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األمانة أن تحّضر بالتعاون مع الوآاالت الثنائية "في اجتماعها الّسادس واألربعين طلبت اللجنة التنفيذية من  .1
جتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية ، ورقة مناقشة تتّضمن الخطوط العريضة الجديدة لرصد وتقييم المنفذة ، ولال

التقّدم الذي أحرزته الوآاالت بالنسبة لالتفاقيات المتعّددة السنوات ، بغية إظهار التقّدم الفعلي لإلزالة المنجزة ، بمزيد 
 ) .46/8المقّرر " (من الدّقة 

  ،نة ، وفقًا لذاك المقّرر، ورقة مناقشة وّزعتها على الوآاالت المنفذة الثنائية والمتعّددة األطرافأعّدت األما .2
والورقة الحاصلة المعروضة في هذه الوثيقة تعالج النظام القائم لرصد االتفاقيات المتعّددة السنوات ، . للَمُشورة 

األرصدة من شرائح منجزة وتأخير التنفيذ المبّلغ للشرائح وتطبيقها على (ومسألة تواريخ اإلنجاز للشرائح السنوية 
، وتحديد اإلزالة لمثل هذه الشرائح ، وتختتم بالخيارات والتوصيات ) الموافق عليها والتقديمات المخططة للشرائح

 .التي سُترفع لتنظر فيها اللجنة التنفيذية

 النظام القائم لرصد االتفاقيات المتعددة السنوات

تقارير  )1: (جنة التنفيذية ترصد ، من خالل األمانة ، االتفاقيات المتعّددة السنوات بطرق شّتى إن الل .3
) 3(تقاريرسنوية مرحلية ومالية للوآاالت المنفذة ؛ ) 2(تحقُّق ُتقّدم مع الطلبات السنوية لشرائح التمويل ؛  / مرحلية 

 .ات برنامج عمل سنوي للرصد والتقييم وتقارير إتمام المشروع

إن الطريقة األولى لرصد وتقييم االتفاقيات المتعددة السنوات هي من خالل خطط التنفيذ الوطنية والتقارير  .4
والهدف األولي لتقارير . المرحلية وتقارير التحّقق المرتبطة بتقديمات شرائح التمويل السنوية لخطط التنفيذ السنوية 

وفي االجتماع السادس واألربعين تّمت . أو اإلنتاج قد ُأنجزت /ستهالك والتحّقق هو تحديد ما إذا آانت مستويات اال
وعنصر التقرير المرحلي الخاص لطلب شريحة التمويل السنوية ، يستعرض . الموافقة على شكل للتبليغ عن ذلك 

 تعتمد على آّل من  ،التنفيذ الوطني خالل السنة السابقة ، ألن شرائح التمويل اإلضافي ، بالنسبة لمعظم االتفاقيات
 .تقرير التحّقق وتقييم ما إذا آان البلد قد أنجز بشكل وافر آاّفة الخطوات المعّينة في آخر برنامج للتنفيذ السنوي 

، ال يتطّلب ) 38/65المقّرر (إن الشكل الخاّص لخطط التنفيذ السنوية الذي ُأقّر في االجتماع الثامن والثالثين  .5
لكّن األمانة طلبت في رسالة تخطيطها لالجتماع السابع واألربعين ، من الوآاالت المنفذة أن و. معلومات عن الصرف 

 :توّفر المعلومات التالية عن 

 آافة الموارد المتوّفرة غير الملتزم بها وغير المصروفة ؛ ) أ(

ئة نشاط لمجمل التمويل الجديد المطلوب في الشريحة وعن آّل ف) أو التعّهد(السنة المقترحة لاللتزام  ) ب(
 و ؛

عن ) أو من دون تعّهد(لمجمل التمويل المتبقي من دون التزام ) أو التعّهد(السنة المقترحة لاللتزام  ) ج(
 .آل فئة نشاط من الشرائح السابقة 
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قد ُتستعمل هذه المعلومات لتوضيح تاريخ توّقع إنجاز األنشطة ،  وبالتالي متى ُيَتوّقع أيضًا صرف مبالغ  .6
 . التمويل 

لطريقة الثانية لرصد وتقييم التقّدم بالنسبة لالتفاقيات المتعددة السنوات هي من خالل التقارير السنوية إن ا .7
وهذا يستوجب أن تكون الشريحة السنوية عنصرًا من أنشطة يمكن تحديدها . المرحلية والمالية للوآاالت المنفذة 

