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 متعدد األطراف لتنفيذالمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق

*ألطرافلبروتوكول مونتريال إلى االجتماع التاسع عشر
 

 مقدمة

نتريالمتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مالتتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق 1
UNEP/OzL.Pro/9/12, Annex V)(ويقدم هذا.أن تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى اجتماع األطراف 

 منذ االجتماع الثامن عشر لألطراف، لتلبية ذلكاللجنة التنفيذيةالتقرير، الذي يشمل األنشطة التي اضطلعت بها
 جداول لبيانات عن الموافقات علىيحتوى المرفق األول على:ويشمل التقرير ثالثة مرفقات.المطلب

 2004 عام واستعراضالمشروعات؛ ويحتوى المرفق الثاني على تقرير تقييم تنفيذ التوصيات الواردة في تقييم
 .استخدامها تدريجيا التي تمHCFCآللية المالية ويبين المرفق الثالث مقادير استهالكل

 10-6 في نيودلهي في الفترةللجنة التنفيذيةلخمسونوخالل الفترة قيد االستعراض، عقد االجتماع ا 2
.2007مارس/ آذار23-19ن في مونتريال في الفترةو واالجتماع الحادي والخمس2006نوفمبر/تشرين الثاني

 و)(UNEP/OzL.Pro/50/62 في الوثيقتيناللجنة التنفيذيةوترد تقارير اجتماعي
)46/51/Pro.OzL/UNEP(متعدد األطرافالن على موقع ويب الصندوق على التوالي وتتاحا

org.multilateralfund.www.

 ـــــــــــــــــــــــ

 .مقررات االجتماع الثاني والخمسينوسيجرى استكماله ليشمل استنتاجات*
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، حضر االجتماع الخمسون للجنة التنفيذية لالجتماع السابع عشر لألطرافXVII/44وطبقا للمقرر 3
ممثلينكوبلجيكا والجمهورية التشيكية وإيطاليا واليابان والسويد والواليات المتحدة األمريكية،)الرئيس(أستراليا

 من بروتوكول مونتريال، وحضرت البرازيل وبوروندي5 من المادة1 غير العاملة بمقتضي الفقرةاألطرافعن
العاملة بمقتضيممثلين عن األطرافكوزامبيا،)الرئيس(ند والمكسيك والجمهورية العربية السوريةوغينيا واله

 Leslyوالسيدة)الجمهورية العربية السورية(، وتراس االجتماع السيد خالد القاللي5 من المادة1الفقرة
Dowling) كنائب للرئيس)أستراليا. 

 للجنة التنفيذيةن عشر لألطراف، حضر االجتماع الحادي والخمسون لالجتماع الثام18/2وطبقا للمقرر 4
كممثلين عن األطراف والجمهورية التشيكية وإيطاليا واليابان والسويد والواليات المتحدة)الرئيس(بلجيكا وكندا

سانتواألردن والمكسيك و)نائب الرئيس( الصين وغينيات وحضر5 من المادة1غير العاملة بمقتضي الفقرة
، وترأس االجتماع السيد5 من المادة1العاملة بمقتضي الفقرةلوسيا والسودان وأرجواي كممثلين عن األطراف

Philippe Chemouny) كندا(والسيدElhaj Mamadou Nimaga) كنائب للرئيس)غينيا.
 .، كبير موظفي الصندوق، كأمين سر في جميع االجتماعاتMaria Nolanوعملت السيدة

 المسائل اإلجرائية لفأ

 تصال لمناقشة دراسة بشأن معالجة المواد المستنفدة لألوزونفريق ا

أنشأ االجتماع الخمسون فريق اتصال، مع ممثل أستراليا كميسر، لمناقشة مشروع اختصاصات دراسة 5
ستردادتعلق بجمع وات لالجتماع الثامن عشر لألطرافXVIII/9 وعلى ضوء المقرر49/36بموجب المقرر

وترد نتائج مداوالت فريق االتصال. غير المطلوبةالمواد المستنفدة لألوزونوإعادة تدوير واستعادة ونقل وتدمير
 . أدناه57في الفقرة

 في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننةCFCفريق اتصال بشأن تمويل القضاء التدريجي على استهالك
 اليةوالحاجة إلى استراتيجيات انتق

مع ممثل المكسيك كميسر، لمناقشة فريق اتصال،اللجنة التنفيذيةفي اجتماعها الحادي والخمسين، أنشأت 6
 في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة والحاجة إلىCFCتمويل القضاء التدريجي على استهالك

 لالجتماع السابعXVII/14 إليها في المقرر في سياق خيارات لتناول حالة البلدان المشاراستراتيجيات انتقالية
. أدناه59وترد نتائج مداوالت فريق االتصال في الفقرة.عشر لألطراف

 المسائل المالية باء

  والصرفالمساهماتحالة

مدفوعاتالمتعدد األطراف، بما في ذلكال، بلغ مجموع دخل الصندوق2007مارس/ آذار16حتى 7
 2 207 275 587 ودخل متنوعالمكتسبةفوائدالثنائية والمساهماتالمحتفظ بها ولاصرفالنقدية وأذوناتال

وبلغ. دوالر أمريكي1 992 310 295الموارد،دوالر أمريكي، وبلغ مجموع المخصصات، بما في ذلك
 . دوالر أمريكي57 516 295مقدار 2007مارس/ آذار17الرصيد المتاح حتى

 : مقابل التعهدات كما يليللمساهمات التوزيع السنويبذلك يكونو 8
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 مقابل التعهداتللمساهماتالتوزيع السنوي

 المتعهد بهاالمساهماتالسنة
بالدوالرات

مجموع المدفوعات
بالدوالرات

التعهدات غير/المتأخرات
المسددة بالدوالرات

1991-1993234,929,241210,359,13924,570,102

1994-1996424,841,347393,465,06931,376,278

1997-1999472,567,009433,883,10838,683,901

2000-2002440,000,001429,113,77110,886,230

2003-2005474,000,001429,555,89544,444,105

2006133,466,66760,965,80072,500,866

2007*133,466,66713,176,427120,290,239

2,313,270,9331,970,519,209342,751,721المجموع

 .2007مارس/ آذار16حتى:مالحظة

  2008-2006الفوائد المتحصلة خالل فترة الثالث سنوات

دوقـن الصنـات أميـة في حسابـ، بلغ مستوي مجموع الفوائد المسجل2007ارس/ آذار16حتى 9
 .2008-2006 دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات13 773 709

 المساهمات الثنائية

أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا خالل الفترة قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات 10
نائي منذ مجموع التعاون الثويبلغ. دوالر أمريكي3 709 327بلغ مجموعهاي مساعدة ثنائيةباعتمادوسويسرا

)باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة (دوالر أمريكي 118 172 488متعدد األطرافالبداية أمانة الصندوق
 وشمل مدى المشروعات الثنائية الموافق عليها، من بين. في المائة من المبالغ الموافق عليها5,5مثل حواليي

 ونقل التكنولوجيا للقضاء التدريجي المستنفدة لألوزونالمواد وCFCجملة أمور، خطط القضاء التدريجي على
 مركزا على قطاع التبريد وخططCFCعلى بروميد الميثيل وخطط وطنية للقضاء التدريجي على استهالك

الموادومشروع شامل للقضاء النهائي على)المجموعة األولي(نهائية إلدارة القضاء التدريجي للمرفق ألف
 . جمارك أمريكا الالتينيةالتطبيق في في قطاع المذيبات ودعم وحدة أوزون وشبكةالمستنفدة لألوزون

، أن يخطر األطراف بأن الطلبات الثنائية)أ (49/19قرر االجتماع الخمسون، عمال بموجب المقرر 11
 2006 في المائة من مخصصات المساهمات للوكاالت الثنائية لعام20أللمانيا وسويسرا قد تجاوزت نسبة

وبناء على ذلك، قرر االجتماع الحادي والخمسون أن يخطر األطراف بمستوى المساهمة).50/16المقرر(
نظرا ألن األنشطة المقترحة في خطة أعمال عام)50/20المقرر (2008الثنائية المعينة لمساهمة ألمانيا لعام

 2007ستيعاب أنشطة ألمانيا في عامي النوالحظ أ. أللمانيا تتجاوز مساهمتها الثنائية2008 وعام2007
 للخطة الوطنية للقضاء التدريجي للهند في عام2008على تمويل جزء من شريحة عام، وافقت الهند2008و
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وطلب االجتماع الحادي والخمسون أيضا من ألمانيا أن تبلغ االجتماع الثاني والخمسين).51/6المقرر (2009
في القضاء التدريجي لبوتسوانا وسوازيالند فيما يتعلق بتوافر مبالغ كافيةمشروع الخطة النهائية إلدارةب

