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 االجتماع السادس عشر لألطراف تقرير اللجنة التنفيذّية إلى
  
  مقّدمة

 
  
   إلى اللجنة التنفيذّیة للصندوق المتعّدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتریالةالتكليف المسندشروط إن   .1
)UNEP/OzL.Pro.9/12تماع األطرافضي أن تقّدم اللجنة التنفيذیة تقریرًا سنویًا إلى اجتیق)   المرفق الخامس .

والتقریر الحالي الذي یغّطي األنشطة التي قامت بها اللجنة التنفيذیة منذ االجتماع الخامس عشر لألطراف، مقدَّم تنفيذًا 
 ، وفيه تحدیث للمعلومات X/31ُأعّد استجابة للمقّرر ) هو المرفق األول(ویتضّمن التقریر مرفقًا . لذاك المطلب 

  . اّتخذتها اللجنة التنفيذّیة لتحسين اآللّية المالّية المتعّلقة بالخطوات التي
  
      ، ومن 2003دیسمبر / آانون األول19 إلى 17خالل المّدة التي یشملها هذا التقریر ُعقد في مونتریال من   .2

عقد االجتماع و.  للجنة التنفيذّیة42 والـ 41 على التوالي االجتماعان الـ 2004أبریل /  نيسان 2مارس إلى   /   آذار29
وتقاریر اجتماعات اللجنة التنفيذیة هذه واردة في . 2004یوليو /  تموز 9 إلى 5الثالث واألربعون في جنيف من 

، و UNEP/OzL.Pro./ExCom/42/54 ، 2 و 1 ، التصویبان UNEP/OzL.Pro./ExCom/41/87الوثائق 
UNEP/OzL.Pro./ExCom/43/61والتصویب األول ، على التوالي ، .  

  
 الصادر عن االجتماع الرابع عشر لألطراف ، حضر اجتماع اللجنة التنفيذّیة الحادي XIV/38وفقًا للمقرر  .2

والوالیات المتحدة األمریكية ممثلة ) رئيسًا(واألربعين آّل من النمسا ، بلجيكا ، آندا ، فرنسا ، هنغاریا ، اليابان 
من بروتوآول مونتریال ، وآّل من بوليفيا ، بوروندي ،  5 من الماّدة 1األطراف غير العاملة بموجب الفقرة 

 من 1يوس ، سانت لوسيا ، ممثلة األطراف العاملة بموجب الفقرة ش، الهند ، األردن ، مور) نائبًا للرئيس(السلفادور 
  .5الماّدة 

تهم معهم الى االجتماع و أال فيرجى من المندوبين أن یأخذوا نسخ. ألسباب اقتصادیة، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد
  .یطلبوا نسخا اضافية
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 الصادر عن االجتماع الخامس عشر لألطراف حضر اجتماَعي اللجنة التنفيذّیة الثاني XV/46وفقًا للمقّرر   .4
ة ، بلجيكا ، آندا، هنغاریا ، اليابان ، المملكة المتحد) نائبًا للرئيس(واألربعين والثالث واألربعين آّل من النمسا 

 5 من الماّدة 1لبریطانيا وإرلندا الشمالية ، والوالیات المتحدة األمریكية ممّثلة األطراف غير العاملة بموجب الفقرة 
وبنغالدیش ، الصين ، آوبا ، جمهوریة إیران اإلسالمية ، ) رئيسًا(من بروتوآول مونتریال ، وآّل من األرجنتين 

   .5 من الماّدة 1املة بموجب الفقرة يوس ، النيجير ، ممّثلة األطراف العشموری
  
مع السّيد ) اليابان (Mr. Tadanori Inomataترأس االجتماع الحادي واألربعين السيد تادانوري إینوماتا   .5

بصفته نائب رئيس ، فيما ترأس ) السلفادور (Mr. Francisco E. Guevara Masisآيفاراماسيس . فرنسيسكو أ
مع ) األرجنتين (Ms. Marcia Levaggiن والثالث واألربعين السيدة مارسيا ليفادجي االجتماعين الثاني واألربعي

  السّيد بول آراجنيك
Mr. Paul Krajinik) بصفته نائب رئيس) النمسا.  

  
 بمهمة أمين االجتماع Mr. Tony Hetheringtonقام الموظف المسؤول السيد طوني هيذیرینغتون   .6

 بمهمة أمين االجتماعين الثاني Ms. Maria Nolanندوق السيدة ماریا نوالن  الصمدیرةالحادي واألربعين ، و
  .واألربعين والثالث واألربعين

  
  

   شؤون إجراّئية –ألف 
  
في اجتماعها الحادي واألربعين قّررت اللجنة التنفيذیة إلغاء اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية واللجنة   .7

وقد تقّرر بدء العمل بالنظام الجدید على .  وأن تدّقق في آاّفة البنود بطریقة شاملة الفرعية الستعراض المشروعات
 ، وقد ُطلب من األمانة أن تقّدم تقریرًا عن عملّياتها إلى 2004سبيل التجربة لمّدة سنة ابتداء من أول اجتماع لعام 

بعون والثالث واألربعون في آاّفة البنود التي وبالنتيجة نظر االجتماعان الثاني واألر. االجتماع الرابع واألربعين 
  .ناقشتها اللجنتان الفرعّيتان في وقت سابق بصورة آاملة 

  
في وقت سابق لقرار اللجنة التنفيذیة المشار إليه أعاله ، عقدت اللجنة الفرعّية للرصد والتقييم والمالّية ،   .8

يوس اجتماعها الحادي ش، السلفادور ، هنغاریا ، األردن وموری) رئيسًا(المكّونة من ممثلين عن النمسا ، بلجيكا ، آندا 
وتقریرها المقّدم لالجتماع الحادي واألربعين . والعشرین بالتعاقب مع االجتماع الحادي واألربعين للجنة التنفيذیة 

كّونة من أّما اللجنة الفرعّية الستعراض المشروعات ، الم . UNEP/OzL.Pro./ExCom/41/6وارد في الوثيقة 
، الهند، اليابان ، سانت لوسيا والوالیات المتحدة األمریكية ، فقد ) رئيسًا(ممثلين عن بوليفيا ، بوروندي ، فرنسا 

وتقریرها المقّدم لالجتماع الحادي . عقدت اجتماعها  الثالثين بالتعاقب مع اجتماع اللجنة التنفيذیة الحادي واألربعين
   . UNEP/OzL.Pro./ExCom/41/14في الوثيقة واألربعين وارد 

  
ً  بالسيدة ماریا نوالن   .9  .Msفي االجتماع الحادي واألربعين رّحب أعضاء اللجنة التنفيذیة ترحيبًا حاّرا

Maria Nolan الصندوق مدیرة  بمناسبة تعيينها لمنصب.  
  

 الفریق الفرعي لقطاع اإلنتاج
  

 تكوینه في االجتماع التاسع والثالثين ، والمكوَّن من بوليفيا ، إن الفریق الفرعي لقطاع اإلنتاج ، الذي ُأعيد  .10
، السلفادور ، فرنسا ، الهند والوالیات المتحدة األمریكية ، عقد اجتماعًا على هامش االجتماع الحادي ) رئيسًا(آندا 

  .وحضر اجتماعه أیضًا ممثلون عن اليونيدو والبنك الدولي . واألربعين 
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، ) رئيسًا(تماع الثاني واألربعين إعادة تكوین الفریق الفرعي ، بعضویة بنغالدیش ، آندا تقّرر في االج  .11
. يوس ، المملكة المتحدة لبریطانيا وإرلندا الشمالية ، والوالیات المتحدة األمریكية شآوبا ، اليابان ، موری الصين ،

  .ثاني واألربعين والثالث واألربعينووفقًا لذلك عقد الفریق الفرعي اجتماعًا على هامش االجتماعين ال
  
  

  فریق عمل مفتوح العضویة حول خطط إدارة غازات التبرید
  

إن فریق العمل المفتوح العضویة حول خطط إدارة غازات التبرید ، الذي تّم إنشاؤه في اجتماع اللجنة   .12
برید لتسهيل االمتثال ، عقد اجتماعه على التنفيذیة األربعين لمناقشة ُسُبل إعادة توجيه معالجة خطط إدارة غازات الت

  .هامش االجتماع الحادي واألربعين 
  

  الشؤون المالّية –باء 
  
  

  الوضع القائم في اإلسهامات في الصندوق والمصروفات من الصندوق
  

 آان مجموع إیرادات الصندوق المتعّدد األطراف ، شامًال الفوائد ، 2004یونيو /  حزیران 30حتى   .13
 دوالر أمریكي ، وبلغ مجموع األموال المخّصصة، 1.776.127.084امات الثنائية واإلیرادات المتنّوعة ، واإلسه

 بلغ 2004یونيو /  حزیران 30والّرصيد المتاح في .  دوالر أمریكي 1.735.244.636شامًال المبالغ االحتياطية 
  . دوالر أمریكي 40.882.447بالتالي 

  
  :سهامات مقابل المبالغ المتعّهد بها هو آاآلتي إن الّتوزیع السنوي لإل  .14

  
  

  التوزيع السنوي لإلسهامات مقابل المبالغ المتعّهد بها
  

  اإلسهامات المتعّهد بها السنة
 دوالر أمريكي

  إجمالي الدفعات
 دوالر أمريكي

المبالغ المتعهد بها /المتأخرات
 غير المسّددة دوالر أمريكي

1991-1993 234.929.241 210.392.697 24.536.544 
1994-1996 424.841.347 393.465.069 31.376.278 
1997-1999 472.567.009 429.722.955 42.844.054 
2000-2002 440.000.001 428.686.084 11.313.917 
2003-2004 316.000.000 168.709.747 147.290.254 

 257.361.047 1.630.976.552 1.888.337.598المجموع
  2004یوليو / حزیران30في تاریخ : ملحوظة 

  
في االجتماع الحادي واألربعين أعلم أمين الخزانة اللجنة التنفيذیة بأن افتراضات المحاسبة والمنهجّية التي   .15

 والمصروفات من الصندوق ُأدخلت ، آما استخدمها أمين الخزانة في جمع الوضع القائم في اإلسهامات في الصندوق
  .هو مطلوب ، في موقع ویب ألمانة الصندوق ،  وبإمكان األعضاء أن یّطلعوا عليها 
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  اإلسهامات المتأخّرة
  

 2004 – 1991 بلغ مجموع اإلسهامات المتأخرة المتراآمة لفترة 2004یونيو /  حزیران 30بتاریخ   .16
 دوالر أمریكي متعّلق ببلدان ذات 102.129.785هذا المجموع ثّمة مبلغ ومن .  دوالر أمریكي 257.361.047

ذات اقتصاد في مرحلة بلدان ال دوالر أمریكي متعّلق ببلدان غير 155.231.262، ومبلغ  (انتقاليةاقتصاد في مرحلة 
  . دوالر أمریكي 112.993.870 2004وبلغت اإلسهامات غير المسّددة لعام . انتقالية

  
یونيو /  حزیران 30 بالمئة  بتاریخ 28  2004نسبة المدفوعات بالمقابلة مع المبالغ المتعّهد بها لعام بلغت   .17

وقد ُطلب مجّددًا من األطراف أن یسّددوا إسهاماتهم ضمن المهلة المحّددة ، وفي حال عدم التمّكن من تسدید  . 2004
  .مين الخزانة بالتاریخ المتوّقع لتسدید هذه الدفعة یونيو من آّل سنة ، أن ُیعلموا أ/ حزیران  الدفعة بحدود

  
  اإلسهامات الثنائية

  
خالل المّدة الخاضعة لالستعراض ، وافقت اللجنة التنفيذیة على طلبات آندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا   .18

وبذلك یصبح .  دوالر أمریكي 13.860.255والسوید وسویسرا بأن ُیعلى لحساب المساعدة الثنائية مبلغ إجمالي قدره 
وطائفة .  بالمئة من المبالغ المعتمدة 4.4 دوالر أمریكي ، تمّثل قرابة 78.800.000مجموع التعاون الثنائي 