 عن مستوى التفصيل ذاته للشرائح السنوية الخاّصة وعلى الوآاالت المنفذة أن تبلغ.  وتعيين تاريخ إتمام شامل
وفي البداية وافقت اللجنة . باالتفاقيات المتعددة السنوات ، آما تفعل ذلك بالنسبة للمشروعات واألنشطة اإلفرادية 

لشكل  على أشكال التقارير المرحلية ، وقد تّم تعديل ا1995يوليه /التنفيذية في اجتماعها السابع عشر في شهر تموز
أو (وُيستعمل التقرير المرحلي السنوي لتحديد أي مشروع إفرادي . القياسّي ليناسب االتفاقيات المتعددة السنوات 

إنجازها  والتي ُأّخر) 28/7المقّرر (، التي احُتفظ بأرصدتها بعد مرور اثني عشر شهرًا على إنجازها ) شريحة سنوية
ويجري . عات اللجنة التنفيذية حتى يتم رصدها آاملًة أو إعادتها ويجري رصد األرصدة في آل واحد من اجتما. 

رصد تأخيرات التنفيذ في آل من اجتماعات اللجنة التنفيذية حتى يتّم إزالة العائق الذي سّبب التأخير أو حتى ُينجز 
 .المشروع أو ُيلغى 

 تقييمات منتصف الفترة التي تتم والطريقة الثالثة لرصد وتقييم االتفاقيات المتعّددة السنوات هي من خالل .8
وهذه التقييمات ، المرتقبة في معظم االتفاقيات ، تشمل حتى اآلن . آجزء من برنامج العمل السنوي للرصد والتقييم 

وقد اعّتمدت بيانات من طلبات . وقد اعتمدت على زيارات ميدانية وعلى مناقشات موّسعة مع ذوي الشأن . بلدانًا قليلة 
ولم ُتستعمل بيانات من . ويل السنوية ومن التقارير المرحلية للوآاالت المنفذة ، لتحضير مثل هذه الزيارات شرائح التم

تقارير إتمام المشروعات من أجل تقييمات منتصف الفترة هذه ، ألن االتفاقيات ال ُتنجز في غالبيّتها حتى تتّم اإلزالة 
 إّال بعد إنجاز االتفاقية بكاملها ، وما لم يتّم بعد تصميم شكل لتقرير إتمام وبالتالي فإن تقرير اإلتمام ال يستحّق. الكاملة

 .المشروعات لالتفاقيات المتعدّدة السنوات 

 مسألة تواريخ اإلتمام للشرائح السنوية ، واألرصدة والتأخيرات

 أمريكي من أصل  مليون دوالر27في االجتماع السادس واألربعين للجنة التنفيذية لحظت األمانة أن مبلغ  .9
 مليون دوالر أمريكي احتفظت بها الوآالة المنفذة بشكل أرصدة ، آان للشرائح السنوية الخاّصة باالتفاقيات 31

المتعددة السنوات التي ُسجلت آمشروعات منجزة ، على الرغم من أن األنشطة في الشرائح السنوية لم تكن قد ُأنجزت 
أو االنتاج الذي تفرضه االتفاقية قد /على أنها منجزة ألن مستوى االستهالك ووآانت هذه الشرائح قد ُسّجلت . بعد 

وفي بعض الحاالت لم تكن . ُأآمل بصرف النظر عّما إذا آانت األنشطة الممَّولة في الشريحة السنوية قد ُأنجزت 
ى شرائح إضافية ، اعتمادًا ومع ذلك تّمت الموافقة عل. هنالك مبالغ مصروفة لعدد من هذه الشرائح السنوية المنجزة 

 .أو اإلنتاج اإلجمالية التي تفرضها االتفاقية / على إتمام البلد لمستويات االستهالك و

فقد آانت تواريخ اإلتمام . في الوقت نفسه لوحظ أن الوآاالت المنفذة أشارت إلى أن شرائح سنوية قد ُأّخرت  .10
  وحيث أن ،وعلى الرغم من هذه الوقائع. نشطة في الشرائح السنوية المخططة للشرائح أطول من السنة المرتبطة باأل
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أو االنتاج الذي تفرضه االتفاقية ، تّمت الموافقة على /القطاعات المعنّية قد أنجزت مستوى االستهالك و/ البلدان 
 .شرائح تمويل إضافية

