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  بروتوكول   عشر لألطراف في التاسعاالجتماع  
   المستنفدة لألوزونمونتريال بشأن المواّد

 2007 سبتمبر/ أيلول 17-21، مونتريال
  * من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى6لبند ا

  تقرير مقّدم من رئيس اللجنة التنفيذية
  ونتريال عن عمل اللجنة التنفيذيةللصندوق المتعّدد األطراف لتنفيذ بروتوكول م

  وأمانة الصندوق المتعّدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق
 

  تعدد األطراف لتنفيذمالتقرير اللجنة التنفيذية للصندوق 
 ألطرافلبروتوكول مونتريال إلى االجتماع التاسع عشر 

  

  مقدمة

 مونتريالمتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول التتطلب 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 ذلك اللجنة التنفيذيةالذي يشمل األنشطة التي اضطلعت بها التقرير، 
يحتوى المرفق األول على جداول لبيانات عن الموافقات على : ويشمل التقرير ثالثة مرفقات. المطلب

 2004 عام  واستعراضفي تقييمالمشروعات؛ ويحتوى المرفق الثاني على تقرير تقييم تنفيذ التوصيات الواردة 
استخدامها  التي تم (HCFC)  الهيدروكلوروفلوروكربونآللية المالية ويبين المرفق الثالث مقادير استهالكل

  .تدريجيا

 10-6 في نيودلهي في الفترة للجنة التنفيذيةوخالل الفترة قيد االستعراض، عقد االجتماع الخمسون   2
. 2007مارس / آذار23- 19ن في مونتريال في الفترة وجتماع الحادي والخمس واال2006نوفمبر /تشرين الثاني

اللجنة  اجتماعاتوترد تقارير . 2007يولية / تموز27-23واالجتماع الثاني والخمسون في مونتريال في الفترة 
 (UNEP/OzL.Pro/50/62) - UNEP/OzL.Pro/51/46 في الوثيقتين التنفيذية

متعدد األطراف الويب الصندوق وتتاح على موقع  التوالي على ) UNEP/OzL.Pro/52/55 و
www.multilateralfund.org. 

 
  ـــــــــــــــــــــــ
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نفيذية ن للجنة التعشر لألطراف، حضر االجتماع الخمسي لالجتماع السابع XVII/44وطبقا للمقرر   3
ممثلين كوبلجيكا والجمهورية التشيكية وإيطاليا واليابان والسويد والواليات المتحدة األمريكية، ) الرئيس(أستراليا 

 من بروتوكول مونتريال، وحضرت البرازيل وبوروندي 5 من المادة 1 غير العاملة بمقتضي الفقرة األطرافعن 
 ىالعاملة بمقتضممثلين عن األطراف كوزامبيا، ) الرئيس(لسورية وغينيا والهند والمكسيك والجمهورية العربية ا

 Lesleyوالسيدة ) الجمهورية العربية السورية(، وتراس االجتماع السيد خالد القاللي 5 من المادة 1الفقرة 
Dowling) كنائب للرئيس) أستراليا.  

و الثاني ن  الحادي والخمسينيراف، حضر االجتماع لالجتماع الثامن عشر لألطXVIII/2 وطبقا للمقرر  4
 والجمهورية التشيكية وإيطاليا واليابان والسويد والواليات المتحدة) الرئيس( بلجيكا وكندا للجنة التنفيذيةوالخمسين 

) نائب الرئيس( الصين وغينيا ت وحضر5 من المادة 1كممثلين عن األطراف غير العاملة بمقتضي الفقرة 
 من المادة 1 الفقرة ىالعاملة بمقتضواي كممثلين عن األطراف غويا والسودان وأرلمكسيك وسانت لوسواألردن وا

) غينيا( Elhaj Mamadou Nimagaوالسيد ) كندا (Philippe Chemouny السيد االجتماعين، وترأس 5
  .، كبير موظفي الصندوق، كأمين سر في جميع االجتماعاتMaria Nolanوعملت السيدة . كنائب للرئيس

  مسائل اإلجرائيةال  ألف

  تصال لمناقشة دراسة بشأن معالجة المواد المستنفدة لألوزونفريق ا 1

أنشأ االجتماع الخمسون فريق اتصال، مع ممثل أستراليا كميسر، لمناقشة مشروع اختصاصات دراسة   5
داد تعلق بجمع واسترت لالجتماع الثامن عشر لألطراف XVIII/9 وعلى ضوء المقرر 49/36بموجب المقرر 

ويجرى مناقشة التقدم المحرز بشأن .  غير المطلوبةالمواد المستنفدة لألوزونوإعادة تدوير واستعادة ونقل وتدمير 
  . لهذا التقرير80 و79معالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة في الفقرتين 

ة االستنشاق بالجرعات المقننة  في إنتاج أجهزCFCفريق اتصال بشأن تمويل القضاء التدريجي على استهالك  2
  والحاجة إلى استراتيجيات انتقالية

مع ممثل المكسيك كميسر، لمناقشة  فريق اتصال، اللجنة التنفيذيةفي اجتماعها الحادي والخمسين، أنشأت   6
نة  في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقن(CFC)  الكلوروفلوروكربونتمويل القضاء التدريجي على استهالك
 XVII/14 في سياق خيارات لتناول حالة البلدان المشار إليها في المقرر والحاجة إلى استراتيجيات انتقالية
  . أدناه82وترد نتائج مداوالت فريق االتصال في الفقرة . لالجتماع السابع عشر لألطراف

  فريق ستوكهولم  3

مية لفريق استوكهولم لدعم بروتوكول استمع االجتماع الخمسون إلى تقرير عن المناقشات غير الرس  7  
وعمل الفريق كمنتدى غير رسمي يمكن فيه للخبراء واألطراف المهتمة األخرى أن تعبر بحرية عن . مونتريال

، أعرب الفريق عن 2006يولية /وفي اجتماعه المعقود في تموز. آرائها الفردية بشأن المسائل المتعلقة باألوزون
 وشدد على أهمية  في البلدان الناميةHCFC-22طئة التي قد تؤدى إلى زيادة إنتاج قلقه الخاص بالحوافز الخا

  .مواصلة تطوير أساس علمي وتقني لمقررات السياسة

فقد أوصي الفريق . قدم استكمال عن االجتماع الثالث لفريق ستوكهولم في االجتماع الحادي والخمسين  8  
 ينظر فيه في االجتماع التاسع عشر HCFCير الرقابة الحالية على بأن الوقت قد حان لتقديم مقترح لتعديل تداب

 بشان تدابير الرقابة لألطراف بطلب تقييم 2007ويسمح اتفاق في عام . 2007سبتمبر /لألطراف في أيلول
 كجزء من دراسة تجديد الصندوق المتعدد 5لتكاليف المرتبطة بالتزامات األطراف العاملة بمقتضي المادة ا

  .2011-2009 للفترة األطراف
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  .عقد اجتماع غير رسمي لفريق ستوكهولم على هامش االجتماع الثاني والخمسين  9  

   في األرجنتينCFCفريق االتصال بشأن مقترح لالسراع بالقضاء التدريجي على إنتاج   4

 5ي المادة أنشأ االجتماع الثاني والخمسون فريق اتصال غير رسمي يتألف من أربعة بلدان عاملة بمقتض  10  
، هي كندا 5من البروتوكول، الصين وغينيا والمكسيك وأوروجواي وأربعة بلدان غير عاملة بمقتضي المادة 

وإيطاليا والسويد والواليات المتحدة األمريكية، مع ممثل أمانة األوزون كمراقب، لمناقشة مقترح البنك الدولي 
 46وتظهر نتائج مداوالت فريق االتصال في الفقرة . نتين في األرجCFCلالسراع بالقضاء التدريجي على إنتاج 

  .أدناه

  المسائل المالية  باء

   والصرفالمساهماتحالة  5

نقدية المدفوعات المتعدد األطراف، بما في ذلك ال، بلغ مجموع دخل الصندوق 2007 يولية/تموزحتى   11
 دوالر 2 283 979 096 ودخل متنوع بةالمكتسفوائد الثنائية والمساهمات المحتفظ بها والصرف الوأذونات 

وبلغ الرصيد .  دوالر أمريكي2.201.140.465الموارد، أمريكي، وبلغ مجموع المخصصات، بما في ذلك 
  . دوالر أمريكي82 838 630مقدار  2007 يولية/تموزالمتاح حتى 

  : مقابل التعهدات كما يليللمساهماتالتوزيع السنوي بذلك يكون و  12

  مقابل التعهداتللمساهماتوي التوزيع السن

 المتعهد بها المساهمات السنة
  األمريكيةبالدوالرات

مجموع المدفوعات 
  األمريكيةبالدوالرات

التعهدات غير /المتأخرات
 المسددة بالدوالرات

 األمريكية

1991-1993 234,929,241210,359,13924,570,102 

1994-1996 424,841,347393,465,06931,376,278 

1997-1999 472,567,009434,088,53538,478,474 

2000-2002 440,000,001429,113,77110,886,230 

2003-2005 474,000,001460,465,87013,534,130 

2006 133,466,667101,308,268,32,158,399 

2007* 133,466,66764,795,90668,670,761 

 **2,313,270,9332,093,597,558219,674,374 المجموع

  .هذا الرقم ال يشمل أي مساهمات مختلف عليها   ** .2007 يولية/تموزحتى : مالحظة*
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   2008- 2006الفوائد المتحصلة خالل فترة الثالث سنوات  6

دوق ـن الصنـات أميـة في حسابـوع الفوائد المسجلـ، بلغ مستوي مجم2007 يولية/تموزحتى   13
  .2008-2006 دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات 16 971 770

  المساهمات الثنائية 7

أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا  خالل الفترة قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات  14
ن الثنائي منذ  مجموع التعاوويبلغ.  دوالر أمريكي5 370 183بلغ مجموعها ي مساعدة ثنائية باعتمادوسويسرا 

) باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة (دوالر أمريكي 119 474 027متعدد األطراف البداية أمانة الصندوق 
 وشمل مدى المشروعات الثنائية الموافق عليها، من بين جملة . في المائة من المبالغ الموافق عليها5مثل حوالي ي

 ونقل التكنولوجيا للقضاء التدريجي على واد المستنفدة لألوزونالم و CFCأمور، خطط القضاء التدريجي على 
 مركزا على قطاع التبريد وخطط نهائية CFCبروميد الميثيل وخطط وطنية للقضاء التدريجي على استهالك 

لقطاعي االستهالك والخطط القطاعية للقضاء التدريجي ) المجموعة األولي(إلدارة القضاء التدريجي للمرفق ألف 
 في قطاع المذيبات المواد المستنفدة لألوزونومشروع شامل للقضاء النهائي على رابع كلوريد الكربون نتاج واف