المشروعات الثنائية المعتمدة تشمل أمورًا منها خطط إدارة غازات التبرید وتحدیثات هذه الخطط ، وإعداد 
 ، وإزالة CTC و CFC و مواد المستنفذة للألوزونالهالونات ، وخطط إزالة الـ اعالمشروعات والمساعدة التقنّية لقط

 نهائيًا ، واالسترداد وإعادة التدویر ، ودراسة مواد المستنفذة للألوزونبروميد الميثيل ، والخطط اإلداریة إلزالة الـ
ألنظمة المستعملة في المجال الصناعي  ، والتعزیز المؤّسسي ودليًال عن اHCFCحول اإلدارة البعيدة األجل لمواّد 

  . واستعمالها من جدیدمواد المستنفذة للألوزونالسترداد الـ
  

  قضایا متعّلقة باإلسهامات
  

تّمت مناقشة موضوع معالجة وقبض أذونات الصرف في آاّفة االجتماعات خالل الفترة التي یغطيها هذا   .19
وقد .  عن تنفيذ آلية سعر الصرف الثابت وقبض أذونات الصرف التقریر ، وقد لوحظ انخفاض لعجز الصندوق ناتج

ُطلب من أمين الخزانة في االجتماع الحادي واألربعين أن یعطي لمحة تاریخّية عن استعمال أذونات الصرف وعن 
 وقت وفي. أو األنظمة المتعّلقة بقبض أذونات الصرف الشّفافة والعادلة المستعملة في المنتدیات األخرى /قواعد و

الحق نظر االجتماع الثالث واألربعون في التقریر الذي أعّده أمين الخزانة ، والذي استنتج ، بوجه اإلجمال ، أن 
وبما أنَّ بعض التوصيات الواردة في . أذونات الصرف هي أدوات فّعالة ولكّنها تحتاج إلى مزید من التحسينات 

  . إعادة النظر في هذا الموضوع خالل االجتماع الرابع واألربعين التقریر آانت بحاجة إلى مزید من الدرس ، تقّررت
  

 دوالر أمریكي الذي ُأرصد 500.000طلب االجتماع الحادي واألربعون من أمين الخزانة أن یلغي مبلغ الـ   .20
 500.000 لالجتماع الخامس عشر لألطراف بشأن تخصيص XV/52لدراسة تقييم اآللية المالّية على ضوء المقّرر 

  .دوالر أمریكي ألمانة األوزون بهدف تسهيل استعراض اآللية المالية 
  

  2003 و 2002حسابات الصندوق المتعّدد األطراف لعاَمي 
  

 وطلب من أمين الخزانة واألمانة 2002نظر االجتماع الحادي واألربعون في تسویة حسابات الصندوق لعام   .21
 ُتجري بعض التسویات بهدف التثبُّت من أنَّ المصروفات الواردة في التقاریر والوآاالت المنفذة أن تقّدم توضيحَا وأن

واستعرض . المرحلية والتي ُقّدمت لألمانة ، مطابقة لتلك التي وردت في الحسابات السنویة التي ُقّدمت ألمين الخزانة 
تسویات التي ُأجریت ، وطلب من  بعد تلّقيه شرحًا عن ال2002االجتماع الثاني واألربعون مجّددًا تسویة حسابات 

األمانة أن تّتصل بمجلس المدّققين الخارجّيين التابع لمنظمة األمم المتحدة ، لطلب المساعدة في تحدید تكاليف البدایة 
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 وأخذ 2002عاد االجتماع الثالث واألربعون للنظر في موضوع تسویة حسابات عام أوفي ما بعد . األولّية لليوئندیبي 
 األمم المتحدة حول تكاليف البدایة األولية لليوئندیبي واحتفظ بالمستویات المراقبة اقبرسالة التي تلّقاها من ُمرعلمًا بال

وناقش االجتماع أیضًا توصية بأن ُتعاد الفائدة المحّصلة من تمویل األنشطة الثنائية والتي . لتكاليف البدایة األولية 
 إلى الصندوق المتعّدد األطراف إلعادة برمجتها ، ووافق على النظر من جدید ُأدخلت في الحسابات التي تّدر فائدة ،

  .في هذا الموضوع في االجتماع الرابع واألربعين 
  

 ، لم یكن متوّقعًا 2003ومع أن مكتب منظمة األمم المتحدة في نایروبي قد أآمل التدقيق في حسابات عام   .22
 2003 ، وعليه فإنَّ حسابات عام 2004هائية إّال في وقت متأّخر من عام الحصول على رسالة اإلدارة والتوصيات الن

  .قد ُقّدمت إلى االجتماع الثالث واألربعين على سبيل اإلعالم فقط
  

  2004 و 2003ة أمانة الصندوق المتعّدد األطراف لعاَمي ينازيمراجعة م
  

 ألمانة الصندوق المتعّدد األطراف ، 2003 عام ةينازيموافق االجتماع الحادي واألربعون على مراجعة ل  .23
لألخذ باالعتبار تكاليف زیادة الّرواتب ، مالحظًا أنَّ تكاليف الموظفين قد ُحّددت بموجب ممارسات األمم المتحدة 

 3.770.650 بمبلغ 2003 عام ةينازيمووافق االجتماع على . الوسعة النظام ، التي اضُطّرت األمانة على التقّيد بها 
 باالعتبار عنصر 2004ة ينازيم وقد أخذت.  دوالر أمریكي 3.798.558 بمبلغ 2004ة عام ينازير أمریكي ومدوال

   .2006 وعنصر مجموع الموظفين المقترح لعام 2005مجموع الموظفين لعام 
  

  خدمة أمين الخزانة
  

 حول خدمة أمين الخزانة ، نظرت اللجنة التنفيذیة في االجتماع األربعين في تقریر وضعه أحد المستشارین  .24
وفي وقت الحق ، أعّدت األمانة . وطلبت من اليونيب أن تستّمر في االضطالع بدور أمين الخزانة في الوقت الّراهن 

وقد ُطلب من اليونيب أن تستمر في . ، وفقًا للطلب ، مشروع اّتفاقّية ، نظر فيه االجتماع الحادي واألربعون 
 دوالر أمریكي ، خالل مرحلة إعداد االتفاقّية 301.000نة مقابل أتعاب سنویة قدرها االضطالع بدور أمين الخزا

  .الجدیدة ، التي ستأخذ بعين االعتبار التعليقات التي أدلى بها األعضاء 
  

  راجع االجتماع الثاني واألربعون في وقت الحق مشروع االتفاقية المراجع مع اليونيب ، وأجرى مزیدًا من  .25
 500.000ت ، تّمت بعده الموافقة على االتفاقية ، بتعيين اليونيب أمينًا للخزانة مقابل أتعاب سنویة قدرها التعدیال
 دوالر

  .2004أبریل عام /  نيسان 1أمریكي ، شاملًة التضّخم المالي السنوي ، لفترة خمس سنوات ، تبدأ في 
  

  التّدقيق في وضع أمانة الصندوق المتعّدد األطراف
  

االجتماع الحادي واألربعون علمًا بتقریر الرئيس الذي یثبت أن التدقيق في وضع أمانة الصندوق المتعّدد أخذ   .26
األطراف على ید مكتب خدمات المراقبة الداخلية أظهر أن توصيات سابقة قد ُنّفذت بطریقة ُمرضية وأنه لم تكن 

  .هنالك أّي قضایا تضمن القيام بعمل إضافي 
  

  مال وإدارة المواردتخطيط األع –جيم 
  

  2005 – 2003التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث 
  

 تمویل وحدته األساسية ، ووافق على ةينازيمراجع االجتماع الحادي واألربعون نظام التكاليف اإلدارّیة و  .27
وطلب . الدولي  لليوئندیبي واليونيدو والبنك 2004 دوالر أمریكي لتمویل وحدة األساس لعام 1.500.000تخصيص 
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  أیضًا من
األمانة ، بالتشاور مع الوآاالت الثنائية أن تجمع البيانات التاریخّية التي تتعّلق بمعّدالت تكاليف مساندة البرامج 
لمشروعات التعاون الثنائي والمنهجية المعتمدة الحتساب مثل هذه المعّدالت ، وقّرر رصد نظام التكاليف اإلداریة ، 

  .  بالمئة 10 الحاجة للحفاظ على معّدل إجمالي للتكاليف اإلداریة یكون دون آخذًا باالعتبار
  

أآّدت اللجنة التنفيذیة في االجتماع الحادي واألربعين أن الكيفّيات التي اّتفق عليها االجتماع األربعون بالنسبة   .28
قّوة الدفع ، وتنفيذ احتياجات االمتثال غير  عملّية اإلزالة ، والحفاظ على عجيلللمبالغ التي سُتخصَّص لنافذة تمویل لت
  . ، یجب أن تبقى ساریة المفعول 5المحّددة بعد ، والخاّصة ببلدان الماّدة 

  
في االجتماع نفسه طلبت اللجنة التنفيذیة من األمانة أن ُتعّد وثيقة تخطيط مالي تقّدم توجيهًا حول مخّصصات   .29

 ، تشمل إمكانية إنشاء نافذة تمویل لإلزالة المعجَّلة ، 2006 – 2004ات الثالث التمویل للمّدة الباقية من فترة السنو
  . من إنجاز االمتثال 5وتحافظ على قّوة الدفع لتمكين بلدان الماّدة 

  
نظر االجتماع الحادي واألربعون أیضًا في موضوع اإلقراض الميّسر ، الذي الحظ أنَّ الوآاالت المنفّذة   .30

وعليه فقد .  المعنّية قد اآتسبت آفاءة وخبرة آافيتين لتعزیز تحدید وتنفيذ مشروعات ذات تمویل مبتكر 5وبلدان الماّدة 
ق المزید من مكانيات لتحقيقّرر مطالبة األمانة والوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية بمواصلة البحث عن فرص وا

  .اغبة في ذلك المشروعات التجریبية والتدليلّية في البلدان التي تكون ر
  

نظر االجتماع الثاني واألربعون في وثيقة التخطيط المالي التي أعّدتها األمانة ، والتي حّددت المبلغ الذي   .31
وقّرر االجتماع اعتماد تخصيص . الحفاظ على قّوة الدفع / سيكون متوافرًا في نافذة التمویل من أجل اإلزالة  المعجّلة 

 ، مع تخصيص ما 2005 مليون دوالر أمریكي لعام 178 و 2004والر أمریكي لعام  مليون د237للموارد قدره  
 للوآاالت الثنائية 2004 ، والحظ أن آافة المشروعات في الخطط المالية لعام 2005 لعام 2004تبّقى من مبالغ عام 

وقد ُطلب من  . 2004ا خالل عام والمنفذة الهادفة لتعجيل اإلزالة والحفاظ على قّوة الدفع ، ُیحَتمل النظر في تمویله
األمانة ، بالتشاور مع الوآاالت الثنائية والمنفذة ، أن تحّضر ورقة ُتقدَّم إلى االجتماع الّرابع واألربعين ، تحّلل الحاجة 

   .المتوّقعة للمشاریع التي تعّجل في اإلزالة وتحافظ على قّوة الدفع ، وتقّدم الّتوجيه حول الحاجة إلى نافذة تمویل
  

اعتمد االجتماع الثاني واألربعون خطة إزالة نموذجّية منزلجة لثالث سنوات ، للصندوق المتعّدد األطراف   .32
 من 5 ، أوردت المبالغ التي تحتاج للمصادقة من أجل التمویل ، لتمكين آاّفة بلدان الماّدة 2006 – 2004وللسنوات 

وُتعتمد هذه الخطة النموذجّية آمرجع .  في النهایة 2010الة لعام  ، واإلز2007 و 2005إنجاز أهداف اإلزالة لعامي 
 ،  وقد ُطلب من األمانة أن تحّضر خّطة نموذجّية محّدثة 2006 – 2004لتخطيط الموارد لفترة السنوات الثالث 

  بهدف توفير اإلرشاد في مجال تحضير خطة أعمال الصندوق المتعّدد األطراف للسنوات2007-2005للسنوات 
2005 – 2007.   