واريخ اإلتمام للشرائح السنوية الخاصة أوصت األمانة ، في االجتماع السادس واألربعين أن تحّدد الوآاالت ت .11
وهذا . باالتفاقيات المتعددة السنوات التي تتوافق مع الوقت الذي يجب أن ُتكمل فيه األنشطة التي تتكفل بها الشريحة 

األمر سيمكن أنظمة رصد تنفيذ المشروعات والمشروعات المنجزة مع أرصدة ، أن تظهر بمزيد من الدّقة التقّدم الذي 
وخالل االجتماع السادس واألربعين ، جرى بعض النقاش . ق في إتمام المهاّم التي ُسّددت تكاليفها طوال االتفاقية تحّق

حول توصية األمانة التي أسفرت عن طلب هذه الورقة بالنسبة الستعمال األرصدة وتقارير التأخيرات للشرائح 
 .السنوية الخاّصة باالتفاقيات المعددة السنوات 

 الشرائح المتّممةأرصدة 

لقد أقيم بالحّجة أن الشرائح السنوية قد ُتحذف من التقارير المتعلقة بالمشروعات المتّممة مع أرصدة ، ألن  .12
هذا النوع من التبليغ مصّمم للمشروعات اإلفرادية ،  وأنَّ األرصدة من الشرائح السنوية المتّممة من االتفاقيات 

ولكنَّ الغاية من رصد األرصدة آانت في أن تضمن أن اإلتمام . عادتها إلى الصندوق المتعددة السنوات ، ال يمكن إ
بصرف النظر عّما إذا ) أي إتمام األنشطة في المشروع ( شهرًا على إتمام المشروع 12المالي حصل بعد مرور 

 .آانت المبالغ قد ُأعيدت 

وعلى غرار ذلك فإن رصد اللجنة التنفيذية  . 5دة لقد عّزز رصد األرصدة صرف التمويل النهائي لبلدان الما .13
وحتى ولو لم يسفر هذا الرصد عن إعادة لمبالغ . لألرصدة قد يكون فاعًال هو أيضًا لالتفاقيات المتعددة السنوات 

وهذا يستوجب اإلبالغ بدقة عن أن  . 5التمويل ، فسوف يكون آحافز للوآاالت لتسّلم بسرعة المبالغ لبلدان المادة 
 .األنشطة السنوية المخططة قد أآملت،  فقط بعد إتمام األنشطة الممّولة 

تجدر اإلشارة أن هذه المسألة قد ُأثيرت من قبل وأن اللجنة التنفيذية قّررت المّضي في رصد األرصدة من  .14
مع األخذ بالعلم أرصدة المبالغ السنوية المكملة ، وأن تعتبر التقارير المستقبلية عن األرصدة وعن توافر الموارد ، 

ولكّن ) . 43/2المقّرر (رت إعادتها ّذيات المتعددة السنوات ، التي تعالتعّهدات التي لم تتّم تصفيتها والمنبثقة عن االتفاق
طلبات شرائح التمويل ، لم تتضّمن ، على وجه العموم ، معلومات صرف تتعّلق / تقرير التحّقق / التقرير المرحلي 

 . وية المتّممة بالشرائح السن

 التبليغ عن تأخيرات التنفيذ للشرائح السنوية الموافق عليها

تّم االتفاق في االجتماع السادس واألربعين على عدم رصد الشرائح السنوية لتأخيرات التنفيذ ، ألن تجديدها ،  .15
ليها ، بصرف النظر عّما اإلنتاج المتفق ع/ في معظم الحاالت ، قائم أساسًا على الحصول على مستويات االستهالك 

وفي . إذا آانت األنشطة الممّولة قد ُأنجزت أم ال على النحو المخطط له ، وعما إذا آانت مبالغ التمويل قد ُصرفت 
بعض الحاالت ، وعادة بالنسبة لالتفاقيات المتعددة السنوات للبنك الدولي ، فإن المطلب الوحيد هو إنجاز مستويات 

