
 

   

لألطراف في بروتوكول مونتريال  االجتماع الرابع والعشرون
  بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  2012ثاىن /تشرين النوفمرب 16-12جنيف، 
  †للجزء الرفيع املستوى من جدول األعمال املؤقت 5البند 

  
مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد عرض 

، ل اللجنة التنفيذيةاعمأعن لتنفيذ بروتوكول مونتريال طراف األ
  وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

   

  بروتوكول مونتريال الموجه إلى االجتماععن تنفيذ  تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
 والعشرين لألطراف  رابعال

 ةــمقدم

 نفيذ بروتوكول مونرتيالتتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لت .1
)UNEP/OzL.Pro.9/12التقرير، الذي  ، املرفق اخلامس) أن تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا إىل اجتماع األطراف. ويقدم هذا

ا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الث والعشرين لألطراف، تلبية هلذا املطلب. ويتضمن  الثيغطى األنشطة اليت اضطلعت 
جداول مع بيانات عن املوافقات على املشروعات؛ وحيتوي املرفق الثاين على على املرفق األول  تويرفقات: حيالتقرير ثالث م

لآللية املالية؛ ويبني املرفق الثالث كميات استهالك  2004تقرير تقييم عن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقييم واستعراض عام 
 .ةستعملاملواد اهليدروكلوروفلوروكربونية امل

 20إىل  16من مونرتيال ن للجنة التنفيذية يف و سادس والستال االجتماع شمولة بالتقرير، عقدوخالل الفرتة امل .2
 ينرير هذيرد تق. و 2012يوليو/متوز  20إىل  16ن يف بانكوك (تايلند) من و ، واالجتماع السابع والست2012 أبريل/نيسان
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، UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54تني يقللجنة التنفيذية يف الوث نياالجتماع
 .)www.multilateralfund.org( على املوقع الشبكي للصندوق املتعدد األطرف انتوافر يو على التوايل، 

الجتماعني السادس والستني حضر اين لألطراف، عشر وال ثالثالصادر عن االجتماع ال XXIII/19 ووفقا للمقرر .3
الواليات املتحدة و  ،وإيراندا الشمالية ىاململكة املتحدة لربيطانيا العظمواليابان و وفنلندا لجيكا وكندا والسابع والستني ب

 والصني األرجنتني مامن بروتوكول مونرتيال، وحضر 5من املادة  1الفقرة وجب املة مبعاألمريكية اليت متثل األطراف غري ال
زاو السيد  ان، وترأس االجتماع5من املادة  1اليت متثل األطراف العاملة مبوجب الفقرة وكوبا واهلند واألردن وكينيا ومايل، 

، والسيدة ماريا نوالن، ائبا للرئيسوإيرلندا الشالية) ن ىفيونا والرتز (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم ةالسيدو ) الصني( زوينزي
 .خالل فرتة اإلبالغ اتالجتماعميع اأمينة جلرئيسة املوظفني، 

كما حضر مجيع االجتماعات خالل فرتة اإلبالغ ممثلون عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (اليوئندييب)، وبرنامج  .4
اعية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصن ،األمم املتحدة للبيئة (اليونيب)، كالمها بصفة وكالة منفذة وأمني خزانة الصندوق

 (اليونيدو) والبنك الدويل وأمانة األوزون ومراقبون آخرون.

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف  -ألف

  XXI/9واملقرر  XIX /6 املقرر

من اللجنة التنفيذية مساعدة األطراف يف إعداد خطط إدارة إزالة املواد  XIX/6 طلب املقرر .5
 ئهابادماالنتهاء من وضع تعجيل  ، كمسألة عاجلة،من اللجنة التنفيذيةأيضا  XXI/9 ب املقرراهليدروكلوروفلوروكربونية. وطل

متويل إضايف و/أو حوافز ملزيد من منافع املناخ، حسب تقدمي والنظر يف التوجيهية املتعلقة باملواد اهليدروكلوروفلوروكربونية، 
 اقشتوناملواد اهليدروكلوروفلوروكربونية. املنخفضة لبدائل ر العاملي حرتاإمكانية االاالقتضاء، والنظر كذلك يف بيان فاعلية 

واد اهليدروكلوروفلوروكربونية، املبإزالة قضايا املعلقة ذات الصلة الاالجتماعات اليت عقدت خالل فرتة االستعراض عددا من 
 126إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية لـسبما يرد وصفه أدناه. ومنذ اختاذ هذين املقررين، متت املوافقة على خطط إدارة ح

  بلدا.

  املشروعات التدليلية للهيدروكلوروفلوروكربون واملشروعات االستثمارية

يع رغاوي الستخدام اهليدروكربونات يف تصنن مسألة اخليارات املنخفضة التكلفة و ناقش االجتماع السادس والست .6
وعات اوي البوليوريتان. وأعدت اليوئندييب عددا من املشر غخ يف تصنيع أنظمة ر امليثيالل كعامل نفالبوليوريتان واستخدام 

ب يف تطبيقات رعاوي البوليوريتان 141- اآلمن للميثيالل الستبدال اهليدروكلوروفلوروكربون مداالتجريبية للتحقق من االستخ
ديلة اجملدية التكلفة ذات األطنان الصفرية يفي بأهداف التكنولوجيات الب هو حل ممكن بديلاستخدام امليثيالل كيبدو أن و 

املنخفضة. وطلبت اللجنة التنفيذية إىل اليوئندييب االنتهاء االحرتارا العاملي إمكانية ث قدرات استنفاد األوزون، وذات من حي
شأن بوليوالت من التحقق اإلضايف بشأن املسائل املتعلقة بالسالمة، والكثافات وتعظيم املعدات وإعداد مفهوم للتكلفة ب
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الثنائية الوكاالت إىل )). وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا 2، الفقرة الفرعية (ق)(66/15اهليدروكربون السابقة اخللط (املقرر 
اليوئندييب بشأن امليثيالل كعامل نفخ واخليارات منخفضة التكلفة للهيدروكربونات  هير التقييم الذي أعدواملنفذة أن تتقاسم تقر 

يف  5عند مساعدة البلدان العاملة مبوجب املادة وذلك رغاوي البوليوريتان، مع معلومات عن البدائل األخرى،  يف تصنيع
، الفقرتان الفرعيتان 66/15ب يف تطبيقات رغاوي البوليوريتان (املقرر 141-مشروعات إلزالة اهليدروكلوروفلوروكربون إعداد

 )).3) و(ق)(2(ص)(

ني، الحظت اللجنة التنفيذية أيضا مع التقدير تقرير اليوئندييب بعنوان ويف اجتماعها السابع والست .7
باعتباره عامل نفخ يف تصنيع ألواح رغاوي البوليسرتين اجلاسئة: تقييم للتطبيق يف مشروعات  1234ze-اهليدروفلوروأولفريو"

-م اليوئندييب عن اهليدروفلوروأولفريووطلبت إىل الوكاالت الثنائية واملنفذة أن تتقاسم تقييالصندوق املتعدد األطراف" 
1234ze يف حتضري مشروعات  5البلدان العاملة مبوجب املادة ، مع املعلومات عن البدائل األخرى، وذلك عند مساعدة

، 67/5يف تطبيقات رغاوي البوليوريتان اجلاسئة (املقرر  22-ب/اهليدروكلوروفلوروكربون214-إلزالة اهليدروكلوروفلوروكربون
 )).2)(ه) و(1)(هقرتان الفرعيتان (الف

 معلومات عن حتويالت املرحلة الثانية

قدمت معلومات إىل االجتماع السادس والستني عن التحويالت السابقة اليت موهلا الصندوق املتعدد األطراف، مبا  .8
الة املواد الكلوروفلوروكربونية. بشأن إز  5فيها الظروف اليت مت التوقيع فيها على اتفاقات مع البلدان العاملة مبوجب املادة 

 الثانية حتويل املرحلة شركات يفكلوروفلوروكربون يدرو وقررت اللجنة التنفيذية أن حتويل خطوط اإلنتاج اجلديدة لرغاوي اهل
 املؤهلة ةاإلضافي للتكاليف كامال متويال الكلوروفلوروكربونية تستحق املواد من خالية بدائل إىل الشركات حتولت أن بعد املنشأة
 تكاليف أن املفهوم من يكون أن وعلى ،2007أيلول /سبتمرب 21 قبل أنشئت قد اجلديدة تكون اخلطوط أن شرط على

، الفقرة 66/50(املقرر  للتمويل مؤهلة تكون لن التوقف تاريخ بعد املركبة املعدات من أي بند يئة إعادة أو االحالل
 ملشروعات املؤهلة اإلضافية للتكاليف الكامل التمويل املوافقة علىأيضا النظر يف  وقررت اللجنة التنفيذية الفرعية (ب)).

 على حالة كل أساس على، املستوردة تالبوليوال يف املوجود ب-141إلزالة اهليدروكلوروفلوروكربون الثانية املرحلة حتويل
من  الواردات حبظر اتزامالت تقدمي على توافق املعنية احلكومات أن املفهوم من يكون على أن ،حدة

 ، الفقرة الفرعية (ج)).66/50(املقرر  اخللط، سابقة تالبوليوال ويف السائب سواء ب،-141اهليدروكلوروفلوروكربون

ب اليت تصدرها شركات النظم 141- سابقة اخللط القائمة على اهليدروكلوروفلوروكربون تالبوليواللتتبع نظام 
 املستوردة 5ان املادة وتستعملها شركات الرغاوى يف بلد

سابقة اخللط القائمة على  تالبوليواللتتبع نظام ن يف خيارات و نظر االجتماع السادس والست .9
، مع التشديد على احلاجة إىل إطار لتجنب التمويل املزدوج. وقررت اللجنة التنفيذية أن ب141-اهليدروكلوروفلوروكربون

 أو كمية، املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية من معني بلد استهالك يف مجاليةاإل للتخفيضات البداية نقطة من خصمتنظر يف 
 اليت السنوات أو السنة يف املصدرة اخللط السابقة تة يف البوليوالاملوجود ب-141اهليدروكلوروفلوروكربون كمية، متوسط
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ات شيلي والصني وكولومبيا، إىل تزويد أمانة ودعيت الوكاالت الثنائية واملنفذة، بالتعاون مع حكوم .البداية نقطة عليها بنيت
ب يف البوليوالت سابقة اخللط املستوردة خالل 141-تاحة عن كمية اهليدروكلوروفلوروكربوناملالصندوق بأفضل البيانات 

؛ وطلب إىل أمانة الصندوق أن حتدث املعلومات عن كميات الصادرات والواردات من 2010و 2009عامي 
، وأن تبلغ مرة أخرى إىل اللجنة التنفيذية عن ذلك يف ارد يف البوليوالت السابقة اخللطب الو 141-كربوناهليدروكلوروفلورو 

 كميات خصم يف موعداجتماعها الثامن والستني. ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على النظر، يف اجتماعها الثامن والستني، 
 استهالك يف اإلمجالية للتخفيضات البداية نقاط من ،اخللط السابقة تالبوليوال يف املصدرة ب141-اهليدروكلوروفلوروكربون

 ).66/51(املقرر  املعنية اهليدروكلوروفلوروكربونية للبلدان املواد

 ن إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية يف قطاع خدمة التربيدعتعظيم املنافع املناخية الناجتة 

املناخ إلزالة اهليدروكلوروفلوروكربون يف قطاع خدمة التربيد، ونظر، ملتعلق باثر األن و ناقش االجتماع السادس والست .10
من حيث الطاقة ، والبدائل ذات الفعالية مةدائل املستخدبلمجلة أمور، يف تدريب التقنيني، وإمكانية االحرتار العاملي لضمن 

دارة إزالة اهليدروكلوروفلوروكربون اليت متت املوافقة عليها برامج احلوافز، وتأثريات خطط إ نطاقللمواد اهليدروكلوروفلوروكربونية، و 
ة. وأشري إىل أنه ألسباب اقتصادية وتقنية، قد يكون لدى نفذبالفعل، واألثر لإلبالغ عن املسألة على اهليئات الثنائية وامل
، املنخفضة الحرتار العامليانية إمكااهليدروكلوروفلوروكربونية ذات  بعض البلدان قدرات حمدودة على استخدام بدائل املواد

 ).66/20السابع والستني (املقرر  االنظر يف هذه املسألة حىت اجتماعه مواصلةوقررت اللجنة التنفيذية تأجيل 

ويف اجتماعها السابع والستني، أنشأت اللجنة التنفيذية فريق اتصال ملناقشة مسألة تعظيم املنافع املناخية من إزالة  .11
لوروفلوروكربونية يف قطاع خدمة التربيد. وأعد فريق االتصال مشروع توصية منقح وقررت اللجنة التنفيذية دعوة املواد اهليدروك

أعضاء اللجنة التنفيذية إىل تقدمي تعليقات مكتوبة بشأن املقرتح املنقح وطلبت إىل أمانة الصندوق أن جتمع التعليقات 
، الفقرتان الفرعيتان 67/16لجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن والستني (املقرر املستلمة وتقدمها، مع املقرتح املنقح، لنظر ال

 (ب) و(ج)). ويضاف نص املقرتح املنقح بتقرير االجتماع السابع والستني بوصفة املرفق السادس
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39). 