  . جمارك أمريكا الالتينيةالتطبيق في وشبكة لألوزون  الوطنيةوحدةالودعم 

ة ، أن يخطر األطراف بأن الطلبات الثنائي)أ (49/19قرر االجتماع الخمسون، عمال بموجب المقرر   15
 2006 في المائة من مخصصات المساهمات للوكاالت الثنائية لعام 20أللمانيا وسويسرا قد تجاوزت نسبة 

وبناء على ذلك، قرر االجتماع الحادي والخمسون أن يخطر األطراف بمستوى المساهمة ). 50/16المقرر (
نشطة المقترحة في خطة أعمال عام نظرا ألن األ) 51/20المقرر  (2008الثنائية المعينة لمساهمة ألمانيا لعام 

 2007 الستيعاب أنشطة ألمانيا في عامي نوالحظ أ.  أللمانيا تتجاوز مساهمتها الثنائية2008 وعام 2007
على تمويل وافقت الهند  ، 2008- 2006 في المائة من مخصصات فترة الثالث سنوات 20في نطاق ، 2008و

  ).51/6المقرر  (2009ضاء التدريجي للهند في عام  للخطة الوطنية للق2008جزء من شريحة عام 

  مسائل متعلقة بالمساهمات 8

  المساهمات المتأخرة

غ ـ مبل2007-1991رة ـن الفتـة عـرات المتراكمـخأت المتـ، بلغ2007 يولية/تموزى ـحت  16
صادات التي باالقت دوالر أمريكي 110 089 984ومن هذا المبلغ، يرتبط مبلغ . دوالر أمريكي 374 674 219

.  ببلدان من غير التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالدوالر أمريكي 109 584 390تمر بمرحلة انتقال ومبلغ 
 .دوالر أمريكي 68 670 760 مبلغ 2007وبلغت المساهمات غير المسددة لعام 

  
   في الوقت المحدد تسديد البلدان المشاركة

 عن القلق بشان اللجنة التنفيذية والخمسين، أعرب أعضاء في كل من االجتماعين الخمسين والحادي  17
كافية المواد الوالحظ االجتماع الحادي والخمسون بشكل خاص االفتقار إلى السيولة و. التأخر في دفع التعهدات

 50/1المقرران ( يقترب بسرعة 2010لتسمح بالموافقة على مشروعات، وخاصة أن الموعد النهائي لعام 
 مثلت 2007يولية / التي وردت في تموز2007ظ االجتماع الثاني والخمسون أن تعهدات عام  والح).51/2و

أعلي نسبة مئوية سجلتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني للسنة، ويرجع هذا إلى األطراف التي قدمت مساهمتها 
يونية من كل سنة أن /يران حز1وطلب من األطراف غير القادرة على دفع مساهماتها بحلول . 2007عن عام 

تخطر أمين الخزانة بوعد التسديد خالل السنة المالية؛ وطلب من األطراف المساهمة أن تحاول تقديم مساهماتها 
  ).52/1المقرر (نوفمبر من السنة / تشرين الثاني1في موعد ال يتجاوز 
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 أذونات الصرف
  

نقد في الصندوق وتقاعس الوكاالت المنفذة عن عند تناول قلق أمين الخزانة بشأن المستوى المنخفض لل  18
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 األطراف 

 مشاكلف إلى أقصي حد لتلبية طلب أمين الخزانة باالسراع بصرفها للتخفيف من مواصلة استخدام أذونات الصر
، شجع االجتماع الحادي والخمسون 2010-2009وفي سياق التجديد للفترة وفضال عن ذلك، . التدفق النقدي

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

  مساهمة حكومة الهند

 لتغطية تكاليف استضافة االجتماع دوالر أمريكي 130 000وافقت حكومة الهند على المساهمة بمبلغ   19    
  . في نيودلهي، الهند، مقابل عقده في مونتريالللجنة التنفيذيةالخمسين 

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف 9

  2005ام الحسابات النهائية لع

، ونظرا لمالحظة مراجع الحسابات بأن مبلغ 2005 في الحسابات النهائية لعام االجتماع الخمسوننظر   20
 لمساهمات مطلوبة مازالت غير مسددة ألكثر من خمس سنوات، قرر أن يسترعي انتباه دوالر أمريكي مليون 82

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

  2005تسوية حسابات عام 

االجتماع  وطلب تقديم معلومات اضافية إلى 2005 تسوية حسابات عام االجتماع الخمسوناستعرض   21
والحظ أن الوكاالت المنفذة لم تتمكن من اإللتزام بنفقات المشروعات مقابل أذونات صرف . نيالحادي والخمس

وبناء على ذلك، طلب من أمين الخزانة أن . ابلة للصرف عند طلبهادون ضمان بأن أذونات الصرف كانت ق
 ئة بشأن أذونات الصرف تسليما بالمتطلبات المالية لتعكس ظروف األعمال الناشاللجنة التنفيذيةيستعرض سياسة 

كمعلومات وطلب من أمين الخزانة أيضا أن يقدم جدوال لصرف أذونات الصرف  .للصندوق المتعدد األطراف
 وبناء على ذلك، قدم سجل أذونات الصرف إلى ).50/44المقرر (فية عن حالة المساهمات والصرف اضا

  .االجتماعين الحادي والخمسين والثاني والخمسين للجنة التنفيذية كجزء من الوثيقة بشأن حالة الصندوق

   2006الحسابات المؤقتة لعام 

 وبعد تلقي توضيح يتعلق ببعض البنود 2006قتة لعام نظر االجتماع الثاني والخمسون في الحسابات المؤ  22
  ).52/45المقرر ( إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية 2006اتفق على أن تقدم الحسابات النهائية لعام 

   ألمانة الصندوق2009 و2008 و2007ميزانيات األعوام 

 وقام بتسويتها الستخدام 2007 الصندوق لعام وافق االجتماع الخمسون على الميزانية المنقحة ألمانة  23
 أيضا االجتماع الخمسونووافق . التكاليف التشغيلية لألمانة والمحافظة عليها عند نفس مستويات السنوات السابقة

 بحيث يمكن تمديد عقود 2009  ليعكس تكاليف الموظفين لعام 2009 الرواتب في الميزانية لعام عنصرعلى 
 الموافق عليه في االجتماع الثامن واألربعين، مع أخذ 2008 مرتبات الموظفين لعام عنصرس الموظفين على أسا

ووافقت اللجنة التنفيذية . 2008 في المائة في عين االعتبار مقابل مستوى عام 5معدل التضخم المعياري بنسبة 
 المستنفدة لألوزون غير تكاليف دراسة بشأن تدمير المواد دوالر أمريكي ل300 000يبلغ أيضا على تمويل 

 يحتوي على ال ،دوالر أمريكي 210 000ومبلغ ) 50/45المقرر  (80 و79و 5 تينالمطلوبة الواردة في الفقر
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 2011-2009لتغطية التقييم الشامل المستقل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالث سنوات تكاليف السفر، 
  ).26رة  الفق الىانظر) (52/42 و51/38المقرران (

  خدمات الخزانة  10

 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة دوالر أمريكي 500 000وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص سنوى قدره   24  
 لضمان دعم وظائف 5-لتقديم خدمات الخزانة واالرتقاء بوظيفة موظف إداري وإدارة الصندوق إلى الفئة ف

  ).51/39 و50/45المقرران (ندوق المتعدد األطراف الخزانة في األمانة دون تكاليف اضافية للص

 لبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 2007تكاليف الوحدة المركزية لعام  11
  والبنك الدولي

 2006 والتكاليف المقدرة لعام 2005 في استعراض التكاليف الفعلية لعام االجتماع الخمسوننظر   25
ووافق على مبلغ . 2007 لغرض الموافقة على تكاليف الوحدة المركزية لعام 2007التكاليف المقترحة لعام و

ومنظمة  برنامج األمم المتحدة االنمائي لكل من 2007 لتمويل الوحدة المركزية لعام  أمريكي مليون دوالر1,751
  ).50/27المقرر (ي للبنك الدولي  مليون دوالر أمريك1,58 ومبلغ األمم المتحدة للتنمية الصناعية

   2011- 2009تقييم شامل مستقل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالث سنوات  12

تقييم شامل مستقل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالث رخصت اللجنة التنفيذية لألمانة االضطالع ب  26
واعتمد . 2008 في عام للجنة التنفيذيةجتماع األول  وتقديم تقرير باستنتاجاتها إلى اال2011-2009سنوات 

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 لزم فيمن بين جملة أمور، 

 تم إخطار االجتماع الثاني والخمسين أن ميزانية الدراسة التحليلية للتقييم ).51/38 و50/27المقرران  (األمر
 وأن من دوالر أمريكي 60 000الشامل المستقل تجاوزت المبلغ المحدد في االجتماع الحادي والخمسين بحوالي 

بعد االستماع لشروح من األمانة، تم االتفاق و.  لتكاليف السفر ذات العالقةدوالر أمريكي 35 000المطلوب مبلغ 
  ).23انظر الفقرة ) (52/42المقرر (على المبلغ المطلوب 

  ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال 13

 الواردة في برنامج 2007لعام  برنامج المساعدة على االمتثال  ميزانيةوافق االجتماع الخمسون على  27
 في المائة 8 زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة دوالر أمريكي 8 003 000يئة بمبلغ عمل برنامج األمم المتحدة للب

االجتماع الثاني  ووافق ).50/26المقرر (وتخضع الموافقة لعدد من الشروط . دوالر أمريكي 640 240تبلغ 
، على االمتثالبرنامج المساعدة  لسنة واحدة فقط لميزانية دوالر أمريكي 200 000 على مبلغ اضافي والخمسون

، لحلقات عمل إقليمية بشان أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة للجنة التنفيذية االجتماع الخمسونالموافق عليه في 
  ).52/29المقرر ( كجزء من أنشطة الشبكات 5في البلدان العاملة بمقتضي المادة 

  تخطيط األعمال وإدارة الموارد  جيم

  2006خطط األعمال لعام  14

 مع القلق أن بعض المشروعات تتطلب االمتثال، وردت في خطط أعمال االجتماع الخمسونحظ ال  28
 اللجنة التنفيذيةوبعد االستماع لشروح الوكاالت المنفذة، طلبت . ، لم تقدم إلى االجتماع2006وكاالت منفذة لعام 

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

  ).50/3المقرر  (التنفيذية
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  2006تقييم خطط األعمال لعام   15

 في المائة من أهدافها بينما 75 قد حققت 2006 أن الوكاالت في عام االجتماع الثاني والخمسونالحظ   29  
وتم إخطار اللجنة أيضا بنتائج التقييم الكيفي ألداء الوكاالت المنفذة من قبل . 2005 في المائة في عام 82كان رقم 