مع ذلك ، وآما ُأفيد أعاله ، توضح االتفاقيات المتعددة السنوات في غالبّيتها ، أن . المتفق عليها اإلنتاج / االستهالك 
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ولكّن ، في . البلد يجب أن ينجز مستويات االستهالك وأن ُيتّمم بصورة أساسّية األنشطة المرتقبة في الخطة السنوية 
صميم البرنامج ، لم يكن هنالك تحديد ثابت لمدى إتمام معظم الحاالت ، وعلى ضوء مرونة البلدان بالنسبة إلعادة ت

وهذا مّما أّدى إلى تقديم الورقة حول المرونة في االتفاقيات المتعددة السنوات ، التي من . األنشطة بشكل أساسي 
ك لم ينطبق على ، ولكن ذل) 46/37المقّرر (خاللها تّم االتفاق غلى مستوى المرونة بالنسبة لكافة االتفاقيات المستقبلّية 

 .االتفاقيات القائمة 

من المستبعد ، على وجه العموم ، أن ُيّتخذ اإلجراء األقصى برفض التمويل بسبب عدم إتمام أنشطة ، إذا  .16
والواقع أن ذلك غير ممكن في بعض الحاالت ألن . أو االنتاج المتفق عليها / آان البلد قد أنجز مستويات االستهالك و

وقد حصل التأخير الوحيد في التمويل . أو االنتاج / قط أن ينجز البلد بعض المستويات لالستهالك واالتفاقية توضح ف
عندما تعّذر توفير التأخير الوحيد في التمويل عندما تعّذر توفير التحّقق من األهداف المنجزة ، فيما آانت المشروعات 

 . جذري لألنشطة ، أو حتى من دون إآمال أي نشاط ، آما ُأفيد أعاله ، قد ُأعلنت وآأنها تّمت من دون إتمام

لقد أقيم بالحجة أيضًا ، أن الشرائح السنوية ، على نقيض المشروعات اإلفرادية ، غير قابلة لإللغاء من خالل  .17
 من مع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن الغاية. التبليغ عن تأخيرات التنفيذ ، وفقًا لالجراءات الخاصة بإلغاء المشروعات 

النشاط نحو / رصد المشروعات المؤّخرة آانت لتسهيل جهود الوآاالت وذوي الشأن إلزالة العوائق ودفع المشروع 
 871والواقع أن . اإلتمام عبر رسالة من مدير الصندوق للبلد والوآالة المعنيَّين ، مع اإلشارة إلى قلق اللجنة التنفيذية 

 .ى أنها مشروعات تشكو من تأخيرات ، قد ُتّممت في تاريخ الحق  مشروعًا ُصّنفت عل938مشروعًا من أصل 

 منها ، باالتفاق المتبادل بين الوآالة المنفذة والبلد 10 ، باستثناء 77لقد تّم إلغاء المشروعات الملغاة الـ  .18
ت إجراءات اللجنة التنفيذية ونتيجة لذلك أّد.  الباقية بواسطة إجراءات اللجنة 10المعني ، فيما تّم إلغاء المشروعات الـ 

 .لرصد المشروعات المؤّخرة إلى إتمام ناجح للمشروعات أآثر بكثير من إلغائها 

إن اللجنة التنفيذية ترصد ، فضًال عن ذلك ، وعلى حّد سواء المشروعات التي يمكن وتلك التي ال يمكن  .19
لمشروعات ، لم يكن ممكنًا إلغاء فئات مشروعات عّدة وفي الواقع أّنه بعد وضع اإلجراءات من أجل إلغاء ا. إلغاؤها 

مع ذلك  . ، من بينها خطط إدارة غازات التبريد والمشروعات التدليلية آما لبنوك الهالونات والّدعم المؤّسسي 
راجع المقّرر (واصلت اللجنة التنفيذية رصد هذه المشروعات من خالل تقارير إضافية عن األوضاع القائمة 

36/14.( 

والواقع أنه تبّين أن . وأخيرًا ، تقوم اللجنة التنفيذية حاليًا برصد الشرائح السنوية لالتفاقيات المتعددة السنوات  .20
معظم الشرائح السنوية التي ُبحثت من خالل العملية الّراهنة ، قد أحرزت تقّدمًا وأنها ُحذفت من الئحة المشروعات 

غير أن البنك . د ُأعطيت تاريخ إتمام جديدًا يتّم انطالقًا منه تقييم أي تأخير مستقبلي وق. التي تعاني تأخيرات في التنفيذ 
الدولي أفاد أن رصد شرائح ُأّخرت أنشطتها ألآثر من سنة واحدة ، يجب أّال يحصل إذا وفى البلد بتعّهده ، ولكّن هذا 

