ومعلومات عن طرق تسجيل 
أن ب الصندوقلبت اللجنة التنفيذية أمين االدولية للقطاع العام. وطحاسبية الملمعايير المتوافقة مع ا المعلومات المالية
لعام  لوكاالت المنفذةل ةاالختالفات بين البيانات المالية المؤقت 2015لعام لصندوق المتعدد األطراف ا يسجل في حسابات

 حساباتفي  2014عام  النفقات في رصيد لتكرارأمين الصندوق  وفوضت 2014لعام والبيانات الختامية  2014
الدولية للقطاع المحاسبية لمعايير شروط اإلبالغ التي حددتھا ا 2014 لعام حسابات اليونيدو تستوفي لكي 2015عام 

  ).75/70 مقررالعام (ال
 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1الوثيقة    28
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34الوثيقة    29
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85المرفق الثاني والعشرين بالوثيقة    30
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80الوثيقة    31
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عدد على  وكذلك، 2014لعام  بنود التسوية المعلقةو، 201432تسوية حسابات عام  على اللجنة التنفيذيةطلعت       -47
طلب و، وطلبت من أمين الصندوق واليونيدو إجراء عدد من التعديالت واإلجراءات ذات الصلة. المعلقة بنود التسوية من

عملية تسوية بھدف استكمال السادس والسبعين إلى االجتماع  2014 ا مرحليا منقحا لعاممن اليونيب أن يقدم تقرير
  ). [تستكمل]75/71مقرر (ال 2014 عامحسابات 

 
  ميزانيات أمانة الصندوق    ) 9(
 

 2015 للسنواتالمعتمدة  أمانة الصندوق على ميزانياتاللجنة التنفيذية  اطلعت في االجتماع الخامس والسبعين،      -48
، 2018ميزانية عام في الموظفين والتكاليف التشغيلية تكاليف على  توافقو 201833 والمقترحة لعام، 2017و  2016و

وتم . السادس والسبعيننسخة محدثة في االجتماع  تقديماألمانة خيار  تمنحفي السنة، في حين  ينجتماعاال نظامبناء على 
الستيعاب التكاليف  2015عام لتخصيص التمويل بين بنود الميزانية في الميزانية المعتمدة  لتكرارألمانة ا تفويض

، والحاجة إلى عدد أكبر من وثائق االجتماعات مما 2015حزيران  ه/نتيجة تطبيق نظام أوموجا في يوني الناشئةاإلضافية 
إذا تجاوزت أي تحويالت  السابع والسبعيناألمانة تقريرا إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا  وستقدمكان مقدرا في األصل. 

  ). [تستكمل]75/72 مقررسلطة الرئيس التنفيذي (ال نطاق في المائة في 20الحد بنسبة  لألموال
 
  أنشطة أمانة الصندوق    ) 10(
 

قررات التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية في موفقا لل 34خالل فترة االستعراض، اتخذت أمانة الصندوق إجراءات      -49
. وباإلضافة إلى الوثائق المعدة عادة الجتماعات اللجنة الوثائق وقدمت خدمات المؤتمرات وأعدتاجتماعاتھا السابقة، 

  مسائل السياسة المشار إليھا أعاله. عن، في جملة أموراألمانة أيضا وثائق، أعدت  ،التنفيذية
 

  كي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية.لتعليقات وتوصيات قدمت [يستكمل] طلبات التمويل و تاألمانة واستعرض حللت     -50
 بلغت دوالر أمريكيض مشروع بعد استعراو ،[يستكمل]يه قيمته دوالر أمريكيلتمويل المطلوب للموافقة علامستوى و

  [يستكمل].
 

الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة  وعنالموظفين تخص شؤون  عناالجتماعات تحديثات  تلقت     51-
  األطراف األخرى والمنظمات ذات الصلة.
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