 حشد املوارد من أجل الفوائد البيئية املشرتكة للمناخ

علما بالتقرير املؤقت الذي قدمه البنك الدويل بشأن حشد املوارد للفوائد البيئية  نو لسادس والستأحاط االجتماع ا .12
حشد املوارد لتناول الفوائد البيئية إلزالة اهليدروكلوروفلوروكربون والتقرير املؤقت الذي قدمه اليونيب عن مشروع املشرتكة 

طلب و  قطاع اخلدمة فقط، يفيف البلدان املستهلكة ألحجام منخفضة  يةوكربوناهليدروكلوروفلور املواد املشرتكة للمناخ من إزالة 
وأحاط االجتماع مهمة أكرب إىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن والستني.  ريراتق االبنك الدويل أن يقدماليونيب و إىل 

أعاد و للمناخ ملوارد للفوائد البيئية املشرتكة علما أيضا: بالتقرير املؤقت الذي قدمه اليوئندييب عن حشد االسادس والستون 
باملشروعات التدليلية التجريبية األربعة اليوئندييب أن خيطر اللجنة التنفيذية فيه لب ) الذي طُ 1(أ)(63/20املقرر  التأكيد على

ملؤقت الذي قدمته اليونيدو ؛ والتقرير ايف موعد أقصاه االجتماع السابع والستنييف قطاع تصنيع أجهزة التربيد وتكييف اهلواء 
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وأعاد التأكيد على املقرر  يةاهليدروكلوروفلوروكربوناملواد من إزالة للمناخ املوارد للفوائد البيئية املشرتكة عن حشد 
) الذي طلب من اليونيدو أن ختظر اللجنة التنفيذية بتحويالت املشروعني التجريبيني يف قطاعي صيد األمساك 1(أ)(63/23

 فرعية (ل) و(م) و(ن) و(س).ال، الفقرات 66/15اجتماعها السابع والستني (املقرر  هألغذية يف موعد أقصاجتهيز او 

ويف اجتماعها السابع والستني، أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقريرين املؤقتني عن حشد املوارد للمنافع املشرتكة  .13
تقدمي التقارير النهائية عن هذه املشروعات قبل االجتماع التاسع  ما علىثتهللمناخ املقدمني من اليوئندييب واليونيدو وح

 ، الفقرة الفرعية (و)).67/5والستني للجنة التنفيذية (املقرر 

 التكاليف اإلضافية ذات الصلة بإعادة جتهيز األدوات من أجل تصنيع املبادالت احلرارية

 املواد من اهلواء تكييف أو التربيد نظم حتويل كان إذاما  مسألة يف والستون السادس االجتماع نظر .14
 ات،دو األ جتهيز بإعادة املتعلقة الرأمسالية والتكاليف لالشتعال، القابلة غري اهليدروفلوروكربونية املواد إىل اهليدروكلوروفلوروكربونية

 أنه التنفيذية اللجنة قررتو . منه بد ال تكنولوجيا حتديثا تشكل كانت إذاما  وأ إضافية، تكاليف اهاعتبار ب عاملت أن ينبغي
 لالشتعال قابلة غري بديلة مادة إىل اهليدروكلوروفلوروكربونية املواد على القائمة اهلواء تكييف ملنتجات مصنع حتويل حاالت يف
 تصبح احلرارية، للمبادالت ا خاص تصنيع مرفق لديها هذه التصنيع جهة تكون وحينما ،كربأ عمل ضغط على نطويي

 إىل طلبأن تو  التحويل؛ تكلفة من جزءا للضغط مقاومتها لضمان احلرارية للمبادالت الدينامي باالختبار املتعلقة تاملصروفا
 وما UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51 الوثيقة يف الواردة التقنية املعلومات ،احلاالت هلذه تستخدم أنالصندوق،  أمانة
 وطابع التكاليف تلك أهلية مدى لتحديد متوفرةذات صلة  خرىأ معلومات أي عن فضال ،تقنية دراسة من ا يتصل

 )).ب(و) أ( انالفرعي تانالفقر  66/52 املقرر( فيها اإلضافة

 اهليدروكلوروفلوروكربونية املواد إزالة إدارة خطة إعداد من الثانية للمرحلة التوجيهية املبادئ

 املواد إزالة إدارة خطط إعداد من الثانية للمرحلة التوجيهية املبادئ مسألة يف والستون السادس االجتماع نظر .15
 وطلب) أدناه 39 الفقرة انظر( األطراف املتعدد للصندوق اجملمعة األعمال خطط ملسألة مناقشته عند اهليدروكلوروفلوروكربونية

 التاسع الجتماعإىل ا هاميقدتلة التوجيهي املبادئ هلذه األوىل املسودة إعداد املنفذة، الوكاالت مع بالتعاون الصندوق، أمانة إىل
 )).ج( الفرعية الفقرة ،66/5 املقرر( التنفيذية للجنة والستني

  XXI/4 المقرر

 املواد إنتاج إزالة اتفاقات استعراض يف تنظر أن التنفيذية اللجنةإىل  لألطراف والعشرون احلادي االجتماع طلب .16
 مبستويات للوفاء الصيدالنية ةدرجال من كلوروفلوروكربونية مواد إنتاجب السماح بغرض واهلند الصني مع الكلوروفلوروكربونية

 املعين الفرعي الفريق اجتمع ،لذلك وتبعا. القادمة السنوات يف ا مصرح كميات وأي احملدد واالستهالك ا املصرح اإلنتاج
 20املشار إليها يف الفقرة  اإلنتاج طاعق اتفاقات حول مقررا واعتمد ،والستني السادس االجتماع امشو ه على اإلنتاج بقطاع
  )).د(و) ج(و) ب( الفرعية الفقرات ،66/54 املقرر(أدناه 
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  XXIII/7 المقرر

 الثالث األطراف اجتماع عن الصادر XXIII/7 املقرر من 8 الفقرة أن والستون السادس االجتماع الحظ .17
) 4(و) 3( تنيالفرعي تنيالفقر  جيبّ  األحادي الفينيل كلوريد إلنتاج الكربون كلوريد رابع استخدام أن اعترب والذي والعشرين،

 الكربون كلوريد رابع استخدام حالة إىل االجتماع السبعني عن تقرير تقدمي الدويل البنكمن  لبوط ،)ي(65/10 املقرر من
  )).ي( الفرعية الفقرة ،66/15 املقرر( اهلند يف األحادي الفينيل كلوريد نتاجإل

  XXIII /14 المقرر

 بتقييم قيامه عند والتقييم، رصدال ظفيو م ةكبري  مطالبة يف تنظر أن التنفيذية اللجنةإىل  XXIII/14 املقرر لبط .18
 امليثيل لربوميد الفعالة للبدائل املستدام االستخدام حتقيق السرتاتيجية خيارات يف ظرتن أن أفريقيا، يف امليثيل بروميد مشروعات

 امليثيل بروميد مشروعات تقييم حول النظرية الدراسة مناقشة عنديف املسألة  نو والست لسادسا االجتماع نظرو . أفريقيا يف
  ).أدناه 58 الفقرة انظر(

  مسائل إجرائية  باء.

  الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  )1(

 وكندا األرجنتني نع ممثلني يضم والذي ،باإلنتاج املعين الفرعي الفريق اجتماع عقد والستون السادس االجتماع أعاد .19
 والواليات الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واألردن واليابان واهلند وفنلندا وكوبا والصني) االجتماع منظم(

 التحقق بتقرير أمور، مجلة منض علما، طتاوأح الفرعي الفريق توصيات على التنفيذية اللجنة وافقتو . األمريكية املتحدة
 اخلتامي التقرير مبشروع يتعلق وفيما. 60/47 املقرر تنفيذعن  والتقرير الصني يف للكلوروفلوروكربون 2010 عام تاجإن عن
 تقرير تقدمي يف التأخري أن التنفيذية اللجنة الحظت ،الصني يف اهليدروكلوروفلوروكربونية املواد إنتاج لقطاع التقنية املراجعة عن

 يف اإلنتاج لقطاع اهليدروكلوروفلوروكربونية املواد إزالة خطة مشروع مقرتح يف نظرها دون حيول نل اخلتامي التقنية املراجعة
 تقدمها مل اليت البيانات ميتقد إىل اهليدروكلوروفلوروكربونية املواد إنتاج مصانع الصني، حكومة خالل من دعوة، وقررت الصني،
 مشروع مقرتح والستني، عالساب االجتماع خالل للنظر تستعرض، أنق الصندو  أمانةإىل  لبتوط األصلي، االستشاري للخبري
 باإلضافة التقنية، املراجعة من متاحة معلومات أي مراعاة مع الصني، يف اإلنتاج قطاع يف اهليدروكلوروفلوروكربونية املواد إزالة
  )).ط(و) ح(و) و(و) أ( الفرعية الفقرات ،66/54 املقرر( الصلة ذات للمعلومات أخرى مصادر أي إىل

 املواد إنتاجإلتاحة  الصنيحكومة  مع اإلنتاج قطاع اتفاق بتعديل توصيةال أيضا التنفيذية اللجنة اعتمدتو  .20
 إعفاءات استيفاء ألغراض ،سنوي استعراض إجراء مع ،2012 عام يف للتصدير الصيدالنية الدرجة من الكلوروفلوروكربونية

 املقرر يف األطراف ا رخصت اليت اجلرعات مبقياس املزودة االستنشاق جهزةأل 2012 لعام الضرورية االستخدامات
2/XXIII، املعلوماتبعض عن  أبلغت قد النظم هذه تكون وأن والتحقق، لإلبالغ نظم لديه املصدر البلد يكون أن بشرط 

 اللجنة إىل تقارير ولتقدمي املراجعة/تحققال إلجراء خدماته يقدم أن املنفذة، الوكالة بوصفه الدويل، البنكإىل  لبتوط احملددة،
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أمانة الصندوق، نيابة عن اللجنة التنفيذية، ميكن أن  أن. وقررت اللجنة التنفيذية أيضا الصنيحكومة  عن نيابة التنفيذية
قييد إنتاج املواد البلد املنتج على ت وأن يوافق ؛ستوردها ذلك البلديتأكيدا من البلد املستورد عن الكميات الفعلية اليت  تلتمس

 بندتطبيق يف  وأن تنظر الكلوروفلوروكربونية بدرجة املواصفات الصيدالنية إىل أقصى حد ممكن، ودفع تكاليف تدمريها
ا مفرطة يف تقارير التحقق يةلكلوروفلوروكربونللمواد اإنتاج  يالعقوبات على أ ) ب( الفرعية الفقرات ،66/54 املقرر( حيدد أ

  ).(د)و )ج(و

 املواد إنتاج بقطاع املتعلقة التوجيهية املبادئ بشأن تهمناقش يواصل أن الفرعي الفريقإىل  التنفيذية اللجنة لبتطو  .21
  )).ي( الفرعية الفقرة ،66/54 املقرر( والستني السابع االجتماع يف اهليدروكلوروفلوروكربونية

 نيةتقريق الفرعي التقرير النهائي بشأن املراجعة الامش االجتماع السابع والستني، ناقش الفو يف أثناء اجتماعه على هو  .22
اليت منهجية التكاليف  بشأنواستمع إىل عرض قدمه البنك الدويل والصني  ،يف الصني فلوروكربونكلورو لقطاع إنتاج اهليدرو 

عرض قدمه  نفضال عللصني (املرحلة األوىل)، يف قطاع اإلنتاج  فلوروكربونكلورو اهليدرو يف خطة إدارة إزالة استخدمت 
  اخلطة.هذه ن عنية، وعرض قدمته أمانة الصندوق تقمستشار املراجعة ال

جراء حتليالت جديدة تتعلق باحتياجات املعلومات احملددة إالصندوق أمانة  إىلطلب أن تقررت اللجنة التنفيذية و  .23
ثامن والستني، وطلبت أيضا إىل البنك ال هاجتماعريق الفرعي املعين بقطاع اإلنتاج، وذلك لتقدميها إىل اأثناء اجتماع الف