 وقد تكون هنالك أيضًا حّجة بأنَّ رصد التأخيرات في أنشطة متعّلقة بشرائح .األمر ال يتوافق مع الممارسة الجارية 
سنوية ، قد توّفر حماية للوآاالت في حاالت تكون فيها صعوبات في التنفيذ السنوي لألنشطة خارجة عن نطاق رقابتها 

. 
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 التبليغ عن التأخير في التنفيذ للتقديمات المتأّخرة للشرائح السنوية

 ، آما هو مبّين في 2006 ،  ستقّدم اآلن عام 2005 مستحّقة للتقديم خالل عام س عشرة شريحةخمثّمة  .21
  .1الجدول

 1الجدول 

 ، من بينها تقديمات مخطّّط  لها إلى االجتماع السابع واألربعين2005شرائح سنوّية غير مقّدمة عام 

) 000$(القيمة  نوع االتفاقية الوآالة البلد
 2005عام 

ODP عام 
2005 

 الشرح

البنك الدولي لإلنشاء  جزر البهاما
 والتعمير

 )البنك الدولي(

تقديم إلى اجتماع اللجنة  CFC 13614خطة إزالة مواّد 
 التنفيذية الثامن واألربعين

 غير متوفر 142 خطة إزالة يونيب نغالديشب
نة تقديم إلى اجتماع اللج CFC 555134خطة إزالة مواّد  يوئنديبي نغالديشب

 التنفيذية الثامن واألربعين
خطة إزالة مواّد  يونيدو البوسنة والهرزك

ODS 
 في انتظار تقرير التحُقق 32641

 2006تقديم عام  1,04285 تبخير،  بروميد الميثيل يوئنديبي آوستاريكا
البنك الدولي لإلنشاء  إندونيسيا

 والتعمير
 )البنك الدولي(

تبريد ، أجهزة تكييف 
 لمتحّرآةالهواء ا

 غير متوفر 13727

تبريد ، خطة إدارة  يوئنديبي إندونيسيا
 غازات التبريد

غير محتمل ، ربما  27155
الجتماع اللجنة التنفيذية 

 الثامن واألربعين
غير محتمل ، ربما  818134 تجاري/ تبريد ، منزلي يوئنديبي إندونيسيا

الجتماع اللجنة التنفيذية 
 الثامن واألربعين

البنك الدولي لإلنشاء  ونيسياإند
 والتعمير

 )البنك الدولي(

 غير متوفر 1,129125 خطة إزالة الرغاوى

 غير متوفر 373 خطة إزالة ختامية فرنسا آينيا
جمهورية آوريا 

الديمقراطية 
 الشعبية

المشروع سُيقّدم عام  CTC 5132,530إنتاج ، إقفال  يونيدو
 ولكن سيتّم إنجاز 2006
 2005عام اإلزالة ل

أقرب موعد للتقديم في  CFC 538100خطة إزالة مواّد  يوئنديبي لبنان
اجتماع اللجنة التنفيذية 

 الثامن واألربعين
تبريد، خطة إزالة  ألمانيا ناميبيا

 ختامية
 2006ُأخّر ، التقديم عام  1053

 تقديم إلى اجتماع اللجنة CFC 866156خطة إزالة مواّد  يوئنديبي يجيريان
 التنفيذية الثامن واألربعين

مذيبات ، خطة إزالة  يونيدو باآستان
 قطاعية

مشكلة بيانات وتأخيرات  27244
 في خطة التنفيذ

  3,448 7,221   المجموع
 سيتأّخر ODP طن 3448 مليون دوالر أمريكي بشكل شرائح سنوّية ، تمّثل إزالة 7.2 أن 1يفيد الجدول  .22

 .وات الثالث  المقبلةتقديمها إلى فترة السن
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إن النظام الحالي لرصد تأخيرات التنفيذ ال ُيعنى بتأخيرات التقديمات ألن هذا مغّطى بصورة طبيعّية في  .23
ويمكن تحديد . سياق تقارير االجتماعين الثاني والثالث للسنة ، للمدى الذي ُتعالج فيه األنشطة في خطط األعمال 