ونظرا .  في المائة يعتبر مرضي جدا أو مرضي91 إلى 85الوحدات الوطنية لألوزون، الذي بين أن األداء بنسبة 
برنامج األمم  لبرنامج المساعدة على االمتثالاجاب على االستبيان، طلبت اللجنة التنفيذية من  بلدا فقط قد 12ألن 

، بندا عن المساعدة المقدمة 2008مايو / أن يدرج في جداول أعمال اجتماعاته التي تعقد قبل آيارالمتحدة للبيئة
  ). 52/14المقرر (الستكمال استبيان األداء الكيفي 

   2007ام خطط األعمال لع  16

 عن قلقه للعدد الكبير من المشروعات المطلوب لها االمتثال التي لم االجتماع الثاني والخمسونأعرب   30  
تقدم للموافقة عليها وقت االجتماع وطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم األنشطة المطلوبة لالمتثال في 

والحظ أيضا أن أن القيمة المقدمة ). 52/3المقرر  (نيخمس والالثالثاالجتماع  إلى 2007خطط أعمالها لعام 
 كانت أقل من القيمة في خطة أعمال الصندوق المتعدد نياالجتماع الثاني والخمسبااللتزامات الموافق عليها في 

  .دوالر أمريكي 259 899 بمبلغ 2009-2007األطراف للفترة 

موجه نحو االمتثال، أن تضع على نحو منفصل األنشطة وطلب االجتماع من األمانة، مستخدما النموذج ال  31  
المقرر (نشطة غير المطلوب لها االمتثال في آرائها وتوصياتها المقدمة إلى االجتماعات األالمطلوب لها االمتثال و

52/3.(  

   2009-2007خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  17

 للصندوق المتعدد 2009-2007ألعمال المجمعة للفترة نظر االجتماع الحادي والخمسون في خطة ا  32
ووافق االجتماع . 2009- 2007األطراف، التي تتألف من خطط أعمال الوكاالت الثنائية ومتعددة األطراف للفترة 

 للوكاالت المنفذة مع مؤشرات األداء ذات الصلة، مقدما عددا 2009- 2007منفردة للفترة أعمال أيضا على خطط 
  . قات والتوصياتمن التعلي

 التي توجز 2008-2006 في ورقة بشأن األولويات لفترة الثالث سنوات االجتماع الخمسوننظر   33
 طلب من األمانة أن تعد حيث، .احتياجات ما بعد التي حددها النموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنوات

 بعد، االجتماع الحادي والخمسونعلى ذلك، وافق وبناء . تقريرا مؤقتا لينظر فيه االجتماع الحادي والخمسون
 مليون دوالر أمريكي لمبالغ غير 61مناقشة 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 للفترة سنوات

 :تمويل اضافي لمبادرات خارج الميزانية، أي •

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

 ؛CFCمذيبات  •

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

  ألرمينيا؛خطة نهائية إلدارة القضاء التدريجييجي وإعداد خطة نهائية إلدارة القضاء التدر •

 ، على اساس كل حالة على حدة؛مؤسسيدعم  •
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استهالك 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؛

 ؛CFCدريجي على إنتاج االسراع بالقضاء الت •

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

 مكافحة االتجار غير القانوني؛ •

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

 االسراع بالقضاء التدريجي على بروميد الميثيل؛ •

  االستثمارية لبروميد الميثيل؛المشروعات غير •

 .51/34أنشطة أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، طبقا للمقرر  •

  .نياالجتماع الثاني والخمسقدم التقرير النهائي عن األولويات إلى   34

 والتخلص من HCFC على إزالة أنشطة  أيضااتفقت اللجنة التنفيذيةفي االجتماع الحادي والخمسين،   35
 في الوقت الحالي على أن يكون من المفهوم أن 2009-2007مستنفدة لألوزون من خطط أعمال الفترة المواد ال

وحثت الوكاالت الثنائية والمنفذة على زيادة . 2008 للجنة التنفيذية في عام األولتلك المسألة ستنظر في االجتماع 
ة، ـ من المواد الخاضعة للرقاب2007ق عليها لتيسير تحقيق خفض عام ـجهودها لتنفيذ المشروعات المواف

 من 2007لقضاء عليه في عام ل طن من قدرات استنفاد األوزون كان مجدوال 35 945  مقدارمالحظة أن
  ).51/5المقرر (المشروعات الموافق عليها 

 في الصين، التي بينت أن HCFCقيم االجتماع الحادي والخمسون الدراسة بشأن إنتاج واستهالك   36
وأعرب االجتماع عن القلق للنمو .  في العالمHCFC أصبحت أكبر منتج ومستهلك لـ 2005 عام الصين في

 تحتوي على نياالجتماع الحادي والخمسوقدمت أيضا وثيقة إعالمية إلى . HCFCالمطرد في إنتاج واستهالك 
 . 5املة بمقتضي المادة  في بلدان مختارة عبرنامج األمم المتحدة للبيئة نفذها HCFC عمليات مسح لـ 9نتائج 

وحددت التحدى الرئيسي المتعلق بالنمط الحالي للنمو غير المقيد والحظت الحاجة إلى أعمال لتباطء هذا قبل هدف 
  .2016التجميد بحلول عام 

برنامج األمم المتحدة  انتهي منها HCFC عمليات مسح لـ 3بأن  نياالجتماع الثاني والخمستم اخطار   37
 المستهلكين السائدين اء شكالشكل عام، استنتجت عمليات المسح أن قطاعي التبريد وتكييف الهووب. االنمائي

وأن هناك  HCFC-141b، يتبعها HCFC-22، يتبعهما قطاع الرغاوي، حيث تسوده مواد HCFCs لـ
لويات، وفي سياق التقرير النهائي بشأن األو. HCFCsحاجة إلى استراتيجيات قطرية شاملة وخطط أعمال لـ 

 للجنة التنفيذية بشأن خيارات تقييم وتحديد ني والخمسالثالثاالجتماع طلب من األمانة أن تعد وثيقة لتناقش في 
  ).52/4المقرر  (HCFCالتكاليف االضافية المؤهلة ألنشطة القضاء التدريجي على استهالك وإنتاج 

  2009- 2007: النموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنوات 18

 2009-2007 للفترة النموذج الجاري لخطة قضاء تدريجي لثالث سنوات االجتماع الخمسوناعتمد   38
، ذات 5كتوجيه مرن لتخطيط الموارد لفترة السنوات الثالثة المتطابقة وحث البلدان العاملة بمقتضي المادة 

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

 2010 وعام 2007التي حدد أنها تحتاج لمساعدة فورية لتحقيق أهداف القضاء التدريجي في البروتوكول لعام 
  ). 50/5المقرر ( حسب االقتضاء 2009-2007مال الفترة وإدراج األنشطة في خطط أع
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  انجازات الصندوق منذ بدايته  دال

  القضاء الكامل على المواد المستنفدة لألوزون 19

) باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة( مشروعا ونشاطا 5 333، تمت الموافقة على 1991منذ عام   39
 لبلدان في 1 353روعا ونشاطا في بلدان في آسيا والمحيط الهادي؛  مش2 283: ذات التوزيع الجغرافي التالي

 من في أنحاء مختلفة 265 لبلدان في أوروبا؛ 305 لبلدان في أفريقيا؛ 1 127أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي؛ 
ضاء عليها  طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد المستنفدة لألوزون يتعين الق417 302ومن مقدار  .العالم

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد المستنفدة  374 172عند تنفيذ جميع هذه المشروعات، تم القضاء على 
.  من المرفق األول تفاصيل حسب اإلنتاج واالستهالك والقطاع1ويرد في الجدول . 2006 نهاية عام في لألوزون

  :عليويرد في الجدول أدناه التوزيع القطاعي للقضاء الف

  

 تم القضاءأطنان من قدرات استنفاد األوزون  القطاعات
*عليها  

  25,216 األيروصول

  62,405 الرغاوي

  3,743 )بروميد الميثيل(مادة الدخن 

  82,513 اإلنتاج واالستهالك: الهالون

 455 مشروعات في قطاعات متعددة

  37,878 )اإلنتاج واالستهالك(عامل تصنيع كيميائي 

 34,619 وطنية للقضاء التدريجيخطط 

 76,275  اإلنتاج

  42,172 التبريد

 554 عديدة

  6,857 المذيبات

 61 المعقمات

 1,424 التوسع في التبغ

 374,172 المجموع

  .باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة*    

  

  التمويل والصرف 20

 لتحقيق القضاء التدريجي هذا 1991يذية منذ عام  عليها اللجنة التنفتيبلغ مجموع المبالغ التي وافق  40
 2 186 811 773الجارية  ولتنفيذ المشروعات االستثمارية وجميع المشروعات واألنشطة غير االستثمارية

باستثناء المشروعات  (دوالر أمريكي 213 268 690دوالر أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 مجموع مبالغ المشروعات الموافق عليها، يرد في الجدول أدناه المبالغ المخصصة ومن). الملغاة والمحولة
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  :الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائيةوكالة من والمنصرفة لكل 

  

الموافق عليها بالدوالرات  الوكالة
)1( األمريكية  

 المنصرفة بالدوالرات
)2( األمريكية  

 421,416,317 521,718,089 برنامج األمم المتحدة االنمائي

 96,919,427 124,953,774 برنامج األمم المتحدة للبيئة

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية

482,843,180 392,888,906 

 748,954,005 937,822,703 البنك الدولي

 74,139,511 119,474,027 ثنائية

 1,734,318,166 2,186,811,773 المجموع

 )باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة( 2007ية ليو/تموز  27حتى  )1(
  )باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة( 2006ديسمبر / كانون األول31حتى  )2(

  

  التمويل خالل الفترة قيد االستعراض الموافقات على  هاء

لخمسون  الخمسون والحادي واتاالجتماعا(الفترة قيد االستعراض المشروعات واألنشطة الموافق عليها خالل  21
  )للجنة التنفيذيةالثاني والخمسون و

، مع  مشروعا ونشاطا اضافيا228ى مجموع خالل الفترة قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية عل  41
 في إنتاج واستهالك المواد طن من قدرات استنفاد األوزون 25 372تدريجي على مقدار القضاء للتخطيط 

 بما في ذلك مبلغ دوالر أمريكي 140 621 292ا ـق عليهـغ الموافـمبالويبلغ مجموع ال. الخاضعة للرقابة
 : كما يليأنشطة، حسب الوكالة/ لتكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ مشروعاتدوالر أمريكي 14 753 211