 ).51/6المقرر(فترة الثالث سنواتل في المائة20التخصيص البالغ

 مسائل متعلقة بالمساهمات

 المساهمات المتأخرة

 292 324 307 مبلغ2007-1991خرات المتراكمة عن الفترةأت المت، بلغ2007ارس/ آذار17حتى 12
باالقتصادات التي تمر بمرحلة دوالر أمريكي 111 281 196ومن هذا المبلغ، يرتبط مبلغ.دوالر أمريكي
وبلغت. ببلدان من غير التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالدوالر أمريكي 181 043 111انتقال ومبلغ

 .دوالر أمريكي 120 290 239 مبلغ2007المساهمات غير المسددة لعام

 17 في المائة حتى9,87  هي2007كانت النسبة المئوية للمدفوعات فيما يتعلق بالمبالغ المتعهد بها لعام 13
وطلب من األطراف أن تخطر أمين الخزانة متى تدفع المساهمات غير المسددة وأن تدفع.2007ارس/آذار

عقاد االجتماع الحادي والخمسين انخفضت وقت انه حتىوبالرغم أن.مساهماتها بالكامل مبكرا كلما كان ممكننا
 .نسبة المساهمات غير المسددة، مازالت هناك متأخرات كثيرة

  في الوقت المحددتسديد البلدان المشاركة

 عن القلق بشاناللجنة التنفيذيةفي كل من االجتماعين الخمسين والحادي والخمسين، أعرب أعضاء 14
كافيةالموادالجتماع الحادي والخمسون بشكل خاص االفتقار إلى السيولة ووالحظ اال.التأخر في دفع التعهدات

 50/1المقرران( يقترب بسرعة2010لتسمح بالموافقة على مشروعات، وخاصة أن الموعد النهائي لعام
 ).51/2و

 أذونات الصرف

وكاالت المنفذة عنعند تناول قلق أمين الخزانة بشأن المستوى المنخفض للنقد في الصندوق وتقاعس ال 15
قبول أذونات الصرف غير القابلة للصرف عند طلبها، حث االجتماع الخمسون البلدان التي مازالت تحتفظ
بأذونات صرف أن تتخذ اإلجراءات الضرورية لالسراع بصرفها وطلب االجتماع الحادي والخمسون من

 أمين الخزانة باالسراع بصرفها للتخفيفاألطراف مواصلة استخدام أذونات الصرف إلى أقصي حد لتلبية طلب
، شجع االجتماع الحادي2010-2009وفي سياق التجديد للفترةوفضال عن ذلك،. التدفق النقديمشاكلمن

والخمسون األطراف على جعل مساهماتها في شكل نقدي حتى ال يتأخر تنفيذ المشروعات من قبل الوكاالت
 ).51/3 و50/1المقرران(المنفذة

 اهمة حكومة الهندمس

 لتغطية تكاليف استضافة االجتماعدوالر أمريكي 130 000وافقت حكومة الهند على المساهمة بمبلغ16
 . في نيودلهي، الهند، مقابل عقده في مونتريالللجنة التنفيذيةالخمسين
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 حسابات الصندوق المتعدد األطراف

 2005الحسابات النهائية لعام

، ونظرا لمالحظة مراجع الحسابات بأن مبلغ2005 في الحسابات النهائية لعامالخمسوناالجتماعنظر 17
 لمساهمات مطلوبة مازالت غير مسددة ألكثر من خمس سنوات، قرر أن يسترعي انتباهدوالر أمريكي مليون82

 ).50/43المقرر(اجتماع األطراف إلى الحاجة لدفع جميع المساهمات غير المسددة

 2005ابات عامتسوية حس

االجتماع وطلب تقديم معلومات اضافية إلى2005 تسوية حسابات عاماالجتماع الخمسوناستعرض 18
والحظ أن الوكاالت المنفذة لم تتمكن من اإللتزام بنفقات المشروعات مقابل أذونات صرف.نيالحادي والخمس

ناء على ذلك، طلب من أمين الخزانة أنوب.دون ضمان بأن أذونات الصرف كانت قابلة للصرف عند طلبها
 ئة بشأن أذونات الصرف تسليما بالمتطلبات المالية لتعكس ظروف األعمال الناشاللجنة التنفيذيةيستعرض سياسة

كمعلوماتوطلب من أمين الخزانة أيضا أن يقدم جدوال لصرف أذونات الصرف .للصندوق المتعدد األطراف
 ).50/44المقرر(لصرفاضافية عن حالة المساهمات وا

  ألمانة الصندوق2009 و2008 و2007ميزانيات األعوام

 وقام بتسويتها الستخدام2007وافق االجتماع الخمسون على الميزانية المنقحة ألمانة الصندوق لعام 19
 أيضاالخمسوناالجتماعووافق.التكاليف التشغيلية لألمانة والمحافظة عليها عند نفس مستويات السنوات السابقة

 بحيث يمكن تمديد عقود2009  ليعكس تكاليف الموظفين لعام2009 الرواتب في الميزانية لعامعنصرعلى
 الموافق عليه في االجتماع الثامن واألربعين، مع أخذ2008 مرتبات الموظفين لعامعنصرالموظفين على أساس

ووافقت اللجنة التنفيذية.2008تبار مقابل مستوى عام في المائة في عين االع5معدل التضخم المعياري بنسبة
 57 و5 تينأيضا على تمويل تكاليف دراسة بشأن تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة الواردة في الفقر

 ).50/45المقرر(

لتنمية الصناعية لبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومنظمة األمم المتحدة ل2007 لعامالمركزيةتكاليف الوحدة
 والبنك الدولي

 2006 والتكاليف المقدرة لعام2005 في استعراض التكاليف الفعلية لعاماالجتماع الخمسوننظر 20
ووافق على مبلغ.2007 لغرض الموافقة على تكاليف الوحدة المركزية لعام2007والتكاليف المقترحة لعام

ومنظمة األمم برنامج األمم المتحدة االنمائي لكل من2007 لعام مليون دوالر لتمويل الوحدة المركزية1,751
 ).50/27المقرر( مليون دوالر أمريكي للبنك الدولي1,58 ومبلغالمتحدة للتنمية الصناعية

  2011-2009تقييم شامل مستقل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالث سنوات

تقييم شامل مستقل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالثطالع برخصت اللجنة التنفيذية لألمانة االض 21
واعتمد.2008 في عامللجنة التنفيذية وتقديم تقرير باستنتاجاتها إلى االجتماع األول2011-2009سنوات

 االجتماع الحادي والخمسون اختصاصات التقييم الوارد ذكره، الذي يتطلب استشاري أو مكتب استشاري لينظر،
 التكاليف اإلدارية الراهنة للوكاالت بغرض اقتراح أي تغييرات على النظم الحالية إذا لزمفيمن بين جملة أمور،

 ).51/38 و50/27المقرران(األمر
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 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال

ة في برنامج الوارد2007لعام برنامج المساعدة على االمتثال  ميزانيةوافق االجتماع الخمسون على 22
 في المائة8 زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبةدوالر أمريكي 8 003 000عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة بمبلغ

 ).50/26المقرر(وتخضع الموافقة لعدد من الشروط.دوالر أمريكي 640 240تبلغ

 تخطيط األعمال وإدارة الموارد جيم

 2006خطط األعمال لعام

 مع القلق أن بعض المشروعات تتطلب االمتثال، وردت في خطط أعمالتماع الخمسوناالجالحظ 23
 اللجنة التنفيذيةوبعد االستماع لشروح الوكاالت المنفذة، طلبت.، لم تقدم إلى االجتماع2006وكاالت منفذة لعام

. خطط األعمال السنويةمن الوكاالت أن تولي األولوية العليا لتقديم مشروعات تتطلب االمتثال وإدراجها في
اللجنةوطلب أيضا من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم اسباب عدم تقديم هذه المشروعات الدراجها في وثائق

 ).50/3المقرر (التنفيذية

  2009-2007خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة

 للصندوق المتعدد2009-2007 للفترةنظر االجتماع الحادي والخمسون في خطة األعمال المجمعة 24
ووافق.2009-2007األطراف، التي تتألف من خطط أعمال الوكاالت الثنائية ومتعددة األطراف للفترة