ائح السنوية في مرحلة سابقة لالجتماع الثالث للسنة ، رغم أن الشرائح ، وفقًا لالتفاقية ، مسألة التقديمات المتأخرة للشر
 .تستّحق للتقديم إلى أّي من االجتماع األول أو الثاني أو الثالث للسنة 

  .حاليًا ليس هنالك نظام لرصد التقديمات المتأخرة في آل اجتماع ، ولتلّقي التقارير حول أسباب التأخيرات .24
ويمكن أيضًا معالجة المسألة هذه في سياق النظرة العامة للمسائل المحّددة خالل وثيقة استعراض المشروعات التي 
ُترفع إلى آّل اجتماع ، ولكّن هذه ليست مسألة قد تنتج بالضرورة عن استعراض مشروع ، بحيث أنه لم يتّم عرض 

 ما إذا آانت تنبغي معالجة هذا األمر في سياق تأخيرات التنفيذ في وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تفكّر في. أي مشروع 
 .المستقبل آبند فرعي لجدول األعمال ، لتغطية التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 

 مسألة تحديد اإلزالة للشرائح السنوّية لالتفاقيات المتعددة السنوات

 في ODSآاالت في آيفية التبليغ بمزيد من الدقة عن إزالة  أيضًا أن تنظر األمانة والو46/8يقترح المقّرر  .25
 في اتفاقية متعددة السنوات محّددة بالنسبة للتخفيضات ODSوإزالة . الشرائح السنوية لالتفاقيات المتعددة السنوات 

لك أن وسبب ذ.  من بروتوآول مونتريال 3 ، آما هو محّدد في البند ODSأو إنتاج مواّد / الوطنية الستهالك و
أو اإلنتاج / التمويل المتواصل لالتفاقيات المتعددة السنوات يعتمد على الحصول على مستوى مّتفق عليه لالستهالك و

 إّما آخر استهالك سنوي أو معّدل -وبالنسبة للمشروعات اإلفرادية ُربطت اإلزالة بمستوى االستعمال للمؤسسة . 
 السنوات الثالث األخيرة لالستهالك

)UNEP/OzL.Pro/ExCom.16/20 واستعمال )). ب (32، الفقرةODS ال يتوافق مع االستهالك آما هو محّدد 
 المخزونة المستوردة خالل ODSفي بروتوآول مونتريال ، بحيث أن هذا االستعمال قد يشمل في أي سنة معّينة مواّد 

 .سنوات سابقة 

 مقرونة في الغالب ODS ، آانت إزالة مواّد 31/48بالنسبة لخطط إدارة غازات التبريد بموجب المقّرر  .26
ولكن ومع الموافقة على خطة إدارة غازات . إعادة تدويرها من معّدات مبتاعة /  المتوّقع استردادها CFCبكمّية مواّد 

ان أضخم  بالمئة من استهالك قاعدتها ، الذي آثيرًا ما آ85 أيضًا على إنجاز تخفيض الـ 5تبريد ، توافق بلدان الماّدة 
وعلى غرار ذلك فإن مشروعات بنوك . من الكمية المعّينة لإلزالة على يد الوآاالت المنفذة في تقاريرها المرحلية 

الهالونات ، رغم أنها اعتبرت آخر نشاط في القطاع ، لم تكن لديها في الغالب أي إزالة مقرونة بها ، رغم أن مثل هذه 
 .مستوى القاعدة الستهالك الهالونات المشروعات النافذة المفعول ، شّكلت 

إن الشرائح السنوية لالتفاقيات المتعددة السنوات هي أآثر شبهًا بخطط إدارة غازات التبريد بمقتضى المقّرر  .27
 ، وببنوك الهالونات ، منها بمشروعات االستثمار لتحويل المؤسسات اإلفرادية ، بقدر ما هي آّل من هذه 31/48

  . ODSترانًا بالحصول على مستويات امتثال االستهالك مّما هي في اإلزالة الكاملة لمواد األنشطة أآثر اق
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إن البيانات الجاري تبليغها حاليًا للجنة التنفيذية حول اإلزالة في االتفاقيات المتعددة السنوات محّددة في أربع  .28
في الحالة (السنوات محدّدة في خطط األعمال السنوية فثّمة مجموعتا بيانات إزالة لالتفاقيات المتعددة . طرق مختلفة 