املالحظة يف التقرير إىل أمانة الصندوق عن خطط إدارة إزالة اهليدروكلوروفلوروكربون للصني  املتأخرة الدويل أن يقدم املعلومات
، الفقرتان 67/36الثامن والستني (املقرر  اإىل اجتماعه (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/SGP/3) (املرحلة األوىل)

علما بالسرعة والتحديات اليت تواجهها حكومة الصني وصناعتها للوفاء  وأحاطت اللجنة التنفيذيةفرعيتان (أ) و(ب)). ال
فضال عن نية  وذلك يف قطاع اإلنتاج 2015و 2013بأهداف مراقبة اهليدروكلوروفلوروكربون يف بروتوكول مونرتيال لعامي 

، وأن هأو بعد هو/أو قبل االجتماع الرابع والعشرين لألطرافات على هوامش الفريق الفرعي لعقد مشاورات فيما بني الدور 
تؤكد التزام اللجنة التنفيذية بالنظر يف خطة إدارة إزالة اهليدروكلوروفلوروكربون يف الصني يف اجتماعها الثامن والستني بغية 

  )).ه، الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(67/36إىل اتفاق حول ذلك (املقرر الوصول 

  المسائل المالية واإلدارية  جيم.
  حالة المساهمات والمصروفات  )1(

 ،النقدية املدفوعات ذلك يف مبا األطراف، املتعدد الصندوق دخل إمجايل بلغ ،2012 يوليو/متوز 13 حىت .24
 والرد 2,943,672,744 النثريات من والدخل املكتسبة والفائدة ،الثنائية واملسامهات املوجودة، الصرف وأذونات
 الرصيد وبلغ. أمريكي دوالر 2,900,912,713 االحتياطيات، ذلك يف مبا التخصيصات، إمجايل بلغ كما أمريكي،
 مقابل لإلسهامات السنوي التوزيع يلي وفيما. أمريكي دوالر 42,760,031 بالتايل 2012 يوليو/متوز 13 حىت املتاح

 :التعهدات
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  تالتوزيع السنوي لإلسهامات مقابل التعهدا
  اإلسهامات المتعهد بها  السنة

 دوالر أمريكي
  إجمالي المدفوعات
 دوالر أمريكي

  المتأخرات/ التعهدات المتأخرة
 دوالر أمريكي

1991-1993 234,929,241 210,729,308 24,199,933 

1994-1996 424,841,347 393,465,069 31,376,278 

1997-1999 472,567,009 434,353,879 38,213,130 

2000-2002 440,000,001 429,283,071 10,716,930 

2003-2005 474,000,000 465,570,282 8,429,718 

2006-2008 368,028,480 358,884,648 9,143,832 

2009-2011 399,640,706 380,057,319 19,583,388 

2012  131,538,756 49,932,734 81,606,023 

 223,269,231 2,722,276,310 2,945,545,541 :المجموع

  ملحوظة: ال تشمل أي إسهامات متنازع فيها. 

  2011-2009و 2008-2006وات سنالثالث  تيالفوائد المحصلة أثناء فتر   )2(

 43,537,814، بلغ إمجايل مستوى الفائدة املسجل يف حسابات أمني اخلزانة 2012 يوليو/متوز 13حىت  .25
دوالر أمريكي لفرتة السنوات الثالث  10,544,631مبلغ و  2008-2006دوالر أمريكي لفرتة السنوات الثالث 

2009 -2011. 

  المكاسب من آلية سعر الصرف الثابت  )3(

أبلغ أمني اخلزانة االجتماعني السادس والستني والسابع والستني أن إمجايل املبالغ املكتسبة من اختالفات سعر  .26
دوالر  25,557,302ع السابع والستني، بلغت املكاسب الصرف منذ إنشاء آلية سعر الصرف الثابت، وأنه حىت االجتما 

ضافة فرنسا إىل قائمة األطراف الىت اختارت استخدام آلية سعر إأمريكي. وأحاطت اللجنة التنفيذية علما أيضا بأنه ينبغي 
ا يف الصندوق خالل فرتة التجديد  ية ، الفقرة الفرع67/2(املقرر  2014- 2012الصرف الثابت يف سداد مسامها

 .))2(أ)(

 التعاون الثنائي  )4(

طلبات متويل من فرنسا وإيطاليا وأملانيا واليابان وإسبانيا وافقت اللجنة التنفيذية على خالل الفرتة قيد االستعراض،  .27
وبذلك يبلغ إمجايل رصيد  ).67/19و 66/22دوالر أمريكي (املقرران  3,759,953للمساعدة الثنائية تبلغ يف جمموعها 

دوالر أمريكي (باستثناء املشروعات امللغاة أو  142,699,165الثنائي منذ إنشاء الصندوق املتعدد األطراف التعاون 
يف املائة من املبالغ املوافق عليها. ويشمل جمال املشروعات الثنائية املوافق عليها، ضمن مجلة أمور،  5احملولة)، مما ميثل حوايل 

ات خملفطة وطنية إلزالة بروميد امليثيل ومشروع تدليلي جترييب بشأن إدارة ، وخفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة املواد اهليدروكلورو 
 املواد املستنفدة لألوزون والتخلص منها.
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 المسائل المتعلقة بالمساهمات  )5(

ا إىل الصندوق املتعددخالل الفرتة قيد االستعراض .28  ، حثت اللجنة التنفيذية مجيع األطراف على سداد مسامها
  ، الفقرة الفرعية (ج)).67/2، الفقرة الفرعية (د) واملقرر 66/1األطراف كاملة ويف أسرع وقت ممكن (املقرر 

ن اجتماعها مع ممثلني عن االحتاد الروسي على عواستمع االجتماع السادس والستون إىل تقرير من كبرية املوظفني  .29
يف االجتماع الحتاد الروسي. و ملتأخرة لسامهات ااملونرتيال ملناقشة بروتوكول ميف ألطراف لامش االجتماع الثالث والعشرين و ه

وأمني اخلزانة،  قإدارة الصندو  يموظفكبرية السابع والستني، أبلغت كبرية املوظفني أيضا عن االجتماع األويل الذي أجرته مع  
فيه ماع، والذي تعهد االحتاد الروسي مع كبار ممثلي االحتاد الروسي يف موسكو، والذي أدى إىل التوقيع على نتائج االجت

. وشرحت أيضا أن الوثيقة أشارت إىل أن مدفوعات االحتاد الروسي 2013دفع متعداته إىل الصندوق من عام بالدء يف 
على أن يكون من املفهوم أن مسامهات االحتاد الروسي يف املستقبل لن تكون مرتبطة بالتعهدات " 2013ستبدأ يف عام 
إىل حكومة االحتاد الروسي بالبدء يف املدفوعات والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير نية  ".لسنوات السابقةاملعلقة عن ا

وأن العملية اإلدارية مع حكومة االحتاد الروسي ستتم يف الوقت احملدد  ،2013بتداء من عام الصندوق املتعدد األطراف ا
إىل أمني اخلزانة احلفاظ على املسامهات املعلقة للجنة التنفيذية . وطلبت ا2013لضمان التمكن من دفع مسامهات عام 

، الفقرتان الفرعيتان (أ) 67/1املقرر املتعدد األطراف ( لالحتاد الروسي يف فئة املسامهات املعلقة يف حسابات الصندوق
  .)و(ج)

) من املقرر 3(رعية (ب)لفقرة الفعمال ل، اأملانيحتديث من حكومة ونظر االجتماع السابع والستون أيضا يف  .30
اجلدول لن يكون من املمكن تعجيل ا. وأشارت حكومة أملانيا إىل أنه صرف أذوناجهودها لتعزيز  حشدبشأن ، 66/3

ا كجزء من التخطيط املايل ملنتصف ن الربملان ألصرف األذونات خالل فرتة التجديد احلالية الزمين ل األملاين وافق على مسامها
أذونات  قررت اللجنة التنفيذية أن حتاط علما بالتغذية املرتدة من حكومة أملانيا وبأن اجلدول الزمي لصرفاملدة لديه. و 

يذهب إىل ما بعد فرتة التجديد هذه وأن بعض األذونات  2014-2012 الثالث سنواتالالصرف األملانية بالنسبة لفرتة 
إىل  )). وطلب4) و(أ)(3الفقرتان الفرعيتان (أ)( ،67/2(املقرر  2017و 2015تستحق الصرف خالل الفرتة بني 

 حكومة أملانيا املتابعة مع السلطات ذات الصلة فيما يتعلق مبسألة صرف أذونات الصرف األملانية خالل فرتة التجديد
 .رعية (ب))، الفقرة الف67/2(املقرر  2014 عام يفهلا يعقد ، وإبالغ اللجنة التنفيذية وفًقا لذلك يف أول اجتماع القادمة

  تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف  )6(

لتعكس التعديالت  2011أحيط االجتماع السابع والستون علما باإلجراءات اليت اختذها أمني اخلزانة يف عام  .31
  )).3، الفقرة الفرعية (أ)(67/33(املقرر  2010عام الالناجتة عن تسوية حسابات 
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  2011طراف لعام حسابات الصندوق المتعدد األ  )7(

سابات احل، و 2011أحيط االجتماع السابع والستون علما بأن احلسابات املؤقتة للصندوق املتعدد األطراف لعام  .32
إذ سيتم إدخال املزيد من التعديالت أنه و الثامن والستني، ىل اللجنة التنفيذية يف اجتماعها إستقدم  2011اخلتامية لعام 

لربنامج  2011-2010فرتة المراجعة حسابات أن تأخذ بعني االعتبار   أمانة الصندوقإىلبت اللجنة اقتضى األمر. وطل
(املقرر  تعدد األطرافاملصندوق بالاألمم املتحدة للبيئة من قبل جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة ذات الصلة 

 (ب)).) و2) و(أ)(1رات الفرعية (أ)(، الفق67/33

  2014-2012التخطيط المالي للفترة   )8(

وطلب بأن األطراف املسامهة اليت مل  2012والستون يف تقييم ملسائل التدفقات النقدية لعام  بعنظر االجتماع السا .33
بتعجيل جدول الصرف أو تعديل جداوهلا إما تنص على الصرف املعجل ألذونات الصرف أن تنظر يف السماح ألمني اخلزانة 

 ، الفقرة66/3املسامهات (املقرر  تتطابق مع السنة اليت تستحق خالهلا تلكالزمنية لصرف أذونات الصرف يف املستقبل ل
)). كما طلب أيضا إىل الوكاالت الثنائية أن حتدد تكاليف األنشطة املخطط هلا وتبذل جهدا لكي تبقى 2(الفرعية (ب)

ا لكل حثت األطراف أيضو )). 1(لفرعية (ب)، الفقرة ا66/3ضمن حدود التقديرات احملددة (املقرر  ا على سداد مسامها
مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنوات  450حىت تتمكن من االلتزام الكامل بامليزانية البالغة  يونيو/حزيرانعام حبلول شهر 

  )).1(، الفقرة الفرعية (ج)66/3املقرر ( XXIII/15 من املقرر 3لفقرة متشيا مع ا 2014-2012الثالث 

يف مسألة املتأخرات يف سداد املسامهات إىل الصندوق املتعدد األطراف، أيضا لستون نظر االجتماع السادس واو  .34
، 2012أن تسددها خالل عام  2011-2009وحثت اللجنة التنفيذية األطراف املسامهة اليت عليها متأخرات للفرتة 

ا يف املاضي أن تس ا مبرحلة انتقالية ومل تسدد مسامها - 2012ددها لفرتة السنوات الثالث والبلدان اليت متر اقتصادا
قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر يف مدى توفر التدفقات و )). 3) و(ج)(2((ج) تانالفرعي تان، الفقر 66/3(املقرر  2014

 ا، الفقرة الفرعية (د))، وأن تعتمد ختصيص66/3(املقرر  2014عام يف يف أول اجتماع هلا  2014النقدية مليزانية عام 
مليون  160و  2013عام يف مليون دوالر أمريكي  145، و 2012عام يف مليون دوالر أمريكي  145ره رد قدللموا

-2012، مع ختصيص أي مبالغ غري خمصصة يف وقت الحق خالل فرتة السنوات الثالث 2014عام يف دوالر أمريكي 
  )).ه، الفقرة الفرعية (66/3(املقرر  2014

  2014-2012وات الثالث التكاليف اإلدارية لفترة السن  )9(

، نظرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السادس والستني، يف خيارات بشأن نظام التكاليف 65/18 للمقرر عمال .35
، ومت تشكيل فريق اتصال ملناقشة املسألة مبزيد من التفاصيل. وعقب تقدمي 2014-2012اإلدارية لفرتة السنوات الثالث 
ت اللجنة التنفيذية علما بتقييم خيارات لنظام التكاليف اإلدارية وقررت تطبيق النظام احلايل حاطتقرير منظم فريق االتصال، أ