  
  2004خطط أعمال الصندوق المتعّدد األطراف لعام 

  
نظرت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الثاني واألربعين في خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعّدد األطراف   .33

ى آّل من وتطّرقت الخطط إل .  2006 – 2004، المكّونة من خطط أعمال الوآاالت المنفذة والثنائية لألعوام 
 من إنجاز إجراءاتها الخاّصة 5احتياجات اإلزالة المشار إليها في خطة السنوات الثالث ، بهدف تمكين بلدان الماّدة 

   .2007 ، وبما في ذلك إجراءات المراقبة لعام 2007بالمراقبة ، حتى عام 
  

األربعون من هذه الوآاالت أن  ، طلب االجتماع الثاني ولثنائيةفي مجال مراجعة خطط أعمال الوآاالت ا  .34
تضع ترتيبات ، آاالتفاقيات مثًال ، مع وآاالت منفذة وثنائية أخرى مناسبة للمشروعات المتعّددة السنوات ، مّما قد 
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یؤول إلى التزامات آجلة طوال مرحلة التزوید بالمال القادمة ، للتأّآد من أن المشروعات حصلت على آامل التمویل 
  .المصادق عليه

  
 لليوئندیبي واليونيب واليونيدو 2006 – 2004صادق االجتماع الثاني واألربعون أیضًا على خطط أعمال   .35

والبنك الدولي ، مضيفًا بأنَّ المصادقة ال تعني الموافقة ال على المشروعات المعّينة في تلك الخطط ، وال على 
  .مستویات تمویلها 

  
ين عن القلق بالنسبة لكثرة عدد المشروعات التي تضّمنتها خطط أعمال ُأعرب في االجتماع الثالث واألربع  .36

 آان 2007 و 2005ونظرًا لسرعة دنّو موعد أهداف أعمال عاَمي .  والتي لم ُتقدَّم بعد إلى اللجنة التنفيذیة،2004عام 
وعليه فإن اللجنة التنفيذّیة . ترآيٌز على أن تنّفذ البلدان بصورة عاجلة المشروعات التي تحتاج إليها لتحقيق االمتثال

 للبلدان المعّرضة لعدم االمتثال ، على تقدیم هذه 2004حثت الوآاالت الثنائية والمنفذة التي لدیها مشروعات عام 
المشروعات إلى االجتماع الّرابع واألربعين آقّضية عاجلة وطلبت من األمانة أن تحّضر وثيقة حول إجراء محتمل 

ماعين ، على مشروعات البلدان المعّرضة لعدم االمتثال ، حين آانت مثل هذه المشروعات للموافقة ، بين اجت
  .ضمن خطة عمل سنة من السنوات ، وحين لم یكن هنالك أي خالف بين األمانة والوآالة المنفذة   

  
   2004 و 2003برامج عمل 

  
والثالث واألربعون على تعدیالت على وافق االجتماع الحادي واألربعون واالجتماعان الثاني واألربعون   .37

 ، مشروطة بعدد من المعایير والتعليقات بشأن المشروعات 2004 و 2003برامج عمل الوآاالت المنفذة لعاَمي 
  .الفردیة 

  
  

  إنجاز الصندوق –دال 
  

   التي ُأزیلتمواد المستنفذة الألوزون مجموع الـ
  

وفقًا ) باستثناء المشروعات الملغاة أو المحوَّلة( وأنشطة  تّمت الموافقة على مشروعات1991منذ العام   .38
 لبلدان أمریكا الالتينّية 1176.  مشروعًا ونشاطًا لبلدان في آسيا ومنطقة الهادي 2025: للتوزیع الجغرافي التالي 

ومن مجموع . الية  نشاطًا لتغطية إجم241 لبلدان في أوروبا ، و 230 لبلدان في أفریقيا ، 907والمنطقة الكاریبّية ، 
، التي ینبغي إلغاؤها  بعد تنفيذ آاّفة المستنفذة للألوزون مواّد  ال من استهالكقدرات مستنفذة للألوزون طن 184.532

 75.206ومن جملة   . 2003 حتى نهایة عام قدرات مستنفذة للألوزون طن 148.238هذه المشروعات ، تّمت إزالة 
التي یجب إلغاؤها من قطاع اإلنتاج ، تّمت إزالة المستنفذة للألوزون مواّد لا من قدرات مستنفذة للألوزونطن 

والتوزیع القطاعي لهذه اإلزالة ُمدرج في الجدول  . 2003 حتى نهایة عام قدرات مستنفذة للألوزون طن 61.319
  :التالي 

  
 د رات المستنفذة للألوزونالـقـأطنان 

  *المزالة
 القطــــــاع

 استهالك 
 األیروصوالت  23.676
 الرغاوى  49.943
 )بروميد الميثيل(غازات تبخير   1.233
 هالونات 34.108

 مشروعات في قطاعات متعّددة  36
 عوامل التصنيع  905
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 د رات المستنفذة للألوزونالـقـأطنان 
  *المزالة

 القطــــــاع

 خطة اإلزالة الوطنية 1.741
 تبرید 32.590

 قطاعات عّدة 42
 مذیبات 3.069

 عوامل التعقيم 21
 تمدید التبغ  874

 تهالك اإلجمالياالس 148.238
 اإلنتاج 

 الهالونات 20.982
31.008 CFC 
9.295 CTC 

34 TCA 
  اإلنتاج اإلجمالي 61.319

 باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّلة(*)   
 

  التمویل والصرف
  

مشروعات  إلنجاز هذه اإلزالة ولتنفيذ 1991إن مجموع األموال التي صادقت عليها اللجنة التنفيذیة منذ عام   .39
 دوالر أمریكي ، بما في 1.686.944.432االستثمار الجاریة وآافة المشروعات واألنشطة غير االستثماریة ، یبلغ 

ومن مجموع أموال المشروعات المعتمدة ، فإنَّ المبالغ .  دوالر أمریكي لتكلفة مساندة الوآاالت 155.027.678ذلك 
  :ية والتي صرفتها هذه الوآاالت ، مبّينة في الجدول التالي المّخصصة لكّل من الوآاالت المنفذة والثنائ

  
صروفات بالدوالر م

)2(األمريكي   
)1(مصادق عليها  مبالغ  

 بالدوالر األمريكي
 الوآالة

322.837.029 451.393.513  اليوئندیبي
60.613.787 86.752.205  اليونيب

270.362.224 374.982.508  اليونيدو
510.446.945 694.222.733  البنك الدولي
46.301.054  79.593.472  ثنائية

1.210.561.038 1.686.944.432  المجموع
 
  ) .باستثناء المشروعات الملغاة أو المحّولة (2004أوغسطس / آب31حتى  )1(
  ).باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّلة (2003دیسمبر /  آانون األول 31حتى  )2(

  
 

/  أیلول – 2003أآتوبر / تشرین األول (ة خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض المشروعات واألنشطة المعتمد
  )2004سبتمبر 

  
 مشروعًا 284خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض ، وافقت اللجنة التنفيذیة على عدد إجمالي قدره   .40

  ونشاطًا 
في إنتاج المواّد الخاضعة للرقابة واستهالك  قدرات مستنفذة لألوزون طن 24.268إضافيًا ، مع إزالة مزمعة قدرها 

 دوالر أمریكي لتكلفة مساندة 14.913.779 دوالر أمریكي یشمل 203.279.226ووافقت على مبلغ . تلك المواّد 
  :الوآاالت ، لتنفيذ تلك المشروعات واألنشطة حسب الجدول التالي 
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  المجموع
 )دوالر أمريكي(

  المساندة
 )دوالر أمريكي(

 الوآالة مريكيدوالر أ

   اليوئندیبي 43.428.171 3.373.856 46.802.027
   اليونيب 12.947.022 969.047 13.916.069
   اليونيدو 46.177.224 3.399.205 49.576.429
   البنك الدولي 72.423.036 5.650.901 78.073.937
   ثنائية 13.389.994 1.520.770 14.910.764

 المجموع 188.365.447 14.913.779 203.279.226
  
  

  المشروعات االستثماریة
  

من مجموع األموال المعتمدة خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض خصصت اللجنة التنفيذیة   .41
 76 دوالر أمریكي لتكاليف مساندة الوآاالت ، من أجل تنفيذ 12.662.848 دوالر أمریكي ، تشمل 169.826.077

 المواد المستنفذة  من استهالكقدرات مستنفذة لألوزون طن 23.301یل آمّية ُتقَّدر بـ مشروعًا استثماریًا ستز
  . وإنتاجهاللألوزون

  
  :فيما یلي مفردات األرقام حسب آّل قطاع   .42

  
  

دوالر أمريكي إلعداد 
 المشروعات

قدرات مستنفذة   دوالر أمريكي
 لألوزون

 القطاع

   األیروصوالت 176 7.137.316 177.913
   الّرغاوى 3.132 16.464.852 0

   غازات التبخير 792 11.448.579 80.625
   إنتاج واستهالك الهالونات 0 1.290.000 0
   القطاعات المتعّددة 0 0 0

   خطة اإلزالة الوطنية 3.458 59.654.921 178.385
   عوامل التصنيع 6.657 17.200.000 134.375
 إلنتاج  ا 6.566 34.202.885 43.000

   التبرید 1.358 12.455.477 336.275
   المذیبات 962 8.037.047 97.825

   عوامل التعقيم 0 0 0
   التبغ 200 1.935.000 0

 المجموع 23.301 169.826.077 1.048.398
  
  

الية ، تتعّلق خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض ، وافقت اللجنة التنفيذیة على اتفاقيات مع البلدان الت  .43
  :بالمشروعات المشار إليها
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  الكلفة  م بتنفيذهوتق المشروع  البلد
 دوالر أمريكي

  المساندة
  دوالر أمريكي

  المجموع
  دوالر أمريكي

            قطاع غازات التبخير
إزالة بروميد الميثيل في مجال  البوسنة والهرزك

 البستنة
 249.610 20.610 229.000 اليونيدو

إزالة منتجات بروميد الميثيل  فوارآوت دی
 وتبخير الخزن

 242.209 19.999 222.210 اليونيدو

 خطط اإلزالة
 7.912.914 552.064 7.360.850 اليونيدو  CFCخطة وطنية إلزالة  األرجنتين
المواد المستنفذة خطة وطنية إلزالة  بنغالدیش

   لألوزون
 1.474.775 119.775 1.355.000 اليوئندیبي واليونيب

المواد خطة وطنية إلزالة إلزالة  كسالبوسنة والهر
  المستنفذة لألوزون

 928.972 64.812 864.160 اليونيدو

خطة وطنية إلدارة إزالة مواّد  آوبا
CFC :  المواد إزالة إلزالة

 في قطاع التبرید المستنفذة لألوزون
  وتكييف الهواء

فرنسا ، آندا ، 
 ألمانيا، اليوئندیبي

2.145.000 256.245 2.401.245 

" أ"خطة إزالة وطنية لمواّد المرفق  آولومبيا
 )المجموعتان األولى والثانية(

 4.837.500 337.500 4.500.000 اليوئندیبي

 1.816.535 126.735 1.689.800 البنك الدولي  CFCخطة وطنية إلزالة  إآوادور
 CFCخطة وطنية إلزالة استهالك  الهند

  ات التبریدترآّز على قطاع خدم
ألمانيا ، سویسرا ، 

اليوئندیبي ، 
 اليونيب، اليونيدو

6.338.120 757.536 7.095.656 

جمهوریة إیران 
 اإلسالمية

فرنسا ، ألمانيا ،   CFCخطة وطنية إلزالة 
اليوئندیبي ، 

 اليونيب، اليونيدو

11.250.000 1.096.522 12.346.522 

الجماهيریة العربية 
 الليبية

 2.685.293 187.346 2.497.947 اليونيدو   CFCزالة خطة وطنية إل

 9.454.088 659.588 8.794.500 اليونيدو   CFCخطة وطنية إلزالة  المكسيك
لجبل صربيا وا
 األسود

 2.966.928 224.384 2.742.544 السوید ، اليونيدو   CFCخطة وطنية إلزالة 

 6.708.597 468.042 6.240.555 اليونيدو   CFCخطة وطنية إلزالة  فنزویال
 قطاع اإلنتاج

