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   والخمسين للجنة التنفيذيةالخامسإخطار بمقررات االجتماع 

الذي ، )UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 & Corr.1( والخمسين الخامسرسل تقرير االجتماع ُأ  -1
 والخمسين، الخامس إلى جميع أعضاء اللجنة، والمشاركين اآلخرين في االجتماع ،يتضمن مقررات اللجنة التنفيذية

 المشروعات ذلك، أرسلت المقررات المتعلقة بالموافقات على وباإلضافة إلى. ألطراف في بروتوكول مونتريالوا
، والوكاالت الثنائية 5 من بلدان المادة 115إلى والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  في التنفيذ اتوالتأخير

 المقررات المتخذة في توجزني وثيقة الحقة لالجتماع أرسلت بالبريد اإللكترو كما. والوكاالت المنفذة ذات الصلة
 والخمسين إلى جميع المشاركين في االجتماع وإلى األطراف في بروتوكول مونتريال، وتم الخامساالجتماع 

 . بهالخاص الويب وضعها على الشبكة الداخلية للصندوق المتعدد األطراف وعلى موقع

 بعض اإلجراءاتاتخاذ أو الوكاالت المنفذة /ومانة طلب بمقتضاها إلى األتُمقررات التي ال

 األموال إلى الوكاالت المنفذة األربع فيما يتعلق بصافي لتحويلأصدرت األمانة تعليمات إلى أمين الخزانة   -2
المخصصات الموافق عليها في االجتماع الخامس والخمسين، وذلك بعد االنتهاء من تقرير االجتماع الخامس 

 .نة التنفيذية بفترة قصيرة، واستنزال موافقات المشروعات الثنائية من مساهمات البلدان المعنيةوالخمسين للج

أرسلت األمانة خطابات إلى عدد من المؤسسات بهدف تحديد آليات التمويل ، )ط(55/43وعمال بالمقرر   -3
ادر للتمويل المشترك في الوقت الفردية أو اإلقليمية أو المتعددة األطراف التي قد تكون مالئمة ومتوافقة كمص

 واشتملت .المناسب الستكمال تمويل الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألوزون ولتحقيق منافع مناخية إضافية
وهي مؤسسة مالية  (PROPARCOهذه المؤسسات على مرفق البيئة العالمية، ومرفق البيئة العالمية الفرنسي، و

 ووحدة تمويل الكربون التابعة للبنك الدولي، ،)اعين العام والخاص للتنمية والبيئةتعمل في مجال الشراكة بين القط
مرفق و. ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير

الواردين ضال عن الردين فالمرسلتان من جانب أمانة الصندوق  ومذكرة المعلومات األساسية الرسالةبهذه الوثيقة 
  .المرفق األولوصفها بحتى وقت إصدار هذه الوثيقة 

  والخمسينالسادساستعراض المهام تحضيرا لالجتماع 

 . والخمسينالسادساضطلعت األمانة بالمهام التالية تحضيرا لالجتماع   -4

  حالة الموارد والتخطيط

  فر المواردااألرصدة وتو

 الملتزم رصدةلمجموع األعلى استعراض ملت تشا الموارداألرصدة وتوافر  أعدت األمانة معلومات حول  -5
 للوكاالت ذات صلة باألموال المتبقية من تلك دعملدى الوكاالت، وأي تكاليف المكتملة  اتعوبها من المشر

فقات في لمبلغ اإلجمالي للموارد المتاحة للجنة التنفيذية للمواا حساب اشتملت علىكما . المكتملة اتعوالمشر
، زائد "حالم المساهمات" وتشتمل األموال على مبالغ نقدية وسندات أذنية مسجلة في . والخمسينالسادساالجتماع 

 دوالرا أمريكيا 1 124 367وسيعاد مبلغ إجمالي قدره . األموال المعادة من المشروعات المكتملة في شكل أرصدة
 اتدوالر 101 067 102تشرين األول، كان هناك رصيد /ر أكتوب3بخالف تكاليف دعم الوكالة كأرصدة، وحتى 

  . لموافقات اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والخمسينا متاحةأمريكي

   والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2008عام  خطط أعما

 السادس  في ضوء الطلبات المقدمة إلى االجتماع2008  عامحالة تنفيذ خطط أعمال األمانة استعرضت  -6
والخمسين والموافقات السابقة في االجتماعين الرابع والخمسين والخامس والخمسين ومدى اختالف قيمة هذه 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5وتسلط الوثيقة . الموافقات والمقترحات عن قيمتها الواردة في خطة األعمال
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وتقدم الوثيقة . إلى االجتماع السادس والخمسينالضوء على األنشطة التي كانت مطلوبة لالمتثال ولكنها لم تقدم 
 الموافق عليها حتى اليوم وااللتزامات اإلضافية المقدمة إلى االجتماع السادس اآلجلةأيضا تقييما لاللتزامات 
وأعدت األمانة أيضا معلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية تشير إلى عدم . والخمسين للموافقة عليها

 من هذه الشرائح قد 12 شريحة سنوية من الشرائح المقرر تقديمها إلى االجتماع السادس والخمسين وأن 30تقديم 
 مدى UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5 بالوثيقة إضافةوتتناول . تأخرت لالجتماع الثاني أو الثالث على التوالي

 في المخصصة لها والخمسين مع المبالغ  المقدمة للموافقة عليها في االجتماع السادساآلجلةتوافق االلتزامات 
  .2010-2008خطط أعمال 