قررت أيضا اإلبقاء على النظام و للتكاليف على الشرحية األوىل من االتفاقات املوافق عليها يف االجتماع السادس والستني. 
يف التكاليف اإلدارية يف اجتماعها السابع والستني، باإلضافة إىل احلايل للتكاليف اإلدارية بالنسبة لليونيب، وإعادة النظر 
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إىل اختصاصات لتقييم نظام التكاليف اإلدارية احملتملة واالستمرار يف مناقشة احلاجة  ،اخليارات اليت ناقشها فريق االتصال
ضوء  يفتصاصات يف اجتماعها الثامن والستني وكيفية تعديل هذه االخ 2017-2015لفرتة السنوات الثالث 

  ).66/17االختصاصات السابقة (املقرر 

ا على خيارات ه أمانة الصندوق أجرتحتليل يف اللجنة التنفيذية  نظرتالسابع والستني،  هاجتماعويف ا .36 ومالحظا
الوكاالت  كن النظر يف خيارات إضافية. وأنشئ فريق اتصال ملناقشة املسألة مع إشراك، ولوحظ أنه ميلنظام التكاليف اإلدارية

املنفذة. وتبعا لتقرير فريق االتصال، تقرر االستمرار يف تطبيق نظام التكاليف اإلدارية احلايل على اليونيب والوكاالت الثنائية 
نظاما جديدا للتكاليف اإلدارية على اليوئندييب واليونيدو والبنك  وتطبيق ،2014-2012خالل فرتة السنوات الثالث 

ا سنويا بنسبة تصل إىل يتألف من متو  ،الدويل رهنا بإجراء  يف املائة 0.7يل سنوي للوحدة األساسية ميكن النظر يف زياد
يف املائة للمشروعات اليت تزيد  7استعراض سنوي. وتقرر أيضا تطبيق رسوم الوكالة التالية على أساس التمويل لكل وكالة: 

يف املائة  9و؛ روعات التعزيز املؤسسي وإعداد املشروعشوكذلك م دوالر أمريكي 250,000تكاليف املشروع فيها عن 
حيدد  ،املائة يف 6.5ال تتجاوز و  من ذلكدوالر أمريكي أو أقل  250,000للمشروعات اليت تبلغ فيها تكاليف املشروع 

كاليف أيضا أن تستعرض نظام الت وقررت اللجنة التنفيذيةللمشروعات يف قطاع اإلنتاج.  ،على أساس كل حالة على حدة
ا األساسية خالل ااإلدارية وميزان  الثالث سنواتال، أي االجتماع األخري يف فرتة ها الرابع والسبعنيجتماعية متويل وحد

 ).67/15(املقرر  2014- 2012

 رئيسالتعيين   )10(

ديد ألمانة إجراءات اختيار الرئيس اجليتعلق بيف اجتماعها السابع والستني مشروع مقرر  ةناقشت اللجنة التنفيذي .37
، وقررت تكليف األمانة بتحديث الوثائق املتعلقة بإجراءات 2013تقاعد الرئيس احلايل يف ل نظراالصندوق املتعدد األطراف 

اليت ة ضروريالرتتيبات ال اختاذإىل األمانة نظر االجتماع الثامن والستني. وطلبت اللجنة أيضا قدميها لالتعيني هلذا املنصب وت
  ).67/37ة ملنصب رئيس أمانة الصندوق املتعدد األطراف (املقرر من تنفيذ إجراءات التعيني العاديتنفيذية اللجنة ال متكن

  تخطيط األعمال وإدارة الموارد  .دال

  2015-2013تحديث خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات:   )1(

 املستمرة لثالث سنوات يةالنموذجطة اإلزالة خ حتديث، نظرت اللجنة التنفيذية يف والستني بعالسايف اجتماعها  .38
االيت  2013-2015  على النحو املطلوب يف فلوروكربونكلورو يد خط األساس للهيدرو أمانة الصندوق بعد أن مت حتد أعد

يف  تطبيقه يينبغ، 5بلدان املادة بالنسبة ل، فلوروكربونكلورو لهيدرو ل االمتثال. واقرتحت الوثيقة أن تقييم متطلبات 62/5املقرر 
خطة اإلزالة النموذجية املستمرة لثالث اللجنة التنفيذية  بعد املناقشة، الحظتل. و اثتمتقارير احلالة واالاملتعلقة بوثيقة ال

موافق عليها إلدارة  طبعد خط ال توجد لديهااليت  5لعمل مع بلدان املادة على اوحثت الوكاالت الثنائية واملنفذة  سنوات
 إىللنظر اللجنة التنفيذية. وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا  وتقدميها اهطكمال إعداد خطإل ، هليدروكلوروفلوروكربونيةإزالة املواد ا
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يف إطار الوثيقة املتعلقة بتقارير  5بلدان املادة ميع تقييم شروط االمتثال للهيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة جلأمانة الصندوق 
  ).67/6(املقرر  كدليل إلعداد خطة أعمال الصندوق املتعدد األطراف  احلالة واالمتثال اليت ستستخدم

  2014-2012خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   )2(

 ،2014- 2012ن يف خطة األعمال اجملمعة للصندوق املتعدد األطراف للفرتة و نظر االجتماع السادس والست .39
ا جتاوزت ميزانية الفرتة  ، وهذا يعود إىل حد كبري إىل عدم اليقني فيما يتعلق بتكلفة أنشطة املواد 2014- 2012مالحظا أ

اهليدروكلوروفلوروكربونية. وبعد إدخال بعض التعديالت على املشروعات املقرتحة، قررت اللجنة التنفيذية أن: تصدق على 
ذية، مع مالحظة أن التصديق ال يعين واللجنة التنفيالصندوق حسبما عدلتها أمانة  2014-2012خطط أعمال الفرتة 

ل خطط أعمال الوكاالت ياملوافقة على املشروعات الواردة فيها وال على متويلها أو مستويات حجم األطنان؛ وأيضا تعد
مجيع مشروعات على  للكيلوغرامدوالر أمريكي/ 6.92الثنائية واملنفذة عن طريق تطبيق عتبة جلدوى التكاليف قدرها 

؛ وتقييد األنشطة اجلديدة املتعلقة بإزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية صلبةا يف ذلك قطاع رغاوي البوليوريثان الالرغاوي، مب
يف املائة من خط األساس  35ط األساس إىل ما ال يتجاوز خفض نسبته يف املائة من خ 10اخلفض البالغ  اليت ستتجاوز

ض يف حالة األنشطة املدرجة يف خطة األعمال واليت مل تقدم حىت اآلن؛ وعدم يف غري البلدان ذات حجم االستهالك املنخف
االحتفاظ يف خطط أعمال الوكاالت الثنائية واملنفذة إال مبشروعات تدمري املواد املستنفدة لألوزون اليت وافقت اللجنة التنفيذية 

ا؛ وحذف أنشطة اإلزالة  اليت تتضمن مصانع متحولة، ريثما تتخذ اللجنة بالفعل على أموال إلعداد املشروعات اخلاصة 
التنفيذية مقررا بشأن مدى تأهل املصانع املتحولة للتمويل، على أساس الفهم أن الطلبات هلذه األنشطة ميكن إعادة إدخاهلا 
يف خطط أعمال الوكاالت املنفذة بعد موافقة اللجنة التنفيذية على املبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج املواد 

اإلمارات العربية املتحدة على أساس الفهم أن دولة حذف األنشطة املتعلقة بو اهليدروكلوروفلوروكربونية، حسب االقتضاء؛ 
اإلمارات العربية املتحدة بشأن احلصول على مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف إىل دولة اللجنة التنفيذية ستؤجل طلب 

للمناقشة مع البلد؛ ومواصلة تعديل مجيع األنشطة اجلديدة املدرجة يف خطة األعمال  اجتماع قادم إلتاحة املزيد من الوقت
؛ واإلبقاء على مشروع تشجيع بدائل املواد 2014-2012وفقا ملخصصات امليزانية لفرتة السنوات الثالث 

عة يف غرب آسيا يف خطة أعمال اهليدروكلوروفلوروكربونية يف قطاعات تكييف اهلواء يف البلدان ذات درجات حرارة حميطة مرتف
  (ب)).(أ) و تانالفرعي تان، الفقر 66/5، بتمويل معدل (املقرر 2012

، بالتعاون مع الوكاالت املنفذة، املبادئ التوجيهية للمرحلة أن تعد أمانة الصندوقإىل أيضا لبت اللجنة التنفيذية طو  .40
ية وأن تقدم املسودة األوىل لالجتماع التاسع والستني للجنة التنفيذية.  الثانية من خطة إدارة إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربون

كما طالبت أيضا أمانة الصندوق بوقف اإلبالغ عن بيانات أثر املناخ يف مرحلة خطة األعمال من النظر يف املشروعات؛ 
ن توفري التمويل املخطط للوفاء وقررت أن ترصد نتائج توزيعات التمويل املقرتحة يف ضوء االلتزامات املوافق عليها لضما

، الفقرات الفرعية (ج) و(د) 66/5قرر بااللتزامات لكل من قطاعي استهالك وإنتاج املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية (امل
  )).ھ(و
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  2014-2012خطط الوكاالت الثنائية والمنفذة لألعوام   )3(

ا سوف تستمر يف تعديل خطة بعد أن أحاط االجتماع السادس والستون علما بأن حكومة أملا .41 نيا قد أكدت أ
اليوئندييب ، و يف املائة من مسامهتها الثنائية، أحيط علما خبطط أعمال الوكاالت الثنائية 20أعماهلا حىت تظل يف مدى 

 66/9و 66/8و 66/7و 66/6واليونيب واليونيدو والبنك الدويل؛ ووافق على مؤشرات األداء للوكاالت املنفذة (املقررات 
  ).66/10و

والتأخريات يف تقدمي  2012لعام ن خطط األعمال عتقرير احلالة االجتماع السابع والستون علما بوأحاط  .42
أملانيا لألنشطة  ضمن خمصصاتكانت   2014- 2012 السنوات الثالثةأن خطة أعمال أملانيا عن ب، مع العلم الشرائح

قية اليت تباملاملؤهلة ميع البلدان التمويل لتمكني التمويل جل اتتقدمي طلبلى عالثنائية. وحثت اللجنة التنفيذية الوكاالت املنفذة 
لثالث احلالية مع األخذ يف االسنوات فرتة خالل  كلوروفلوروكربوناهليدرو  إزالةبعد للمرحلة األوىل من أنشطة  متويالتلق مل ت

  عمال هذه.األخطط  خمصصات احلسبان

  تقارير الحالة واالمتثال  )4(

حالة االمتثال واملعلومات اخلاصة  عنالسادس والستون والسابع والستون يف التقارير احملدثة  انالجتماعنظر ا .43
املدرجة سابقا   22وأبلغ االجتماع السادس والستون أن سبعة من املشروعات الـ باملشروعات اليت لديها تأخريات يف التنفيذ. 