 للوكاالت المنفذة مع مؤشرات األداء ذات الصلة،2009-2007منفردة للفترةأعمالاالجتماع أيضا على خطط
  .مقدما عددا من التعليقات والتوصيات

 (HCFC)  الهيدروكلوروفلوروكربون بدراسة عن إنتاج واستهالكنياالجتماع الحادي والخمستم اخطار 25
واعرب. في العالمHCFC، حيث أصبحت الصين أكبر منج ومستهلك لـ2005في الصين، بدأت في عام
االجتماع الحاديعلىوعرضت وثيقة إعالمية. واستهالكهHCFC في إنتاجالمطرداالجتماع عن القلق للنمو

 نفذها برنامج األمم المتحدة االنمائي في بلدانHCFC تحتوى على نتائج تسع عمليات مسح لـنيوالخمس
ئق والحظت أنواددت التحدي الرئيسي المتعلق بالنمط الحالي للنمو دون عحو.5مختارة عاملة بمقتضي المادة

 .2016يد في عاماألعمال كانت مطلوبة إلبطاء هذا قبل هدف التجم

 التي توجز2008-2006 في ورقة بشأن األولويات لفترة الثالث سنواتاالجتماع الخمسوننظر 26
 طلب من األمانة أن تعدحيث،.احتياجات ما بعد التي حددها النموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنوات

، عقباالجتماع الحادي والخمسونعلى ذلك، وافقوبناء.تقريرا مؤقتا لينظر فيه االجتماع الحادي والخمسون
 مليون دوالر أمريكي لمبالغ غير61مناقشة معمقة، على أن يعتبر المجاالت التالية كأولويات عند تخصيص مبلغ

 الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث الموجه نحو االمتثاللنموذجمخصصة ألنشطة ال تتطلب االمتثال، طبقا ل
 :2009-2007 للفترةسنوات

:تمويل اضافي لمبادرات خارج الميزانية، أي * 

Οدراسات اضافية خارج الميزانية، على اساس كل حالة/أنشطة
على حدة؛

ΟمذيباتCFC؛
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Οأنشطة في بلدان ليست أطرافا حاليا، على أن يكون من المفهوم أن المبالغ لن تصرف
حتى يصبح البلد طرفا؛

Οألرمينيا؛خطة نهائية إلدارة القضاء التدريجيتدريجي وإعداد خطة نهائية إلدارة القضاء ال 

Οعلى اساس كل حالة على حدة؛مؤسسيدعم ،

Οاستهالك بروميد الميثيل في األطراف التي لم تصدق على تعديل كوبنهاجن، على أن يكون
من المفهوم أن المبالغ لن تصرف حتى يحدث التصديق، وال حتى إلعداد مشروعات؛

Οالتدريجي على إنتاجاالسراع بالقضاءCFC؛

:وتم االتفاق على النظر في مجاالت األولوية التالية، على اساس كل حالة على حدة *

Οمكافحة االتجار غير القانوني؛

Ο؛النموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنواتالهالون غير المطلوب من قبل

Οاالسراع بالقضاء التدريجي على بروميد الميثيل؛

Οت غير االستثمارية لبروميد الميثيل؛المشروعا

Ο51/34أنشطة أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، طبقا للمقرر. 

 والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون منHCFC على إزالة أنشطة أيضاواتفقت اللجنة التنفيذية 27
لك المسألة ستنظر في في الوقت الحالي على أن يكون من المفهوم أن ت2009-2007خطط أعمال الفترة

وحثت الوكاالت الثنائية والمنفذة على زيادة جهودها لتنفيذ.2008 للجنة التنفيذية في عاماألولاالجتماع
 945  مقدار من المواد الخاضعة للرقابة، مالحظة أن2007المشروعات الموافق عليها لتيسير تحقيق خفض عام

 من المشروعات الموافق عليها2007لقضاء عليه في عاملال طن من قدرات استنفاد األوزون كان مجدو35
 ).51/5المقرر(

 2009-2007:النموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنوات

 2009-2007 للفترةالنموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنوات االجتماع الخمسوناعتمد 28
، ذات5ثة المتطابقة وحث البلدان العاملة بمقتضي المادةكتوجيه مرن لتخطيط الموارد لفترة السنوات الثال

مشروعات موافق عليها لم تنفذ، وكذلك الوكاالت الثنائية والمنفذة المتعاونة، على اسراع خطواتها في التنفيذ خالل
نالثنائية والمنفذة على العمل مع البلدا وفضال عن ذلك، تم حث الوكاالت.2009-2007فترة الثالث سنوات

 2010 وعام2007التي حدد أنها تحتاج لمساعدة فورية لتحقيق أهداف القضاء التدريجي في البروتوكول لعام
 ).50/5المقرر( حسب االقتضاء2009-2007وإدراج األنشطة في خطط أعمال الفترة

 2007 و2006برامج أعمال عامي

لبرنامج األمم المتحدة 2006 عامعمالأ ووافق على التعديالت على برامجاالجتماع الخمسوننظر 29
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.، على أن تخضع لبعض الشروطومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوبرنامج األمم المتحدة للبيئةاالنمائي
االجتماع الحادي فيبرنامج األمم المتحدة للبيئة ل2007 عامأعمالوتمت الموافقة على تعديالت برنامج

 لبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 2007ال عام، مع برامج أعمنيوالخمس
 إلى50/17 و50/15المقررات(والبنك الدولي، على أن تخضع لعدد من التعليقات المتعلقة بمشروعات فردية

 ).51/26 إلى51/21 و51/17؛ والمقررات50/25

 انجازات الصندوق منذ بدايته دال

  الكامل على المواد المستنفدة لألوزونالقضاء

)باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة( مشروعا ونشاطا5 279، تمت الموافقة على1991منذ عام 30
 لبلدان في1 343 مشروعا ونشاطا في بلدان في آسيا والمحيط الهادي؛2 261:ذات التوزيع الجغرافي التالي
 من في أنحاء مختلفة261 لبلدان في أوروبا؛299 لبلدان في أفريقيا؛1 115يبي؛أمريكا الالتينية ومنطقة الكار

 طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد المستنفدة لألوزون يتعين القضاء عليها415 576ومن مقدار .العالم
من المواد المستنفدةطن من قدرات استنفاد األوزون 374 172عند تنفيذ جميع هذه المشروعات، تم القضاء على

. من المرفق األول تفاصيل حسب اإلنتاج واالستهالك والقطاع1ويرد في الجدول.2006 نهاية عامفي لألوزون
 :ويرد في الجدول أدناه التوزيع القطاعي للقضاء الفعلي

 

 تم القضاءأطنان من قدرات استنفاد األوزونالقطاعات
*عليها

 25,216األيروصول

 62,405الرغاوي

 3,743)بروميد الميثيل(مادة الدخن

 82,513اإلنتاج واالستهالك:الهالون

455مشروعات في قطاعات متعددة

 37,878)اإلنتاج واالستهالك(عامل تصنيع كيميائي

34,619خطط وطنية للقضاء التدريجي

76,275اإلنتاج

 42,172التبريد

554عديدة

 6,857المذيبات

61المعقمات

1,424التوسع في التبغ

374,172المجموع

 .باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة* 
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 التمويل والصرف

 لتحقيق القضاء التدريجي هذا ولتنفيذ1991 عليها اللجنة التنفيذية منذ عامتيبلغ مجموع المبالغ التي وافق 31
 دوالر2 152 714 643الجارية ألنشطة غير االستثماريةالمشروعات االستثمارية وجميع المشروعات وا
باستثناء المشروعات الملغاة (دوالر أمريكي 210 767 723أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة البالغة

ومن مجموع مبالغ المشروعات الموافق عليها، يرد في الجدول أدناه المبالغ المخصصة والمنصرفة).والمحولة
 :الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية منوكالةلكل

 

الموافق عليها بالدوالراتالوكالة
)1(

)2(المنصرفة بالدوالرات

برنامج األمم المتحدة
االنمائي

514,894,698421,416,317

برنامج األمم المتحدة
للبيئة

123,582,50796,919,427

منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

473,166,390392,888,906

919,898,560748,954,005البنك الدولي

118,172,48874,139,511ثنائية

2,152,714,6431,734,318,166المجموع

)باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة( 2007يونية/ حزيران18حتى)1(
 )باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة( 2006ديسمبر/ كانون األول31حتى)2(

 