 من تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة واحتماالت بلدان المادة 
  مونتريال

ال استنادا إلى بيانات  لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتري5أعدت األمانة تحديثا لحالة امتثال بلدان المادة   -7
. 7 بيانات المادة م بالنسبة للبلدان التي لم تقد2007، واستنادا إلى بيانات البرامج القطرية لعام 2007 لعام 7المادة 

 أو بيانات البرامج 7واستند التقييم إلى بيانات السنوات السابقة بالنسبة للبلدان التي لم تقدم بعد بيانات المادة 
والغرض الرئيسي من التحليل الوارد في الوثيقة .  بلدا18 والبالغة 2007القطرية لعام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/6 هو تحديد المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتها عن طريق إجراءات 
، راجعت األمانة مؤشرات خطر عدم االمتثال مع )و(55/4واستجابة للمقرر . يدعمها الصندوق المتعدد األطراف

المكالمات الهاتفية واألخذ في الحسبان التعليقات الواردة من األطراف ردا على الخطابات التي أرسلت إليها 
وتشتمل الوثيقة على تحديث لتقييم الخطر واآلراء التي أعربت عنها البلدان فيما يتعلق بالمؤشرات . للمتابعة

 البلدان يوعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ فكما تقدم الوثيقة معلومات عن المشر. المستخدمة في التقييم
  .ذات مسائل متعلقة باالمتثال

   2011-2009: تحديث خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات

ثالث سنوات فترة الخطة اإلزالة النموذجية المستمرة ل، أعدت األمانة تحديثا ل)د(53/5عمال بالمقرر   -8
 2011-2009لفترة الصندوق المتعدد األطراف ل أعماليه الالزم إلعداد خطة  لتوفير التوج2009-2011

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/7 .( واستنادا إلى نتائج النموذج، ال تزال هناك كمية إضافية من المواد
جب  يالكلوروفلوروكربونية، معظمها من المواد  من قدرات استنفاد األوزون طن2 156.5المستنفدة لألوزون تبلغ 

 في المائة 86 عن دويتعلق ما يزي. االمتثال لتدابير بروتوكول مونتريالتحقيق  من 5إزالتها لتمكين بلدان المادة 
 طن من قدرات استنفاد 12 197.8كما أحيط علما، بأن هناك . من هذه الكمية بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

 طن من قدرات استنفاد األوزون من إنتاج المواد 7 997.0األوزون من استهالك المواد المستنفدة لألوزون و
 ينبغي إزالتها في خطط اإلزالة القطاعية والوطنية ،ة، بخالف المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني لألوزونةالمستنفد

 ومن إجمالي .2011-2009 وفي فترة السنوات الثالث 2008 خالل الفترة المتبقية في عام المتعددة السنوات
 682مبلغ طلبات بقدم إلى االجتماع السادس والخمسين تُ، لم 2008مويل الموافق عليه من حيث المبدأ لعام الت

وتشير الوثيقة أيضا إلى أن .  بلدا19 بشرائح خاصة بمشروعات اإلزالة في ة مرتبطا أمريكيا دوالر5 764
 5 من بلدان المادة 144 ماالذي أبلغت عنه 2007االستهالك واإلنتاج من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

  . طن من قدرات استنفاد األوزون على التوالي30 581.3 و26 367.8يبلغ 

  الرصد والتقييم

 تقريرا مجمعا للمشروعات المكتملة، حلل فيه تقارير المشروعات والتقييمأعد كبير موظفي الرصد   -9
الوثيقة (ة منذ االجتماع الثالث والخمسين المكتملة التي قدمتها الوكاالت الثنائية والمنفذ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/9و Add.1 .( كما أعد التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات التعزيز
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 2009، وأعد مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام )UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8الوثيقة (المؤسسي 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10الوثيقة (

   المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددةضاستعرا

التقارير المرحلية المقدمة من الوكاالت المنفذة بالنيابة عن حكومات األرجنتين وبوتان  األمانة استعرضت  -10
، في ضوء مقترحات المشروع األصلية، )مشروعان اثنان(والصين وكولومبيا وكرواتيا وغانا وكينيا والمكسيك 

 من بروتوكول مونتريال، 7 عنها الحكومات المعنية بموجب المادة أبلغتد المستنفدة لألوزون التي وبيانات الموا
وتشتمل الوثيقة . والمقررات ذات الصلة المتخذة من جانب اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11تقدم وأبلغت األمانة أيضا عن ال.  على استعراض األمانة وتوصياتها
 االجتماع السابع واألربعين للجنة اأجهزة تكييف المباني التي وافق عليه المتعلقة بمشروعاتالالمحرز في تنفيذ 

 أمانة مرفق البيئة العالمية ومع، استنادا إلى تقارير الوكاالت المنفذة والمناقشات معها )47/26المقرر (التنفيذية 
  . UNEP/OzL.Pro./ExCom/56/11/Add.1حسبما هو مبين في الوثيقة 

  المشروعاتاستعراض 

دوالرا  104 943 767 ، وأنشطة تصل قيمتها إلىاتتلقت األمانة اتفاقات متعددة السنوات، ومشرع  -11
المتعددة الجديدة ويشمل هذا المبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقات .  والخمسينالسادسجتماع االأمريكيا للنظر فيها في 