 2.257.500 157.500 2.100.000 البنك الدولي  TCAإزالة إنتاج  الصين
 قطاع المذيبات

جمهوریة آوریا 
 الدیمقراطية الشعبية 

 6.111.203 426.363 5.684.840 اليونيدو  CTCخطة إلزالة ختامية لـ

 لقطاعي CTCخطة إزالة  الهند
صيد شریحة اإلستهالك واإلنتاج ، ر

   السنوي2004 وبرنامج 2003

 3.784.906 264.063 3.520.843 البنك الدولي

 2.951.589 205.924 2.745.665 اليونيدو  CTCلـ  خطة إزالة قطاعية باآستان
  

  قطاع اإلنتاج
  

ة ، أبلغ رئيس المجموعة الفرعّية لقطاع اإلنتاج االجتماع الحادي واألربعين عن عمل المجموعة الفرعي  .44
 لقطاعي االستهالك واإلنتاج في الهند CTCأعقب ذلك عدد من التوصيات قّدمتها اللجنة التنفيذّیة بالنسبة لخطة إزالة 

 في الصين ، ولمشروع إزالة TCA/CTC ، ولتقریر التدقيق في TCA، ولتنمية خطة اإلزالة القطاعية إلزالة إنتاج 
  . لفنزویال CFCإنتاج 

  
جنة التنفيذّیة الثاني واألربعين ـ نظرت المجموعة الفرعّية في الئحة لمشروعات إزالة إنتاج خالل اجتماع الل  .45

  .التي أعّدتها األمانة المواد المستنفذة لألوزون الجاریة المفعول 
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سمح االجتماع الثالث واألربعون لألمانة بالشروع في التدقيق بإنتاج بروميد الميثيل في الصين ، وبعمليات   .46
ووافق أیضًا ، من حيث .  في رومانيا ،  مع التقّيد ببعض المعایير المواد المستنفذة لألوزونلتدقيق التقنية لمنتجي ا

 مليون دوالر أمریكي ، زائد 2,1ه  في الصين ، بمستوى تمویل إجمالي قدرTCAالمبدأ على مشروع ختام إنتاج 
كي للبنك الدولي وفي آن معًا على االتفاقية ذات الشأن بين  دوالر أمری157.500تكاليف مساندة الوآاالت البالغة 

  .حكومة جمهوریة الصين الشعبّية واللجنة التنفيذیة 
  

  األنشطة غير االستثماریة
  

  المساعدة التقنّية والتدریب
  

 ، تبلغ  مشروعًا للمساعدة التقنّية والتدریب114خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض ، تّمت الموافقة على   .47
 دوالر أمریكي  لتكاليف مساندة الوآاالت ، مّما جعل 1.949.001شمل ت دوالر أمریكي ، و26.440.562قيمتها 

مجموع تكلفة مشروعات المساعدة التقنّية وأنشطة التدریب المعتمدة منذ إنشاء الصندوق المتعّدد األطراف یصل إلى 
غ المكّونات غير االستثمارّیة في اتفاقيات اإلزالة المتعّددة وال یشمل هذا المبل.  دوالر أمریكي 164.003.391

  .السنوات 
  

  برنامج المساعدة على االمتثال
  

 برنامج مساعدة االمتثال لليونيب لعام ميزانيةوافقت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الحادي واألربعين على   .48
وتضّمنت .  دوالر أمریكي 540.632ساندة البالغة  دوالر أمریكي ، مع تكاليف الم6.757.900 ، البالغ 2004

 9,9األسيویة الوسطى ، وزیادة / لشبكة العمل اإلقليمية األوروبية2003 شهرًا لمّعدل تكاليف 12 تكاليف ميزانيةال
  بالمئة للتضّخم المالي ،4بالمئة على تكاليف الموظفين على أساس التكاليف الحالية المقّدرة ، ومخّصص عام قدره 

 بعد ميزانيةوقّرر االجتماع أیضًا إعادة استعراض ال. لتغطية آافة التكاليف األخرى ، مع بعض االستثناءات المعّينة 
  .سنة ، على ضوء النتائج المحّققة 

  
 موحّدة لبرامج مساعدة يزانيات طلب االجتماع الحادي واألربعون من اليونيب أن تحّقق في آيفّية تحضير م  .49

واستمع االجتماع الثالث واألربعون إلى شرح قّدمه أمين الخزانة حول وجود ثالث مراحل یجب اتّخاذها . االمتثال 
یجب تغيير وضع صندوق اليونيب االستئماني من صندوق ) 1: (بهدف وضع موازنات موّحدة لكاّفة الوآاالت المنفذة 

مجلس إدارة اليونيب إلنشاء صندوق عام ، ستكون هنالك حاجة إلى موافقة ) 2(خاّص إلى صندوق ذي هدف عاّم ؛ 
  .یجب تعدیل االتفاقيات بين اللجنة التنفيذیة واليونيب ، وبين اللجنة التنفيذیة والوآاالت المنفذة) 3(
  

اعتمد االجتماع الحادي واألربعون مؤشرات أداء خاّصة ببرامج مساعدة االمتثال ، تحّل مكان تلك التي   .50
   .تتعّلق بتفویض اليونيب

  
  التعزیز المؤّسسي

  
 دوالر أمریكي لمشروعات التعزیز 5.743.624خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض تّمت الموافقة على   .51

وبذلك یصبح مجموع الموافقات التي صدرت .  دوالر أمریكي لتكاليف مساندة الوآاالت 200.867المؤّسسي ، تشمل 
   .5 بلدًا من بلدان الماّدة 133أمریكي لمشروعات التعزیز المؤسسي في  دوالر 46.603.244عن اللجنة التنفيذیة 
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 ، وحّثت الوآاالت 5ناقش االجتماع الثاني واألربعون منح مساعدة لإلبالغ عن البيانات في بلدان الماّدة   .52
ؤّسسي ، بهدف إلغاء حاالت المنفذة والثنائية على توفير آّل المساعدة الالزمة للبلدان التي تنّفذ لها مشروعات تعزیز م

  .عدم اإلبالغ عن البيانات 
  

اطّلع االجتماع الثالث واألربعون على دراسة نظریة حول الضمنّيات المحتملة لزیادة في وقت الحق للمبالغ   .53
م المعتمدة لمشروعات التعزیز المؤّسسي ، التي آان قد طالب بها االجتماع الثاني واألربعون ، وقّرر رفع األحجا

 جدًا ، والبلدان ذات لمنخفضالدنيا لمستویات التمویل السنوي للتعزیز المؤسسي الخاّص بالبلدان ذات االستهالك ا
 دوالر أمریكي سنوّیًا ، مع التسليم بأنَّ هذا المبلغ قد یخضع للمراجعة في 30.000 حتى مستوى لمنخفضاالستهالك ا

وسوف تؤّمن هذه  . 2005 ، الذي یحين موعد النظر فيه عام إطار استعراض مستویات تمویل التعزیز المؤّسسي
الزیادة شرط أن یكون البلد المعني قد عّين على النحو المناسب موظّفًا بدوام آامل إلدارة وحدة األوزون ، وأن یكون 

   .المواد المستنفذة لألوزونواردات راقب هنالك نظام ترخيص وطني ی
  

 آرائها حول عدد من مشروعات التعزیز المؤّسسي خالل االجتماعات الحادي عبّرت اللجنة التنفيذّیة عن  .54
  .واألربعين والثاني واألربعين والثالث واألربعين ، وقد ُألحقت هذه اآلراء بتقاریر االجتماعات 

  
  البرامج القطریة

  
 بيّساو والیبيریا –وغينيا خالل الفترة الخاضعة لهذا االستعراض تّمت الموافقة على برامج قطرّیة لكامبودیا   .55

آما تّمت الموافقة على تحدیثات برامج قطرّیة لكولومبيا وجمهوریة آوریا . وروندا وسيّيرا ليون وسورینام 
  .الدیمقراطية الشعبّية ، وجمهوریة إیران اإلسالمية ولبنان والمكسيك ومونغوليا والمغرب وباآستان ورومانيا 

  
قدرات مستنفذة  طن 82.090 ، تغّطي إنتاجًا ُقّدر بـ 129القطریة المعتمدة ارتفع إلى وهكذا فإنَّ عدد البرامج   .56

 من المواّد الخاضعة للمراقبة قدرات مستنفذة لألوزون  طن 159.640 والهالونات واستهالك CFC من لألوزون
  ) .آما هو مبّين في وثائق البرامج القطرّیة(
  

  
   رصد تنفيذ المشروعات-هـاء 

  
  یر المرحليةالتقار

  
اّطلع االجتماع الحادي واألربعون أیضًا على التقاریر التي قّدمتها اليونيدو لجمهوریة مقدونيا اليوغسالفّية   .57

الّسابقة ، ومالوي وأوروغواي ، والتي قّدمتها اليوئندیبي حول المساعدة التقنّية لتخفيضات بروميد الميثيل وصوغ 
  .لمنخفضلدان أفریقية ذات مستوى االستهالك ااستراتيجّيات إزالة إقليمّية لب

  
نظر االجتماع الثاني واألربعون في تقاریر مرحلّية بشأن تنفيذ مشروعات بروميد الميثيل في غواتيماال   .58

وهندوراس ، وقّرر اعتماد تعدیالت على الجداول الزمنّية إلزالة بروميد الميثيل في غواتيماال وهندوراس بهدف 
  .2007 و 2005تحقيق تجميد بروميد الميثيل والعشرین بالمئة من أهداف التخفيض عامي تمكينهما من 

  
أخذت اللجنة التنفيذیة علمًا ، في اجتماعها الثالث واألربعين بالتقریر المرحلي حول التعاون الثنائي ،   .59

دیسمبر /  آانون األول 31األمانة حتى والتقاریر المرحلية للوآاالت المنفذة ، والتقریر المرحلي المّجمع الذي أعّدته 
وقّررت أن ترصد عددًا من المشروعات المشار إليها في التقاریر المرحلية ، مطالبة بأن ُتقدَّم في وقت الحق  . 2003

   .2003وأخذت اللجنة أیضًا علمّا بتقریر عن تقييم خطط أعمال الوآاالت المنفذة لعام . تقاریر إضافية عن األوضاع 
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إضافًة إلى ذلك اطّلع االجتماع الثالث واألربعون على التقریر المرحلي المتعّلق بتنفيذ مشروع إلزالة بروميد   .60
  .الميثيل في شيلي ، وعلى طلب لتغيير التكنولوجيا الخاّصة بمشروع  إلزالة بروميد الميثيل في لبنان 

  
  التأخيرات في تنفيذ المشروعات

  
في االجتماعات الثالثة التي ُعقدت طوال المّدة الخاضعة لهذا االستعراض ، أن الحظت اللجنة التنفيذیة   .61

األمانة سوف تّتخذ بشأن المشروعات المعّرضة لتأخيرات في التنفيذ ، الخطوات المّقررة وفقًا لتقييمها لألوضاع ، 
األمانة معلومات حول ما تّم إنجازه وفي االجتماعات آافًة وفّرت . وأنها ستبلغ الحكومات والوآاالت المنّفذة المعنية 

  .من المراحل التي حّددتها اللجنة التنفيذّیة 
  

تقّرر خالل المرحلة الخاضعة لهذا االستعراض إلغاء مشروعين باالتفاق المتبادل مع الحكومات المعنية ،   .62
 .وتّم إلغاء ستة مشروعات بصورة تلقائية وفقًا لإلجراء المرّعي 

  
  مؤشرات األداء

  
 ، مع 2004وافق االجتماع الحادي واألربعون على مؤشرات األداء لتقييم أداء الوآاالت المنفذة ، تبدأ عام   .63

  .وتّم االتفاق على أن تخضع مؤشرات األداء للمراجعة من وقت إلى آخر . ما یناسب من الترجيحات 
  

مؤشرات أداء نوعّية آجزء من خطط طلب االجتماع الحادي واألربعون من الوآاالت المنفذة أن تقترح   .64
وفي وقت الحق نظر االجتماع الثاني و األربعون في مجموعات جدیدة لمؤشرات األداء  . 2004مالها لعام أع

اقترحها البنك الدولي واليونيب ، ولكّنه قّرر أنَّ مزیدًا من العمل آان ضروریًا ، وُدعي األعضاء إلى تقدیم  مقترحات 
وطلب االجتماع الثاني و .  إلى االجتماع الرابع واألربعين عن مؤشرات أداء نوعّية إلى األمانة ، بغية رفع تقریر