 وتدرج جردة .)األولى اعتمادًا على التنفيذ المتوّقع ، وفي الحالة الثانية اعتمادًا على جدوى التكاليف اإلجمالية لالتفاقية
ارير المرحلية السنوية والبيانات المبلغ عنها في التق. األمانة للمشروعات الموافق عليها بيانات التنفيذ المتَوّقعة 

ففي بعض الحاالت تحّدد الوآاالت الكمية المزالة آفارق بين االستهالك . للوآاالت المنفذة محّددة بطريقتين مختلفتين 
وفي حاالت أخرى تشير الوآاالت إلى آمية اإلزالة المحّددة في . الوطني الشامل المبلغ عنه بين سنة وسنة الحقة 

 .ظر عن مستويات إزالة االستهالك الفعلية المنجزة من سنة إلى سنة تالية االتفاقية ، بصرف الن

في االتفاقيات المتعددة السنوات وخطط إدارة اإلزالة الختامية وخطط إدارة غازات التبريد بمقتضى المقّرر  .29
يات االستهالك الفعلية ، ألن  ، تكون اإلزالة أآثر صلة بالمستويات المحّددة في االتفاقية مّما هي بالنسية لمستو31/48

 .ذلك يتطابق على حّد سواء مع التزام البلد ومطلب االتفاقية مع اللجنة التنفيذية 

وعلى  . ODSإن استعمال أرقام االستهالك الفعلي قد يكون له نتائج حدسية عكسية من حيث إزالة مواّد  .30
 سنويًا، وإن لم يكن هنالك استهالك لسنة ما بل مئة طن سبيل المثال إذا سمحت إحدى االتفاقيات بمئتي طن استهالك

من االستهالك للسنة التي أعقبتها، فقد تقترح البيانات أنه آانت هنالك إزالة سلبّية لمئة طن ، بدًال من مستوى 
  :مثًال(وينبغي شرح مثل هذه الحاالت وباستثناء بعض الظروف . أو اإلنتاج المفروض في االتفاقية / االستهالك و

، التي ) في إحدى السنوات ، وآان إيجابيًا ولكن دون المئة طن في السنة التالية" صفر "1301عندما آان إنتاج هالون 
 .تسمح بها االتفاقية في السنة الالحقة 

يلة فثمة ، مثًال ، اتفاقيات قل. هنالك أيضًا بعض المشاآل بالنسبة الستعمال البيانات المحّددة في االتفاقيات  .31
  CFC ، في وقت ال ُيسمح فيه بأي استهالك حيث أن استهالك مواّد 2010 خالل عام CFCتحّدد إزالًة لمواد 

 قد تّمت خالل العام CFCوبالتالي يجب أن تكون إزالة آاّفة مواّد . 2010يناير /  آانون الثاني1محظور ابتداء من 
خاص بالبروتوآول خطوات عملية أوسع من االتفاقيات مع وفي هذه الحاالت يستوجب متطّلب االستهالك ال . 2009

وفي حاالت أخرى قّررت بعض البلدان اإلسراع في اإلزالة، واإلزالة الفعلية مختلفة عنها في . اللجنة التنفيذية 
حقيق تعّهدات وعلى الوآاالت المنفذة أن ُتعلم تلك البلدان بالحاجة إلى تجاوز المتطلبات في االتفاقية بغية ت. االتفاقية 

 .بروتوآول مونتريال وفي تلك الحاالت حيث تكون البيانات الفعلية مختلفة عن بيانات اإلزالة المحّددة في االتفاقيات 

شعرت بعض الوآاالت المنفذة بأنه ينبغي اعتماد اإلزالة آما وردت في االتفاقية بحيث أن ذلك أآثر قابلية  .32
وآان ثّمة قلق بأّال يكون استعمال هذه اإلزالة متوافقًا مع . لمشروعات اإلفرادية للمقارنة باستعمال شرط اإلزالة ل

لذلك فقد تّم االتفاق على أن ُيقترح على اللجنة التنفيذية اعتماد البيانات الفعلية .  التي قد يبلغ البلد عنها 7بيانات الماّدة 
 .مدتان على التحديدات نفسها ، مع التفاهم بأن اإلزالة المستهدفة واإلزالة الفعلية معت