وطلب  ،بعض املشروعات عنتقارير حالة إضافية ب املطالبةوتقرر  ،هلاكمشروعات لديها تأخريات يف التنفيذ قد مت استكما
 ).66/4يف التنفيذ (املقرر  اتأن تتخذ اإلجراءات الثابتة فيما يتعلق باملشروعات اليت لديها تأخري الصندوق أمانة إىل 

ل النظام القائم على من خال قدمت 2011مشروعا قطريا لعام  47والحظ االجتماع السابع والستون أن تقارير تنفيذ 
اإلنرتنت وأن أمانة الصندوق والوكاالت املنفذة ستتخد اإلجراءات وفقا لتقييمات أمانة الصندوق (بعض التقدم حسب املرفق 

نائية واملنفذة حسب االقتضاء. والحظت وإخطار احلكومات والوكاالت الثالثاين بتقرير االجتماع السابع والستني) وإبالغ 
التخفيضات الكبرية يف اإلبالغ حىت هذا الوقت، الناتج عن تبسيط املقرر الذي أدى يف االجتماع يذية أيضا اللجنة التنف

اتفاق متعدد األطراف ملواد خبالف  81شرحية من تقارير خطط التنفيذ بالنسبة لـ 81السابع والستني إىل حذف 
بلد، يتعلق بعضها بشرائح  62زالة اهليدروكلوروفلوروكربون يف شرحية لتفارير تنفيذ خطط إدارة إ 96اهليدروكلوروفلوروكربون، و

)). وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا تقدمي تقارير 4) و(أ)(3)، و(أ)(2، الفقرات الفرعية (أ)(67/5من وكاالت متعددة (املقرر 
واليت لديها متطلبات تبليغ  مشروعا 34حالة إضافية إىل اجتماعها التاسع والستني عن املشروعات املتبقية البالغ عددها 

 )).5، الفقرة الفرعية (د)(67/5املقرر (حمددة 
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  إنجازات الصندوق منذ إنشائه  - هاء 

 مجموع المواد المستنفدة لألوزون المزالة  )1(

التوزيع حسب  ،ولة)مشروعا ونشاطا (باستثناء املشروعات امللغاة واحمل 6,681متت املوافقة على  1991منذ عام  .44
لبلدان يف أمريكا الالتينية والكارييب؛  1,676لبلدان يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ ومشروعا ونشاطا  2,762ايف التايل: اجلغر 
طن من املواد  458,578ذات تغطية عاملية. ومن جمموع  293لبلدان يف أوروبا؛ و 405لبلدان يف أفريقيا؛ و 1,545و

طن من املواد املستنفدة  447,793املستنفدة لألوزون اليت ينبغي إزالتها عند اكتمال تنفيذ كل هذه املشروعات، متت إزالة 
التفاصيل حسب اإلنتاج واالستهالك وحسب القطاع. كما احلايل التقرير ب 1من املرفق  1لألوزون بالفعل. وترد يف اجلدول 

 :للمواد املستنفدة لألوزون اليت متت إزالتها بالفعل يف اجلدول أدناه يرد التوزيع القطاعي

*من قدرات استنفاد األوزون القطاعات
  

 26,809 اإليروسول
 0 التدمري
 65,712 الرغاوي

 6,618 غاز التبخري (بروميد امليثيل)
 88,381 اهلالونات (إنتاج واستهالك)

 455 مشروعات يف قطاعات متعددة 
 55,434 التصنيع (إنتاج واستهالك)عامل 

 54,470 خطة اإلزالة الوطنية (إنتاج واستهالك)
 89,860 اإلنتاج
 50,389 التربيد
 714 متعدد

 7,318 مذيبات
 60 مواد تعقيم

 1,574 توسع يف التبغ
 447,793 اجملموع
 باستثناء املشروعات امللغاة واحملولة  *

 التمويل والصرف  )2(
من أجل حتقيق إزالة املواد املستنفدة لألوزون  1991ملبالغ اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية منذ عام بلغ جمموع ا .45

دوالر أمريكي،  2,817,000,358وتنفيذ املشروعات االستثمارية اجلارية ومجيع املشروعات غري االستثمارية واألنشطة 
استثناء املشروعات امللغاة واحملولة). ومن إمجايل أموال دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (ب 283,514,890تشمل 

املشروعات املوافق عليها، يرد يف اجلدول أدناه املبالغ املخصصة لكل واحدة من الوكاالت املنفذة والوكاالت الثنائية واملصروف 
 :هلا



UNEP/OzL.Pro.24/9  
 

 15

  المبالغ الموافق عليھا  الوكالة
 ‡بالدوالر األمريكي

  المبالغ المصروفة
 §مريكيبالدوالر األ

 580,949,155 676,764,013 اليوئنديبي

 181,587,109 218,161,749 اليونيب

 531,988,236 706,186,067 اليونيدو

 999,576,991 1,073,189,364البنك الدولي

 120,358,876 142,699,165 الثنائية

 2,414,460,367 2,817,000,358 المجموع

  

  االستعراض قيد لفترةا خالل التمويل على الموافقات  واو.

 سابعوال نو والست السادس انالمشروعات واألنشطة الموافق عليها خالل الفترة قيد االستعراض (االجتماع  )1(
  للجنة التنفيذية) نو والست

إزالة مقررة  ، معمشروعا وأنشطة إضافية 101خالل الفرتة قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية عن ما جمموعه  .46
املوافق عليها طنا من قدرات استنفاد األوزون من إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة. وبلغ جمموع األموال  522مبقدار 

دوالرا  3,273,203تكاليف دعم الوكالة البالغة  شاملةدوالرا أمريكيا  43,652,280لتنفيذ املشروعات/ األنشطة 
 :أمريكيا على النحو التايل حبسب الوكالة

 
  الدعم  بالدوالر األمريكي  الوكالة

  بالدوالر األمريكي
  المجموع

  بالدوالر األمريكي
 15,476,167 1,078,978 14,397,189  اليوئندييب

 3,991,729 241,551 3,750,178  اليونيب

 18,487,355 1,272,526 17,214,829  اليونيدو

 1,937,076 282,564 1,654,512  البنك الدويل

 3,759,953 397,584 3,362,369  الثنائية

 43,652,280 3,273,203 40,379,077  المجموع

  

 2012برامج العمل لعام    )2(

                                                            
لة)(باستثناء الم 2012سبتمبر/أيلول  12في    ‡   شروعات الملغاة والمحوَّ
لة) 2011ديسمبر/كانون األول  31في    §  (باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ
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ل بعض املشروعات، مع مع تأجي، 2012وافق االجتماع السادس والستون على برامج عمل الوكاالت املنفذة لعام  .47
 66/21؛ واليونيب (املقررات )66/21رر املوافقة على تغيري الوكاالت املنفذة وفرض عددا من الشروط: اليوئندييب (املق

 ).66/25و 66/21؛ واليونيدو (املقرران )66/24و 66/23و

كجزء   2012ووافق االجتماع السابع والستون أيضا على تعديالت لربامج عمل اليوئندييب واليونيب واليونيدو لعام  .48
 .67/18من املوافقة الشمولية على املشروعات واألنشطة مبوجب املقرر 

 المشروعات االستثمارية  )3(

عليها خالل الفرتة قيد االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية مبلغ  متت املوافقةمن بني جمموع األموال اليت  .49
دوالرا أمريكيا لتنفيذ املشروعات  2,421,197 تكاليف دعم الوكالة البالغة شاملةدوالرا أمريكيا  31,266,368

طنا من قدرات استنفاد األوزون من استهالك وإنتاج املواد املستنفدة  522تبلغ  تقديريةية االستثمارية الرامية إىل إزالة كم
 .البداية منذ تفاصيل املشروعات املوافق عليها حبسب القطاع ايلاحل بالتقريريف املرفق األول  2لألوزون. ويتضمن اجلدول 

يف  ةجديد تاتفاقا 4وعلى  ،والستني سادسا الاجتماعه يفاتفاقا جديدا  16على أيضا وافقت اللجنة التنفيذية و  .50
دوالرا أمريكيا. وترد تفاصيل املبالغ  63,672,602 بالتزامات من حيث املبدأ يبلغ جمموعها ،والستني سابعاجتماعها ال

. وقد احلايل ريرالتقبيف املرفق األول  3حبسب البلد والوكالة واألطنان من قدرات استنفاد األوزون اليت ستتم إزالتها يف اجلدول 
دوالرا أمريكيا خالل  2,685,029 شاملة تكاليف دعم الوكالة البالغة ،دوالرا أمريكيا 33,973,646 على متت املوافقة

 .هذه االتفاقاتالفرتة قيد االستعراض لشرائح 

 املشروعات التدليلية 

مببلغ إمجايل   املواد املستنفدة لألوزونلتدمريمشروعات تدليلية  ةمخسخالل الفرتة قيد االستعراض على  متت املوافقة .51
 .دوالرا أمريكيا  429,117 البالغة تكاليف دعم الوكالة شاملةدوالرا أمريكيا  5,739,976قدره 

 األنشطة غير االستثمارية  )4(

 املساعدات التقنية والتدريب

 شاملة اأمريكي ادوالر  226,000 بلغيمساعدة تقنية  مشروعخالل الفرتة قيد االستعراض على  متت املوافقة .52
وبذلك تصل تكاليف مشروعات املساعدة التقنية وأنشطة التدريب  ،اأمريكي ادوالر  26,000 البالغةتكاليف دعم الوكالة 

(باستثناء املشروعات  اأمريكي ادوالر  139,353,251 اليت ووفق عليها منذ إنشاء الصندوق املتعدد األطراف إىل ما جمموعه
العناصر غري االستثمارية يف االتفاقات املتعددة السنوات، وتكاليف الوحدات ميزانيات يشمل هذا املبلغ  ة). والامللغاة واحملول

 األساسية وبرنامج املساعدة على االمتثال.
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 التعزيز املؤسسي

 تكاليف دعم شاملةدوالرا أمريكيا  3,591,469 على متت املوافقة ،والعشرين لألطراف لثمنذ االجتماع الثا .53
ملشروعات التعزيز املؤسسي. وبذلك يصل جمموع املوافقات من جانب اللجنة  اأمريكي دوالرا 120,112  الوكالة البالغة
. وأعربت اللجنة 5بلدا من بلدان املادة  144دوالرا أمريكيا ملشروعات التعزيز املؤسسي يف   97,178,582 التنفيذية إىل

 نيعن بعض وجهات النظر اليت أرفقت بتقارير االجتماع ،وعات التعزيز املؤسسيلدى موافقتها على متويل مشر  ،التنفيذية
 .نياملعني

التقرير املرحلي للتعزيز املؤسسي بالنسبة جلمهورة كوريا أيضا ن للجنة التنفيذية و ناقش االجتماع السادس والستو  .54
باألمر أن يعدوا مزيدا من الطرق البديلة املقرتحة املهتمة األخرى اليونيب والوكاالت املنفذة الدميقراطية الشعبية وطلب إىل 

للصرف، واهلياكل التنظيمية، وإجراءات الرصد، مع األخذ يف احلسبان خربة الوكاالت األخرى اليت تعمل يف البلد بالفعل، 
 )).2، الفقرة الفرعية (ك)(66/15(املقرر  وذلك لنظر اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن والستني

  الرصد والتقييم  زاي.

 الدراسة النظرية المتعلقة بتقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات  )1(

ا كبرية موظفي الرصد والتقييم وطلبالدراسة النظرية نظر االجتماع السادس والستون يف  .55 منها أن تأخذ  اليت أعد
ملالحظات اليت استلمتها أمانة الصندوق قبل االجتماع عند إعداد التقرير اخلتامي للتقييم، التعليقات واأيضا، ر يف االعتبا

 .(ب)) ة، الفقرة الفرعي66/11السادس والستني (املقرر 

  اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية)  )2(

  ملرحلة الثانية)، اليت(ا السنواتنظر االجتماع السادس والستون يف اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات املتعددة  .56
كانت خمتلفة عن االختصاصات اليت عاجلتها اللجنة التنفيذية سابقا، وطلب إدراج معلومات أكثر عن ختطيط التقييم، 

الرصد والتقييم تنقيح  موظفيكبرية  التكاليف. وطلب إىلو واجلدول الزمين املتعلق بذلك، ومعايري اختيار اخلبري االستشاري 
، متهيدا ألن تنظر فيها اللجنة يف اجتماع ضاء اللجنة التنفيذية من تعليقاتة بعني االعتبار ما أبداه أع، آخذاالختصاصات

 .، الفقرة الفرعية (ب))66/12(املقرر  قادم

حة لتقييم مشروعات قالرصد والتقييم االختصاصات املن موظفيويف االجتماع السابع والستني، قدمت كبرية  .57
الرصد والتقييم على عملها ولكنها  موظفينوات (املرحلة الثانية). وشكرت اللجنة التنفيذية كبرية االتفاقات املتعددة الس

طلبت أيضا أن يكون لالختصاصات تركيزا أضيق وأن تشمل الدروس املستفادة اليت ميكن استعماهلا يف املشروعات القادمة 
أنشئ فريق اتصال لالنتهاء من االختصاصات وصدرت يف االتفاقات املتعددة السنوات، فضال عن بعض الوصف للوقت. و 
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. وأحاطت اللجنة التنفيذية علما باختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات UNEP/OzL.ExCom/67/8إضافة إىل الوثيقة 
 ).67/7(املقرر  Add.1و UNEP/OzL.ExCom/67/8 تنياملتعددة السنوات (املرحلة الثانية) الواردة يف الوثيق

 ظرية عن تقييم مشروعات بروميد الميثيلدراسة ن  )3(

ت حبثن إىل تقرير عن الدراسة النظرية عن تقييم مشروعات بروميد امليثيل، اليت و استمع االجتماع السادس والست .58
استدامة البدائل املعتمدة من خالل املشروعات االستثمارية وخطر العودة إىل استعمال بروميد امليثيل يف البلدان األفريقية؛ 

ة للتقييم ستقتضي إجراء دراسة ميدانية يف عينة من البلدان ويتم الرتكيز فيها على كبار خري املرحلة األضال عن املقرتح بأن ف
اإلشارة إىل شرط . وبعد املناقشة، ومع وعلى النتائج اليت يتم احلصول عليها من خالل املشروعات االستثمارية ،املستهلكني