األربعون أیضًا من األمانة أن تعرض  تّطور مؤشرات األداء مع الوقت لكّل وآالة منفذة ، آجزء من خطة أعمال 
  .مدّمجة بهدف إتاحة مقارنة أداءاتها وتقييمها 

  
يب واليونيدو والبنك الدولي في االجتماع الثاني تّمت الموافقة على مؤشرات األداء لليوئندیبي واليون  .65

  .واألربعين ، وُأرفقت هذه المؤشرات  بتقریر ذاك االجتماع 
  

  المشروعات المنتهية ذات األرصدة
  

أعادت الوآاالت المنّفذة إلى الصندوق المتعدد األطراف خالل الفترة التي تخضع لهذا االستعراض مبلغًا   .66
 دوالر أمریكي من تكاليف مساندة الوآاالت ، عائدة من 835.751 دوالر أمریكي ، یشمل 7.813.334إجماليًا قدره 

   : مشروعات ُأآملت أو ُألغيت ، آما هو مبّين في الجدول التالي 
  

مجموع آلفة المساندة 
)دوالر أمريكي(المعادة   

مجموع األموال المعادة 
)دوالر أمريكي(  

 الوآالة

دیبياليوئن 2.481.813 321.793  
 اليونيب 579.812 66.724

 اليونيدو 1.677.594 199.149
 البنك الدولي 2.238.364 248.085
 المجموع 6.977.583 835.751
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  منهجّية لتقييم التقاریر المرحلية المتعّددة السنوات والمراجعات التقنّية
  
 

يم التقاریر المرحلية ومراجعات التحّقق نظر االجتماع الثالث واألربعون في المعایير المقترحة من أجل تقي  .67
ووافقت اللجنة . لالتفاقيات المتعّددة السنوات ، وذلك وفقًا لطلب ُقّدم إلى األمانة في االجتماع الحادي واألربعين 

قدیم التنفيذّیة على أن الوقت مازال مبّكرًا التخاذ قرار ، وقد ُدعي األعضاء والوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية لت
  .تعليقات خطّية إلى األمانة ، بغية تقدیم المعایير المراجعة إلى االجتماع الرابع واألربعين 

  
  2004 و 2003تنفيذ برامج عمل الّرصد والتقييم لعامي 

  
  2004برنامج عمل الرصد والتقييم للعام 

  
 256.000تقييم بمبلغ قدره  المقترح للرصد وال2004وافق االجتماع الحادي واألربعون على برنامج عمل   .68

 ، موّجهًا عددًا من المطالب للوآاالت المنفذة 2003دوالر أمریكي ، وأخذ علمًا بتقریر إآمال المشاریع المدّمجة للعام 
  . للحصول على مزید من المعلومات واإلیضاح 

  
  التقریر النهائي بشأن تقييم وتنفيذ خطط إدارة غازات التبرید 

  
ع الحادي واألربعون على التقریر النهائي بشأن تقييم وتنفيذ خطط إدارة غازات التبرید ، وقّرر اّطلع االجتما  .69

أرسال التوصيات التي تضّمنها إلى مجموعة العمل المفتوحة العضوّیة حول خطط إدارة غازات التبرید ، التي أنشأتها 
ناقشة هذا الموضوع في االجتماع الحادي واألربعين والقرار الذي نتج عن م. اللجنة التنفيذیة في اجتماعها األربعين 

  . أدناه 77مبّين في الفقرة 
  

  CFCتقریر عن التقييم الوسيط التفاقيات إلزالة قطاع إنتاج 
  

 ، الذي CFCنظر االجتماع الثاني واألربعون في التقریر المتعّلق بالتقييم الوسيط التفاقيات إزالة قطاع إنتاج   .70
التوصيات الناتجة عن مهاّم التقييم في الصين ، وجمهوریة آوریا الدیمقراطية الشعبّية والهند عرض المستخلصات و

والحظت اللجنة التنفيذیة بعض التناقضات في البيانات وطالبت بأن توّضح هذه البيانات من طرف  . 2004عام 
 تستعرض بالمشارآة مع البنك الدولي فضًال عن ذلك ، ُطلب من األمانة أن. الحكومات المعنية والوآاالت المنفذة 

وفي االجتماع الثالث واألربعين تّم . واليونيدو الخطوط اإلرشادیة للتدقيق التي اعتمدها االجتماع الثاني والثالثون 
وتوصيات التقييم مبّينة في القرار . استعراض التعليقات التي أدلت بها األمانة حول التقریر المستلم من حكومة الهند 

  . واألربعين ، عقب مداوالت مجموعة العمل المفتوحة العضویة حاديذي اتخذه االجتماع الال
  

  تقریر حول التقييم الوسيط لخطة إزالة قطاع المذیبات في الصين
  

اّطلع االجتماع الثاني واألربعون على التقریر المتعّلق بالتقييم الوسيط لخطة إزالة قطاع المذیبات في الصين   .71
 ، وأوصى 2004ینایر /  ، وآانون الثاني 2003نوفمبر / ضع عقب مهاّم التقييم في الصين في تشرین الثاني الذي ُو

  .، اعتبارًا للتوصيات التي تضمّنها ذاك التقریر بالتعاون مع اليوئندیبيبأن تبدي حكومة الصين 
  

  دراسة نظرّیة حول مشروعات بروميد الميثيل
  

ول مشروعات بروميد الميثيل المرفوعة إلى اجتماع اللجنة التنفيذیة الثالث أظهرت الدراسة النظریة ح  .72
وحيث  . 2015واألربعين ، أّنه ، على الرغم من إنجاز الكثير ، مازال هنالك شوط بعيد لتحقيق اإلزالة الكاملة عام 
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 طریق الوثائق المتوافرة أنه آان من الصعب الحصول على صورة شاملة للتحسُّن الذي تّم ، وللمشاآل المصادفة عن
  .وحدها ، فسوف تتّم زیارات ميدانية لنحو من عشرة بلدان خالل المرحلة الثانية من التقييم 

  
  

  االمتثال االحتمالي لتدابير الرقابة البدئية والوسيطة –واو 
 المنصوص عنها في بروتوآول مونتريال

  
  

 5إمكانيات البلدان الماّدة / ربعين على تقریر بشأن أوضاع اّطلعت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الثالث واأل  .73
وآان ثّمة . بالنسبة لتحقيق االمتثال مع إجراءات الّرقابة البدئية والوسيطة المنصوص عنها في بروتوآول مونتریال 

وآان ثّمة . ت المنفذة قلق إزاء العدد المرتفع للبلدان المعّرضة لعدم االمتثال ، والتي لم ُتغّطى في خطط أعمال الوآاال
شعور بالحاجة إلى مزید من المعلومات حول أسباب عدم االمتثال ، وقد ُطلب من األمانة أن ُتّضمن في المستقبل 

 بشأن طبيعة العوائق التي منعتها من تحقيق االمتثال 5تقاریرها حول عدم االمتثال معلومات وآراء من بلدان الماّدة 
 عنها في بروتوآول مونتریال ، وبنوع خاّص بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك بإجراءات الرقابة المنصوص

  .المنخفض 
  

إضافة إلى ذلك آان إلحاحَّ على الوآاالت الثنائية والمنفذة ، بالتعاون مع األمانة ، أن ُتدرج أنشطتها المتعّلقة   .74
 ، وذلك 2007 – 2005، في خطط أعمالها لفترة باإلزالة وأنشطة اليونيب المتعّلقة بمشروعات مساعدة االمتثال 

آأولوّیة فورّیة ، بالنسبة لالستهالك المؤهل غير المّمول في البلدان غير الممتثلة أو المعّرضة لعدم االمتثال بإجراءات 
  .2007 و 2005الّرقابة الخاّصة التي ینّص عنها بروتوآول مونتریال لعامي 

 
  

   شؤون سياسة عاّمة–زاي 
  
  
  ولوجيا ثاني أآسيد الكربون الّسائل ومبادئ توجيهّية  بشأن مشروعات ثاني أآسيد الكربون الّسائل تكن
  

تلبية لطلب من االجتماع األربعين ، قّدمت األمانة نتائج بحثها المتعّلق بمشروعات رغاوى ثاني أآسيد   .75
ي مشروعات مستقبلّية لتكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون الّسائل إلى االجتماع الحادي واألربعين ، الذي قّرر أنَّ أ

قدرة التكنولوجيا على إنتاج صف ) 1: (الكربون الّسائل یجب أن ُتَطوَّر مع األخذ آلّيًا بعين االعتبار العوامل التالية 
 الكربون التوافق بين المعّدات التي یوفّرها موّرد تكنولوجيا ثاني أآسيد) 2(الرغاوى المعّين الذي تضعه المؤسسة ؛ 

الحاجة إلى مساندة تقنّية بعيدة المدى ، تتعّدى تاریخ إآمال  )3(الّسائل والمعّدات الموجودة في المؤسسة ؛ 
قدرة تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون الّسائل على اإلسهام في تخفيضات ) 4(المشروعات المّحدد بصورة عاّمة ؛ 

 ؛ و CFCالجداول الزمنية الخاّصة بالخطط الوطنية المعنّية إلزالة  بصورة مبكّرة آافية لاللتزام بCFC-11استهالك 
  .حاجة البلدان إلى توفير تأآيد خطي بأّنها فهمت المشاآل المحتملة التي تنجم عن تطبيق هذه التكنولوجيا ) 5(
  

  التغييرات التي تلحق باإلجراءات
  

إلجراءات بهدف تمكين األمانة من وضع وثائق ناقش االجتماع الحادي واألربعون التغييرات التي تلحق با  .76
وآان منتظرًا أن یكون لهذه التغييرات رابط بإجراءات اللجنة .مشروعات تصف االتفاقيات المقترحة بطریقة مناسبة 

الفرعية الستعراض المشروعات ، ولكن على ضوء القرار بإلغاء هذه اللجنة الفرعية ، باتت مالئمة لعمل اللجنة 
في حال عدم حّل القضایا التي لها عالقة بالكلفة والمرتبطة ) 1: (أّما التغييرات الرئيسية فهي . نفسها التنفيذیة 

  بالمشروعات ، قبل أسبوع من موعد اجتماع
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لن تجري مناقشة المشروعات ، إلى الحّد الممكن ، ) 2(ما ، فلن یتّم النظر في هذه المشروعات خالل ذاك االجتماع ؛ 
وفي المجال الذي توصي فيه األمانة بالموافقة على شرائح الحقة لالتفاقيات ) 3(وثائق الحدیثة ؛ حتى تتوافر ال

المتعّددة السنوات ، من دون تعليق ، ُیتوقَّع أن ُتَضمَّن الموافقات ذات الشأن بدئيًا في الئحة المشروعات المعروضة 
ل اجتماع وثيقة تظهر الضمنّيات من أجل تمویل آجل إضافي ، ُینتظر أن تتلّقى األمانة في آ) 4( ؛ و موليةللموافقة الش

  .إذا آانت قد تّمت الموافقة على آّل من المشروعات التي ُأوصي بمنحها تمویًال آجًال في ذاك االجتماع 
  

  خطط إدارة غازات التبرید
  

غازات التبرید ، بطریقة ناقش االجتماع الحادي واألربعون الحاجة إلى المرونة في مجال تنفيذ خطط إدارة   .77
  : تعكس الظروف المتغّيرة ، وقّرر ما یلي 

  
 التي ُتعّد وتنفذ خطط إدارة 5یجب أن ُتمنح الوآاالت الثنائية والمنّفذة ، بالتعاون مع بلدان المادة   ) أ(

غازات التبرید ، مرونًة ضمن مستویات التمویل المّتفق عليها ماضيًا ، من أجل تنفيذ مكّونات خطة 
 المعنّية وأن تكون 5ة غازات التبرید التي اعُتمدت لتلبية االحتياجات الخاّصة ببلدان الماّدة إدار

التغييرات المخطط لها ألنشطة المشروعات موّثقة بوضوح ومتوافرة لتخضع في المستقبل للرصد 
 والتقييم بما یتوافق مع أنظمة الصندوق المتعّدد األطراف ؛ و