 التمويل خالل الفترة قيد االستعراض الموافقات على هاء

 الخمسون والحادي والخمسوناالجتماعان(الفترة قيد االستعراضالمشروعات واألنشطة الموافق عليها خالل
 )للجنة التنفيذية

 ، مع مشروعا ونشاطا اضافيا176ى مجموعخالل الفترة قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية عل 32
 في إنتاج واستهالك الموادطن من قدرات استنفاد األوزون 23 647تدريجي على مقدارالقضاءللتخطيط

 بما في ذلك مبلغدوالر أمريكي 104 544 693اـق عليهـغ الموافـويبلغ مجموع المبال.الخاضعة للرقابة
 : كما يليسب الوكالةأنشطة، ح/ لتكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ مشروعاتدوالر أمريكي 12 077 511
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المجموع بالدوالراتالدعم بالدوالرات األمريكيةدوالرات أمريكيةالوكالة
األمريكية

برنامج األمم
11,085,3692,591,32913,676,698المتحدة االنمائي

برنامج األمم
11,626,032810,99512,437,027المتحدة للبيئة

منظمة األمم
المتحدة للتنمية

ناعيةالص
20,094,8403,262,84623,357,686

46,361,6955,002,26051,363,955البنك الدولي
3,299,246410,0813,709,327ثنائية

92,467,18212,077,511104,5947,693المجموع
 

 المشروعات االستثمارية

 83 828 490 نة التنفيذيةاللجمن مجموع المبالغ الموافق عليها في الفترة قيد االستعراض، خصصت 33
 مشروعا استثماريا58 لتكاليف دعم الوكالة، لتنفيذدوالر أمريكي 5 925 259، بما في ذلك مبلغدوالر أمريكي

المواد المستنفدة في استهالك وإنتاجطن من قدرات استنفاد األوزون 23 599  تبلغتقضي على كمية مقدرة
 .ألول تفاصيل حسب القطاع من المرفق ا2ويرد في الجدول.لألوزون

 12 039 961 اتفاقا جديدا، مع التزامات من ناحية المبدأ مجموعها13 أيضا علىاللجنة التنفيذيةوافقت 34
 من المرفق3وتوجد تفاصيل المبالغ حسب البلد والقطاع في الجدول.، وكذلك اتفاق واحد منقحدوالر أمريكي

 .األول

 األنشطة غير االستثمارية

 اعدة التقنية والتدريبالمس

 مشروعا للمسـاعدة التقنيـة والتـدريب تبـلغ14، تمت الموافقة علىالفترة قيد االستعراضخالل 35
 لتكاليف دعم الوكالة، بحيث بلغتدوالر أمريكي 699 405، بما في ذلك مبلغدوالر أمريكي 9 220 905

وافق عليها منذ بداية الصندوق المتعدد األطراف مجموعتكاليف مشروعات المساعدة التقنية وأنشطة التدريب الم
لقضاء التدريجيا غير االستثمارية التفاقاتالعناصروال يشمل هذا المبلغ.دوالر أمريكي 180 796 642

 .لسنوات متعددة

 الدعم المؤسسي

ي ذلك تكاليف، بما فدوالر أمريكي 4 274 221، تمت الموافقة على مبلغالفترة قيد االستعراضخالل 36
اللجنةويبلغ مجموع موافقات.، لمشروعات الدعم المؤسسيدوالر أمريكي 143 949دعم الوكالة البالغة

 بلدا من البلدان العاملة بمقتضي140 لمشروعات الدعم المؤسسي فيدوالر أمريكي 62 496 971 التنفيذية
 عن بعض اآلراء كانتاللجنة التنفيذية، أعربتوعند الموافقة على تمويل مشروعات الدعم المؤسسي.5المادة

 .مرفقة بالتقارير المتعلقة باالجتماعات
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 البرامج القطرية

 .لم تقدم أي برامج قطرية سواء إلى االجتماع الخمسين أو االجتماع الحادي والخمسين 37

 نخفضالتحقق من الخطط النهائية للقضاء التدريجي الجارية في البلدان المستهلكة لحجم م

، أن األمانة اختارت عشوائيا بلدينللجنة التنفيذية 45/54الحظ االجتماع الخمسون، عمال بالمقرر 38
وتمت الموافقة على مبالغ للقيام.2007 ألول تمرين في عاممن الخطط النهائية للقضاء التدريجي الجاريةللتحقق

 .الجتماع الثاني والخمسينا قبل المتبقيوقدم طلب من أجل تمويل البلد.بمراجعة حسابية لبلد واحد

 اللجنة التنفيذيةالتقديمات التي ال تتوافق مع متطلبات

في االجتماع الخمسين، تمت مالحظة أن التقديمات غير المكتملة استغرقت وقت موظفي األمانة مما يعني 39
ماع الخمسون من األمانة أال تضمن فيولهذا، طلب االجت.عدم اتاحة الوقت الكافي للنظر في التقديمات المكتملة

مشروعات أو أنشطة، حسب تاريخ انتهاء التقديم لكل اجتماع، ال تحتوي علىبوثائق االجتماعات مقترحات
 قائمة بجميعاللجنة التنفيذيةوستقدم إلى.معلومات أو عناصر ضرورية لتقديمها للنظر في احتمال الموافقة عليها

وسيجرى تنفيذ هذا الترتيب. في وثائق االجتماع، مع أسباب عدم إدراجهاترد التي لمالمقترحات الواردة ولكن
 ).50/14المقرر( شهرا18على أساس تجريبي لمدة

 الرصد والتقييم واو

 تقارير انتهاء المشروعات

  تقديمل، بما في ذلك جدو2006 في تقرير انتهاء المشروعات المجمع لعاماالجتماع الخمسوننظر 40
وبناء. الواجبة والدروس المستفادة، وقدم عددا من التوصيات للوكات المنفذة والثنائيةرير انتهاء المشروعاتاتق

على ثروة المعلومات من الدروس المستفادة من تقارير انتهاء المشروعات والتقارير السنوية بشأن تنفيذ اتفاقات
لعاملين في إعداد وتنفيذ المشروعات أن تأخذها في عين من جميع االلجنة التنفيذيةمتعددة السنوات، طلبت

 ).50/8المقرر(االعتبار وتيسير المناقشات بشأن الدروس المستفادة خالل اجتماعات الشبكات اإلقليمية

 التأخيرات في تنفيذ المشروعات

ا يتعلق بالمشروعات، فيماللجنة التنفيذية، الحظتالفترة قيد االستعراضفي االجتماعين المعقودين خالل 41
الخاضعة للتأخيرات في التنفيذ، أن األمانة ستتخذ االجراء القائم طبقا لتقييمها للحالة وتخطر الحكومات والوكاالت

 مشروع بناء على طلب الحكومةعناصر، من بين جملة أمور، نقلاالجتماع الخمسونوالحظ.المنفذة المعنية
وطلب من الوكاالت المنفذة أن تقترح طرقا لتشجيع تنفيذ المشروعات.احدالمعنية وأيضا إمكانية وقف مشروع و

المقرر(في الوقت المحدد بناء على رسالة بإمكانية اإللغاء والتأكيد على أهمية أن تحقق المشروعات االمتثال
50/10.( 

.حادي والخمسيناعتمدت عالمات وتواريخ انتهاء لمشروعين بهما تأخيرات في التنفيذ في االجتماع ال 42
 بناء عليه العالمة لتحقيق المشروعات التي تمراللجنة التنفيذيةوتم توفير معلومات عن المدى الذي تضع

 ).51/15المقرر(بتأخيرات
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 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

ديم قد قدمت واجبة التق49 منتفاقات متعددة السنوات شريحة سنوية ال38 أناالجتماع الخمسونالحظ 43
في الموعد المحدد، إال أن سبعة منها لم يكن من الممكن النظر في الموافقة عليها إما بسبب أن التقديم لم يكن

وقرر أن يرسل رسائل إلى البلدان.أو أن وثيقة المشروع لم توقع/ واأو أن شرط الموافقة لم يتم تلبيتهمكتمال
اجب تقديمها ولم تقدم إلى االجتماع وللشرائح السنوية التي قدمت ولكن لموالوكاالت المعنية بالشرائح السنوية الو

 والوكاالت المنفذة ذات5ينظر فيها لألسباب المشار إليها في الرسالة، مشجعا الحكومات العاملة بمقتضي المادة
 ).51/11المقرر(العالقة بتقديمها إلى االجتماع الحادي والخمسين