 طلبا للتمويل، تشمل شرائح سنوية 148  المبلغهذا كما يغطي. لموافقة عليها من حيث المبدأالمقدمة لالسنوات 
 الوكالة دعمشاملة تكاليف  (ادوالرا أمريكي 102 379 257 أنشطة أخرى تصل قيمتها إلى/اتعومحددة ومشر

ي تم إحالتها إلى األمانة، وصل عدد المشروعات والبرامج التمن جانب  استعراض وبعد). حين ينطبق األمر
 في المائة من إجمالي عدد طلبات التمويل التي 93.9 أو  مشروعا وبرنامجا139جنة التنفيذية للنظر فيها إلى لال

.  في المائة من إجمالي قيمة الطلبات78 دوالرا أمريكيا أو 79 853 565 تصل قيمتها إلىوتلقتها األمانة، 
الوثيقة ( خالل استعراض المشروعات تي تم نبينهااللمسائل على ا نظرة عامةوأعدت األمانة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12 ( اشتملت على مخطط وإحصاءات للطلبات المقدمة من الوكاالت المنفذة
وتتناول هذه الوثيقة إحدى مسائل السياسات . والثنائية وتقييم لرصيد األموال مقابل األموال المطلوبة في الطلبات

  .تقديم طلبات تمويل المشروعات التي لم تتم الموافقة عليها في السابقالعامة، وهي إعادة 

 ا فيهالتي يرد UNEP/OzL.Pro.ExCom/56/13، أعدت األمانة الوثيقة )د(55/13واستجابة للمقرر   -12
قة  الالزمة إلعداد األنشطة االستثمارية المتعلالتمويل التكاليف المخصص لتحديد مستويات لهيكب الخاصالمقترح 

كما قدمت األمانة نظرة عامة على الطلبات الواردة . بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وما يرتبط بها من أنشطة
من الوكاالت الثنائية، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للموافقة عليها من جانب اللجنة التنفيذية في ضوء الحد األقصى 

وتشير الوثيقة أيضا ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/14وثيقة ال (2008لمستوى التعاون الثنائي المتاح لعام 
  . مناقشة بشأن الطلبات الثنائيةتتضمنلى الوثائق ذات الصلة لالجتماعات، التي إ

  التكاليف اإلدارية 

بشأن التكاليف كوبرز - ووترهاوسبرايسشركة للتقرير المقدم من   استعراضا،55/44لمقرر عمال با  -13
وتبين الوثيقة بعض المسائل . UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19الستعراض في الوثيقة اإلدارية ويرد هذا ا

 للتكاليف اإلدارية ومسالة موحد، بما في ذلك، مسألة تحديد تعريف التنفيذيةالرئيسية كي تنظر فيها اللجنة 
   ).اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لالصندوق االستئماني 

ي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية بشأن التكاليف اإلدارية على نظر اللجنة في تكاليف الوحدة وقد يؤثر أ  -14
 فضال عن رسوم برنامج المساعدة على االمتثال ورسوم الوكالة 2011-2009 لفترة السنوات الثالث األساسية

وثيقة  في الاألساسية الوحدة تكاليفوتستعرض األمانة . لوكاالت الثنائيةإلى االمقدمة 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 التكاليف واألساسية  لبيانات ميزانية الوحدة تشتمل على استعراض، التي
 2008لتكاليف عام تقدير ، و2007 وعام 2006 يليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعامل  األخرىاإلدارية

مدى يمكن للموارد المتاحة للتكاليف اإلدارية ويشتمل التحليل على تقييم إلى أي . 2009والتكاليف المقترحة لعام 
  .2009 أن تغطي التكاليف المقترحة لعام 2009في عام 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 باإلزالة في  المتعلقةلتسيير المداوالتقامت األمانة بتجميع معلومات ذات صلة من االجتماعات السابقة   -15
، والمسائل المتعلقة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57 (لوروفلوروكربونيةالهيدروكقطاع إنتاج المواد 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةباعتبارات التكاليف المحيطة بتمويل إزالة 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/58.(  

  الصندوق المتعدد األطرافحسابات 

 التي أعدها 2007 الختامية لعام ألطرافا المتعدد قاستعرضت األمانة الوثيقة المتعلقة بحسابات الصندو  -16
وسلط الضوء على التغييرات التي حدثت منذ تقديم ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/59الوثيقة (أمين الخزانة 

 في الوثيقة 2007 و2006وترد تسوية حسابات عامي .  لالجتماع الخامس والخمسينةالحسابات المؤقت
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60.  

  فاألطرا للصندوق المتعدد 2011 والميزانية المقترحة لعام 2010 و2009المنقحتان لعامي الميزانيتان 

 فضال عن 2009 على الميزانية المنقحة لعام UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/61تشتمل الوثيقة   -17
 تكاليف  لتغطية2011، وتبين ميزانية عام 55/44 الموافق عليهما بموجب المقرر 2010ة لعام الميزانية المنقح

 لتغطية التجاوزات الخاصة بتكاليف 2008 بميزانية عام متعلقة اتوتشتمل على طلب. 2011الموظفين في عام 
 المؤتمرات الناتجة عن عقد االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية في بانكوك، في تعاقب مع اتخدم

الطلب األخر بالمبالغ غير المتكررة لتغطية تكاليف ويتعلق . اجتماعات أمانة األوزون، بدال من عقده في مونتريال
تموز / المؤتمرات في حالة انعقاد االجتماع الثامن والخمسين في يوليهاتسفر الموظفين والفارق في تكاليف خدم