  
 والوآاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ بعين 5 المناسبة ، على بلدان الماّدة في مجال توفير المداخالت  ) ب(

 :االعتبار ما یلي 
  

ترآيز المساندة على تطویر آليات التشریع والتنسيق مع الصناعة ، حيث ال تكون هذه  )1(
األمور قد ُأوجدت بعد ، وعلى برامج تدریب أخرى لفّنيّي التبرید وموظفي الجمارك ، عن 

ستخدام الطاقات الوطنية ، وعلى توفير الّدعم والموارد المختّصة آالمعّدات طریق ا
واألدوات المطلوبة ؛ ویجب أن یتضّمن هذا األمر جهودًا من أجل إثارة اإلدراك لقيمة 

 الفنيّين البارعين بالنسبة للمستعملين النهائّيين وأصحاب الشأن ؛
  

 في قطاع المنشآت التجاریة والصناعية CFCالترآيز أیضًا على استرداد وإعادة استعمال  )2(
الكبرى وقطاع التبرید المتحّرك ، إذا آان هنالك عدد هام من األنظمة المعتمدة على 

CFC-12 ما زال موجودًا ، وإذا آان توافر CFC قد ُخّفض بصورة جذریة بفضل اعتماد 
 تدابير رقابة فاعلة للواردات ؛

 
أو الستعمال بدائل /عادة التهيئة المجدیة التكاليف ، ومواصلة استكشاف اإلمكانات لتسهيل إ )3(

 جاهزة، وبصورة محتملة بواسطة برامج التّحفيز ؛
  

اعتماد خيار جّيد في مجال توفير معّدات جدیدة لالسترداد ، وإلعادة التدویر بنوع خاص  )4(
 :بالطرق التالية 

  
 

المحتمل لمعّدات وضع تقدیر أآثر دّقة ، خالل إعداد المشروعات ، حول الطلب   .أ
 االسترداد وإعادة التدویر ؛
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تسليم المعّدات إلى بلد ما مقابل طلبّيات ثابتة فقط، ومع مشارآة جذریة في الكلفة   .ب
من طرف ورشات العمل للمعّدات الموّفرة ، باستخدام آالت مجّمعة محليًا ، قدر 

 المستطاع؛
 
 مراجعة استعمال المعّدات تقدیم وتسليم وتوزیع معّدات على مراحل عّدة ، بعد  . ج

 المسّلمة ، والتدقيق في أي طلب إضافي ؛ و
  

التأّآد من وجود خدمات ومعلومات متابعة لتبقى معّدات االسترداد وإعادة التدویر   . د
  صالحة لالستعمال ؛ و

  
رصد استعمال المعّدات والخبرة المكتسبة من قبل المستفيدین ، بصورة متواصلة ، من  )5(

تظمة وجمع تقاریر دورّیة من ورشات العمل ، یجریها مستشارون خالل استشارات من
وینبغي إعداد التقاریر المرحلّية المرتكزة على مثل . وطنّيون بالتعاون مع جمعيات الفنيّين 
أو وحدات األوزون الوطنية ، بالتعاون مع الوآالة /هذا الّرصد سنوّیًا من قبل المستشار و

 ، آما یجب توفير الموارد اإلضافية الكافية إلتاحة 31/48مقّررالمنفذة ، آما هو مبّين في ال
  .مثل هذه المتابعة وعملّية التبليغ 

  
  HCFCتمویل الدراسات المتعّلقة باستخدام 

  
 من طرف الصندوق HCFCناقش االجتماع الثاني واألربعون أهلّية تمویل الدراسات المتعّلقة بإدارة إزالة   .78

والحظ أّنه لم یتّم حتى اآلن اعتماد .  في الصين HCFCنوع خاص تمویل دراسة حول استخدام المتعّدد األطراف ، وب
أن سياسة الصندوق المتعّدد األطراف استبعدت بصورة محّددة تمویل المواّد الجانبّية الناتجة : مشروع آهذا وآذلك 

تقييم طلب التمویل من أجل " ، وأّن ونالمواد المستنفذة لألوز إلى مواّد غير معتمدة على HCFCعن التحوُّل من 
 ، الخاّصة بفریق التقييم التكنولوجي 2005 – 2003إعادة تزوید الصندوق المتعّدد األطراف بالمال لفترة 

  واالقتصادي ، لم یشمل تمویل األنشطة المرتبطة
اسة عاّمة تتعّلق بقضایا مسؤولية وطلبت اللجنة التنفيذیة أن ُترفع إلى االجتماع الثالث واألربعين ورقة سي . HCFCبـ 

  . الصندوق المتعّدد األطراف ومتطّلبات األهلّية المحتملة لدراسة آهذه 
  

تّم تقدیم ورقة السياسة العاّمة المطلوبة إلى االجتماع الثالث واألربعين ، الذي الحظ أنَّ تقریر مجموعة العمل   .79
 في الصين في المستقبل HCFCقتصادي توقَّع زیادة جذرّیة الستهالك الخاّصة التابعة لفریق التقييم التكنولوجي واال

 على المدى HCFCإنشاء استراتيجّية مناسبة إلدارة شؤون "وقّرر وفقًا لذلك الموافقة على مشروع حول . المنظور 
 المساندة  دوالر أمریكي ، زائد تكاليف300.300بمستوى تمویل قدره "  في الصين HCFC-22البعيد ، وبخاّصة لـ 

 دوالر أمریكي ، بصورة استثنائية ، شرط أن تكون إحدى النتائج لذلك دراسٌة تنظر 39.039لحكومة ألمانيا وقدرها 
وأخذت اللجنة التنفيذیة علمًا آذلك بأنَّ  . 5 في الصين وفي بلدان أخرى من بلدان المادة HCFCفي تأثيرات إدارة 

  .ج المناسبة للدراسة آقاعدة للقيام بعمل وطني الحق حكومة الصين عازمة على استخدام النتائ
  
 

  5مشروعات بروميد الميثيل من أجل إزالة عاجلة لبلدان الماّدة 
  

 والمعایير من أجل تمدید 5ناقش االجتماع الثاني واألربعون اإلزالة العاجلة لبروميد الميثيل في بلدان الماّدة   .80
وقد تّم التعبير عن .  لالجتماع االستثنائي لألطراف Ex.1/2طلوب في المقّرر اتفاقيات اإلزالة العاجلة ، آما هو م

وهكذا فقد ُطلب من األمانة أن تحّضر وثيقة تغّطي . آراء مختلفة عّما إذا آان یجب اعتماد معایير عاّمة أو خاّصة 
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 أعضاء اللجنة التنفيذیة لتقدیم  الوضع المحدَّث لتنفيذ المشروعات المعتمدة إلزالة عاجلة لبروميد الميثيل ، وُدعي
  .Ex.1/2تعليقاتهم عن تنفيذ المقّرر 

  
أجرى االجتماع الثالث واألربعون مناقشة في العمق حول الوثيقة التي أعّدتها األمانة وقّررت اعتماد المعایير   .81

  :التالية
  

  ذي ینفذ المشروع ؛ستجري اللجنة التنفيذیة تقييمًا لكّل مشروع منفرد بطلب من الفریق ال  )أ(  
  

  یجب أن یكون المشروع قيد التنفيذ ، وأن ُیظهر تقّدمًا جذریًا في مجال تنفيذه ؛  )ب(
  

على الفریق الذي ینفذ المشروع أن یقّدم طلبه ليعاد النظر فيه ، وآاّفة المعلومات األخرى ذات   )ج(
ها إلى أعضاء اللجنة التنفيذیة الصلة لتبریر قضّيته ، إلى الصندوق المتعّدد األطراف ، الذي سينقل

  قبل انعقاد االجتماع بثمانية أسابيع؛
  

یجب أن تتضّمن المعلومات التي یقّدمها الفریق المعني ، من جملة أمور أخرى قد تعتبرها ذات   )د(
  :صلة 

  
  تحدید الصعوبات غير المنظورة بتاریخ توقيع االلتزام ، التي تؤثر على تنمية المشروع ؛  )1(    

  
حيث تكون الصعوبة غير المنظورة هي انعدام تحقيق البدائل التقنية واالقتصادیة ، تقدیم   )2(

برهان لتجارب بدائل بروميد الميثيل التي أسفرت عن نتائج  سلبية ، التي ُأجریت في 
  المنطقة المطابقة من البلد ؛ و

  
  تقدیم خطة عمل أو جدول زمني بدیل إلزالة بروميد الميثيل ؛  )3(    

  
إنَّ التفاوض مجّددًا حول الصروفات یجب أن یتّخذ آأولویة عدم المساس باستمرارّیة المشروع ،   )هـ(

  نظرًا ألهمّية عدم تعطيل عملية نقل التكنولوجيا بفضل مواصفات اإلنتاج الزراعي ؛
  
على اللجنة التنفيذیة أن تأخذ باالعتبار في مجال اطالعها على المشروعات التي تشكو من   )و(

 التي تواجه 5صعوبات ، ما إذا آانت اإلعفاءات لمجاالت االستعمال الحرجة قد ُمنحت لبلدان الماّدة 
وبهذه الطریقة تستطيع اللجنة التنفيذیة أن تطلب مشورة فریق التقييم . مثل تلك الظروف 

  .التكنولوجي واالقتصادي  و لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل
  

  برامج الخاّصة لمشروعات التعاون الثنائيتكاليف مساندة ال
  

نظر االجتماع الثاني واألربعون في إمكانية تطبيق نظام التكاليف اإلداریة الحالي على الوآاالت الثنائية   .82
وأجرى االجتماع .  وقّرر متابعة مناقشة هذه القضّية في االجتماع الثالث واألربعين بعد تلّقي آراء الوآاالت الثنائية 

لثالث واألربعون مناقشة حول التقریر الذي قّدمته األمانة بشأن هذه القضّية وطلبت بأن ُتَحضَّر ورقة ُینظر فيها في ا
 بالمئة 13االجتماع الخامس واألربعين حول وسيلة الستعمال تكاليف المساندة بطریقة أآثر مرونة ، شرط أّال تتعدى 

  .من قيمة المشروعات المعتمدة 
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  خيص للصادرات والوارداتأنظمة التر
  

جرى التطّرق بإیجاز لموضوع أنظمة الترخيص للصادرات والواردات في االجتماع الحادي واألربعين ،   .83
وقد ناقش االجتماع الثالث واألربعون في وقت الحق هذه القضية على أساس وثيقة أوردت ذآر البلدان التي لم تبلغ 

صولها على مزید من المعلومات من البلدان الحاضرة ، أخذت اللجنة التنفيذیة وبعد ح. بعد عن إنشاء نظام للترخيص 
  .علمًا بالوثيقة 

  
   الصندوقةیرمدتعيين 

  
ناقش االجتماع الحادي واألربعون ما إذا آان ینبغي رفع الحظر المفروض على الوثائق المتعّلقة بعملية   .84

أعّدها رئيس اللجنة التنفيذیة یجب أن تبقى سرّیة ، ولكن یمكن آشفها  الصندوق ، وقّرر أنَّ الوثائق التي ةرمدیاختيار 
  .إذا آانت هنالك حاجة ضروریة لذلك 

  
   أنشطة أمانة الصندوق–جيم 

  
خالل الفترة التي تخضع لهذا االستعراض أعّدت أمانة الصندوق الوثائق ووفّرت خدمات المؤتمرات   .85

ربعين والثاني واألربعين والثالث واألربعين والجتماع واحد لكّل من اللجنة الجتماعات اللجنة التنفيذیة الحادي واأل
الفرعّية الستعراض المشروعات واللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية ، والجتماعات الفریق الفرعي المعني 

  .بقطاع اإلنتاج ولفریق العمل المفتوح العضویة حول خطط إدارة غازات التبرید 
  

ت أمانة الصندوق مقترحات بشأن مشروعات وأنشطة من الوآاالت المنفذة والمانحين الثنائيين تبلغ قيمتها تلّق  .86
وآانت قد حّللت واستعرضت وقّدمت تعليقات وتوصيات ، حسب مقتضى .  دوالر أمریكي 540.558.958اإلجمالية 