 لمواجبة التقديم تفاقات متعددة السنواتشريحة سنوية ال 16الحادي والخمسين أنتم اخطار االجتماع 44
مشجعا الحكومات بأسباب التأخير،وقرر أن يرسل رسائل إلى البلدان والوكاالت المعنيةتقدم في الموعد المحدد
 ).51/15المقرر( والخمسينانيالث والوكاالت المنفذة ذات العالقة بتقديمها إلى االجتماع5العاملة بمقتضي المادة

 المسائل المتعلقة بالرصد واإلبالغ عن االتفاقات متعددة السنوات

ن الوكاالت المنفذة قد أشارت إلى صعوبات في نظام اإلبالغ عن الشرائحأ االجتماع الخمسونالحظ 45
متعددة التأخيرات في اتفاقاتبالغ عناإللرصد ول وقرر مناقشة مناهج مبتكرةتفاقات متعددة السنواتالسنوية ال

 معاللجنة التنفيذيةوفي اجتماعها الحادي والخمسين، الحظت).50/40المقرر(السنوات في اجتماعه االحق
  متعددةإلبالغ، إال أن الرصد واإلبالغ عن اتفاقاتل التوحيد القياسي أن تقدما كبيرا قد تحقق نحو تحقيقاالرتياح

 السنوات على متعددةواعتمد االجتماع استمارة جديدة لإلبالغ عن اتفاقات.ثير عددا من المشاكلالسنوات مازال ي
أساس مؤقت ليستعرضها االجتماع الثالث والخمسون وطلب من األمانة أن تنظم حلقة عمل على هامش ذلك

 ).51/13المقرر(ةاالجتماع لمناقشة اإلبالغ على ضوء الخبرة المكتسبة في استخدام االستمارة الجديد

 تنفيذ المشروعات الموافق عليها ذات متطلبات إبالغ محددة

 في التقارير المرحليةاللجنة التنفيذية، نظرتالفترة قيد االستعراضفي جميع االجتماعات المعقودة خالل 46
ات العالقة، توجد وقدمت عددا من التوصيات ذالمشروعات الموافق عليها ذات متطلبات إبالغ محددةبشأن تنفيذ

 .51/16 و50/12في المقررين

 المشروعات المنتهية ذات أرصدة

وعـراف مجمـدد األطـ، أعادت الوكاالت المنفذة إلى الصندوق المتعالفترة قيد االستعراضخالل 47
أدناهويرد في الجدول. لتكاليف دعم الوكالةدوالر أمريكي 71 862، بما في ذلك مبلغدوالر أمريكي 702 303

 :مجموع المبالغ المعادة من المشروعات المنتهية أو الملغاة
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مجموع المبالغ المعادةالوكالة
)بالدوالرات(

مجموع تكاليف الدعم المعادة
)بالدوالرات(

برنامج األمم
المتحدة االنمائي

241,44530,460

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

213,83721,628

منظمة األمم
تحدة للتنميةالم

الصناعية

143,03015,597

32,1294,177البنك الدولي

630,44171,862المجموع

الحظ االجتماع الحادي والخمسون أن لدي الوكاالت المنفذة عددا من المشروعات قد صنفت على أنها 48
وترد.2007مارس/ذار حتى آدوالر أمريكي 22 044 752منتهية منذ عامين وأن األرصدة المتبقية تبلغ

:التفاصيل في الجدول أدناه

)بالدوالرات(األرصدة المتبقيةعدد المشروعاتالوكالة

برنامج األمم المتحدة
االنمائي

42408,173

برنامج األمم المتحدة
للبيئة

48868,125

منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

91,562,328

1519,166,126*البنك الدولي

11422,004,752المجموع

.بما في ذلك المشروعات غير المبلغ عنها•
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 2007رصد وتقييم برنامج العمل لعام

دوالر 361 000 للرصد والتقييم بميزانية تبلغ2007وافق االجتماع الخمسون على برنامج عمل عام 49
وقرر أيضا.هائية بشأن حاالت عددم االمتثال إلى األطراف المعنية وطلب أن ترسل الدراسات القطرية النأمريكي

برامج العملل التوحيد القياسي أن يبدأ العمل بشأنوجوب، بدال من مزيد من دراسات قطرية تتعلق بعدم االمتثال،
).50/9المقرر ( السنواتالسنوية والتقارير المرحلية والتحقق بشأن اتفاقات متعددة

ج عمل الرصد والتقييمتنفيذ برنام

تقرير التقييم النهائي بشأن حاالت عدم االمتثال

 وقرر أن يحيل استنتاجاتتقرير التقييم النهائي بشأن حاالت عدم االمتثالالخمسينعرض على االجتماع 50
أمانة خالل العرض الذي تقدمه2007التقرير إلى االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذ في منتصف عام

.الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة

رابع كلوريد الكربونالتقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات واتفاقات القضاء التدريجي على

رابع كلوريدعند النظر في التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات واتفاقات القضاء التدريجي على 51
 لبت، قد بلدان8 ، باستثناء5الخمسون أن جميع البلدان العاملة بمقتضي المادةالكربون، الحظ االجتماع الحادي و

وتم اخطار االجتماع بأن دراسة التقييم وجدت أن. في المائة من االستهالك85لخفض بنسبة 2005هدف عام
للرقابةفي حقيقة أن، على عكس المواد الخاضعةيكمنالخطر الرئيسي في الحفاظ على القضاء التدريجي

 كمنتج ثانوي وبالتالي سيتاح حتى بعد القضاء يتولدرابع كلوريد الكربوناألخرى التي تنتج الستخدامات محددة،
وبالتالي، يعتمد االنجاز الناجح ألهداف. لالستخدامات الخاضعة للرقابةرابع كلوريد الكربونعلى إنتاج

 والقضاء عليه في لالستخدامات الخاضعة للرقابةبونرابع كلوريد الكر  علىطلبالالبروتوكول على مكافحة
ن المنتج ثانويا كعامل تصنيع كيميائي أو الستخدامات المذيبات قد يحققرابع كلوريد الكربوإن فرص بيع.النهاية

رابع كلوريدإن. في األسواق دون ترخيصرابع كلوريد الكربون، مع خطر وضعهعائدات أعلي من تدمير
 منخفض يمكن أن ينتج عنه خطر االستخدام غير المشروع، ومن ثم تكون نظم الرصد الجارية بسعرالكربون

.حيوية

الكربون واستهالكه في الصينرابع كلوريدوباالضافة إلى تناول بعض المسائل الخاصة المتعلقة بإنتاج 52
 وال سيمارابع كلوريد الكربونن بدائلوالهند، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة استكمال معلوماتها بشأ

 أيضا أن تاخذ في االعتبار، في المداوالت في المستقبل بشأن تمويلاللجنة التنفيذيةوقررت.في قطاع المذيبات
 رابع كلوريد الكربونمشروعات الدعم المؤسسي، الحاجة إلى الحفاظ على الرصد والتحقق من كل إنتاج

التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات واتفاقات القضاء التدريجي علىوقد أحيل.2010واستهالكه ما بعد عام
رابع كلوريد الكربون إلى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حتى يمكنه أخذ المناقشات في المستقبل بشأن

).51/11المقرر(عوامل التصنيع الكيميائي في عين االعتبار

ارة الخطط الوطنية للقضاء التدريجي ورصدهادراسة مكتبية عن تقييم إد

عرض على االجتماع الحادي والخمسين دراسة مكتبية عن تقييم إدارة الخطط الوطنية للقضاء التدريجي 53
وبعد االحاطة.عالقة وتزامن جوانب تقييم اإلدارة والرصد والتحقق للخططعلىتأكيدال، أعادتورصدها

جنة التنفيذية توصيات إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تتعلق باالستخدام واإلبالغ عنبالدراسة المكتبية، قدمت الل
.ت متعددة السنواتاتفاقالشرط المرونة في ا
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مسائل السياسة زاي

الموافقة المشروطة على برامج العمل السنوية التفاقات متعددة السنوات

لشروط المتعلقة باالفراج المشروط على مبالغ، وقررن مسألة كيفية تحديد تلبية اوناقش االجتماع الخمس 54
أن، في حالة فرض شروط على االفراج على مبالغ موافق عليها، ينبغي على الوكاالت المنفذة المعنية أن تنسق

).51/13المقرر(وتأكد لألمانة أن شروط االفراج قد تم تلبيتها قبل الصرف

لمستنفدة لألوزون المتحقق في خطط إدارة غازات التبريد والقضاءاإلبالغ عن القضاء التدريجي على المواد ا
 التي لم يتم اإلبالغالمواد المستنفدة لألوزونالتدريجي المتحقق في المشروعات األخرى للقضاء التدريجي على