  .في جنيف بدال من مونتريال

  ريال تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتمشروع

 تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع العشرين لألطراف تسلط فيه الضوء مشروع األمانة تأعد  -18
على أهم المقررات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعاتها الثالث والخمسين والرابع والخمسين والخامس والخمسين 

وسيتم تحديث التقرير فور انتهاء االجتماع السادس والخمسين ). UNEP/OzL.Pro./ExCom/56/63الوثيقة (
  .إلى االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالبعد ذلك للجنة التنفيذية إلحالته 

  التي أعدتها أمانة الصندوقالعامة الوثائق وورقات السياسات 

لنظر فيها، أعدت أمانة الصندوق الوثائق  لوالخمسين السادسمن بين الوثائق المقدمة إلى االجتماع   -19
  :التالية

  جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛ •
  أنشطة األمانة؛ •
  ؛)الخزانةباالشتراك مع أمين (حالة المساهمات والمصروفات  •
  تقرير عن األرصدة وتوفر الموارد؛ •
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   والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛2008  عاملاعمأخطط  •
 التاليةتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة من  5 المتأخرة واحتماالت بلدان المادة المشروعاتيذ حالة تنف •

  لبروتوكول مونتريال؛
متابعة للمقرر  (2011-2009 :ثالث سنواتفترة الخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لتحديث  •

 ؛)د(53/5
 التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي؛ •
 ؛2008رير المجمع للمشرعات المكتملة لعام التق •
 ؛2009مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  •
 ط تبليغ محددة؛والتقرير بشأن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشر •
 نظرة عامة على المسائل التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات؛ •
ة إلعداد األنشطة االستثمارية المتعلقة هيكل التكاليف المخصص لتحديد مستويات التمويل الالزم •

  ؛))د(55/13المقرر  (بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وما يرتبط بها من أنشطة
  التعاون الثنائي؛ •
لليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك  2008ل عام اعمأتعليقات وتوصيات حول التعديالت على برامج  •

  ؛) وثائق4(الدولي 
 واألنشطة المقدمة إلى بالمشروعات، والتعليقات والتوصيات المتعلقة روعاتالمش تقييم ورقات •

   والخمسين؛السادساالجتماع 
تقرير حول المسائل الرئيسية الناتجة عن تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث  •

 ؛)55/44المقرر  (2009-2011
  واليونيدو والبنك الدولي؛ لليوئنديبي2009األساسية لعام تكاليف الوحدة  •
 ؛2009تعليقات بشأن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  •
مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  •

 ؛)55/42و) ز(53/37المقررين (
المقرر  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلة المسائل المتعلقة باعتبارات التكاليف المحيطة بتمويل إزا •

 ؛)ز(55/43
 ؛)الخزانةباالشتراك مع أمين  (2007حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  •
 ؛)الخزانةباالشتراك مع أمين ( 2007تعليقات على البيانات المالية لعام  •
 ؛2007 و2006تسوية حسابات عامي  •
 للصندوق المتعدد 2011 والميزانية المقترحة لعام 2010 و2009الميزانيتان المنقحتان لعامي  •

 ؛األطراف
 . تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالمشروع •

  التعاون مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى

  اتفاقية بازل

 10أنها تلقت خطابا مؤرخا بنة التنفيذية في االجتماع الخامس والخمسين اللجبإبالغ  ن كبير الموظفيقامت  -20
 بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها  من األمين التنفيذي ألمانة اتفاقية2008نيسان /أبريل

زل تركز د فيما يتعلق بوضع شروط خاصة للمشروعات المقترحة من جانب األطراف في اتفاقية باعبر الحدو
 مقترح اللجنة التنفيذية في وبعد.  على المواد المستنفدة لألوزونالمحتوية إلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرةا على

 بأن المناقشات ابالغهإل التفاقية بازل ياالجتماع الخامس والخمسين، ردت كبير الموظفين على األمين التنفيذ
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دة لألوزون ال تزال جارية وأنه من السابق لألوان اتخاذ اإلجراء الذي تقترحه المتعلقة بالتخلص من المواد المستنف
  .أمانة اتفاقية بازل في الوقت الحالي

  اتفاقية روتردام

علم  كبير الموظفين رد اللجنة التنفيذية إلى نقلت في االجتماع الخامس والخمسين، ى ذلكحسبما أشير إل  -21
الخاص  RC-3/5  الموافقة المسبقة عن علم المتعلق بطلبها الوارد في المقررأمانة اتفاقية روتردام بشأن إجراء

وكمتابعة، وحيث أن رد الصندوق المتعدد . تحديد مجاالت التعاون التي قد تدعم األهداف ذات الصلة لالتفاقيةب
جتماع الرابع األطراف أدرج في وثائق االجتماع، فمن المتوقع أن تحضر كبير الموظفين، بصفتها مراقبة، اال

  .2008تشرين األول / أكتوبر31 إلى 27لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام المقرر عقده في روما، إيطاليا من 

  اليونيب

 للمشاركة في اجتماع فريق إدارة االتفاقات البيئية المتعددة ب التنفيذي لليونيالمديرتلقت األمانة دعوة من   -22
واشتملت المناقشات بين ممثلي . 2008آب / أغسطس27لتحاور من بعد يوم األطراف الذي سيعقد عن طريق ا