مبا يف ذلك املقدمة،  اللجنة التنفيذية علما باملعلومات أحاطتللدراسة حدود إجراء التقييمات، أال تتجاوز املرحلة األخرية 
 ).66/13(املقرر  مشروعات بروميد امليثيل ة من تقييمخري املسائل املقرتحة للتقييم والنهج الذي يتبع يف املرحلة األ

 مقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق المزودة بدراسة نظرية عن تقييم مشروعات   )4(

نظرية عن تقييم مشروعات أجهزة االستنشاق املزودة الدراسة الاستمع االجتماع السابع والستون إىل تقرير عن  .59
الرصد والتقييم إنه بالرغم من أن املبادئ التوجيهية إلعداد مشروعات أجهزة  موظفيمبقياس للجرعات. وقالت كبرية 

تها اللجنة التنفيذية فقط، فهي مل يتم متابعتها عند إعداد املقرتحات وتضمنت الحظاملزودة مبقياس للجرعات االستنشاق 
أن كمية أطنان الكلوروفلوروكربون املرتبطة مبشروعات أجهزة االستنشاق املزودة أيضا عناصر عامة كثرية. وأفادت االجتماع 

وأنه بالنسبة للبلدان األخرى ينبغي مية، مبقياس للجرعات حددت فقط لألرجنتني، والصني، ومصر، ومجهورية إيران اإلسال
كبرية   نهاقدماليت شفهية الضافية اإلعلومات املأن لإلزالة. وبعد املناقشة، اقرتح  خصم كمية األطنان من خططها الوطنية

ألن التقرير سيكون إدراجها يف تقرير الدراسة النظرية قبل البدء يف املرحلة الثانية من التقييم نظرا الرصد والتقييم ينبغي  موظفي
 فيظمو املسألة إىل فريق اتصال ملزيد من املناقشة، وبعد اجتماع فريق االتصال، أبلغت كبرية  ةلاحمت إ. و وثيقة مرجعية مفيدة

، أخذت يف االعتبار التعليقات اليت UNEP/OzL/ExCom/67/9إصدار إضافة إىل الوثيقة عن الرصد والتقييم االجتماع 
اللجنة التنفيذية علما باملعلومات املقدمة يف الدراسة النظرية عن تقييم مشروعات أجهزة االستنشاق أعرب عنها. وأحاطت 
مبا يف ذلك املسائل املقرتحة للتقييم بالنسبة  ،Add.1و UNEP/OzL/ExCom/67/9يف الوثيقتني  املزودة مبقياس للجرعات

 للمرحلة الثانية من التقييم.

 2011ديسمبر/ كانون األول  31التقارير المرحلية حتى   )5(

 التقرير املرحلي اجملمع

، UNEP/OzL/ExCom/67/10الوارد يف الوثيقة التقرير املرحلي اجملمع ب علمان و بع والستسااالجتماع ال أحاط .60
 استخداملى عط ارت شاالالوكاالت املنفذة، ضمن الوقت احملدود املتاح هلا، ملعاجلة املبذولة من هود اجلمع املالحظة مع التقدير 

 أحد عمودي املالحظات يف التقرير املرحلي واملايل السنوي لإلبالغ بآخر البيانات غري املالية املتاحة فيما يتعلق باملشروعات
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، الفقرة الفرعية (د)). وشجع أيضا اهليئات الثنائية واملنفذة على التنفيذ الكامل جلميع العناصر املطلوبة يف 66/16(املقرر 
حظات، على النحو املنصوص عليه يف املبادئ التشغيلية التوجيهية للتقارير املرحلية. وأوصت اللجنة التنفيذية بأن عمود املال

: 2012من إمتام املشروعات الفردية التالية إلزالة الكلوروفلوروكربون اليت كان هلا تاريخ خمطط لإلمتام بعد عام تسرع البلدان 
يف األرجنتني، والصني، واهلند وباكستان؛ ومشروع تربيد يف كوت  مبقياس للجرعات املزودةمشروعات أجهزة االستنشاق 

ديفوار؛ ومشروع مذيبات يف األرجنتني؛ ومشروع قطاع اإليروسوالت الصيدالنية يف الصني. وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا إىل 
أكثر من ست أشهر سابقة  ةاملتعددة السنوات املستكملالوكاالت الثنائية واملنفذة أن تقدم تقارير إمتام املشروعات لالتفاقات 

يف أقرب وقت ممكن وشجعت الوكاالت املنفذة على تقدمي تقارير إمتام املشروعات للمرحلة األوىل من خطط إدارة إزالة 
روكربون؛ وطلبت إىل اهليدروكلوروفلوروكربون قبل تقدمي الشرحية الثانية من املرحلة الثانية خلطط إدارة إزالة اهليدروكلوروفلو 

أن حتدد يف تقارير إمتام املشروعات مقدار األموال من األرصدة ألنشطة الكلوروفلوروكربون الوكاالت الثنائية واملنفذة 
 ).67/8ة ألنشطة اهليدروكلوروفلوروكربون (املقرر ماملستخد

 التقارير املرحلية للوكاالت الثنائية واملنفذة

عددا من أيضا ن علما بالتقارير املرحلية للوكاالت الثنائية واملنفذة، وقدم االجتماع و والست سابعأحاط االجتماع ال .61
اليونيب (املقرر و  ؛)67/10اليوئندييب (املقرر و  ؛)67/9لوكاالت يف املقررات التالية: الوكاالت الثنائية (املقرر إىل االطلبات 

 ).67/13 البنك الدويل (املقررو ) 67/12اليونيدو (املقرر و  ؛)67/11

 2011تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام   )6(

د يف الوثيقة ر على النحو الوا 2011أداء الوكاالت املنفذة يف ضوء خطط أعماهلا لعام الحظت اللجنة التنفيذية  .62
UNEP/OzL/ExCom/67/16ألداء الوكاالت املنفذة  نوعي، فضال عن التوضيحات املقدمة يف االجتماع والتقييم ال

) والبنك الدويل 89)، واليونيدو (71)، واليونيب (89: اليوئندييب (درجة كما يلي 100 منعلى مقياس  2011لعام 
مع وحدات األوزون الوطنية يف خمتلف مناقشات مفتوحة وبناءة إجراء إىل اليونيب والبنك الدويل أيضا  ت). وطلب66(

 .)67/14(املقرر وإبالغ اللجنة يف اجتماعها الثامن والستني  عمليات التقييم النوعية لتلك الوكاالتفيما يتعلق بالبلدان ب

 التأخيرات في تقديم الشرائح  )7(

لالتفاقات املتعددة السنوات سنوية شرحية  17جمموع من شرائح لوحظ يف االجتماع السادس والستني، أن عشر  .63
بينما ؛ ))ب، الفقرة الفرعية (66/14(املقرر ، والستني دسالوقت املناسب إىل االجتماع الساالواجبة للتقدمي قد قدمت يف 

سنوية لالتفاقات املتعددة السنوات الواجبة شرحية  18من جمموع شرائح  والستني أن هناك سبعالسابع  الجتماعا لوحظ يف
تماعها . ويف اج))3، الفقرة الفرعية (أ)(67/4املقرر دمت يف الوقت املناسب إىل االجتماع السابع والستني (ق قدللتقدمي 

يف الربازيل، وشيلي، ومجهورية طلبت اللجنة التنفيذية إىل أمانة الصندوق أن ترسل خطابات إىل احلكومات  السابع والستني،



UNEP/OzL.Pro.24/9  
 

 20

ها إلدارة إزالة املواد طإيران اإلسالمية، واملكسيك وسانت لوسيا حلثها على تقدمي الشرحية الثانية من خط
  .))ج، الفقرة الفرعية (67/4(املقرر للجنة التنفيذية  الثامن والستني اهليدروكلوروفلوروكربونية إىل االجتماع

 الموافق عليها بشروط تبليغ محددة لمشروعاتالمرحلية لرير اتقال  )8(

ن التقارير املرحلية املقدمة عمال لشروط التبليغ احملددة عن املشروعات املوافق عليها و الحظ االجتماع السادس والست .64
 ).66/15الالزمة (املقرر واختذ اإلجراءات 

  (غير المشمولة من قبل) اتالمسائل المتعلقة بالسياس  .حاء

 إضفاء الطابع المنهجي على عملية إبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم في مختلف التقارير وتبسيطها  )1(

عرب جمموعة من وتبسيط عملية اإلبالغ عن التقّدم للجنة التنفيذية تنظيم والستني يف  سادسنظر االجتماع ال .65
ا أمانة الصندو  التقارير ، قررت اللجنة التنفيذية أن حيل قاملقدمة إىل اللجنة. وبعد مالحظة الوثيقة بشأن املسألة اليت أعد

حالة تنفيذ ’’ن بند جدول األعمال احلايل املعنو البند اجلديد على جدول األعمال بعنوان: "حالة التقارير واالمتثال" حمل 
تقرير عن تنفيذ املشروعات ’’و ‘‘المتثال لتدابري الرقابة التاليةمن حيث احتماالت حتقيق ا 5ملتأخرة وبلدان املادة املشروعات ا

خطط تنفيذ الشرائح يف غياب طلب لشرحية تقارير تقدمي  . وتقرر أيضا عدم اشرتاط‘‘املوافق عليها بشروط تبليغ حمددة
ألة تتعلق بتطبيق بند العقوبات أو بتغيريات تطرأ على األهداف املوضوعة خلطط متويل، إّال يف احلاالت اليت توجد فيها مس

االتفاقات أن تقدم تقارير إمتام مشروعات ميكن ن الوكاالت قررت اللجنة التنفيذية أيضا أو . تنفيذ الشرائح املوافق عليها
اجلدول ة التنفيذ الشاملة وتقرير التنفيذ السنوي" (اجلدول املعنون "خط إىل جانبأي تقارير حتّقق متوافرة، املتعددة السنوات و 

التفاقات املتعددة السنوات، اتقارير إمتام مشروعات لمن الشكل املقرر  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/18 يف الوثيقة 8
ة عوضًا عن خطط تنفيذ الشرائح والتقارير عن خطط تنفيذ الشرائح يف حاالت: خطط إدارة غازات التربيد، وخطط إدار 

، وبروميد امليثيل، ويف حال إمتام ملواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربونا زالةدارة إواخلطط الوطنية إل ،نهائيةالزالة اإل
. تقرير التحقق قبل تقرير إمتام املشروعات، أن يُقدَّم تقرير التحقق يف سياق تقرير احلالة أو التقرير السنوي املرحلي واملايل

برنامج املساعدة على االمتثال إىل أن يقدم تقريره املرحلي السنوي املفصل عن أنشطة  بلجنة التنفيذية إىل اليونيوطلبت ال
االجتماع الثالث من كل سنة يف سياق املوافقة على برنامج املساعدة على االمتثال السنوي، وأن حيّدد العوائق اليت تعرتض 

. وقررت اللجنة التنفيذية أيضا استعراض المتثال يف التقرير السنوي املرحلي واملايلتنفيذ أي مشروع لربنامج املساعدة على ا
) 4) و(ب)(3) و(ب)(1، الفقرات الفرعية (ب)(66/16(املقرر  2015فعالية هذا املقرر يف أول اجتماع تعقده يف عام 

 .) و(ج))5و(ب)(

 التي لم تُقدم إلى االجتماع السادس والستين المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  )2(

تنفدة للمشروعات التدليلية للتخلص من املواد املسن يف مسألة متويل إعداد املشروع و نظر االجتماع السادس والست .66
اع بلدان االستهالك املنخفض، اليت مل يقدم بعضها إىل االجتماع، وقدم البعض اآلخر إىل االجتملألوزون بالنسبة لعدد من 
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. وقررت اللجنة التنفيذية إمكانية إعادة تقدمي مشروعات 58/19ولكن تأجل النظر فيه بسبب عدم االتساق مع املقرر 
اليت سبقت املوافقة يف اجتماعات سابقة على التخلص من املواد املستنفدة لألوزون هذه بالنسبة لبلدان االستهالك املنخفض 

للمشروعات  عادة تقدمي طلبات إعداد املشروععدم املوافقة على إللجنة التنفيذية أيضا وقررت ا .متويل إعداد املشروعات فيها
 ).66/18(املقرر  للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون يف بلدان االستهالك املنخفض يف أمريكا اجلنوبية تجريبيةال

 المناخعلى ثر المتعلق باألمؤشر الصندوق المتعدد األطراف   )3(

مؤشر الصندوق املتعدد األطراف املتعلق باألثر على املناخ، ولكن ن حبث مسألة و تماع السادس والستاالجتناول  .67
. ويف االجتماع السابع )66/53السابع والستني (املقرر  يل النظر يف التقرير حىت اجتماعهنظرا لعدم كفاية الوقت تقرر تأج