الكامل عنها

الموادتدريجي على، بعد االستماع لتقرير األمانة عن هذه المسألة، أن القضاء النواالجتماع الخمسقرر 55
 والخطط النهائيةخطط إدارة غازات التبريدتحديثات/خطط إدارة غازات التبريد المعين لالمستنفدة لألوزون

 وكلوروفورمرابع كلوريد الكربونللقضاء التدريجي ومصارف الهالون وأنشطة ومشروعات بروميد الميثيل و
ناقصا أي قضاء تدريجي قدات ينبغي أن تمثل التزامات مقدمةالميثيل والشرائح السنوية التفاقات متعددة السنو

 المسجل يمكن تعيينه على أساسالمواد المستنفدة لألوزونوقرر االجتماع أيضا أن القضاء التدريجي على.سجل
سحصص قيمة النشاط الموافق عليه إذا لم توافق الوكاالت المنفذة المشتركة والبلدان المعنية واألمانة على عك

).50/39المقرر(ذلك

تشغيل اللجنة التنفيذية

اللجنة تقرير بشأن المسائل الرئيسية المرتبطة بخفض عدد اجتماعاتعرض على االجتماع الخمسين 56
وتقرر مواصلة االجتماع ثالث مرات في السنة، ولكن طلب من.، مع تقييم مستكمل لحمل عمل اللجنةالتنفيذية
ن يكتب إلى األطراف، من خالل أمانة األوزون، طالبا منها النظر في االجتماع التاسع أاللجنة التنفيذيةرئيس

 بتغيير اختصاصاتها لمنحها مرونة لتعديل عدد مرات االجتماعات، إذا لزم األمر،اللجنة التنفيذيةعشر طلب
المقرر(طرافواستعراض هذه المسألة في اجتماعها الثالث والخمسين على ضوء التوجيه الذي تقدمه األ

50/41.(

المواد المستنفدة لألوزونمشروع اختصاصات لدراسة حالة بشأن معالجة

 لالجتماع الثامن عشرXVIII/9عرضت األمانة التنفيذية ألمانة األوزون على االجتماع الخمسين المقرر 57
تي دعا إليها المقررلألطراف، الذي طلب من اللجنة التنفيذية وضع اختصاصات موحدة لدراسة الحالة ال

XVII/17طلب االجتماع) أعاله5انظر الفقرة(وبعد االستماع الستنتاجات فريق االتصال. الجتماع األطراف ،
.الخمسون من األمانة وضع اختصاصات محددة لدراسة بشأن معالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة

وتم اخطار االجتماع).50/42المقرر( على الميزانية المطلوبةوحدد االجتماع هدفيين مميزين للدراسة ووافق
ومن المتوقع.الحادي والخمسين بأن االختصاصات التفصيلية قد تم االنتهاء منها وأرسلت إلى شركات مختارة

.منح عقد قبل االجتماع الثاني والخمسين، حيث سيقدم موجز للدراسة وخطة عمل

 مونتريال نظرا ألنها تتعلق بالصندوق المتعدد األطرافمسائل تتعلق بمستقبل بروتوكول

األطراف بشأن غيرقدم، في االجتماع الخمسين، األمين التنفيذي ألمانة األوزون موجزا عن تقديمات 58
واتفقت.ورقة من كندا عن التحديات الرئيسية التي سيجرى مواجهتها في حماية طبقة األوزون في العقد القادم

 على عقد حوار مفتوح العضوية لمدة يومين بشأن المسألة قبل االجتماعXVIII/36اء على المقرراألطراف بن
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واستمع هذا االجتماع أيضا لتقرير.2007يونية/السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية في حزيران
.توكول مونتريالبشأن التقدم المحرز في المناقشات غير الرسمية لفريق ستوكهولم بشأن دعم برو

 ذات5 في البلدان العاملة بمقتضي المادة(CFC)  الكلوروفلوروكربونتقديم المساعدة للقضاء التدريجي على
 مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة مملوكة محليا

يل القضاء بتمو، بصورة خاصة،ناقش االجتماع الحادي والخمسون ورقة سياسة بشأن المسألة المتعلقة 59
النتقال إلىا، واستراتيجياتجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة من قبل البلدان المنتجة ألCFCالتدريجي على

 التي ال توجد بها5 في البلدان العاملة بمقتضي المادةCFC الخالية منأجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة
 6انظر الفقرة(وتوصيات فريق االتصال الذي تم إنشاؤهوبعد االستماع إلى استنتاجات.CFCمرافق إنتاج

 ينبغي إبالغها بالتوقيت الذيCFC ذات مصانع إلنتاج5، قرر االجتماع أن البلدان العاملة بمقتضي المادة)أعاله
، وأن2010يبدأ فيه النظر في الحاجة إلى استثناءات االستخدام الضروري بعد تاريخ القضاء التدريجي لعام

 .2008قديمها إلى األطراف للنظر فيها في عامت ل2007داد استثناءات لالستخدام الضروري قد يبدأ في عامإع
 على ضوء تقارير2010 بعد عامCFCsوتحتاج اللجنة التنفيذية للنظر مجددا في اتاحة درجة صيدالنية لـ

 للفريق العامل مفتوح العضوية واالجتماعإلى االجتماع السابع والعشرين فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
العاملة في األطرافجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة ألCFCsالتاسع عشر لألطراف بشأن حملة إنتاج

ويمكن النظر في تقديم طلبات إعداد مشروعات لتحويل مرافق.5العاملة بمقتضي المادة وغير5بمقتضي المادة
 على أساس كل حالة على حدة على أن يكون منCFC باستخداملجرعات المقننةأجهزة االستنشاق باإنتاج

، ينبغي أن توفركحد أدنيو من البلد المعني بالحاجة إلى تلقي المساعدة،لن تبرير شاميالمفهوم وجوب تضم
التي ال 5مادةفي البلدان العاملة بمقتضي الوسينظر في طلبات استراتيجيات انتقالية.بعض المعلومات التفصيلية

 على أساس كل حالة على حدة عند بيان الحاجة مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننةتوجد بها
 ).51/34المقرر( من خالل تقديم معلومات محددةهاقيبوضوح إلى استراتيجية وتوث

 تصنيع كيميائيالتقدم المحرز في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من االستخدام كعامل

خفض انبعاثات الموادنظر االجتماع الحادي والخمسون في مشروع التقرير بشأن التقدم المحرز في 60
البلدان العاملة مبينا أن الصندوق المتعدد األطراف قد ساعدالخاضعة للرقابة من االستخدام كعامل تصنيع كيميائي

مستويات توافق عليها اللجنة التنفيذية لتكون قابلة للتحقيق"ى على خفض مستويات االنبعاثات إل5بمقتضي المادة
، عمال بالمقرر"بشكل معقول وبطريقة ذات مردودية للتكاليف دون التخلي غير الواجب عن البنية األساسية

، وبعد أن وافق51/35وانتهت أمانة الصندوق من التقرير كما عدله المقرر. لالجتماع العاشر لألطراف10/14
 .ليه رئيس اللجنة التنفيذية، أرسل إلى االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضويةع

 

 المعلومات حاء

أخطر االجتماع الخمسون بأن األمانة أعدت شريط فيديو يوضح أنواع األنشطة والمشروعات التي مولها 61
شر إلنشاء أمانة الصندوق، التي تم االحتفال بهاالصندوق متعدد األطراف منذ بدايته بمناسبة الذكرى الخامسة ع

وتم توزيع نسخ من شريط الفيديو في االجتماع الخمسين ويتاح على موقع ويب الصندوق.2006يولية/في تموز
 .المتعدد األطراف
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، بدأت عملية توفير وسائل)د (50/4 أنه، عمال بالمقررنياالجتماع الحادي والخمسأخطرت األمانة 62
ووضع النموذج األصلي ودليل المستعمل ويتوقع أن يبدأ في.خال بيانات البرامج القطرية في موقع ويب األمانةإد

 . كموعد نهائي لإلبالغ2007مايو/ آيار1الوقت المحدد في

 

 أنشطة أمانة الصندوق طاء

 فياللجنة التنفيذيةاخالل الفترة قيد االستعراض، اتخذت األمانة إجراء عمال بالمقررات التي اتخذته 63
وأعدت أيضا وثائق وقدمت خدمات المؤتمرات لالجتماعين الخمسين.االجتماعين الخمسين والحادي والخمسين