المجموع بالدوالرات الدعم بالدوالرات األمريكية دوالرات أمريكية الوكالة
 األمريكية

برنامج األمم 
 2,897,65218,026,733 15,129,081 نمائيالمتحدة اال

برنامج األمم 
 959,07514,029,789 13,070,714 المتحدة للبيئة

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

 الصناعية
29,154,282 3,947,07453,101,356 

 6,314,18670,093,231 63,779,045 البنك الدولي
 635,2245,370,183 4,734,959 ثنائية
 14,753,211140,621,292 125,868,081 وعالمجم
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   2007 و2006 عامي أعمالبرامج  22

لبرنامج األمم  2006نظر االجتماع الخمسون ووافق على تعديالات على برامج أعمال عام   42
 للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، بناء على بعض برنامج األمم المتحدةالمتحدة االنمائي و

 في 2007 لعام برنامج األمم المتحدة للبيئةوتمت الموافقة على التعديالت على برامج أعمال . طالشرو
 لبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومنظمة األمم 2007برامج أعمال عام االجتماع الحادي والخمسين، مع 

المقررات ( بمشروعات فردية  والبنك الدولي، بناء على عدد من التعليقات المتعلقةالمتحدة للتنمية الصناعية
  ).26-51/21 و25-50/17 و50/15

لبرنامج األمم المتحدة  2007 على تعديالت على برامج أعمال عام نواالجتماع الثاني والخمسوافق   43
ات المقرر(  والبنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة االنمائي

  ).52/31 و 52/30، 52/26-29، 52/25، 52/23

  المشروعات االستثمارية 23

 115 623 910 اللجنة التنفيذيةمن مجموع المبالغ الموافق عليها في الفترة قيد االستعراض، خصصت   44
 ة استثماريتمشروعا  لتكاليف دعم الوكالة، لتنفيذدوالر أمريكي 8 186 897، بما في ذلك مبلغ دوالر أمريكي

المواد المستنفدة  في استهالك وإنتاج طن من قدرات استنفاد األوزون 25 324  تبلغى كمية مقدرةتقضي عل
  . من المرفق األول تفاصيل حسب القطاع2ويرد في الجدول . لألوزون

دأ ـة المبـات من ناحيـع التزامـدا، مـا جديـ اتفاق22ى ـ أيضا علةـة التنفيذيـاللجنت ـوافق  45
وتوجد تفاصيل المبالغ حسب البلد والقطاع في . ، وكذلك اتفاق واحد منقحدوالر أمريكي 15 862 561مجموعها 

  . من المرفق األول3الجدول 

  CFCاالسراع بالقضاء التدريجي على إنتاج   24

 في األرجنتين CFCاالسراع بالقضاء التدريجي على إنتاج  في مقترح االجتماع الثاني والخمسوننظر   46
الدولي إعداد مشروع اتفاق للموافقة فيما بين الدورات يشمل الخطوات الضرورية لالنتهاء من وطلب من البنك 

  ).52/47المقرر (أنشطة التفكيك المطلوبة والتحقق من إغالق اإلنتاج وحدوث التفكيك 

  األنشطة غير االستثمارية 25

  المساعدة التقنية والتدريب

 مشروعا للمسـاعدة التقنيـة والتـدريب تبـلغ 21قة على ، تمت الموافالفترة قيد االستعراضخالل   47
 لتكاليف دعم الوكالة، بحيث بلغت تكاليف دوالر أمريكي 762 865، بما في ذلك مبلغ دوالر أمريكي 9 886 365

 مشروعات المساعدة التقنية وأنشطة التدريب الموافق عليها منذ بداية الصندوق المتعدد األطراف مجموع 
لقضاء التدريجي لسنوات ا غير االستثمارية التفاقات العناصروال يشمل هذا المبلغ . دوالر أمريكي181.462.102

  .متعددة
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  الدعم المؤسسي

، بما في ذلك تكاليف دوالر أمريكي 5 956 770، تمت الموافقة على مبلغ الفترة قيد االستعراضخالل   48
ة ـاللجنات ـوع موافقـويبلغ مجم. ات الدعم المؤسسيـ، لمشروعدوالر أمريكي 245 381دعم الوكالة البالغة 

 بلدا من البلدان العاملة بمقتضي 140 لمشروعات الدعم المؤسسي في دوالر أمريكي 64 204 845 ةـالتنفيذي
 عن بعض اآلراء كانت اللجنة التنفيذيةوعند الموافقة على تمويل مشروعات الدعم المؤسسي، أعربت . 5المادة 

  .ير المتعلقة باالجتماعاتمرفقة بالتقار

  البرامج القطرية

  .  الخمسينالثاني و أو ووالخمسينلم تقدم أي برامج قطرية إلى االجتماع الخمسين أو االجتماع الحادي   49

  طلبات لتعديل المشروعات الجارية  26

تفاقات  في عدد من الطلبات لتعديل المشروعات الجارية وخاصة االاالجتماع الثاني والخمسون نظر  50
وبالرغم من عدم التقدم بطلبات لتمويا اضافي، كان للتغييرات المقترحة آثار على تخصيص . لسنوات متعددة

وطبقا للجنة التنفيذية، نظرت في كل . في االتفاقات الحاليةواستخدام المبالغ التي تمت الموافقة عليها فعال وألنشطة 
  ).22-52/18المقررات  (طلب على نحو منفصل واتخذت القرارات الضرورية

  التحقق من الخطط النهائية للقضاء التدريجي الجارية في البلدان المستهلكة لحجم منخفض 27

، أن األمانة اختارت عشوائيا بلدين للجنة التنفيذية 45/54الحظ االجتماع الخمسون، عمال بالمقرر   51
وتمت الموافقة على مبالغ للقيام . 2007رين في عام  ألول تممن الخطط النهائية للقضاء التدريجي الجاريةللتحقق 

  .في كال البلدينبمراجعة حسابية 

  اللجنة التنفيذيةالتقديمات التي ال تتوافق مع متطلبات  28

في االجتماع الخمسين، تمت مالحظة أن التقديمات غير المكتملة استغرقت وقت موظفي األمانة مما   52
ولهذا، طلب االجتماع الخمسون من األمانة أال تضمن . نظر في التقديمات المكتملةيعني عدم اتاحة الوقت الكافي لل

مشروعات أو أنشطة، حسب تاريخ انتهاء التقديم لكل اجتماع، ال تحتوي على بفي وثائق االجتماعات مقترحات 
 قائمة بجميع لتنفيذيةاللجنة اوستقدم إلى . معلومات أو عناصر ضرورية لتقديمها للنظر في احتمال الموافقة عليها

وسيجرى تنفيذ هذا الترتيب على .  في وثائق االجتماع، مع أسباب عدم إدراجهاتردالمقترحات الواردة ولكن التي لم 
  ).50/14المقرر ( شهرا 18أساس تجريبي لمدة 

  تقديم بيانات البرامج القطرية  29

البرامج القطرية وحث األمانة على توفير استمارة اإلبالغ الجديدة لبيانات  االجتماع الخمسونناقش   53
وسائل إدخال بيانات البرامج القطرية في موقع الويب، مع دليل لشرح كيفية ملء استمارة برنامج قطري جديد 

  ).50/4المقرر (لتحسين االتساق في اإلبالغ 

ة فيما يتعلق بتقديم بيانات  تأكيد المبادئ التوجيهية الحالية للجنة التنفيذياالجتماع الثاني والخمسونأعاد   54
 يتعين تقديمها مقدما بيانات تنفيذ البرامج القطريةوالحظ أن  مايو من كل سنة/ آيار1تنفيذ البرامج القطرية بحلول 

وطلبت . في آخر اجتماع من السنة واالجتماعات التالية كشرط اساس للموافقة واالفراج عن تمويل المشروعات
مساعدة على االمتثال تخصيص الوقت خالل اجتماعات شبكاته اإلقليمية من أجل تدريب اللجنة أيضا من برنامج ال

  ).52/5المقرر (اضافي بشأن النظام القائم على الويب 
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  الرصد والتقييم  واو

  تقارير انتهاء المشروعات 30

تقديم  ل، بما في ذلك جدو2006 في تقرير انتهاء المشروعات المجمع لعام االجتماع الخمسوننظر   55
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 
ميع العاملين في إعداد وتنفيذ المشروعات أن تأخذها في عين  من جاللجنة التنفيذيةمتعددة السنوات، طلبت 

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

  يرات في تنفيذ المشروعاتالتأخ 31

، فيما يتعلق  التنفيذيةاللجنة، الحظت الفترة قيد االستعراض خالل ةالمعقوداالجتماعات الثالثة في   56
 تأخيرات في التنفيذ، أن األمانة ستتخذ االجراء القائم طبقا لتقييمها للحالة التي صنفت على أن بهابالمشروعات 

، االجتماع الخمسونوالحظ . )52/15 و51/14 و50/10المقررات  (وتخطر الحكومات والوكاالت المنفذة المعنية
. وع بناء على طلب الحكومة المعنية وأيضا إمكانية وقف مشروع واحد مشرعناصرمن بين جملة أمور، نقل 

وطلب من الوكاالت المنفذة أن تقترح طرقا لتشجيع تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد بناء على رسالة بإمكانية 
  ).50/10المقرر (اإللغاء والتأكيد على أهمية أن تحقق المشروعات االمتثال 

. يخ انتهاء لمشروعين بهما تأخيرات في التنفيذ في االجتماع الحادي والخمسيناعتمدت عالمات وتوار  57
 بناء عليه العالمة لتحقيق المشروعات التي تمر اللجنة التنفيذيةوتم توفير معلومات عن المدى الذي تضع 

  ).52/15 و51/14 انالمقرر(بتأخيرات 

 المستوى مع حكومتين لحل الصعوبات الحالية  أن تعقد اتصاالت رفيعةاالجتماع الثاني والخمسونطلب   58
 ).52/15المقرر (في الحصول على موافقة الحكومة على تنفيذ مكونات مشروعات وافقت عليها اللجنة التنفيذية 

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 32

 التقديم قد قدمت  واجبة49 من تفاقات متعددة السنوات شريحة سنوية ال38 أن االجتماع الخمسونالحظ   59
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 
ة الواجب تقديمها ولم تقدم إلى االجتماع وللشرائح السنوية التي قدمت ولكن لم والوكاالت المعنية بالشرائح السنوي

 والوكاالت المنفذة ذات 5ينظر فيها لألسباب المشار إليها في الرسالة، مشجعا الحكومات العاملة بمقتضي المادة 
  ).51/11المقرر (العالقة بتقديمها إلى االجتماع الحادي والخمسين 