 والروابط 2011-2010 على برنامج عمل اليونيب للفترة والمدير التنفيذي التفاقات البيئية المتعددة األطرافا
دل الخبرات بشأن باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، وتبادل اآلراء بشأن أوجه التضافر بين هذه االتفاقات وتبا

  . ومثل الصندوق المتعدد األطراف في هذه المناقشات نائب كبير الموظفين.استبيان موظفي اليونيب

  ة العالميةئمرفق البي

 ممثل ليعمل في الفريق ترشيحاألمانة إلى بدعوة مرفق البيئة العالمية في  كبير الموظفين التنفيذيين قام  -23
 المجال اتيماويات التابع للمرفق، الذي أنشئ كجزء من عملية مراجعة إستراتيجياالستشاري التقني المعني بالك

البؤري المتعلق بالكيماويات التي يمكن أن توجه تنظيم العمل خالل الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة 
ن يتم اختيارهم من وستتكون عضوية الفريق االستشاري التقني المعني بالكيماويات من ثالثة ممثلي. العالمية

الترشيحات التي يقدمها أعضاء المجلس، وممثل واحد من أمانة االتفاقية ذات الصلة، وعضو واحد من الفريق 
 وسيعد الفريق االستشاري .ع لمرفق البيئة العالمية، وعضو واحد من أمانة المرفقباالستشاري التقني والعلمي التا

  .اويات الذي يشمل المواد المستنفدة لألوزونالتقني ورقة إستراتيجية عن قطاع الكيم

   المضطلع بهاالبعثاتوحضور االجتماعات 

   نموظفيالكبير مهام 

  )2008أيلول / سبتمبر5-4(باريس، فرنسا 

شارك كبير الموظفين في اجتماع الفريق االستشاري المعني ببرنامج المساعدة على االمتثال لمناقشة   -24
 المطلوب التركيز عليه لمساعدة البلدان النامية في تحقيق التزاماتها المتعلقة بإزالة المواد التحديات القادمة واالتجاه
  .2010المستنفدة لألوزون لعام 

  2008عام لتقييم الرصد والبرنامج عمل بالبعثات ذات الصلة 

  )2008آب / أغسطس23-20(وكاثماندو، نيبال ) 2008آب / أغسطس20-16(داكا، بنغالديش، 

استشاري بزيارة بنغالديش ونيبال فيما يتعلق بإعداد دراسات خبير م كبير موظفي الرصد والتقييم وقا  -25
وفي بنغالديش، عقد كبير موظفي الرصد والتقييم جنبا إلى . حالة للبلدين بشأن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي

اليوئنديبي في بانكوك وداكا اجتماعا مع جنب مع ممثلو برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب ومكاتب 
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المسؤولين في اإلدارات الحكومية ذات الصلة، ووحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة المشروعات، وجرت 
مع المدير العام وذلك مناقشات رفيعة المستوى بشأن عملية موافقة سريعة لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف 

وفي وقت الحق، نما إلى . د وزير البيئة والغابات، ووزير شعبة العالقات االقتصاديةووزير ومساع البيئة، لوزارة
 أجهزة  بالتوقيع على وثائق مشروع2008شرين األول ت/ أكتوبر7علم األمانة أن حكومة بنغالديش قامت يوم 

تنفيذية وعلى المرحلة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات الموافق عليه في االجتماع الثاني والخمسين للجنة ال
  .الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي الموافق عليه في االجتماع الثالث والخمسين

وفي نيبال، أجرى كبير موظفي الرصد والتقييم مناقشات مع موظفي وحدة األوزون الوطنية وممثلي   -26
  .حلقات العمل بشأن الخدمة والجمعيات والمستوردين وموظفي مشروع اليوئنديبي

  مهام الموظفين اآلخرين

حضر أحد كبار موظفي البرامج االجتماع األول من االجتماعات المشتركة لشبكة موظفي األوزون لبلدان   -27
أفريقيا الناطقة باللغة اإلنكليزية وقدم عرضا عن التقدم نحو تنفيذ مشروعات الصندوق المتعدد األطراف في 

وقدم عرضا أخر عن حالة التقارير .  والخمسين للجنة التنفيذيةالخامسع المقررات الرئيسية لالجتماعن المنطقة و
عبر عن التقارير البرامج القطرية شكل اإلبالغ عرض يتعلق ب بشأن تنفيذ البرامج القطرية اشتملت على المرحلية
 من خالل آلية إمكانيات التمويل المشتركبمن اليوئنديبي والبنك الدولي وأحيط كبير الموظفين علما . االنترنت

  .التنمية النظيفة، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق االستثمار الخاص بالكربون التابع للبنك الدولي

  )2008أيلول / سبتمبر23-16(طوكيو، اليابان، 

 نظمتها حكومة  كبير الموظفين حلقة عمل بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزوننائبحضر   -28
. ، نتائج دراسة المنظمة بشأن التخلص من هذه الموادICF International، بموافقة من منظمة اليابان، وقدم فيها

وقدم ) 2008أيلول / سبتمبر22-21( حلقة العمل، حضر اجتماع شبكة موظفي األوزون في شرق آسيا وبعد
وأجرى . القطريةعروضا بشأن مقررات اللجنة التنفيذية األخيرة ذات الصلة ومتطلبات اإلبالغ عن البرامج 