مشروعات وأنشطة من الوكاالت المنفذة والشركاء الثنائيينبوتلقت مقترحات.للجنة التنفيذيةوالحادي والخمسين
والر أمريكي وقامت بتحليلها واستعراضها وقدمت تعليقات د195 298 805ة، كما قدم،تبمجموع قيم

وبلغ مستوي التمويل المطلوب، عقب استعراض المشروعات، للموافقة عليه.اللجنة التنفيذيةوتوصيات لتنظر فيها
 .دوالر أمريكي 130 600 101لالجتماعين

، أعدت األمانة أيضا وثائق، من بينةاللجنة التنفيذي عادة الجتماعاتتعدهاوباالضافة إلى الوثائق التي 64
،2008-2006حاء أعاله، أولويات فترة الثالث سنواتجملة أمور، عن مسائل السياسة أحيلت إليها في القسم

وبناء على طلب أمانة األوزون، استعرضت األمانة مشروع مذكرة.وكذلك تقارير الرصد والتقييم في القسم واو
 .ونتريال، ستعقد في االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضويةلمناقشة مستقبل بروتوكول م

حضر كبير موظفي الصندوق وأعضاء األمانة اجتماعات مهمة كثيرة ، بما في ذلك الجمعية العامة الثالثة 65
ا في مدغشقرلمرفق البيئة العالمية في كيب تاون واالجتماع المشترك العاشر لشبكات موظفي األوزون ألفريقي

المنتدى/واحتفاالت يوم األوزون في الصين والدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة
البيئي الوزاري العالمي واجتماع الفريق االستشاري التقني للمواد الكيميائية لمرفق البيئة العالمية واالجتماع الثامن

الديموقراطيةعثات إلى القاهرة وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كورياوتم االضطالع بب.عشر لألطراف
 .الشعبية وهولندا وسرى النكا وتركمانستان وزمبابوى

وبناء على دعوة وكالة حماية البيئة للواليات المتحدة، شارك كبير موظفي الصندوق في فيديو بشأن 66
الصندوق مباني التبريد المدعمة من خالل مبادرة منأنشطة حماية األوزون، مركزا على مشروعات استبدال

 . خالل حدث ليوم واحد قبل االجتماع الثامن عشر لألطراف في نيو دلهي مباشرةعرض، الذيالمتعدد األطراف

 مسائل متعلقة باجتماع األطراف ياء

 أن تدرجفيذيةاللجنة التن لالجتماع السادس عشر لألطراف، الذي طلب منXVI/36استجابة للمقرر 67
 نظر التوصيات الواردة في الموجزعندعنصر في تقريرها السنوي عن التقدم المحرز والمسائل التي واجهتها

 هنا تقريرهااللجنة التنفيذية واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتريال، أرفقت2004التنفيذي لتقييم عام
 ).فق الثالثالمر(المرحلي لالجتماع الثامن عشر لألطراف

 من خاللاستخدم تدريجيا الذيHCFC-141bيعرض المرفق الثالث، حسب البلد، مقدار استهالك 68
 ، الذي يقر، من بين جملة أمور،)هـ (36/56وهذه استجابة للمقرر. كبديلHCFCs مستخدمة لـمشروعات

 مقدار استهالك، حسب البلديذكر،ن إلى اجتماع األطراف أللجنة التنفيذيةينبغي على التقرير السنوي "أنه
HCFC-141b مستخدمة لـ من خالل مشروعاتالمستخدم تدريجيا HCFCكبديل، وهو استهالك يمكن أن 

 . من التمويل في مراحل مقبلة– 27/13 عند تطبيق المقرر–يستثني



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/54

18

 

 اللجنة التنفيذيةتقارير كاف

 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/50/62الخمسينتم توزيع تقارير االجتماعين الخمسين والحادي و 69
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/46على التوالي، وموجزات االجتماعات على جميع األطراف في 

وتتاح هذه التقارير عند طلبها من أمانة الصندوق أو يمكن الحصول عليها من موقع ويب.بروتوكول منتريال
 ).(www.multilateralfund.orgأمانة الصندوق

www.multilateralfund.org)
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 فق األولالمر

 *التوزيع القطاعي للقضاء التدريجي في جميع المشروعات واألنشطة الموافق عليها منذ البداية:1الجدول

قدرات استنفاد األوزونالقطاع

الموافق عليها

قدرات استنفاد األوزون

المقضي عليها

االستهالك

26,34225,216األيروصول

64,21162,405الرغاوي

5,6133,743مادة الدخن

49,01642,055الهالون

670455قطاعات متعددة

1,3801,424أخرى

6,1235,770عامل تصنيع كيميائي

49,35742,172التبريد

7,0046,857المذيبات

5561المعقمات

31,44924,723خطة قضاء تدريجي

739554عديدة

241,959215,435مجموع االستهالك

اإلنتاج

CFC82,03371,985

41,65841,658الهالون

CTC49,15644,534

TCA3434

MBR23626

مواد مستنفدة لألوزون

متعددة

500500

173,617158,737مجموع اإلنتاج

باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة•
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 الفترة قيد االستعراضالتوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية الموافق عليها في:2الجدول

القطاع

من قدرات استنفادأطنان

المبالغ الموافق عليهااألوزون

64512,791,425األيروصول

156158,631الرغاوي

0430,000الهالون

2915,413,835مادة الدخن

6,7636,869,035)االستهالك واإلنتاج(عامل تصنيع كيمائي

10,05335,317,560اإلنتاج

2,0102,385,771التبريد

3,53413,324,642خطة القضاء التدريجي

1477,137,651المذيبات

23,59983,828,490المجموع
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االتفاقات الموافق عليها خالل الفترة قيد االستعراض:3الجدول

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ
)بالدوالرات(

مجموعينفذ بواسطةالمشروعالبلد
القضاء
التدريجي
بأطنان من

قدرات
استنفاد

ونألوز

مبالغ
المشروع

المجموعتكاليف الدعم

خطط القضاء التدريجي

خطة نهائية للقضاءالبحرين
التدريجي

58.7642,50066,338708,838يوئنديبي/يونيب

خطة نهائية للقضاءبوليفيا
التدريجي

26.9540,00049,685589,685كندا/يوئنديبي

خطة نهائية للقضاءبوركينا فاصو
التدريجي

7.4345,00044,850389,850كندا/يونيب

خطة نهائية للقضاءالكاميرون
التدريجي

50.6800,00060,000860,000يونيدو

خطة نهائية للقضاءجورجيا
التدريجي

8.2325,00024,376349,376يوئنديبي

للقضاءخطة نهائيةغانا
التدريجي

17.5344,89425,868370,762يوئنديبي

القضاء التدريجي علىهندوراس
بروميد الميثيل

295.81,806,301135,4731,941,774يونيدو

خطة نهائية للقضاءقرغيزستان
التدريجي

7.0550,00054,065604,065يونيب/يوئنديبي

القضاء التدريجي علىوايباراغ
رفق ألفمواد الم

)المجموعة األولي(

31.6565,00053,045618,045يونيب/يوئنديبي

القضاء التدريجي على*صربيا
مواد المرفق ألف

)المجموعة األولي(

327.02,742,544208,9922,951,536السويد/يونيدو

خطة نهائية للقضاءليسيش
التدريجي

1.4193,00025,090218,090فرنسا

لقضاء التدريجي علىاوايأورغ
مواد المرفق ألف

)المجموعة األولي(

29.9565,00055,135620,135كندا/يوئنديبي

القضاء التدريجي علىفييت نام
بروميد الميثيل

85.21,098,28482,3711,180,655البنك الدولي

القضاء التدريجي علىزمبابوي
مواد المرفق ألف

)المجموعة األولي(

65.0565,00072,150637,150ألمانيا

اتفاق منقح•
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المرفق الثاني

 لآللية المالية لبروتوكول مونتريال2004تقرير تقدير التوصيات في تقييم واستعراض عام

مقدمة ألف

:يقدم هذا التقرير إلى اللجنة التنفيذية عمال بمقرر اجتماع األطراف التالي 1

 للصندوق متعدد األطراف أن تنظر، في حدود اختصاصاتها، فيأن يطلب إلى اللجنة التنفيذية )أ(
، بهدف اعتماد توصياته،2004تقرير تقييم واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتريال لعام