، مت إنشاء منتدى تى املناخ وأفادت بأنه من أجل تيسري املناقشاوالستني، قدمت أمانة الصندوق املؤشر املتعلق باألثر عل
مسامهات من ثالث وكاالت وثالثة أعضاء من اللجنة على  ، حىت تاريخ االجتماع السابع والستني،وحيتوىإلكرتوين 
داد الوثائق للجنة يقدم بالفعل معلومات تستخدمها أمانة الصندوق يف إعؤشر هذا املبأن أيضا أبلغ االجتماع و  التنفيذية.
لة التجريبية. وأحاطت اللجنة التنفيذية علما باخلربات املكتسبة يف تنفيذ مؤشر حوأنه بناء على ذلك، جتاوز املر  التنفيذية

املؤشر بشأن خمتلف  إعداداالنتهاء من الصندوق املتعدد األطراف املتعلق باألثر على املناخ، وطلبت إىل أمانة الصندوق 
، ويف ضوء أي تعليقات مستلمة قبل االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34يف الوثيقة النحو املبني  القطاعات على

ؤشر الصندوق املتعدد األطراف ملنسخة كاملة اإلعداد السابع والستني أو يف أثنائه. وطلب إىل أمانة الصندوق أن تقدم 
؛ وأن تبلغ واقرتاح خيارات لتنفيذه ،التاسع والستني هايتجاوز اجتماع األثر على املناخ إىل اللجنة التنفيذية يف موعد الاملتعلق ب

على الصندوق املتعدد األطراف املتعلق باألثر على املناخ اللجنة التنفيذية عن التقدم احملرز واخلربات املكتسبة يف تطبيق مؤشر 
 ).67/32(املقرر  يف موعد ال يتجاوز اجتماعها السبعني روعاتتقدميات املش

 من خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ىتقديم الشرائح للمرحلة األول  )4(

وضع حد ملستوى متويل شرائح املرحلة األوىل احلاجة إىل ناقشت اللجنة التنفيذية، يف االجتماع السادس الستني،  .68
قررت مطالبة األمانة بأن تقدم و الشمولية عليها، من خطط إدارة إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية اليت ميكن النظر يف املوافقة 

أن  ، بشرط:عليها مجيع شرائح املرحلة األويل خلطط إدارة إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية يف املستقبل للموافقة الشمولية
لقة بالسياسات وأال تتضمن أي مسائل متع تكون متوافقة مع سياسات ومقررات الصندوق املتعدد األطراف ذات الصلة؛

العامة؛ وأن يكون قد سبق االتفاق على مجيع املسائل التقنية واملتعلقة بالتكاليف بني األمانة والوكاالت الثنائية و/أو املنفذة 
 ).66/19(املقرر  مليون دوالر أمريكي 1أن يكون إمجايل التمويل املطلوب للشرحية املعنية أقل من و  ؛ذات الصلة

 السرية لوثائقتوزيع ا  )5(

أي معلومات تقنية حمددة أو وثيقة للجنة تناول االجتماع السادس والستون حبث مقرتح بأن تقدم أمانة الصندوق  .69
 الصندوق أمانة واقرتح أيضا أن تقوم .التنفيذية إىل أي شخص بعينه يكون ضمن وفد عضو اللجنة التنفيذية مقدم الطلب
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د اجتماعات اللجنة التنفيذية على موقع الويب للصندوق املتعدد األطراف ما مل بتنزيل مجيع الوثائق اليت سينظر فيها يف أح
تأجيل ونظرا لعدم كفاية الوقت ملناقشة هذه املسألة بالكامل، قررت اللجنة التنفيذية  تطلب اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

واملقررات ذات استعراض املمارسة احلالية وق الصندأمانة  وطلبت إىل ،السابع والستني هاجتماعإىل اسألة هذه املالنظر يف 
(املقرر  واقرتاح تدابري لكفالة التوزيع اآلمن ويف الوقت املناسب للمواد السرية على األعضاء املعنيني يف اللجنة التنفيذيةالصلة 

66/55(. 

اليت حتتوي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/36ويف اجتماعها السابع والستني، نظرت اللجنة التنفيذية يف الوثيقة  .70
لتوزيع املواد السرية على أعضاء اللجنة التنفيذية. وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بالوثيقة ارسة احلالية معلى استعراض للم

باستعراض اللجنة التنفيذية للوثائق السرية، اإلجراء املبني يف اجلزء الثالث من "املبادئ التوجيهية وقررت أن تطبق، فيما يتعلق 
لوثيقة بايل املشروعات اليت تستخدم فيها تكنولوجيا ليست ملكا عاما مشاعا" (املرفق الرابع عشر لتمو 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/Rev.1(  وغريه من املقررات 38/63الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية يف املقرر ،
ا اللجنة  االحتفاظ بقائمة إىل أمانة الصندوق  وطلب. لومات السريةفيما يتعلق بالتعامل مع الوثائق واملعالتنفيذية اليت اختذ

للوثائق السرية الصادرة اعتبارا من االجتماع الثالث واخلمسني فصاعدا، وأن تضع هذه القائمة على الشبكة الداخلية 
(املقرر  ذية(اإلنرتانت) للصندوق املتعدد األطراف، على أن تقوم بتحديثها حسب االقتضاء يف كل اجتماع للجنة التنفي

67/34(. 

 التأييد من الحكومات  )6(

ممارسة من احدى الوكاالت املنفذة تقوم مبوجبها أثريت يف االجتماع السابع والستني للجنة التنفيذية شواغل إزاء  .71
 هذهيف مناسبات عديدة تفاعلت دون التأكد أوال من احلكومة. وأشري أيضا إىل أنه  الصندوق بتقدمي معلومات إىل أمانة

احلصول على توضيح يتعلق عي إىل وسُ  علما.املعنية دون إحاطة احلكومة  أصحاب املصلحةالوكالة املنفذة مباشرة مع 
أن التقدميات تقدم فقط من قبل الوكاالت الثنائية واملنفذة نيابة عن بلدان  :باإلجراءات املطبقة واقرتح اعتماد مقرر لضمان

احلكومة املعنية، وأن الوكاالت مل حتصل على معلومات من املستفيدين من املشروع  مع موافقة مكتوبة مسبقة من 5املادة 
 دون موافقة احلكومة املعنية.

ن اإلجراء موجود منذ االجتماع الثالث للجنة التنفيذية، وعمال به يتعني التنفيذية أ ةوأبلغت أمانة الصندوق اللجن .72
لتقدميه إىل اللجنة الصندوق احلكومة املعنية قبل أن تنظر فيه أمانة أن يصاحب أي طلب لتمويل مشروع رسالة موافقة من 

طلب من الوكاالت الذي  (ه)30/6قرر املاإلجراء يف مجيع احلاالت. واختذت اللجنة التنفيذية أيضا ذلك التنفيذية. ومت اتباع 
ا موظفوها واالستشاريون إىل الثنائية واملنفذة إخطار الوحدات الوطنية لألوزون بغرض ونتيجة مجيع البعثات الىت  يقوم 
 البلدان املعنية وتشرك دائما الوحدات الوطنية لألوزون يف حتديد املشروعات وإعدادها.

وأكد ممثلو الوكاالت ، الوطين طة على الصعيدعلى األنش واتفاقهاأنه من املهم ضمان إخطار البلدان واتفق على  .73
ويف ضوء املناقشة، طلبت  .عليها للموافقة 5اتبع عند تقدمي املشروعات لبلدان املادة املنفذة أن متطلب املوافقة الرمسية قد 
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جتماعها الثامن والستني توجز اإلجراءات احلالية السارية لتقدمي مقرتحات الإعداد وثيقة اللجنة التنفيذية إىل أمانة الصندوق 
 ).67/17ملقرر (ا مشروعات من الوكاالت الثنائية واملنفذة نيابة عن احلكومات

 أنشطة أمانة الصندوق   .طاء

ا اللجنة التنفيذية  .74  يفاختذت أمانة الصندوق، خالل الفرتة قيد االستعراض، تدابري إعماال للمقررات اليت اختذ
وقدمت  ني.االجتماع ين. كما أعدت وثائق وقدمت خدمات املؤمترات هلذالسادس والستني والسابع والستنيها ياجتماع

باإلضافة إىل و  .دوالر أمريكي 472,139,024بلغ تشروعات وأنشطة من الوكاالت املنفذة والشركاء الثنائيني مقرتحات مب
من بينها املسائل  عدة أمورأيضا وثائق بشأن الصندوق الوثائق اليت تعد عادة الجتماعات اللجنة التنفيذية، أعدت أمانة 

 .املتعلقة بالسياسات املشار إليها أعاله

طلبا للتمويل وقدمت تعليقات وتوصيات إىل نظر اللجنة  112مانة الصندوق بتحليل واستعراض وقامت أ .75
 131,705,193االجتماعني السادس والستني والسابع والستني  يفالتنفيذية. وبيلغ مستوى التمويل املطلوب للموافقة 

 دوالر أمريكي.

 مسائل تتعلق باجتماع األطراف  .ياء

ن مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، الذي و ع والستاستعرض االجتماع الساب .76
بوضع الصيغة النهائية للتقرير يف ضوء املناقشات اليت جرت  الصندوق وفوضت أمانةاالجتماع السادس والستني.  ىغط

 )67/35والستني (املقرر سابعواملقررات اليت اختذت يف االجتماع ال

الصادر عن االجتماع السادس عشر لألطراف الذي يطلب من اللجنة التنفيذية إدراج  XVI/36 للمقرر واستجابة .77
التوصيات الواردة يف املوجز التنفيذي  ها يفعنصر يف تقريرها السنوي يتعلق بالتقدم احملرز، واملسائل اليت ووجهت أثناء نظر 

 رابع، أرفقت اللجنة التنفيذية تقريرها املرحلي إىل االجتماع ال2004عام ل لربوتوكول مونرتياللتقييم واستعراض اآللية املالية 
 والعشرين لألطراف (املرفق الثاين).

من خالل  املستخدمةب 141-وحيتوي املرفق الثالث على جدول يبني الكمية من استهالك اهليدروكلوروفلوروكربون .78
الذي (ه) 56/36كبديل. ويرد ذلك استجابة ملقرر اللجنة التنفيذية املشروعات اليت تستخدم املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية  

للجنة التنفيذية إىل اجتماع األطراف حبسب البلد الكمية من استهالك لسنوي تقرير االأن يبني "على  ضمن مجلة أمورنص 
ربون كبديل، وهو من خالل املشروعات اليت تستخدم اهليدروكلوروفلوروك املستخدمةب 141-اهليدروكلوروفلوروكربون

 .من التمويل يف املراحل التالية" 27/13االستهالك الذي سيستبعد، لدى تطبيق املقرر 
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 تقارير اللجنة التنفيذية  .كاف

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54( والستني سابعوالستني وال سادسال نياالجتماع ارير وزع تق .79

األطراف يف بروتوكول مجيع على  نيخصات االجتماعفضال عن مل )،على التوايل UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39و
طلب أو الواالجتماعات السابقة للجنة التنفيذية من أمانة الصندوق بناء على  نياالجتماع ينمونرتيال. وتتوافر تقارير هذ

 .)www.multilateralfund.org(ميكن احلصول عليها من املوقع الشبكي ألمانة الصندوق 
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  األول املرفق
  مع بيانات عن الموافقات على المشروعاتجداول 

  *: التوزيع القطاعي لإلزالة يف مجيع املشروعات واألنشطة املوافق عليها منذ البداية1اجلدول 
قدرات استنفاد األوزون  القطاع 

 الموافق عليها
  قدرات استنفاد األوزون

 التي ٌأزيلت
     االستهالك

 26,809 27,808 أيروسوالت

 0 45  تدمري

 65,712 68,893 رغاوي

 6,618 7,948 غاز تبخري

 46,423 39,380 هالونات

 455 670 قطاعات متعددة

 1,574 1,530 قطاعات أخرى

 6,090 19,573 عامل تصنيع

 43,482 45,590  خطة اإلزالة

 50,389 53,560 تربيد

 714 753  متعددة

 7,318 7,313 مذيبات

 60 55 عامل تعقيم

 255,643 273,116 كجمموع االستهال

     اإلنتاج

 85,297 87,251 املواد الكلوروفلوروكربونية

 43,158 31,581 هالونات

 63,032 65,841 رابع كلوريد الكربون

 213 213 ثالثي كلورو اإليثان

 450 576 بروميد امليثيل

 192,150 185,462 جمموع اإلنتاج

  *باستثناء املشروعات امللغاة واحملوَّلة
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  منذ البدايةاملوافق عليها : التوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية 2اجلدول 