 لم واجبة التقديم تفاقات متعددة السنواتشريحة سنوية ال 16تم اخطار االجتماع الحادي والخمسين أن   60
  ).51/15المقرر ( إلى البلدان والوكاالت المعنيةمعتادة وقرر أن يرسل رسائل تقدم في الموعد المحدد 

متعددة واجبة سنوات تفاقات  شريحة سنوية ال39 من 14 أن االجتماع الثاني والخمسونوبالمثل، الحظ   61
 قد سحبت نتيجة الصرف المنخفض للمبالغ وواحدة نتيجة لتغيير 10لم تقدم إلى االجتماع في الوقت المحدد، وأن 

وقررت اللجنة إرسال رسائل معتادة إلى البلدان والوكاالت المعنية . في الجدول اتفق عليه على نحو متبادل
  ).52/16 المقرر(

  علقة بالرصد واإلبالغ عن االتفاقات متعددة السنواتالمسائل المت 33

ن الوكاالت المنفذة قد أشارت إلى صعوبات في نظام اإلبالغ عن الشرائح أ االجتماع الخمسونالحظ   62
متعددة بالغ عن التأخيرات في اتفاقات اإللرصد ول وقرر مناقشة مناهج مبتكرة تفاقات متعددة السنواتالسنوية ال
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 مع اللجنة التنفيذيةوفي اجتماعها الحادي والخمسين، الحظت ). 50/40المقرر (جتماعه االحق السنوات في ا
  متعددةإلبالغ، إال أن الرصد واإلبالغ عن اتفاقاتل التوحيد القياسي أن تقدما كبيرا قد تحقق نحو تحقيق االرتياح

 السنوات على  متعددةة لإلبالغ عن اتفاقاتواعتمد االجتماع استمارة جديد. السنوات مازال يثير عددا من المشاكل
أساس مؤقت ليستعرضها االجتماع الثالث والخمسون وطلب من األمانة أن تنظم حلقة عمل على هامش ذلك 

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

  ا ذات متطلبات إبالغ محددةتنفيذ المشروعات الموافق عليه 34

 في التقارير المرحلية اللجنة التنفيذية، نظرت الفترة قيد االستعراضفي جميع االجتماعات المعقودة خالل   63
 وقدمت عددا من التوصيات ذات العالقة، توجد المشروعات الموافق عليها ذات متطلبات إبالغ محددةبشأن تنفيذ 
  .52/17 و 51/16و 12/50 اتفي المقرر

  المشروعات المنتهية ذات أرصدة 35

وع ـراف مجمـدد األطـ، أعادت الوكاالت المنفذة إلى الصندوق المتعالفترة قيد االستعراضخالل   64
ويرد في الجدول .  لتكاليف دعم الوكالةدوالر أمريكي 252 795، بما في ذلك مبلغ دوالر أمريكي 2 409 140

  :لمشروعات المنتهية أو الملغاةأدناه مجموع المبالغ المعادة من ا

  

 مجموع المبالغ المعادة  الوكالة
) األمريكيةبالدوالرات(  

مجموع تكاليف الدعم 
 بالدوالرات(المعادة 

)األمريكية  
 90,879 772,887 برنامج األمم المتحدة االنمائي 
 48,827 429,603 برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية
205,094 20,411 

 92,678 748,761 البنك الدولي
 252,795 2,156,345  المجموع 

 

 والخمسون أن لدي الوكاالت المنفذة عددا من المشروعات قد صنفت على أنها الثانيالحظ االجتماع   65
وترد . 2007 يةيول/تموز حتى دوالر أمريكي 14 129 095منتهية منذ عامين وأن األرصدة المتبقية تبلغ 

 :التفاصيل في الجدول أدناه
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 بالدوالرات(األرصدة المتبقية  عدد المشروعات الوكالة 
)األمريكية   

برنامج األمم المتحدة  
 االنمائي

24 161,406 

برنامج األمم المتحدة  
 للبيئة

43 862,627 

منظمة األمم المتحدة 
  للتنمية الصناعية

8 678,677 

 12,426,385 14 البنك الدولي
 14,129,095 89 المجموع

 

  2007رصد وتقييم برنامج العمل لعام  36

دوالر  361 000 للرصد والتقييم بميزانية تبلغ 2007وافق االجتماع الخمسون على برنامج عمل عام   66
 وقرر . وطلب أن ترسل الدراسات القطرية النهائية بشأن حاالت عددم االمتثال إلى األطراف المعنيةأمريكي
برامج ل التوحيد القياسي أن يبدأ العمل بشأن وجوب  بدال من مزيد من دراسات قطرية تتعلق بعدم االمتثال، ،أيضا

 ).50/9المقرر  ( السنواتالعمل السنوية والتقارير المرحلية والتحقق بشأن اتفاقات متعددة

 تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم 37

 حاالت عدم االمتثالتقرير التقييم النهائي بشأن 

 وقرر أن يحيل تقرير التقييم النهائي بشأن حاالت عدم االمتثالعرض على االجتماع الخمسين   67
 خالل العرض الذي تقدمه 2007استنتاجات التقرير إلى االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذ في منتصف عام 

 .أمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة

 رابع كلوريد الكربونالتقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات واتفاقات القضاء التدريجي على 

رابع كلوريد عند النظر في التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات واتفاقات القضاء التدريجي على   68
 لبت، قد  بلدان8، باستثناء  5الكربون، الحظ االجتماع الحادي والخمسون أن جميع البلدان العاملة بمقتضي المادة 

وتم اخطار االجتماع بأن دراسة التقييم وجدت أن .  في المائة من االستهالك85لخفض بنسبة  2005هدف عام 
في حقيقة أن، على عكس المواد الخاضعة للرقابة األخرى يكمن الخطر الرئيسي في الحفاظ على القضاء التدريجي 

 كمنتج ثانوي وبالتالي سيتاح حتى بعد القضاء على  يتولدكلوريد الكربونرابع التي تنتج الستخدامات محددة، 
وبالتالي، يعتمد االنجاز الناجح ألهداف البروتوكول .  لالستخدامات الخاضعة للرقابةرابع كلوريد الكربونإنتاج 

إن فرص . النهاية والقضاء عليه في  لالستخدامات الخاضعة للرقابةرابع كلوريد الكربون  علىطلبالعلى مكافحة 
ن المنتج ثانويا كعامل تصنيع كيميائي أو الستخدامات المذيبات قد يحقق عائدات أعلي من رابع كلوريد الكربوبيع 
 بسعر رابع كلوريد الكربونإن . خيصا في األسواق دون تررابع كلوريد الكربون، مع خطر وضع هتدمير

 .وع، ومن ثم تكون نظم الرصد الجارية حيويةمنخفض يمكن أن ينتج عنه خطر االستخدام غير المشر

الكربون واستهالكه في الصين رابع كلوريد وباالضافة إلى تناول بعض المسائل الخاصة المتعلقة بإنتاج   69
رابع والهند، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة استكمال معلوماتها بشأن بدائل ) 77انظر أيضا الفقرة (

 أيضا أن تاخذ في االعتبار، في المداوالت اللجنة التنفيذيةوقررت .  وال سيما في قطاع المذيباتونكلوريد الكرب
رابع في المستقبل بشأن تمويل مشروعات الدعم المؤسسي، الحاجة إلى الحفاظ على الرصد والتحقق من كل إنتاج 

ي بشأن تقييم مشروعات واتفاقات القضاء التقرير النهائوقد أحيل . 2010 واستهالكه ما بعد عام كلوريد الكربون
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رابع كلوريد الكربون إلى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حتى يمكنه أخذ المناقشات في التدريجي على 
 ).51/11المقرر (المستقبل بشأن عوامل التصنيع الكيميائي في عين االعتبار 

 لتدريجي ورصدها عن تقييم إدارة الخطط الوطنية للقضاء ا نظريةدراسة

عرض على االجتماع الحادي والخمسين دراسة مكتبية عن تقييم إدارة الخطط الوطنية للقضاء التدريجي   70
وبعد االحاطة . عالقة وتزامن جوانب تقييم اإلدارة والرصد والتحقق للخططعلى تأكيد ال، أعادت ورصدها

لوكاالت الثنائية والمنفذة تتعلق باالستخدام واإلبالغ عن بالدراسة المكتبية، قدمت اللجنة التنفيذية توصيات إلى ا
  .)51/12المقرر  ( ت متعددة السنواتاتفاقالشرط المرونة في ا

  دراسة مكتبية ممتدة بشأن برامج الحوافز إلعادة تكييف التكنولوجيا

عادة تكييف ممتدة بشأن برامج الحوافز إلالمكتبية الدراسة الفي  االجتماع الثاني والخمسوننظر   71
 اللجنة التنفيذية التي كان هدفها استعراض الخبرة حتى اليوم في تنفيذ برامج الحوافز التي وافقت عليها التكنولوجيا

 5وحث البلدان العاملة بمقتضي المادة . كأنشطة فردية بموجب خطط إدارة غازات التبريد الحالية والجديدة
دها للتقدم بتنفيذ برامج الحوافز الموافق عليها لتلبية أهداف وجداول والوكاالت المنفذة المعنية على تكثيف جهو

  .القضاء التدريجي

 التي لها خطط نهائية إلدارة القضاء 5البلدان العاملة بمقتضي المادة واسترعي االجتماع أيضا انتباه   72
تحقيق القضاء التدريجي على  ،التدريجي الموافق عليها أو التي يوافق عليها في المستقبل القريب لبرامج حوافز

CFC في قطاع خدمة التبريد، على شرط أن الشروط الضرورية توجد والدروس المستفادة من البرامج السابقة 
 من العناصر اوطلب أيضا من برنامج األمم المتحدة االنمائي أن يدرج عدد. قد أخذت في االعتبار وتم نشرها

تكييف التكنولوجيا وأن تأخذ وكاالت أخرى في عين االنتباه تخطيط وتنفيذ االضافية في مبادئه التوجيهية إلعادة 
  ).52/6المقرر (مشروعات مماثلة 

  التقرير النهائي بشأن تقييم برنامج المساعدة على االمتثال

 في التقرير النهائي لبرنامج المساعدة على االمتثال الذي استعرض االجتماع الثاني والخمسوننظر   73
. لمتحققة وحدد المشاكل التي تمت مواجهتها في عملية التنفيذ وحدد فعالية البرنامج فيما يتعلق بأهدافهالنتائج ا

برنامج األمم  وحثت برنامج المساعدة على االمتثال من توجيه اوطلبت اللجنة من برنامج األمم المتحدة للبيئة مزيد
  ).52/7المقرر (مع وكاالت أخرى لتجنب التداخل ووكاالت أخرى على تنسيق األنشطة عن كثب  المتحدة للبيئة