حيثما كان ذلك مالئماً، في سياق التحسين المستمر إلدارة الصندوق متعدد األطراف، مع الوضع
 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييم تجديد مواردفي الحسبان الحاجة إلى مساهمة

؛2008-2006الصندوق متعدد األطراف للفترة

أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتقدم بتقارير منتظمة إلى األطراف بشأن هذا الموضوع وأن )ب(
قييم أولي إلى االجتماعوتقوم اللجنة التنفيذية، من أجل هذا، بتقديم ت.تلتمس توجيهاتها بشأنه

الخامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، وتدرج عنصرا في تقريرها السنوي إلى
اجتماع األطراف بشأن التقدم المحقق والقضايا التي ووجهت عند النظر في اإلجراءات الموصى

 .بها الواردة في الموجز التنفيذي لتقرير التقييم
XVI/36المقرر

 لآللية المالية لبروتوكول2004 تقييم واستعراض عاممنالتوصياتمانة التقرير األول بشأنأعدت األ 2
الوثيقة (44/60 اللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس واألربعين، كمتابعة للمقرر لتنظر فيهمونتريال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51.(الة تقرير تقييمهاإح" علما بالتقرير وقررتاللجنة التنفيذيةوأحيطت
 لينظر فيه االجتماع الخامس لآللية المالية لبروتوكول مونتريال2004التوصيات في تقييم واستعراض عامبشأن

 ).45/59المقرر" (والعشرون للفريق العامل مفتوح العضوية

، على أساس المداوالت في االجتماع)UNEP/OzL.ProWG.1/25/INF/3(قام تقرير التقييم 3
 لآللية المالية2004توصيات تقييم واستعراض عام فيوردت توصية28امس واألربعين، بتجميعالخ

 في ثالث فئات كما يليلبروتوكول مونتريال

:الفئة األولي

 واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة ال تحتاج إلىاللجنة التنفيذية توصية عامة تتعلق بأنشطة11"
 بإبالغ اجتماعاللجنة التنفيذيةوستقوم.تتطلب متابعة منتظمة في اجتماعات اللجنةأي إجراء جديد، بل

 2 تالتوصيا:وتشمل هذه".عن هذه التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرها السنوي األطراف
.28 و25 و24 و22 و21 و18 و15 و7 و6و

:الفئة الثانية

 تحتاجولكنية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة توصية عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذ10"
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وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع األطراف عن هذه.ة في األجل القصير جديداتإلى إجراء
 11 و9و 4و 3 و1 التوصيات:وتشمل هذه".التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرها السنوي

.26 و23 و20 و17 و12و

:ثالثةالفئة ال

ستة منها بسبب أن أي إجراء ال طائل منه على ضوء. تنفيذها غير ضروري توصيات عامة اعتبر7"
 اللجنة التنفيذيةوتعتبر.واحدة بسبب الحافز السلبي المحتمل.التطورات األخيرة أو الممارسات الحالية

.27 و19 و14و10 و8 و5:وتشمل هذه التوصيات."عدم وجود حاجة لإلبالغ عن هذه التوصيات

ولهذا، يغطي التقرير التالي التوصيات التي تقع تحت الفئتين األولتين حيث هناك حاجة لمزيد من العمل 4
.وتتاح معلومات عنها

التوصيات بناء على الفئة األولي باء

 والنظر في خفض أعداد االجتماع السنوياللجنة التنفيذيةمواصلة تقييم هيكل:2 عامة ةتوصي

 وقرر مواصلة االجتماع ثالث مراتاللجنة التنفيذيةر االجتماع الخمسون في تقرير بشأن تشغيلنظ 5
 أن يكتب إلى األطراف، من خالل أمانة األوزون، يطلب النظراللجنة التنفيذيةوطلب االجتماع من رئيس.سنويا

اللجنة تغيير اختصاصاتتنفيذيةاللجنة الفي هذه المسألة في االجتماع التاسع عشر لألطراف بناء على طلب
وستقوم اللجنة التنفيذية بالنظر في المسألة في. لمنحها مرونة لتعديل عدد مرات اجتماعها إذا لزم األمرالتنفيذية

.اجتماع اللجنة الثالث والخمسين على ضوء التوجيه الذي يقدمه االجتماع التاسع عشر لألطراف

).50/41المقرر(

يادة الجهود لتحسين إبالغ البيانات على المستوى القطريز:15  عامةةتوصي

ج القطرية في موقع الويبم األمانة على توفير الوسائل إلدخال بيانات البرااالجتماع الخمسونحث 6
الخاص بها، مع دليل تفسيري عن كيفية ملء استمارة بيانات البرنامج القطري الجديدة لتحسين التماسك في

.2007مايو/ آيار1فيذ هذه في الوقت المناسب لتقدم فيوتم تن.اإلبالغ

)50/4المقرر(

تجنب التأخيرات في تنفيذ المشروعات/مواصلة بذل الجهود لخفض:16توصية عامة

قرر االجتماع الحادي والخمسون أن رسائل إلغاء المشروعات التي ترسل إلى البلدان تؤكد على أهمية 7
وضمنت أمانة الصندوق أيضا في تقريرها إلى االجتماع.يجابية لتحقيق االمتثالالمشروعات وتقدم مقترحات ا

الثاني والخمسين مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، ومعلومات عن اإلجراءات القائمة والدراسات التي تم
ضافية فيوتوجد معلومات ا.أخيرات في تنفيذ المشروعاتبالتصدى للتاالضطالع بها في الماضي فيما يتعلق

 منذ االجتماع الثامن واألربعين عناللجنة التنفيذيةوتواصل أمانة الصندوق أيضا إبالغ.43 إلى41الفقرات من
.التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية التفاقات متعددة السنوات إلى اللجنة لتنظر فيها

)50/10المقرر(
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 في الوقت المحددالتسديدلمانحة علىاتخاذ إجراءات لتشجيع البلدان ا:24 توصية عامة

. التعهداتتسديدفي االجتماعية الخمسين والحادي والخمسين، أعربت اللجنة عن قلقها وفي التأخر في 8
. بهذا التقرير14 إلى12وتوجد معلومات اضافية في الفقرات من

)51/2 و50/1المقرران(

توصيات بناء على الفئة الثانية جيم

، إذا لزم األمر، لتناول االمتثال بشكل محدداللجنة التنفيذيةالقيام بتغييرات هيكلية على:1 توصية عامة

 بالنظر في المسألة في االجتماع الثالث والخمسيناللجنة التنفيذية أعاله، ستقوم2كما أشير تحت التوصية 9
.على ضوء التوجيه الذي يقدمه االجتماع التاسع عشر لألطراف
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ثالثالمرفق ال

)بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(تدريجياالمستخدمة )HCFCs )1مقادير استهالك

المقضي عليها في مشروعات باستخدام CFCالبلد
المستخدمة تدريجيا  HCFCتكنولوجيات HCFC 

54.15.4الجزائر
743.173.6األرجنتين
15.31.5البحرين
11.01.1بوليفيا

29.12.9 والهرسكالبوسنة
4,830.8476.1البرازيل

236.620.2شيلي
10,082.9776.0الصين

644.963.9كولومبيا
33.13.3كوستاريكا

0.80.1كوبا
135.313.4الجمهورية الدومينيكية

484.437.4مصر
18.31.8السلفادور
45.44.5جواتيماال

4,500.5433.3الهند
2,463.4238.0أندونيسيا

1,045.5103.6جمهورية إيران االسالمية
330.332.7األردن

22.82.3كينيا
81.08.0لبنان
61.56.1ليبيا

75.17.4جمهورية مقدونيا ليوغوسالفيا السابقة
1,226.5118.5ماليزيا

4.20.4موريشس
2,106.3193.6المكسيك
118.011.7المغرب
8.00.8وانيكاراغ
383.238.0نيجيريا
781.177.4باكستان

14.41.4بنما
66.56.6وايباراغ
146.914.6بيرو

518.951.4الفلبين
192.019.0رومانيا
44.24.4صربيا

7.20.7سرى النكا
4.40.4السودان

628.462.3الجمهورية العربية السورية
2,022.6199.4تايالند
234.920.3تونس
372.236.9تركيا
98.19.7وايأورغ

699.169.3فنزويال
44.44.4فييت نام

9.71.0اليمن
11.31.1زمبابوي

35,687.73,255.8المجموع الكلي

HCFC-1230.02:قيم قدرات استنفاد األوزون هي كما يلي:1مالحظة
HCFC-220.055

HCFC-141b0.11