أطنان من قدرات استنفاد  القطاع
 األوزون

  المبالغ الموافق عليه
 بالدوالر األمريكي

 89,925,372 27,650 أيروسوالت

 0 0 تدمري

 421,498,780 68,769  رغاوي

 108,018,904 7,635 غاز تبخري

 77,795,380 64,118 هالونات

 2,568,987 670 قطاعات متعددة

 17,023,270 1,530 قطاعات أخرى 

 129,528,752 71,508 عامل تصنيع 

 469,095,979 56,113 خطة إزالة

 347,948,863 91,940 إنتاج

 485,896,917 45,309  تربيد

 102,881,070 7,276  مذيبات

 1,198,819 55  عامل تعقيم

 2,253,381,095 442,572 اجملموع

  *باستثناء املشروعات امللغاة واحملوَّلة
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  : خطط إدارة إزالة املواد اهليدروكلوروفلوروكربونية خالل الفرتة قيد االستعراض3اجلدول 
تنفذه الوكالة الرئيسية/ الوكالة  البلد

 المتعاونة
مجموع اإلزالة 

باألطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

 يه من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)التمويل الموافق عل
 المجموع تكاليف الدعم أموال المشروع

 2,146,062 152,731 1,993,331 14.48  اليونيب  اجلزائر

 58,421 6,721 51,700 0.03  اليونيب أنتيغوا وباربودا

 983,208 68,596 914,612 83.53 البنك الدويل األرجنتني

 10,277,583 717,041 9,560,542 اليونيدو

 339,000 39,000 300,000  إيطاليا

 1,024,780 71,496 953,284 6.58 اليونيدو البوسنة واهلرسك

 143,880 11,880 132,000 2.14 اليوئندييب بروين دار السالم

 206,790 23,790 183,000 اليونيب

 1,015,371 109,631 905,740 22.33 اليونيب كوت ديفوار

 989,000 69,000 920,000 يدواليون

 185,885 21,385 164,500 0.24 اليونيب جيبويت

 95,485 10,985 84,500 0.03 اليونيب إيريرتيا

 87,200 7,200 80,000  اليونيدو

 341.77 اليونيدو غينيا
  

320,000 24,000 344,000 

  369,510 42,510 327,000 اليونيب

 2,223,784 229,384 1,994,400 341.77 املانيا اهلند

 19,821,377 1,382,887 18,438,490  اليوئندييب

 966,376 104,776 861,600  اليونيب

 1,009,000 109,000 900,000 11.00  فرنسا كينيا

 239.15 اليونيدو الكويت
 

8,861,677 664,626 9,526,303 

 1,167,730 124,730 1,043,000 اليونيب

 2.27 يباليون موزامبيق
 

165,000 21,450 186,450 

 163,500 13,500 150,000 اليونيدو

 91,560 7,560 84,000 0.64 اليوئندييب نيبال

 142,380 16,380 126,000  اليونيب

 122,040 14,040 108,000 2.69 اليونيب نيكاراغوا

 241,980 19,980 222,000  اليونيدو

 310,750 35,750 275,000 5.60 اليونيب النيجر

 306,375 21,375 285,000 اليونيدو

 337,050 22,050 315,000 1.85 اليونيدو الصومال

 6,990,905 457,349 6,533,556 176.72 اليونيدو جنوب أفريقيا

 1,565,567 109,226 1,456,341 16.15 اليونيدو السودان

 109,000 9,000 100,000 0.59 اليونيدو مجهورية تنزانيا املتحدة

 124,300 14,300 110,000 اليونيب
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  الثانيالمرفق 
 

لآللية المالية  2004تقرير عن تقييم التوصيات الواردة في عملية التقييم واالستعراض لعام 
  لبروتوكول مونتريال

  
  مقّدمـــة  ألف.

  
  يل:يُقّدم هذا التقرير من اللجنة التنفيذية عمًال مبقرر اجتماع األطراف التا  .1
  

ا، يف تقرير   ) أ( "أن يُطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تنظر، يف حدود اختصاصا
دف اعتماد توصياته، حيثما كان ذلك 2004تقييم واستعراض اآللية املالية لربوتوكول مونرتيال لعام   ،

ف، مع الوضع يف احلسبان احلاجة إىل مالئماً، يف سياق التحسني املستمّر إلدارة الصندوق املتعدد األطرا
مسامهة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقييم جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 

 ؛2006-2008

  
أن يُطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تتقّدم بتقارير منتظمة إىل األطراف بشأن هذا املوضوع وأن تلتمس   ) ب(

ا بشأنه. وتقو  م اللجنة التنفيذية، من أجل هذا، بتقدمي تقييم أويل إىل االجتماع اخلامس والعشرين توجيها
للفريق العامل املفتوح العضوية، وتدرج عنصرًا يف تقريرها السنوي إىل اجتماع األطراف بشأن التقّدم احملقق 

ا الواردة يف املوجز التن  فيذي لتقرير التقييم".والقضايا اليت ووجهت عند النظر يف اإلجراءات املوصى 
  

  )XVI/36(املقرر 
  

لآللية املالية لربوتوكول مونرتيال  2004التقرير األول عن تقييم التوصيات يف عملية التقييم واالستعراض لعام الصندوق أَعّدت أمانة   .2
. )UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51 (الوثيقة 44/60لتنظر فيه اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس واألربعني، كمتابعة للمقرر 

وأحيطت اللجنة التنفيذية علمًا بالتقرير وقررت "إحالة تقرير تقييمها عن التوصيات الواردة يف عملية التقييم واالستعراض لعام 
قّرر لآللية املالية لربوتوكول مونرتيال كي ينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرون للفريق العامل املفتوح العضوية" (امل 2004

45/59.(  
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)، على أساس املداوالت يف االجتماع UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3 قام تقرير التقييم (الوثيقة  .3
لآللية املالية لربوتوكول مونرتيال، يف  2004توصية وردت يف عملية التقييم واالستعراض لعام  28اخلامس واألربعني، بتجميع 

  ثالث فئات، كما يلي:
  

  الفئة األوىل:
توصية عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت املنفذة وأمني اخلزانة، وال حتتاج إىل أي  11... "  

إجراء جديد، بل تتطلب متابعة منتظمة يف اجتماعات اللجنة. وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع األطراف 
، 15، 7، 6، 2. وتشمل هذه: التوصيات لسنوي"عن هذه التوصيات، حسب االقتضاء، يف سياق تقريرها ا

  .28و 25، 24، 22، 21، 18، 16
  الفئة الثانية:

"عشر توصيات عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت املنفذة وأمني اخلزانة ولكن حتتاج إىل   
األطراف عن هذه التوصيات، حسب  إجراءات جديدة يف األجل القصري. وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع

 23، 20، 17، 12، 11، 9، 4، 3، 1وتشمل هذه: التوصيات  ."االقتضاء، يف سياق تقريرها السنوي
  .26و

  
  الفئة الثالثة:

"سبع توصيات عامة اعترب تنفيذها غري ضروري. سٌت منها بسبب أن أي إجراء يف املستقبل ال طائل منه على   
أو املمارسات احلالية. وواحدة بسبب احلافز السليب احملتمل. وتعترب اللجنة التنفيذية عدم ضوء التطّورات األخرية 

  .27و 19، 14، 13، 10، 8، 5وجود حاجة لإلبالغ عن هذه التوصيات". وتشمل هذه التوصيات: 
  

ذل املزيد من العمل ولذا فإن التقرير التايل يغطي التوصيات اليت تقع ضمن الفئتني األولتني حيث مازال يتعني ب 4.
 3و 2و 1، فإن اجلهود املتعلقة بالتوصيات وحسبما مت اإلبالغ إىل االجتماعات السابقة لألطرافوتوافر معلومات جديدة. 

قد اختذت على أساس منتظم  28و 25و 23و 22و 21و 20و 18و 17و 16و 12و 11و 9و 7و 6و 4و
ملعتادة من جانب اللجنة التنفيذية. ويف إطار هذه الفرتة قيد االستعراض والتوجد أي إجراءات أخرى باإلضافة إىل املمارسة ا

  إىل إجراءات أخرى من جانب اللجنة.  26و 15الحتتاج التوصية 
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 التوصيات بشأن الفئتين األولتين  -باء

 
  : اتخاذ إجراءات لتشجيع البلدان المانحة على التسديد في الوقت المناسب.24التوصية العامة 

  
ا كاملة للصندوق املتعدد األطراف،  .5 خالل الفرتة قيد االستعراض، حّثت اللجنة مجيع األطراف على تسديد مسامها

  وأعرب عن قلق إزاء املتأخرات يف املسامهات ومدة الوقت اليت كانت هذه املتأخرات قائمة. يف أقرب فرصة ممكنة
  
ملوظفني عن اجتماعها مع ممثلي االحتاد الروسي على هوامش سادس والستني استمع إىل تقرير من رئيسة اويف االج  .6

االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ملناقشة املسامهات املتأخرة لالحتاد الروسي. ويف االجتماع السابع 
لي االحتاد الروسي، مما أدى إىل والستني أفادت رئيسة املوظفني اللجنة التنفيذية بأن اجتماع آخر عقد يف موسكو مع كبار ممث

. وأحاطت 2013التوقيع على نتائج االجتماع الذي تعهد االحتاد الروسي البدء يف دفع تعهداته إىل الصندوق يف العام 
اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بنية حكومة االحتاد الروسي بدء املدفوعات إىل الصندوق املتعدد األطراف ابتداء من عام 

على أن يكون من املفهوم أن املسامهات املستقبلة لالحتاد الروسي لن تكون مرتبطة بالتعهدات املتأخرة عن السنوات  2013
السابقة، وأن العملية اإلدارية داخل حكومة االحتاد الروسي ستنتهي يف الوقت املقرر لضمان سداد املسامهات عن عام 

ا املستقبلة . وطلب االجتماع أيضا إىل رئيس اللجنة 2012 التنفيذية أن يكتب إىل حكومة االحتاد الروسي ويرحب مبسامها
ومشاركتها املستقبلة يف الصندوق املتعدد األطراف وطلب إىل أمني اخلزانة أن حيافظ على املسامهات املتأخرة لالحتاد الروسي 

  يف فئة املسامهات المتأخرة يف حسابات الصندوق.
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  الثالث املرفق
  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) املستخدمة 1تهالك املواد اهليدروكلوروفلوروكربونيةمقادير اس

  البلد
المواد الكلوروفلوروكربونية المزالة في المشروعات التى 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرو تستخدم تكنولوجيات المواد ال
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة 

 6.0 54.8  اجلزائر

 82.1 749.5  رجنتنياأل

 1.7 15.5  البحرين

 0.6 5.5  بوليفيا 

 3.2 29.4  البوسنة واهلرسك

 536.6 4,904.8  الربازيل

 22.5 238.8  شيلي

 855.7 10,162.6  الصني

 71.8 652.8  كولومبيا

 3.7 33.5  كوستاريكا

 0.1 0.8  كوبا

 15.1 137.0  اجلمهورية الدومينيكية

 42.4 489.4  مصر

 2.0 18.5  دورالسلفا

 5.1 46.0  غواتيماال

 486.1 4,546.9  اهلند

 292.3 2,722.7  إندونيسيا

 112.5 1,022.6  مجهورية إيران اإلسالمية

 36.8 334.3  األردن

 2.5 23.0  كينيا

 9.0 82.0  لبنان

 6.8 62.2  ليبيا

 8.4 76.0 مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 132.9 1,240.9  ماليزيا

 0.5 4.3  وريشيوسم

 216.4 2,129.2  املكسيك

 13.1 119.5  املغرب

 0.9 8.1  نيكاراغوا

 42.1 382.6  نيجرييا

 87.0 790.7  باكستان

 1.6 14.6  بنما

 7.4 67.3  باراغواي

 16.4 148.7  بريو

 57.8 525.3  الفلبني
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  البلد
المواد الكلوروفلوروكربونية المزالة في المشروعات التى 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرو تستخدم تكنولوجيات المواد ال
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة 

 21.4 194.4  رومانيا

 4.9 44.7  صربيا

 0.8 7.3  سري النكا

 0.5 4.4  السودان

 70.0 636.1  اجلمهورية العربية السورية

 224.0 2,047.2  تايلند

 22.9 237.5  تونس

 41.4 376.8  تركيا

 10.9 99.3  أوروغواي

 75.8 689.1  فنزويال

 4.9 44.9  فييت نام

 1.1 9.8  اليمن

 1.3 11.5  زمبابوي

 3,659.2 36,243.3  المجموع

  0.02 :123-اهليدروكلوروفلوروكربون نفاد األوزون هي كما يلي:: القيمة باألطنان من قدرات است1مالحظة 

 0.055 :22-اهليدروكلوروفلوروكربون

 0.11 ب:141-اهليدروكلوروفلوروكربون  

 -----  
  