 مسائل السياسة  زاي

 الموافقة المشروطة على برامج العمل السنوية التفاقات متعددة السنوات 38

ن مسألة كيفية تحديد تلبية الشروط المتعلقة باالفراج المشروط على مبالغ، وقرر وناقش االجتماع الخمس  74
فراج على مبالغ موافق عليها، ينبغي على الوكاالت المنفذة المعنية أن تنسق أن، في حالة فرض شروط على اال

 ).51/13المقرر (وتأكد لألمانة أن شروط االفراج قد تم تلبيتها قبل الصرف 
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اإلبالغ عن القضاء التدريجي على المواد المستنفدة لألوزون المتحقق في خطط إدارة غازات التبريد والقضاء  39
 التي لم يتم اإلبالغ الكامل المواد المستنفدة لألوزونتحقق في المشروعات األخرى للقضاء التدريجي على التدريجي الم

 عنها

المواد ، بعد االستماع لتقرير األمانة عن هذه المسألة، أن القضاء التدريجي على نواالجتماع الخمسقرر   75 
 والخطط النهائية خطط إدارة غازات التبريدثات تحدي/خطط إدارة غازات التبريد المعين لالمستنفدة لألوزون

 وكلوروفورم رابع كلوريد الكربونللقضاء التدريجي ومصارف الهالون وأنشطة ومشروعات بروميد الميثيل و
ناقصا أي قضاء تدريجي قد الميثيل والشرائح السنوية التفاقات متعددة السنوات ينبغي أن تمثل التزامات مقدمة 

 المسجل يمكن تعيينه على أساس المواد المستنفدة لألوزوناع أيضا أن القضاء التدريجي على وقرر االجتم. سجل
حصص قيمة النشاط الموافق عليه إذا لم توافق الوكاالت المنفذة المشتركة والبلدان المعنية واألمانة على عكس 

  ).50/39المقرر (ذلك 

  مشروعات القضاء التدريجي على بروميد الميثيل  40

 أن مشروعات بروميد الميثيل التي ليس لها سياسة معلقة أو مسائل االجتماع الثاني والخمسونقرر   76    
  ).52/35المقرر (تكاليف ينبغي إدراجها في قائمة المشروعات للموافقة الشاملة 

   في الصينCFCخطوط أساس إنتاج واستهالك   41

 في CFCخطوط أساس إنتاج واستهالك  مسوناالجتماع الثاني والخ، ناقش 51/11كمتابعة للمقرر   77    
  . إلى اجتماع األطراف52/19 وقرر أن يرسل المقرر الصين

 :اللجنة التنفيذية ما يليقررت بعد المناقشة،  "    

أن تطلب من الصين إعادة بحث بيانات إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون بين   )أ(
ولتقديم البيانات للسنتين  ات ممكنةتسجيل أقرب بيان إلعادة 2000 و 1998السنوات 

ألوزون لحساب بيانات  أمانة ا مع تقسيمها بشكل واضح حسب طلب2000  و1999
 الصادر عن X/14وفقا للمقرر التالي  الفهم على أساسوينبغي إجراء ذلك . خط األساس

  :اجتماع األطراف العاشر

ص عليها في االتفاقين أنه طالما تحقق الصين أهداف تقليل اإلنبعاثات المنصو  )1(
مع اللجنة التنفيذية من المرحلة األولى والمرحلة الثانية من الخطة القطاعية 
لعوامل التصنيع، فإن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون المتعلق 
باستعماالت عوامل التصنيع في هذين االتفاقين لن يدرجا في إنتاج واستهالك 

 بالنسبة 2002لة امتثال الصين منذ سنة رابع كلوريد الكربون لتحديد حا
لى، ومنذ سنة الستعماالت رابع كلوريد الكربون التي تغطيها المرحلة األو

   الستعماالت التي تغطيها المرحلة الثانية وما بعدها؛ بالنسبة ل2005

نظرا ألن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون المشمولين في اتفاقي الخطة   )2(
 في حساب اإلنتاج واالستهالك لتحديد االمتثال، فإن إضافتهمايجب القطاعية ال 

  اقين؛ وتفالستدعي تغييرا في اتأي تغيير في بيانات خط األساس ال 

أن ترفع المقرر الحالي إلى اجتماع األطراف في التقرير السنوي للجنة التنفيذية، مـن                )ب(
 ."خالل أمانة األوزون
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 تشغيل اللجنة التنفيذية 42

اللجنة  تقرير بشأن المسائل الرئيسية المرتبطة بخفض عدد اجتماعات عرض على االجتماع الخمسين  78
وتقرر مواصلة االجتماع ثالث مرات في السنة، ولكن طلب من . ، مع تقييم مستكمل لحمل عمل اللجنةالتنفيذية
 منها النظر في االجتماع التاسع  أن يكتب إلى األطراف، من خالل أمانة األوزون، طالبااللجنة التنفيذيةرئيس 

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

50/41.( 

 المواد المستنفدة لألوزونالة بشأن معالجة مشروع اختصاصات لدراسة ح 43

 لالجتماع الثامن عشر XVIII/9عرضت األمانة التنفيذية ألمانة األوزون على االجتماع الخمسين المقرر   79
اف، الذي طلب من اللجنة التنفيذية وضع اختصاصات موحدة لدراسة الحالة التي دعا إليها المقرر لألطر
XVII/17 أعاله5انظر الفقرة (اع الستنتاجات فريق االتصال وبعد االستم. األطرافشر السابع عالجتماع ل ( ،

طلب االجتماع الخمسون من األمانة وضع اختصاصات محددة لدراسة بشأن معالجة المواد المستنفدة لألوزون 
  ).50/42المقرر (وحدد االجتماع هدفيين مميزين للدراسة ووافق على الميزانية المطلوبة . غير المطلوبة

.  بأنه، على اساس اختصاصات، تم منح عقد للدراسة وبدأ العملنياالجتماع الثاني والخمستم اخطار   80
وطلب من األمانة أن تنتهي من التقرير المرحلي، . وقدم مشروع تقرير عن تقدم العمل المحرز إلى هذا االجتماع

إحالة التقرير النهائي إلى االجتماع التاسع عشر مع األخذ في االعتبار المقترحات التي قدمت في االجتماع، و
  .UNEP/OzL.Pro.19/Inf/5باعتباره الوثيقة ) 52/43المقرر (لألطراف 

 مسائل تتعلق بمستقبل بروتوكول مونتريال نظرا ألنها تتعلق بالصندوق المتعدد األطراف 44

األطراف بشأن غير ا عن تقديمات قدم، في االجتماع الخمسين، األمين التنفيذي ألمانة األوزون موجز  81
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 االجتماع XVIII/36األطراف بناء على المقرر 
  2007يونية / مفتوح العضوية في حزيرانالسابع والعشرين للفريق العامل

 ذات 5 في البلدان العاملة بمقتضي المادة (CFC)  الكلوروفلوروكربونتقديم المساعدة للقضاء التدريجي على 45
  مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة مملوكة محليا

 بتمويل القضاء ، بصورة خاصة،تعلقةناقش االجتماع الحادي والخمسون ورقة سياسة بشأن المسألة الم  82
النتقال إلى ا، واستراتيجيات جهزة االستنشاق بالجرعات المقننة من قبل البلدان المنتجة ألCFCالتدريجي على 

 التي ال توجد بها 5 في البلدان العاملة بمقتضي المادة CFC الخالية من أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة
وبعد االستماع إلى استنتاجات وتوصيات فريق . CFC باستخدام تنشاق بالجرعات المقننةأجهزة االسمرافق إنتاج 

 ذات مصانع 5، قرر االجتماع أن البلدان العاملة بمقتضي المادة ) أعاله6انظر الفقرة (االتصال الذي تم إنشاؤه 
ت الذي يبدأ فيه النظر في الحاجة  ينبغي إبالغها بالتوقيCFC باستخدام أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننةإلنتاج 

، وأن إعداد استثناءات لالستخدام 2010إلى استثناءات االستخدام الضروري بعد تاريخ القضاء التدريجي لعام 
 وتحتاج اللجنة التنفيذية .2008قديمها إلى األطراف للنظر فيها في عام ت ل2007الضروري قد يبدأ في عام 

 على ضوء تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم 2010 بعد عام CFCsدالنية لـ للنظر مجددا في اتاحة درجة صي
إلى االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية واالجتماع التاسع عشر لألطراف بشأن  االقتصادي

العاملة غير  و5العاملة بمقتضي المادة  في األطراف جهزة االستنشاق بالجرعات المقننة ألCFCsحملة إنتاج 
أجهزة االستنشاق ويمكن النظر في تقديم طلبات إعداد مشروعات لتحويل مرافق إنتاج . 5بمقتضي المادة 
ن تبرير ي على أساس كل حالة على حدة على أن يكون من المفهوم وجوب تضمCFC باستخدام بالجرعات المقننة
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. ، ينبغي أن توفر بعض المعلومات التفصيليةيكحد أدنو من البلد المعني بالحاجة إلى تلقي المساعدة، لشام
 مرافق إنتاج أجهزة التي ال توجد بها 5في البلدان العاملة بمقتضي المادة وسينظر في طلبات استراتيجيات انتقالية 

 من هاقي على أساس كل حالة على حدة عند بيان الحاجة بوضوح إلى استراتيجية وتوثاالستنشاق بالجرعات المقننة
  ).51/34المقرر (قديم معلومات محددة خالل ت

 على حلقات عمل إقليمية بشأن أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في االجتماع الثاني والخمسونوافق   83
أجهزة وإعداد المشروعات في قطاع ) 52/29المقرر ( كجزء من أنشطة الشبكات 5البلدان العاملة بمقتضي المادة 
) 52/30المقرر (و المكسيك ) 52/25لمقرر (لهند ل CFC المستخدمة لـ ةاالستنشاق بالجرعات المقنن

أجهزة االستنشاق  في قطاع CFCللقضاء التدريجي على استثمارية  ات االنتقال ومشروعاتاستراتيجي  و
و في االجتماع الثاني  )50/28المقرر (قد تمت الموافقة عليها في االجتماع الخمسين لمصر  بالجرعات المقننة

  ). على التوالي52/33  و 52/32ان المقرر(بنجالديش و جمهورية إيران االسالمية الخمسين بالنسبة ل  و

  التقدم المحرز في خفض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من االستخدام كعامل تصنيع كيميائي 46

نبعاثات المواد خفض انظر االجتماع الحادي والخمسون في مشروع التقرير بشأن التقدم المحرز في   84
البلدان العاملة  مبينا أن الصندوق المتعدد األطراف قد ساعد الخاضعة للرقابة من االستخدام كعامل تصنيع كيميائي