 الخيارات
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يناقش هذا القسم الخيارات الجديدة لرصد وتقييم التقّدم في مجال االتفاقيات المتعددة السنوات المقرونة  .33
وهو يقترح تعزيزات لرصد تأخيرات وأرصدة خطط التنفيذ . باألنظمة الراهنة الخاّصة بالصندوق المتعّدد األطراف 

 .إلى شكل لتقارير إتمام المشروعات الوطنية ، والحاجة 

قد تقّرر اللجنة التنفيذية مطالبة األمانة والوآاالت المنفذة بمواصلة استعراض التنفيذ الوطني الذي تحّقق في  .34
  بما ،السنة الّسابقة ، وبتوفير معلومات إضافية في تقديمات خطط التنفيذ السنوية حول الصروفات واألنشطة المتّممة

ويجب أن تكون هنالك أيضًا . علومات حول موعد إتمام األنشطة المتأخرة الممّولة بواسطة شريحة سنوية في ذلك الم
وينبغي توفير معلومات الصرف . مقارنة مستمّرة لما آان قد خّطط له في الشريحة السنوية السابقة مع ما تّم إنجازه 

 بتعّهدات والتزامات فعلية أو مخطط لها وذلك بالطريقة بشكل متراآم ، آما يمكن أيضًا توفير البيانات التي تتعّلق
آيف يكون  أو/ رونة المناسب في االتفاقية ووينبغي أيضًا أن تحّدد المعلومات آيف تّم تنفيذ بند الم. المناسبة 

بق الصدد ، يتوجب تكرار التذآير بأن قرار بند المرونة ينط وبهذا. تخصيص مبالغ غير مستعملة من شرائح سابقة 
المقّرر (فقط على االتفاقيات المتعددة السنوات التي تّمت الموافقة عليها خالل أو بعد االجتماع السادس واألربعين 

 ").ي"، الفقرة 46/37

بإمكان اللجنة مطالبة األمانة بمواصلة رصد الشرائح السنوية في سياق الوثائق حول تأخيرات وأرصدة  .35
دوات الرصد هذه بدت أنها شّجعت على إزالة العوائق في سبيل إتمام المشروعات التنفيذ ، مع اإلشارة إلى أن أ

 بطريقة تتقّيد أآثر بالتوقيت 5واألنشطة ، وأنها أسفرت بالتالي عن صرف نهائي للمبالغ الموافق عليها لبلدان المادة 
الوآاالت المنفذة بأن ُتدخل في طلبات ومن أجل زيادة فعالية هذه العملية ، بإمكان اللجنة أن تطالب أيضًا . المحّدد 

 .التمويل للشرائح السنوية ، تواريخ إتمام المهاّم المقرونة بهذه الشرائح السنوية 

 ةـتوصي

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في التفكير  .36

قيات بأن تأخذ علمًا بالتقرير حول الخيارات لرصد وتقييم التقّدم الذي أحرزته الوآاالت بالنسبة لالتفا ) أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/54المتعددة السنوات ، آما هو مبّين في الوثيقة 

 من أجل تحسين دقة التقرير 35 و 34باتخاذ الخيارات المذآورة أعاله والواردة في الفقرتين  ) ب(
 المرحلي عن االتفاقيات المتعددة السنوات ؛

 االستهالك الحالية والحقيقية ، التي بأن تطالب الوآاالت المنفذة بتسجيل اإلزالة وفقًا لمستويات ) ج(
تحققت في الشرائح السنوية لالتفاقيات المتعددة السنوات ، مع األخذ بالعلم بأن اإلزالة قد تحتاج في 
بعض الحاالت مزيدًا من الشرح ، وأنه يجب أن يكون هنالك استعمال متوافق لتحديد اإلزالة 

 المخططة والفعلية ؛
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التأخيرات في تقديمات الشرائح "ند فرعي لجدول األعمال حول بأن تقّرر ضرورة إدراج ب ) د(
 ، لالجتماعات المقبلة ؛ و" السنوية

بأن تطالب الوآاالت المنفذة بإعالم البلدان بالحاجة لتجاوز اإلزالة المحّددة في اتفاقية ما ، حيث  )ه(
ت التي أسفرت فيها بيانات تدعو الحاجة إلى ذلك ، للتقّيد بتعّهدات بروتوآول مونتريال وبتلك الحاال

 .االستهالك أو اإلنتاج عن تغييرات على اإلزالة المحّددة في االتفاقيات 

________ 

 

 

 