فيما يتعلق باالستخدام " السوق خارج البورصة" ومع سوق شيكاغو لتبادل حقوق االنبعاثات الكربونيةاتصاالت مع 
 وإزالة المواد نالمحتمل لآلليات القائمة على السوق لتمويل عمليات التخلص من المواد المستنفدة لألوزو

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  )2008أيلول / سبتمبر26-22(نيروبي، كينيا 

الصندوق مع المساعد التنفيذي المعاون  إدارة شؤونو بالشؤون اإلدارية المعني نموظفيالسافر كبير   -29
والموظف المعاون المعني بشبكة المعلومات إلى مقر اليونيب في نيروبي إلجراء مناقشات مع ممثلي معهد قطر 

 والمعارض ومع منظم الحدث لحكومة قطر، وذلك بشأن متطلبات لتطوير االجتماعات والمبادرات والمؤتمرات
لالجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية في الدوحة الذي الالزمة الهياكل األساسية من تكنولوجيا المعلومات 

 فضال عن االحتياجات من التدريب للموظفين والمشاركين فيما يتعلق بنظام االجتماع ورقسيعقد بدون 
 لعقد كل من االجتماعين السادس ةالالزموجرت مناقشات بشأن المتطلبات اللوجيستية المحددة  .كترونياإلل

كبير الموظفين المعني بالشؤون اإلدارية  تشاوركما . والخمسين واجتماع أمانة األوزون لبروتوكول مونتريال
مم المتحدة في نيروبي فيما يتعلق بتقديم مع ممثلي قسم خدمات المؤتمرات التابع لمكتب األوشؤون إدارة الصندوق 

وباإلضافة إلى . الجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذيةإلى ا الدعمخدمات الترجمة الشفهية وغيرها من خدمات 
 ةالمتحداليونيب ومكتب األمم المعنيين في  نموظفيال المسائل اإلدارية المختلفة مع لمناقشةذلك، أتيحت لها الفرصة 

  .روبيفي ني
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  )2008كانون األول / أكتوبر30-27(سانتو دومينيغو، جمهورية دومينيكا 

 الرئيسي لشبكة موظفي األوزون المشتركسوف يحضر أحد كبار موظفي إدارة البرامج االجتماع   -30
تقديم أحدث  من أجل ألمريكا الالتينية والمناطق دون اإلقليمية الناطقة باللغة اإلنكليزية في منطقة البحر الكاريبي

، وال سيما المقررات ذات الصلة بإعداد خطط نإلى المشاركيالمتعلقة بأخر مقررات اللجنة التنفيذية المعلومات 
  .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإزالة هذه المواد

  

   بالموظفينالمتعلقة المسائل

 اللجنة في اجتماعها الرابع ايدة التي وافقت عليه بالوظائف الجداتخذت اإلجراءات التالية فيما يتعلق  -31
، فسيتم شغلهما P-3فئة من الوفيما يتعلق بوظيفتين جديدتين ). 54/44المقرر  (2008آذار /والخمسين في مارس

وكما تم إبالغ االجتماع الخامس والخمسين، اتخذت . الوظيفةعلى أساس ترتيبات قصيرة األجل رهنا بتصنيف 
 من نيروبي لديه خبرة واسعة في مجال استعراض P-3رة إلجراء نقل جانبي لموظف من الفئة األمانة المباد

 وُأعلن . على أساس ترتيب تعاقدي قصير األجلP-3وسيتم شغل الوظيفة األخرى من الفئة . وتنسيق المشروعات
بالتصنيف واإلعالن وتم شغلهما أيضا على أساس مؤقت، رهنا   محلياG-6عن الوظيفتين الجديدتين من الفئة 

  .منظومة األمم المتحدةالخاص ب غاالكسيعنهما من خالل النظام 

 نائب كبير الموظفين، السيد شنغ شويو النج، حتى بخدماتواستطاعت األمانة أيضا االحتفاظ   -32
أشهر من ة عبس استثنائية لتمديد عقده لما بعد سن المعاش بةوتم الحصول على موافق .2008كانون األول /ديسمبر

 وظيفة نائب كبير الموظفين لن يبدأ إال في رفع فئةمقر األمم المتحدة وبدعم من المدير التنفيذي لليونيب، حيث أن 
 D-1 إلى فئة P-5 وال يزال العمل جاريا بشأن رفع توصيف وظيفة نائب كبير الموظفين من فئة .2009عام 

  .P-3إلى  P-2ورفع فئة وظيفة المعاون التنفيذي المساعد من 

  . لبعض موظفيهاللغاتكما واصلت األمانة تقديم دورات داخلية   -33
  

   الجتماعات اللجنة التنفيذيةالتحضير

ومنتجع فندق  والخمسين للجنة التنفيذية، المقرر عقده في السادساتخذت ترتيبات لوجيستية لالجتماع   -34
 خطابات الدعوة ألعضاء اللجنة التنفيذية إرسالوتم . 2008 تشرين الثاني/نوفمبر 12 إلى 8، من شيراتون الدوحة

، لليونيب لألطراف، ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ، والمدير التنفيذي العشرينورئيس هيئة مكتب االجتماع 
وتم االنتهاء من اتفاق الحكومة . والمنظمات غير الحكومية التنفيذي ألمانة األوزون، والوكاالت المنفذة واألمين
 دوالر أمريكي لتغطية فارق التكاليف بين عقد 300 000تضيفة مع حكومة قطر وتم التفاوض بشأن مبلغ المس