ق عليها اللجنة التنفيذية لتكون قابلة ـمستويات تواف" على خفض مستويات االنبعاثات إلى 5 المادة ىبمقتض
، عمال "ة للتكاليف دون التخلي غير الواجب عن البنية األساسيةللتحقيق بشكل معقول وبطريقة ذات مردودي

، وبعد 51/35وانتهت أمانة الصندوق من التقرير كما عدله المقرر .  لالجتماع العاشر لألطرافX/14بالمقرر 
  .أن وافق عليه رئيس اللجنة التنفيذية، أرسل إلى االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية

  المعلومات  حاء

، بدأت عملية توفير وسائل )د (50/4 أنه، عمال بالمقرر نياالجتماع الحادي والخمسأخطرت األمانة   85
ووضع النموذج األصلي ودليل المستعمل ويتوقع أن يبدأ في . إدخال بيانات البرامج القطرية في موقع ويب األمانة

 ). أعاله54 و53انظر أيضا الفقرتين  (إلبالغ كموعد نهائي ل2007مايو / آيار1الوقت المحدد في 

  أنشطة أمانة الصندوق  طاء

 في اللجنة التنفيذيةخالل الفترة قيد االستعراض، اتخذت األمانة إجراء عمال بالمقررات التي اتخذتها   86
ت وأعدت أيضا وثائق وقدمت خدمات المؤتمرا.  والخمسينوالثانيالخمسين الحادي و و الخمسين اتاالجتماع
مشروعات وأنشطة بوتلقت مقترحات . للجنة التنفيذية والثاني والخمسين  الخمسين والحادي والخمسيناتلالجتماع

  . دوالر أمريكي247 104 993ة، كما قدم، تمن الوكاالت المنفذة والشركاء الثنائيين بمجموع قيم

وبلغ المستوى . التنفيذية للنظر فيهاصيات المقدمة للجنة وقامت األمانة بتحليل واستعراض التعليقات والت  87
 دوالر 170 889 458المطلوب للتمويل، عقب استعراض المشروعات، للموافقة عليها في االجتماعات الثالثة، 

  .أمريكي

، أعدت األمانة أيضا وثائق، من بين اللجنة التنفيذية عادة الجتماعات تعدهاوباالضافة إلى الوثائق التي   88
، 2008-2006حاء أعاله، أولويات فترة الثالث سنوات ائل السياسة أحيلت إليها في القسم جملة أمور، عن مس

من عشر لألطراف، أعدت ا لالجتماع الثXVIII/9، وكمتابعة للمقرر وكذلك تقارير الرصد والتقييم في القسم واو
وقدم قسم جديد في .  المطلوبةتقريرا عن التقدم المحرز بشأن الدراسة عن معالجة المواد المستنفدة لألوزون غير

االستعراض الشامل للمسائل المحددة خالل استعراض المشروعات تتعلق بتقديم طلبات بتغييرات على المشروعات 
 وبناء على طلب أمانة األوزون، استعرضت األمانة مشروع مذكرة لمناقشة مستقبل بروتوكول مونتريال، .الجارية

  .ن للفريق العامل مفتوح العضويةعقد في االجتماع السابع والعشري
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حضر كبير موظفي الصندوق وأعضاء األمانة اجتماعات مهمة كثيرة ، بما في ذلك الجمعية العامة   89
الثالثة لمرفق البيئة العالمية في كيب تاون واالجتماع المشترك العاشر لشبكات موظفي األوزون ألفريقيا في 

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

واجتماع لجنة  HCFCواجتماع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في روما لتقديم معلومات عن عمليات مسح 
 التي كفلتها المفوضية األوروبية في بروكسيل واالجتماع السابع HCFCالتخطيط لحلقة العمل الدولية بشأن 

والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية واجتماع الشبكة المشترك لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي والشبكات 
وشاركت، مع رئيس اللجنة التنفيذية، في االحتفال في . افواالجتماع الثامن عشر لألطراإلقليمية لجنوب آسيا 

 والهالون ، بمدة سنتين ونصف قبل الموعد النهائي للقضاء التدريجي بناء على CFCالصين بغلق أنشطة إنتاج 
وتم االضطالع ببعثات إلى القاهرة وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا . بروتوكول مونتريال

  .عبية وهولندا وسرى النكا وتركمانستان وزمبابوىالديموقراطية الش

وبناء على دعوة وكالة حماية البيئة للواليات المتحدة، شارك كبير موظفي الصندوق في فيديو بشأن   90
الصندوق أنشطة حماية األوزون، مركزا على مشروعات استبدال مباني التبريد المدعمة من خالل مبادرة من 

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

  مسائل متعلقة باجتماع األطراف  ياء

 أن تدرج اللجنة التنفيذية لالجتماع السادس عشر لألطراف، الذي طلب من XVI/36استجابة للمقرر   91
 نظر التوصيات الواردة في الموجز عندهتها عنصر في تقريرها السنوي عن التقدم المحرز والمسائل التي واج

 هنا تقريرها اللجنة التنفيذية واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتريال، أرفقت 2004التنفيذي لتقييم عام 
  ).المرفق الثالث(المرحلي لالجتماع الثامن عشر لألطراف 

 من خالل استخدم تدريجيالذي  اHCFC-141bيعرض المرفق الثالث، حسب البلد، مقدار استهالك   92
 ، الذي يقر، من بين جملة أمور،)هـ (36/56وهذه استجابة للمقرر .  كبديلHCFCs مستخدمة لـمشروعات 

 مقدار استهالك ، حسب البلديذكر، إلى اجتماع األطراف أن للجنة التنفيذيةينبغي على التقرير السنوي  "أنه
HCFC-141b مستخدمة لـوعات  من خالل مشرالمستخدم تدريجيا HCFC كبديل، وهو استهالك يمكن أن 

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

  اللجنة التنفيذيةتقارير   كاف

  والثاني والخمسين الخمسين والحادي والخمسيناتتم توزيع تقارير االجتماع  93
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/62 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/46 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/55   على 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 
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  المرفق األول

  *قطاعي للقضاء التدريجي في جميع المشروعات واألنشطة الموافق عليها منذ البدايةالتوزيع ال: 1الجدول 

قدرات استنفاد األوزون  القطاع
الموافق عليها

قدرات استنفاد األوزون 
المقضي عليها

   االستهالك

 25,216 26,515 األيروصول

 62,405 64,211 الرغاوي

 3,743 5,781 مادة الدخن

 42,055 49,016 الهالون

 455 670 قطاعات متعددة

 1,424 1,380 أخرى

 5,770 6,210 عامل تصنيع كيميائي

 42,172 49,357 التبريد

 6,857 7,004 المذيبات

 61 55 المعقمات

 24,723 32,157 خطة قضاء تدريجي

 554 739 عديدة

 215,435 243,095 مجموع االستهالك

   اإلنتاج

 71,985 82,033 الكلورو فلوروكربون

 41,658 41,658 الهالون

 44,534 49,746 رابع كلوريد الكربون

 34 34 كلوروفورم الميثيل 

 26 236 بروميد الميثيل

مواد مستنفدة لألوزون 

 متعددة

500 500 

 158,737 174,207 مجموع اإلنتاج

 باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة* 
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 ت االستثمارية الموافق عليها في الفترة قيد االستعراضالتوزيع القطاعي للمشروعا: 2الجدول 

من قدرات أطنان  القطاع
 المبالغ الموافق عليها استنفاد األوزون

 19,570,682 817 األيروصول

 158,631 156 الرغاوي

 430,000 0 الهالون

 6,997,311 459 مادة الدخن

 19,250,986 6,850 )االستهالك واإلنتاج(عامل تصنيع كيمائي 

 38,865,000 10,223 اإلنتاج

 2,385,771 2,010 التبريد

 20,501,938 4,662 خطة القضاء التدريجي

 7,463,591 147 المذيبات

 115,623,910 25,324 المجموع
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 االتفاقات الموافق عليها خالل الفترة قيد االستعراض: 3الجدول 

 التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ
) األمريكيةبالدوالرات(  

مجموع  ينفذ بواسطة المشروع البلد
القضاء 
جي التدري

بأطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 ألوزون

مبالغ 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 خطط القضاء التدريجي
خطة نهائية للقضاء  بوليفيا

 التدريجي
 589,685 49,685 540,000 26.9 كندا/يوئنديبي

لقضاء خطة نهائية ل الكاميرون
 التدريجي

 860,000 60,000 800,000 50.6 يونيدو

خطة نهائية للقضاء   جزر القمر
  التدريجي

 يونيب
  يوئنديبي

0.4 205,000 23,650 228,650 

القضاء التدريجي على   كوستاريكا
مواد المرفق ألف 

  )المجموعة األولي(

 607,375 42,375 565,000 37.5  يونيب

خطة نهائية للقضاء   الجابون
  التدريجي

  يونيب
  يوئنديبي

1.5 205,000 23,050 228,050 

خطة نهائية للقضاء  جورجيا 
 التدريجي

 349,376 24,376 325,000 8.2 يوئنديبي

خطة نهائية للقضاء  غانا
 التدريجي

 370,762 25,868 344,894 17.5 يوئنديبي

القضاء التدريجي على  هندوراس
 بروميد الميثيل

 1,941,774 135,473 1,806,301 295.8 يونيدو

القضاء التدريجي على   الكويت
مواد المرفق ألف 

  )المجموعة األولي(

  يونيب
  يونيدو

70.0 565,000 64,250 629,250 

خطة نهائية للقضاء  قرغيزستان
 التدريجي

 604,065 54,065 550,000 7.0 يونيب/يوئنديبي

خطة نهائية للقضاء   مدغشقر
  التدريجي

  يونيب
  يونيدو

2.3 345,000 39,850 384,850 

خطة نهائية للقضاء   مولدوفا
  التدريجي

  يوئنديبي
  يونيب

10.0 520,000 50,825 570,825 

خطة نهائية للقضاء   نيبال
  التدريجي

  يوئنديبي
  يونيب

12.0 170,000 18,100 188,100 

خطة نهائية للقضاء   عمان
  التدريجي

 505,250 35,250 470,000 35.0  يونيدو

القضاء التدريجي على  يواباراغ
مواد المرفق ألف 

 )المجموعة األولي(

 618,045 53,045 565,000 31.6 يونيب/يوئنديبي

خطة نهائية للقضاء   سانت لوسيا
  التدريجي

 231,650 26,650 205,000 1.2  كندا
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 التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ
) األمريكيةبالدوالرات(  