  .فيها الحال ، عن آافة المقترحات المقّدمة إلى اللجنة التنفيذیة آي تنظر 
  

آانت األمانة قد أعّدت وثائق ، من بين أمور أخرى ، حول قضایا متعّلقة بمنصب أمين الخزانة ، وتسویة   .87
 ، والتخطيط المالي ، وخطة جدیدة لإلزالة لفترة السنوات الثالث 2002حسابات الصندوق المتعّدد األطراف لعام 

وآانت قد راجعت وحّدثت قاعدة بيانات .  اللجنتين الفرعّيتين  ، وتكاليف المساندة اإلدارّیة ، وعمل2006 – 2004
  . واإلنترانيت الوبمشروعها وأنشأت موقعها الخاص على 

  
 من أعضاء األمانة قد حضروا العدید من االجتماعات الهاّمة ، بما فيها مؤتمر هاوغيران مدیرة الصندوق   .88

  .البلدان مرفق البيئة العالمية ، وزاروا عددًا آبيرًا من 
  

      ، بعد تقاعد السيد رتشرد أبروآوا أمبادو ،ها االجتماع الثالث واألربعين أّنت مدیرة الصندوق أبلغ  .89
Abrokwa Ampadu Richard  Mr.  ُعّين السيد ستيفان سيكارز ، Mr. Stephan Sicars  مسؤول رئيسي

  .دارة المشروعات إل
  

    صالحّيات اللجنة التنفيذية–طاء 
  

  
 لالجتماع الخامس عشر لألطراف ووافق على أن XV/48ناقش االجتماع الحادي واألربعون تنفيذ المقّرر   .90

والحظ أیضًا أن القضّية یجب أّال ُتتابع فقط من .  یتّم البّت في القضّية على مدى عدد من اجتماعات اللجنة التنفيذیة 
آان مسؤولية اللجنة مدیرة الصندوق طراف ؛ ومع أن اختيار قبل اللجنة التنفيذیة ، بل أیضًا من قبل اجتماع األ

  .نفسها ، فمن حّق اجتماع األطراف أن ُیعّدل الصالحّيات التنفيذیة 
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ناقش االجتماع الثاني واألربعون مجّددًا موضوع الصالحّيات وطلب من الرئيسة ، نيابًة عن اللجنة التنفيذیة   .91

األمم المتحدة والمدیر التنفيذي لليونيب ، ومكتب األمم المتحدة إلدارة الموارد ، أن ُتجري استشارات مع أمين عام 
البشریة ، ومكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية ، بشأن صالحّيات اللجنة التنفيذیة والضمنّيات القانونية واإلداریة 

  . اجتماع الحقفيقضية المرتبطة بهذه القضّية ، وأن تقّدم إلى اللجنة تقریرًا عن هذه ال
  

  أبلغت الرئيسة االجتماع الثالث واألربعين أنها التقت المدیر التنفيذي لليونيب الذي أشار، من ضمن أمور   .92
أخرى ، إلى أن الصندوق المتعّدد األطراف واللجنة التنفيذیة یخضعان لإلجراءات التشغيلّية  العاّمة الخاّصة باألمم 

 وأن القرار النهائي المتعّلق بالتعيينات یعود ألمين عام منظمة األمم المتحدة ، الذي له المتحدة بشأن تعيين الموظفين ،
الحریة في التماس آراء أطراف أخرى ، إذا شاء ذلك وأفادت الرئيسة أیضًا أنَّ رسالًة ُوجّهت إلى أمين عام األمم 

مساعد إلدارة الموارد البشریة ، وإلى األمين العام المتحدة ، وأّن نسخة منها ُأرسلت إلى مدیر الدیوان واألمين العام ال
وأفادت أّنها اتصلت بعد ذلك باألمين العام المساعد إلدارة الموارد . ستشار القانونيمالمساعد للشؤون القانونّية وال

لتنفيذیة ، مع وفي أعقاب التقریر ، نّوهت اللجنة ا. البشریة ، الذي أّآد لها أن جوابًا خطيًا سيوّجه في مستقبل قریب
  .43/48التقدیر بجهور الرئيسة وطالبت بمواصلة االستشارات التي یفرضها المقّرر 

  
  

   شؤون تتعّلق باجتماع األطراف–ياء 
  
  

شر لألطراف الذي یطلب من اللجنة التنفيذیة أن تقّدم سنویًا إلى اعال لالجتماع X/31استجابة للمقّرر   .93
ملّية اآللية المالية ، والتدابير المتخذة لتحسينها ، أرفقت اللجنة التنفيذیة بهذه الوثيقة اجتماعات األطراف تقریرًا حول ع

تقریرها إلى االجتماع السادس عشر لألطراف حول التدابير المتخذة لتحسين اآللية المالّية لتنفيذ بروتوآول مونتریال 
  ) .Iالمرفق (
  

 المزالة من خالل مشروعات تستخدم HCFC-141bستهالك  وعن آّل من البلدان آمّية اIIیورد المرفق   .94
أن تقریر اللجنة التنفيذیة السنوي "  الذي یعلن ، من جملة أمور أخرى )ه (56/36ر  آبدیل ، وفقًا للمقّرHCFCمواّد 

 المزالة من خالل HCFC-141bإلى اجتماع األطراف یجب أن یورد ، عن آّل من البلدان ، آمّية استهالك 
" 27/13 آبدائل ، وهو استهالك سُيحرم من التمویل في مراحل مستقبلّية ، تطبيقًا للمقّرر HCFC تستخدم مشروعات

.  
  

الرابع عشر لألطراف من اللجنة التنفيذیة أن تستمّر في تقدیم المساعدة    لالجتماعXIV/7طلب المقّرر   .95
 وتطّبق تكنولوجيات ومعّدات تفتيش في الجمارك لمكافحة  ، وأن ُتحلَّ وتنّمي5المالية والتقنّية لألطراف في الماّدة 

 ، وأن تقّدم إلى االجتماع السادس عشر تلك المواد ، ولرصد تجارة المستنفذة للألوزونلمواّد لاالّتجار غير القانوني 
 الثالث وقد نظر االجتماع. لألطراف من بروتوآول مونتریال تقریرًا عن األنشطة التي ُنفّذت حتى هذا التاریخ 

واألربعون بالطریقة المناسبة في الوثائق التي أعّدتها األمانة ووافق على أن ُتَقّدم الوثائق المعّدلة والمحدّثة إلى 
وقّرر أیضًا أن یعتمد تقييمًا جدیدًا للمشروعات المتعّلقة بتدریب موظفي الجمارك . االجتماع السادس عشر لألطراف 
  . إلى االجتماع السابع عشر لألطراف وأنظمة الترخيص ، بهدف تقدیمها

  



UNEP/OzL.Pro/16/10 
 
 

 21

  
   تقارير اللجنة التنفيذية–الم 

  
  

  تقاریر االجتماعات الحادي واألربعين: ُوّزعت التقاریر التالية على جميع أطراف بروتوآول مونتریال   .96
    2و  1  والتصویبUNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87(والثاني واألربعين والثالث واألربعين 

 1 والتصویب UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/61 ،  و 1 والتصویب UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54و 
 لوبویمكن االطالع على هذه التقاریر وتقاریر اللجنتين الفرعيتين وآاّفة التقاریر الّسابقة في موقع ا) . ، على التوالي

  ).org.unmfs.www(الخاص بأمانة الصندوق المتعّدد األطراف 
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  المرفق األول

  
  تدابير مّتخذة لتحسين اآللية المالية في سبيل تنفيذ بروتوآول مونتريال

  
  

  مقّدمـــة
  

  :إن هذا التقریر مقّدم من اللجنة التنفيذیة إعماًال بالمقّررات التالية الصادرة عن اجتماعات األطراف 
  

 ، 6 ، 5 ، والسيما األعمال VII/22 بأسرع ما یمكن بشأن المقرر یطلب من اللجنة التنفيذیة أن تسير قدمًا"   
  " . وأن تعود بتقریر عن ذلك إلى االجتماع التاسع لألطراف 21 و 14 ، 11 ، 10

 VIII/5المقرر 

رر           "     في سبيل تحسين    VII/ 22أن یطلب من اللجنة التنفيذیة أن تواصل القيام بمزید من األعمال لتنفيذ المق
  ".لمالية وأن تقّدم تقریرًا سنویًا إلى اجتماعات األطراف اآللية ا

 VIII/7المقرر 

 في سبيل تحسين VII/22أن یطلب من اللجنة التنفيذیة أن تواصل اتخاذ مزید من األعمال لتنفيذ المقرر "   
أن آل اآللية المالية وأن تضمن تقریرها السنوي إلى اجتماعات األطراف مرفقًا فيه تحدیث للمعلومات بش

  " .عمل  لم ُیكمل من قبل ، وآذلك قائمة باألعمال التي ُأآملت 

 IX/14المقرر 

ة وعن                  "    ة المالي أن یطلب من اللجنة التنفيذیة أن تقدم تقریرًا سنویًا إلى إجتماعات األطراف عن تشغيل اآللي
  " .التدابير المتخذة لتحسين التشغيل 

 X/31المقرر 

   لم ُتكمل بعداألعمال التي: الجزء األول 

  10الخطوة 

إن دراسة البنك الدولي عن إنشاء آلية لإلقراض الميسر ، التي طلبتها اللجنة التنفيذیة في اجتماعها السادس عشر ، 
یجب أن ُتكمل في أقرب وقت ممكن ، وأن تحلًّل وُتناقش في اللجنة التنفيذیة في اجتماعها التاسع عشر ، وینبغي أن 

یة في اجتماعها العشرین مقررًا عن الخطوات المستقبلية المالئمة أو أن یتخذه اجتماع األطراف في تتخذ اللجنة التنفيذ
  .، بقدر الحاجة والطلب عليهما ووفقًا للتبليغ السابق 1996

طلبت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها السابع والعشرین من األمانة أن تقوم بالتعاون مع الوآاالت المنفذة بتجميع   
ن جامع للمقررات والخبرات السابقة حتى اآلن ، وأن تتعاون في سناریوهات الحياة الحقيقية ، مع تسليط بيا

  .الضوء على القضایا والمشكالت ذات الصلة 
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عند نظر اللجنة التنفيذیة في ورقة المناقشة التي أعدت استجابة للمقرر السابق ، أخذت اللجنة التنفيذیة علمًا   
 من ممثل آندا ودعت أعضاء اللجنة التنفيذیة إلى أن یقدموا إلى األمانة تعليقات عن تلك بالمبادئ المقدمة

المبادئ أو مبادئ أخرى مماثلة ، إلدراجها في وثيقة عریضة اإلطار سينظر فيها في االجتماع التاسع 
  والعشرین للجنة التنفيذیة ؛

تأخذ علمًا بالوثائق المتعلقة بالموضوع ، بوصفها قررت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها التاسع والعشرین أن   
أساسًا مفيدًا لمزید من المناقشة ، والسعي إلى الحصول على إرشاد من اجتماع األطراف عن آيفية 

  المواصلة؛

اع                   قررت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الثالثين أن تضمن موضوع اإلقراض الميسر في جدول أعمال االجتم
  .ين الحادي والثالث

في االجتماع الحادي والثالثين ، في غياب اتفاق عن توقيت الشروع في المناقشات المستقبلية ، قررت اللجنة 
  .التنفيذیة أن ترجئ مواصلة النظر في اإلقراض الميسر 

بعد مناقشات عن توقيت الشروع في مواصلة مناقشة موضوع اإلقراض الميسر ، في االجتماعين الـثاني   
والثالث والثالثين قررت اللجنة التنفيذیة أن تضع القضية على جدول أعمال االجتماع الرابع والثالثين 
  .والثالثين 

قررت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الـرابع والثالثين أن تنظر في اقتراح من حكومة اليابان بعقد ورشة تقنية   
ت نفسه ، قررت اللجنة التنفيذیة أن تطلب من وفي الوق. آأساس لمناقشتها في االجتماع الخامس والثالثين 

األمانة إعادة توزیع عدد من الوثائق بشأن اإلقراض الميسر ، وأن تعد تجميعًا لخبرة الصندوق المتعدد 
  .األطراف في تطبيق التمویل االبتكاري