  .االجتماع في الدوحة بدال من مونتريال

  عالميةاإلنشطة األ

تقارير  (www.multilateralfund.org)  للصندوق المتعدد األطرافنشرت على موقع اإلنترنت العام  -35
ليزية، ك باللغات العربية، واإلن وموجز الحق لالجتماع ونشرة إعالميةخمسين للجنة التنفيذية والالخامساالجتماع 

وثائق اليحتوي على على شبكة االنترنت الداخلية  والخمسين السادسأنشئ موقع لالجتماع و. والفرنسية، واإلسبانية
 جميع الوثائق المعدة للتوزيع العام على كما نشرت.  والخمسينسادساالجتماع الالمتعلقة بلوجيستية المعلومات الو

  . العامالويبموقع 
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واستعرضت األمانة قواعد البيانات والوثائق والمبادئ التوجيهية التشغيلية التالية وقامت بتحديثها لالجتماع   -36
  : السادس والخمسين

  

  ؛2008 تموز/يوليه الموافق عليها حتى اتعوقائمة بالمشر •
  ؛2008 تموز/لبرامج القطرية حتى يوليه ااتموجزمتعلقة ب ورقات •
  .2008 تموز/حتى يوليه التوجيهية، والمعايير والمبادئ، واإلجراءات،  العامةالسياسات •

  

---  
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LETTER FROM THE FUND SECRETARIAT TO OTHER INSTITUTIONS 
IN RESPONSE TO DECISION 55/43(i) 

 
        29 September 2008 
 
Dear ....., 
 
 The Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol (Multilateral Fund) is a 
major UN environmental funding institution, replenished through contributions from industrialized 
countries that are Party to the Montreal Protocol by, on average, US $150 million per year on a 
three-yearly basis.  The Multilateral Fund provides assistance to more than 140 developing countries to 
meet specific and quantifiable targets set by the Montreal Protocol for the complete phase-out of the 
consumption of certain chemicals that deplete the ozone layer. 
 
 At their 19th Meeting in September 2007, the Parties to the Montreal Protocol agreed an 
accelerated phase-out schedule for one widely used group of ozone depleting substances, namely HCFCs.  
In taking this decision the Parties mandated the Multilateral Fund and its Executive Committee to give 
priority to projects and programmes that focus on alternatives that also minimize other impacts on the 
environment, including on climate and energy use.  At its 55th Meeting in July this year, the Executive 
Committee requested the Fund Secretariat to approach other institutions with the objective of identifying 
individual, regional or multilateral funding mechanisms that might be suitable and compatible as sources 
for timely co-financing to top up Multilateral Fund ozone funding in order to achieve additional climate 
benefits. 
 
 Based on the above, I would like to explore whether your institution would be interested in 
discussing the potential for collaborative projects to address both climate and ozone depletion.  These 
projects would aim to achieve a reduction in energy consumption and related CO2 emissions as well as 
reducing the emission of industrial greenhouse gases in developing countries, while at the same time 
eliminating the use of ozone depleting substances as per the mandate of the Multilateral Fund. 
 
 In the brief note enclosed with this letter I have compiled for your information some facts 
regarding our institution, our new tasks, and the opportunities I recognize for collaboration on a 
project-level basis.  In addition, I have enclosed a brochure called “Creating a real change for the 
environment”, which might provide you with some insight into our organization beyond the content of the 
enclosed concept note.  While further information is also available on our website 
www.multilateralfund.org, you are also very welcome to contact me for any specifics needed. 
 
 At the present point in time I would appreciate receiving a general expression of either your 
interest, or lack thereof.  This would allow us to subsequently enter into more specific exchanges of 
information to ascertain if our respective frameworks and mandates are generally compatible, how 
collaborative action could be developed, and to decide on the next steps to take. 
 
 I am looking forward to your reply, if possible by 17 October. 
 
        Sincerely yours, 
 
 
        Maria Nolan 
        Chief Officer 
 
Enclosures 
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Addressees of the Multilateral Fund Secretariat’s Letter dated 29 September 2008 
 

 
Ms. Monique Barbut 
CEO and Chairperson 
Global Environment Facility (GEF) 
1818 H Street , NW, MSN G6-602 
Washington, DC 20433, USA 
 
Mr. Marc-Antoine Martin 
Secrétaire Général 
Fonds Français pour l'Environnement Mondial 
Agence Française de Développement 
5, rue Roland Barthes 
75598 Paris, Cedex 12, France 
 
Mr. Jean-Michel Severino 
Directeur Général de l’Agence Française de Développement 
  et Président de Proparco 
5, rue Roland Barthes 
75598 Paris, Cedex 12, France 
 
Ms. Joelle Chassard 
Manager 
Carbon Finance Unit, Environment Department 
Sustainable Development Vice-Presidency 
The World Bank 
1818 H street NW 
Washington DC 20433, USA 
 
Mr. Daniele Ponzi 
Acting Head 
Gender, Climate Change and Sustainable Development Unit 
African Development Bank 
BP. 323 1002  
Tunis Belvedère, Tunisia  
 
Mr. Roberto Vellutini 
Manager, Infrastructure and Environment Sector 
Inter-American Development Bank 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577, USA 
 
Mr. Terry McCallion 
Director, Energy Efficiency and Climate Change  
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN, United Kingdom 
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BRIEF NOTE PREPARED BY THE MULTILATERAL FUND SECRETARIAT  

(Letter dated 29 September 2008 on potential of co-financing) 
 
 The Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol was established in the 
year 1991 with the purpose of phasing out ozone depleting substances (ODS) in presently more than 140 
countries.  During its successful operation over the past 18 years, US $2.3 billion in funding was 
approved, and the phase-out of more than 250,000 tonnes of annual consumption of such ODS was 
achieved. While it was known that there are strong links to the mitigation of climate change, the 
magnitude of achievements in this regard became clear only recently. The Multilateral Fund is probably 
the funding mechanism that has achieved the highest level of reduction in use and probable consequent 
reduction in emission of greenhouse gases, estimated to be in the order of 1,050 million tonnes of CO2 
equivalent per year.  
 