مجموع  ينفذ بواسطة المشروع البلد
القضاء 
جي التدري

بأطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 ألوزون

مبالغ 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

خطة نهائية للقضاء   السنغال
  التدريجي

 638,450 73,450 565,000 23.4  إيطاليا/يونيب

القضاء التدريجي على  *صربيا
مواد المرفق ألف 

 )المجموعة األولي(

 2,951,536 208,992 2,742,544 327.0 السويد/يونيدو

خطة نهائية للقضاء  ليسيش
 التدريجي

 218,090 25,090 193,000 1.4 فرنسا

القضاء التدريجي على  وايأورغ
مواد المرفق ألف 

 )المجموعة األولي(

 620,135 55,135 565,000 29.9 كندا/يوئنديبي

القضاء التدريجي على  فييت نام
 بروميد الميثيل

 1,180,655 82,371 1,098,284 85.2 البنك الدولي

القضاء التدريجي على  زمبابوي
مواد المرفق ألف 

 )المجموعة األولي(

 637,150 72,150 565,000 65.0 ألمانيا

 اتفاق منقح*  
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 المرفق الثاني

  لآللية المالية لبروتوكول مونتريال2004ات في تقييم واستعراض عام تقرير تقدير التوصي
 

 مقدمة  ألف

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

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

ذلك مالئماً، في سياق التحسين المستمر إلدارة الصندوق متعدد األطراف، مع الوضع في الحسبان الحاجة 
طراف للفترة إلى مساهمة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييم تجديد موارد الصندوق متعدد األ

 ؛2006-2008

أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتقدم بتقارير منتظمة إلى األطراف بشأن هذا الموضوع وأن   )ب(
وتقوم اللجنة التنفيذية، من أجل هذا، بتقديم تقييم أولي إلى االجتماع الخامس . تلتمس توجيهاتها بشأنه

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

  .لتقرير التقييم

 XVI/36المقرر 

 ة لبروتوكول مونتريال لآللية المالي2004 تقييم واستعراض عام منالتوصيات أعدت األمانة التقرير األول بشأن   2
الوثيقة  (44/60 اللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس واألربعين، كمتابعة للمقرر لتنظر فيه

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51 .( إحالة تقرير تقييمها بشأن " علما بالتقرير وقررت اللجنة التنفيذيةوأحيطت
 لينظر فيه االجتماع الخامس والعشرون لبروتوكول مونتريال لآللية المالية 2004التوصيات في تقييم واستعراض عام 

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

، على أساس المداوالت في االجتماع الخامس )UNEP/OzL.ProWG.1/25/INF/3(قام تقرير التقييم   3
 في ية المالية لبروتوكول مونتريال لآلل2004توصيات تقييم واستعراض عام  في وردت توصية 28واألربعين، بتجميع 
 ثالث فئات كما يلي

 :الفئة األولي

 واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة ال تحتاج إلى أي إجراء اللجنة التنفيذية توصية عامة تتعلق بأنشطة 11"
عن هذه  ماع األطراف بإبالغ اجتاللجنة التنفيذيةوستقوم . جديد، بل تتطلب متابعة منتظمة في اجتماعات اللجنة

 21 و18 و15 و7 و6 و2 تالتوصيا: وتشمل هذه". التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرها السنوي
 .28 و25 و24 و22و

 :الفئة الثانية

 تحتاج إلى ولكنعامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة توصيات  10"
وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع األطراف عن هذه التوصيات، حسب . في األجل القصيرة  جديداتإجراء

 .26 و23 و20 و17 و12 و11 و9و 4و 3 و1 التوصيات: وتشمل هذه". االقتضاء، في سياق تقريرها السنوي
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 :الفئة الثالثة

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

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

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

 التوصيات بناء على الفئة األولى  ءبا

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

وطلب . ماع ثالث مرات سنويا وقرر مواصلة االجتاللجنة التنفيذيةنظر االجتماع الخمسون في تقرير بشأن تشغيل   5
 أن يكتب إلى األطراف، من خالل أمانة األوزون، يطلب النظر في هذه المسألة في اللجنة التنفيذيةاالجتماع من رئيس 

 لمنحها مرونة لتعديل عدد اللجنة التنفيذية تغيير اختصاصات اللجنة التنفيذيةاالجتماع التاسع عشر لألطراف بناء على طلب 
وستقوم اللجنة التنفيذية بالنظر في المسألة في اجتماع اللجنة الثالث والخمسين على ضوء . اعها إذا لزم األمرمرات اجتم

 .التوجيه الذي يقدمه االجتماع التاسع عشر لألطراف

 ).50/41المقرر (

 زيادة الجهود لتحسين إبالغ البيانات على المستوى القطري: 15توصية عامة 

ج القطرية في موقع الويب الخاص بها، م األمانة على توفير الوسائل إلدخال بيانات البراناالجتماع الخمسوحث   6
وتم تنفيذ هذه في . مع دليل تفسيري عن كيفية ملء استمارة بيانات البرنامج القطري الجديدة لتحسين التماسك في اإلبالغ

 .2007مايو / آيار1الوقت المناسب لتقدم في 

 )50/4المقرر (

  .صلي ودليل المستعمل قد تم وضعهمااألطار االجتماع الحادي والخمسين بأن نظام النموذج تم اخ 7

 أن يخصص برنامج األمم المتحدة للبيئة لبرنامج المساعدة على االمتثال من االجتماع الثاني والخمسونطلب   8
لويب للتقدم باالبالغ عن تنفيذ البرامج الوقت خالل اجتماعات الشبكات اإلقليمية لتدريب اضافي على النظام القائم على ا

القطرية وتوفير تغذية مرتدة عن الخبرة المكتسبة من قبل المستعملين األولين للنظام القائم على الويب وإعادة التأكيد على 
والحظ . ل سنةمايو من ك/ آيار1 فيما يتعلق بتقديم بيانات تنفيذ البرامج القطرية بحلول للجنة التنفيذيةالمبادئ التوجيهية 

 أيضا أن بيانات تنفيذ البرامج القطرية يتعين تقديمها مقدما في آخر اجتماع من السنة االجتماع الثاني والخمسون
  .واالجتماعات الالحقة كشرط أساسي للموافقة واالفراج عن تمويل المشروعات

)52/5المقرر (  

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

قرر االجتماع الحادي والخمسون أن رسائل إلغاء المشروعات التي ترسل إلى البلدان تؤكد على أهمية   9
وضمنت أمانة الصندوق أيضا في تقريرها إلى االجتماع الثاني . المشروعات وتقدم مقترحات ايجابية لتحقيق االمتثال

ومعلومات عن اإلجراءات القائمة والدراسات التي تم االضطالع بها في والخمسين مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، 
  . أخيرات في تنفيذ المشروعاتبالتصدى للتالماضي فيما يتعلق 
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واصل كل من االجتماع الخمسين واالجتماع الحادي والخمسين الجهود لحل الصعوبات التي سببت التأخيرات في   10
 .التنفيذ واتخذا االجراءات المالئمة

 )52/60 و51/14 و50/10 اتالمقرر(

  

 منذ االجتماع الثامن واألربعين بالتأخيرات عند تقديم الشرائح اللجنة التنفيذيةواصلت أمانة الصندوق أيضا إبالغ   11
  .السنوية لالتفاقات متعددة السنوات لتنظر فيها اللجنة

)52/16 و51/15 و50/11المقررات (  

  

  في الوقت المحدد التسديدتشجيع البلدان المانحة على اتخاذ إجراءات ل: 24توصية عامة 

وفي .  التعهداتتسديدفي االجتماعية الخمسين والحادي والخمسين، أعربت اللجنة عن قلقها في التأخر في   12
، على ضوء المعدل المرتفع 2007، شكرت اللجنة الطراف التي سددت مساهماتها عن عام .نياالجتماع الثاني والخمس

 . لهذه السنة بالمقارنة بالسنوات السابقةللجنة التنفيذيةفي االجتماع الثاني ي للتسديد المسجل النسب

 )52/1 و51/2 و50/1 تالمقررا(

 توصيات بناء على الفئة الثانية  جيم

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

 بالنظر في المسألة في االجتماع الثالث والخمسين على اللجنة التنفيذية أعاله، ستقوم 2كما أشير تحت التوصية   13
 .ضوء التوجيه الذي يقدمه االجتماع التاسع عشر لألطراف
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 المرفق الثالث
   

 )ألوزونبأطنان من قدرات استنفاد ا(تدريجيا المستخدمة ) 1 (الهيدروفلورو كربوناتمقادير استهالك 
 

المقضي عليه في مشروعات   الكلوروفلوروكربون البلد
  الهيدروكلوروفلوروكربونستخدم تكنولوجيات ت

الهيدروكلوروفلوروكربونات 
مستخدمة تدريجياال   

 5.4 54.1  الجزائر
 73.6 743.1  األرجنتين
 1.5 15.3  البحرين
 1.1 11.0  بوليفيا

 2.9 29.1 البوسنة والهرسك 
 476.1 4,830.8  يلالبراز
 20.2 236.6  شيلي
 776.0 10,082.9  الصين
 63.9 644.9  كولومبيا

 3.3 33.1 كوستاريكا
 0.1 0.8  كوبا

 13.4 135.3 الجمهورية الدومينيكية
 37.4 484.4  مصر

 1.8 18.3 السلفادور
 4.5 45.4  واتيماالغ

 433.3 4,500.5  الهند
 238.0 2,463.4  أندونيسيا

 103.6 1,045.5 جمهورية إيران االسالمية
 32.7 330.3  األردن
 2.3 22.8  كينيا
 8.0 81.0  لبنان
 6.1 61.5  ليبيا

 7.4 75.1 جمهورية مقدونيا ليوغوسالفيا السابقة
 118.5 1,226.5  ماليزيا

 0.4 4.2  موريشيوس
 193.6 2,106.3  المكسيك
 11.7 118.0  المغرب
 0.8 8.0  وانيكاراغ
 38.0 383.2  نيجيريا
 77.4 781.1  باكستان

 1.4 14.4  بنما
 6.6 66.5  وايباراغ
 14.6 146.9  بيرو
 51.4 518.9 الفلبين
 19.0 192.0  رومانيا
 4.4 44.2  صربيا

 0.7 7.2 سرى النكا
 0.4 4.4 السودان

 62.3 628.4 الجمهورية العربية السورية
 199.4 2,022.6  ندتايل

 20.3 234.9  تونس
 36.9 372.2  تركيا
 9.7 98.1  وايأورغ

 69.3 699.1  فنزويال
 4.4 44.4 فييت نام
 1.0 9.7  اليمن

 1.1 11.3  زمبابوي
 3,255.8 35,687.7 المجموع الكلي

 
 HCFC-123 0.02 :قيم قدرات استنفاد األوزون هي كما يلي: 1مالحظة 

     HCFC-22 0.055 
     HCFC-141b 0.11 

 

----- 