 ، 2002یوليو /   الصادر عن اللجنة التنفيذیة ، عقدت ورشة تقنية ليوم واحد في تموز 35/62وفقًا للمقرر   
لتبادل اآلراء عن األهداف والمنهجيات المتعلقة باإلقراض ) بوصفها مساهمًا ثنائيًا (برعایة حكومة اليابان 

الميسر ، شامًال ما له وما عليه ، وتعميق تفهم عمليات أیة خطط إقراض ميسر عملية وقابلة للتنفيذ ، 
 5متعدد األطراف والوآاالت المنفذة وآذلك بلدان المادة واستعراض الخبرة ذات الشأن التي لدى الصندوق ال

وقد جرى ذلك من خالل تقدیم ومناقشة عشر دراسات حاالت ، وقام . في التمویل االبتكاري في هذا الصدد 
  .بتقدیم عدد من هذه الدراسات مدیرو البرامج القادمون من الميدان 

نفيذیة في تقریر عن الورشة التقنية بشأن اإلقراض الميسر ، وفي االجتماع الثامن والثالثين نظرت اللجنة الت  
وافقت عليه لحكومة اليابان آإسهام ثنائي ، وأخذت علمًا بالتقدم الملموس الذي أحرز في مناقشة قضية 
اإلقراض الميسر ، سواء في الورشة أو في اللجنة التنفيذیة ، وقررت مواصلة مداوالتها حول هذه القضية 

  . القادم في اجتماعها

 بشروط  المواد المنفذة لألوزون  واصلت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها التاسع والثالثين نظرها في تمویل إزالة            
ة                 وّفر األمان دما ت ين ، بع اع الحادي واألربع ى االجتم اإلقراض الميّسر ، وقّررت إرجاء مواصلة المناقشة إل

    .الوثائق التاریخية المتعّلقة باإلقراض الميّسر 
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  تحديث منذ االجتماع الخامس عشر لألطراف

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي واألربعين في تقرير محدَّث حول اإلقراض الميّسر وطلبت من  •
األمانة ومن الوآاالت الثنائية أن تواصل استكشاف المناسبات واإلمكانات للقيام بمزيد من المشروعات 

ي البلدان التي ترغب في ذلك، بهدف وصف آيفّية استخدام اإلقراض الميّسر أو غيره التجريبّية والتدليلّية ف
أو تحسين / من بروتوآول مونتريال ، وبناء عليه ، لتسهيل و10المبتكرة ، وفقًا للماّدة  من اآللّيات المالّية

  .جتماع األطرافاالمتثال الوطني بالبروتوآول ، وأن ترفع من وقت آلخر تقارير للجنة التنفيذية وال

  13الخطوة 

ـ                       ة ال ى إدراج قضایا إزال ة إل دابير الرامي ة عن الت ة التنفيذی ى اللجن رًا إل  في  ODSعلى الوآاالت المنفذة أن تقدم تقری
وارد                      ر م حوارها الجاري بشأن برمجة التنمية وبشأن التدابير التي یمكن أن تتخذها تلك الوآاالت لتعبئة موارد من غي

ة                الصندوق ، مسا   ة طبق ى حمای ندة ألهداف بروتوآول مونتریال ، وبقصد تحقيق زیادة في عدد المشروعات الرامية إل
  .األوزون 

  :وآما سبق اإلبالغ عن ذلك 

باإلضافة إلى مشروع أجهزة تبرید المباني في تایالند ، الذي تم التبليغ عنه إلى االجتماع العاشر لألطراف ،               
ترك  ل المش ة للتموی اره خط ة    باعتب ت اللجن ة ، وافق ة العالمي ق البيئ راف ومرف دد األط ندوق المتع ين الص  ب

 بمصدر محلي للتمویل في المكسيك ، لتنفيذ برنامج استبدال أجهزة تبرید 1999التنفيذیة على استكمال تمویل 
  .المباني في ذلك البلد 

ـ          ة ال ا في صنادی              CFCأدرجت خطط إزال د وترآي ا وتایالن ة في ماليزی ا          الوطني تقوم من خالله ق دوارة ، س
ادة            دات ، بإع المنشآت الضالعة في عمليات إعادة التدویر أو الخدمة ، وفي بعض الحاالت عمليات تبدیل المع

  .تسدید نسبة من تكلفة المعدات الموردة تحت هذه المشروع 

  :تحديث منذ االجتماع الخامس عشر لألطراف 

ة           حتى اآلن عقدت معظم البلدان ذات حجم اال        • ستهالك الكبير اتفاقيات مع اللجنة التنفيذية من أجل خطط إزال
ا           ى تكاليفه ى            . قطاعّية أو وطنية اتُّفق من حيث المبدأ عل ًا عل ّدد األطراف حالّي ز عمل الصندوق المتع ويرّآ

دان الب                     ه ، وأن البل ة  التأآد من أن تنفيذ االتفاقيات المعتمدة من حيث المبدأ ، ماض على النحو المخطط ل اقي
ام        ال بأحك ن االمتث ا م ي تمّكنه بة ، الت اعدة المناس ى بالمس ت تحظ نخفض مازال تهالك الم م االس ذات حج

ولكْن ، وبموجب الممارسة الّراهنة التي تنتهجها الوآاالت الثنائية         . المراقبة الخاّصة ببروتوآول مونتريال     
ة أخرى لت            وارد الصندوق ، في       والمنفذة ، قد تطرأ على المشروعات في المستقبل أمثل ر م وارد غي ة م عبئ

ر       وارد غي ة الم الظروف المناسبة وبما أن الوآاالت المنفذة والثنائية مازالت تدرك الفوائد الناجمة عن تعبئ
ذا             ار ه موارد الصندوق ، لم َتُعْد هنالك حاجة إلجراءات اإلبالغ المحّددة بالنسبة لتعبئة الموارد ويمكن اعتب

  .مل البند وآأّنه قد ُأآ

  21الخطوة 

على اللجنة التنفيذیة أن ُتعّد تقریرًا مرحليًا مقسمًا إلى بنود ، بشأن التدابير المتخذة حتى اآلن ، في   ) أ(
 من البروتوآول ، إلنشاء آلية معنية على وجه التحدید بنقل التكنولوجيا ، والدرایة 10سياق المادة 

، الالزمة إلزالة المواد المستفدة لطبقة األوزون التكنولوجية ، بشروط عادلة وبالشروط األشد مالءمة 
  ، وفي الوقت نفسه ؛
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على اللجنة التنفيذیة أن تطلب من اليونيب أن یكثف جهوده لجمع معلومات من المصادر ذات الصلة ،   ) ب(
ن وإلعداد قائمة جرد وتقييم التكنولوجيات والدرایة السليمتين بيئيًا والقابلتين للبقاء اقتصادیًا ، واللتي

ویجب أن تتضّمن قائمة الجرد المذآورة أیضًا بيان . تؤدیان إلى إزالة المواد المستنفدة لطبقة األوزون 
 الشروط التي یمكن بها تنفيذ نقل تلك التكنولوجيات والدرایة ؛

على اللجنة التنفيذیة أن تنظر في الخطوات التي یمكن اتخاذها عمليًا إلزالة أیة عوائق تعرقل الفيض   )ج(
  الدولي للتكنولوجيا ؛

على اللجنة التنفيذیة أن تقوم بمزید من التبحر في قضية التكاليف اإلضافية المؤهلة لنقل التكنولوجيا ،   )د(
شاملة تكاليف براءات االختراع والتصاميم ، والتكاليف اإلضافية لحقوق التأليف حسبما تكون 

  .المنشآت المتلقية قد تفاوضت بشأنها 

في االجتماع التاسع عشر ، وتحدیثها على ) ج(و ) ب(، ) أ(ل األعمال الواردة في الفقرات الفرعية ینبغي استكما
  ).د(فترات منتظمة، فيما یجب القيام فورًا بالعمل الوارد في الفقرة 

  :وآما سبق التبليغ عن ذلك 

قاعدة بيانات تتضمن وصفًا     قررت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها السابع والعشرین أن ترخص لليونيب بإعداد              
ـ          تبدال ال ل ،                ODSوخصائص للتكنولوجيات المتاحة الس ات للنق ك التكنولوجي ا تل اح به ي تت  ، والشروط الت

ك   ام بتل ي صياغة التكليف الخاص بالقي ا وف ل التكنولوجي ي بنق ر الرسمي المعن ق غي ر الفری تم تقری ا ی ریثم
  .الدراسة 

  .تماعها الثامن والعشرین بأن تقریر الفریق غير الرسمي قد أنجز تم إبالغ اللجنة التنفيذیة في اج  

، وافقت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الرابع والثالثين على تمویل نقل ) د(21وفيما یتعلق بالخطوة   
التكنولوجيا آجزء من التكلفة الرأسمالية اإلضافية للمشروعات الداخلة في قطاعي الرغاوي وعوامل 

  .التصنيع 

  
  : عشر لألطراف اخامستحديث منذ االجتماع ا

 .لم تحدث تتطورات جديدة  •
 

  األعمال التي تم إنجازها: الجزء الثاني 

أدرجت األعمال التالية في التقریر المعد لالجتماع الرابع عشر لألطراف ، باعتبارها أعماًال قد ُأنجزت ، أو أصبحت 
  . أو تجاوزتها تطورات أخرى ممارسة قياسية لدى الصندوق المتعدد األطراف ،

  .20 و 19 ، 18، 17 ، 16، 15 ، 14 ، 12 ، 11 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1األعمال 
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  المرفق الثاني

  )القدرات المستنفذة لألوزونبأطنان  ( HCFCsمقادير استهالك الـ 
 المدرجة في HCFCالـ 

  المشروعات 
 المزالة في  CFCالـ 

ستعمل المشروعات التي ت
 HCFCتكنولوجيات 

 البلد

 الجزائر 37,0 3,4 
 األرجنتين 736,5 67,0 
 البحرین 15,1 1,4 
 بوليفيا 10,9 1,0 
 البوسنة و لبهرسك 28,8 2,6 

 البرازیل 4,804,0 434,7 
 شيلي 178,7 13,8 

  الصين 10,049,3 742,4 
 آولومبيا 639,0 58,1 
 آوستاریكا 32,8 3,0 
 آوبا 0,8 0,1 

 الجمهوریة الدومنيكية 134,1 12,2 
 مصر 482,8 35,8 
 السلفادور 18,2 1,7 
 غواتيماال 45,0 4,1 

 الهند 4,180,2 369,9 
 اندونيسيا 1,487,8 130,5 
 ایران  1,036,1 94,2 
 األردن 327,5 29,8 
 آينيا 22,6  2,1 
 لبنان 80,4 7,3 
 ليبيا 60,9 5,5 
 مقدونيا 74,4 6,8 

 ماليزیا 1,216,1 108,2 
 موریشيوس 4,2 0,4 

 المكسيك 1,880,2 159,3 
 المغرب 109,3 9,9 
 نيكاراغوا 7,9 0,7 

 النيجر 348,9 31,7 
 باآستان 571,8 52,0 
 ابنم 14,3 1,3 
 باراغواي 67,0 6,1 

 بيرو 145,5 13,2 
  الفلبين 514,3 46,8 
 رومانيا 190,3 17,3 
 صربيا و الجبل األسود 43,8 4,0 
 سري لنكا 7,2 0,7 
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 المدرجة في HCFCالـ 
  المشروعات 

 المزالة في  CFCالـ 
ستعمل المشروعات التي ت

 HCFCتكنولوجيات 

 البلد

 السودان 4,4 0,4 
 سوریا 622,8 56,6 

 تایلند 2.025,7 183,3 
 تونس 233,6 19,0 
 ترآيا 368,8 33,5 
 أوروغواي 103,6 9,4 

 فنزویال 693,1 63,0 
 فيت نام  44,0 4,0 
 اليمن 9,6 0,9 
  زمبابوي 11,2 1,0 

2.850,1 33.720,5  المجموع 

  : على النحو اآلتي قدرات المستنفذة لألوزونقيم الـ : 1ملحوظة 

0,02  HCFC-123:  

0,055  HCFC-22:  

0,11 HCFC-141b: 

--------  

 

  
  