 This figure is based solely on the fact that many ODS are also powerful greenhouse gases, and 
their replacements might or might not have lower greenhouse warming potential (GWP).  The difference 
between the GWP of the ODS and the replacement selected is the basis for the above given figure for CO2 
emission savings.  The reductions have been achieved through the work of several implementing agencies 
of the Multilateral Fund (principally UNDP, UNEP UNIDO and World Bank), which were funded 
predominantly on a grant basis to carry out a wide range of projects.  The work of the Multilateral Fund 
has now entered into a new phase dealing with substances of a shorter atmospheric lifetime. In this phase, 
while some ozone-friendly replacements are benign to the climate, others are similarly or sometimes even 
more potent green house gases than the substances to be replaced; this affects the possible climate impact 
of the work of the Multilateral Fund significantly.  
 
 The total figure for annual consumption of such ODS in developing countries - being an 
approximation of future annual emissions - is in the order of 360,000 metric tonnes, representing 550 
million tonnes of CO2 equivalent per year. The Multilateral Fund will over time address the consumption 
of these substances up to their complete phase-out. Based on the mandate of the Fund, the alternatives 
have to be primarily chosen to have no effect on the ozone layer, taking into account their applicability 
and their costs. In particular cost considerations might therefore prove in many cases to be a significant 
barrier to the use of the most climate friendly technologies. 
 
 The substances of shorter atmospheric lifetime to be phased out now are often used for 
manufacturing insulation foam and to provide refrigeration. Almost all companies manufacturing such 
equipment in developing countries are directly supported in their transition to a non-ODS technology.  
Other typical activities facilitate the gradual non-availability of the substances, and the necessary upgrade 
of service technicians’ capabilities and the facilities used. The track record of the Multilateral Fund is 
excellent for ensuring the broad success of such undertakings both on a project-by-project as well as on a 
country-wide basis.  
 
 Refrigeration and foam insulation is very closely linked to energy consumption. While foam 
insulation is particularly important for building heating efficiency, refrigeration is very prominent as a 
consumer of electricity in developing countries. The IEA estimated that through the use of energy 
efficient air conditioners, the electricity consumption in China’s warmer provinces could be reduced by 
260 TWh, leading to reduced emissions of CO2 by up to 216 million tonnes until the year 20201. It seems 
sensible and relatively easily possible to combine the conversion of manufacturers to non-ODS 

                                                 
1 Energy Efficiency of Air Conditioners in Developing Countries and the Role of CDM; Satoru Koizumi, 
International Energy Agency, November 2007 
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technology with technology upgrades such as improving the quality of insulation and the energy 
efficiency of refrigeration equipment. It appears that only limited additional resources would be required 
since the predominant part of project management, outreach and contractual costs have to be funded only 
once. Again, the Multilateral Fund has an excellent track record in controlling and optimizing these costs.  
 
 The funding provided to the Multilateral Fund is approved by the Meeting of the Parties of the 
Montreal Protocol.  The Parties to the Protocol have indicated their strong desire to support mitigation of 
climate change through projects supported by that Fund, while at the same time there is no mandate to 
spend additional funds for mitigation of climate change. The Multilateral Fund is scheduled to be 
replenished in November of this year, with an assumed volume of between US $350 to 500 million for the 
triennium 2009-2011. 
 
 Due to the prescriptive and sanction-supported character of the Montreal Protocol, as well as due 
to the support through this funding institution, the use of CFCs has been reduced from more than 260,000 
tonnes to 30,000 tonnes (2007) and will be essentially eliminated in 2010 in a very broad user base.  At 
the same time, import controls on ODS and other administrative measures have been established and are 
effectively supervised and verified.  The group of substances now to be addressed is likely to enjoy a 
similar success, and it would be very unfortunate not to take the opportunity offered to maximize the 
positive climate impact by enhancing projects to enable these impacts to be addressed. 
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REPLIES RECEIVED FROM THE INSTITUTIONS EXPRESSING INTEREST IN 

DISCUSSING THE POTENTIAL FOR COLLABORATIVE PROJECTS TO ADDRESS BOTH 
CLIMATE CHANGE AND OZONE DEPLETION 

 
 
Email received from the Inter-American Development Bank 
 
 
7 October 2008 
 
 
Dear Ms. Nolan, 
 
In response to your letter, this is to express IDB's interest in discussing possible collaborative efforts to 
address climate change and ozone depletion with your Secretariat. 
 
 
Sincerely yours, 
 
Roberto Vellutini 
Manager, Infrastructure and Environment 
Inter-American Development Bank 
(202) 623-2159 
robertov@iadb.org 
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