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اع  امساالجتم ي  الخ راف ف رون لألط والعش
تنفدة  واد المس أن الم ال بش ول مونتري بروتوك

  لطبقة األوزون
  2013 ولتشرين األ/أكتوبر 25-21بانكوك، 

 1من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى 5البند 
 
 

 عرض من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
وأمانة  لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن أعمال اللجنة التنفيذية

  الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق
 

  وق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال تقرير اللجنة التنفيذية للصند
  الخامس والعشرين لألطراف االجتماعإلى 

 
  

  مقدمة

اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال تتطلب  -1
)UNEP/OzL.Pro.9/12 تقدم تقريراأن التنفيذية ، المرفق الخامس) من اللجنة  ً يقدم األطراف. وجتماع السنويا

التقرير الحالي الذي يشمل األنشطة التي أجرتھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، تنفيذاً لھذا 
بشأن تنفيذ التوصيات المدرجة  تقييمالمطلب. ويتضمن التقرير ثالثة مرفقات: المرفق األول الذي يحتوي على تقرير 

لآللية المالية؛ والمرفق الثاني الذي يحتوي على جداول مع بيانات بشأن الموافقات  عراضاستو، 2012في تقييم عام 
  .المستعملة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى المشروعات؛ والمرفق الثالث الذي يعرض كميات استھالك 

إلى  3ي مونتريال من ، عقد االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية فالمشمولة بالتقرير فترةالخالل و -2
 ،2013أبريل/نيسان  19إلى  15، واالجتماع التاسع والستين في مونتريال من 2012ديسمبر/كانون األول 7 

اللجنة التنفيذية ھذه في الوثائق اجتماعات تقارير ترد . و2013يوليه/تموز  5إلى  1واالجتماع السبعين في بانكوك من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 على ،

  ).www.multilateralfund.orgلصندوق المتعدد األطراف (ل الشبكيموقع الالتوالي، وھي ُمتاحة في 
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والعشرين لألطراف، حضر االجتماع الثامن والستين  الثالثالجتماع الصادر عن ا 23/19 مقررلل ووفقا -3
كا وكندا وفنلندا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات للجنة التنفيذية كل من بلجي
لبروتوكول مونتريال، واألرجنتين  5من المادة  1طراف غير العاملة بموجب الفقرة لألالمتحدة األميركية، ممثّلة 

 ، وقد ترأسه السيد5من المادة  1بموجب الفقرة  ألطراف العاملةلوالصين وكوبا والھند واألردن وكينيا ومالي، ممثّلة 
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) نائبة فيونا والترز  (الصين) وكانت السيدة زياو زيوزھي

  للرئيس.

ن التاسع والستي ينالرابع والعشرين لألطراف، حضر االجتماع االجتماعالصادر عن  24/22 لمقررل ووفقا -4
كل من بلجيكا وكندا وفنلندا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات المتحدة عين السبو

لبروتوكول مونتريال، وكّل من الھند والكويت  5من المادة  1طراف غير العاملة بموجب الفقرة لألاألميركية، ممثّلة 
، وقد ترأسته 5من المادة  1ألطراف العاملة بموجب الفقرة لاي، ممثلة ومالي ونيكاراغوا وصربيا وأوغندا وأوروغو

(صربيا) فالدان زدراكوفيتش  السيد وعمل .(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)فيونا والترز  السيدة
ً للرئيس  جميع االجتماعاتلأمينة كن كبيرة الموظفيماريا نوالن  السيدةعملت و، في االجتماع التاسع والستين نائبا

  .خالل الفترة المشمولة بالتقرير

ً جميع االجتماعات و -5 ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  اإلبالغفترة قيد ال خاللحضر أيضا
 يونيب) كوكالة منفذة، وأمين خزانة للصندوق، ومنظمة األمم المتحدةاليوئنديبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (ال(

  يونيدو)، والبنك الدولي، وأمانة األوزون، ومراقبون آخرون.الللتنمية الصناعية (

  تنفيذ مقررات اجتماعات األطرافلالمتخذة  اإلجراءات  -ألف

  21/9المقرر و 19/6المقرر 

المواد اللجنة التنفيذية أن تساعد األطراف في إعداد خططھم إلدارة إزالة  إلى 19/6 طلب المقرر -6
ً  21/9 المقررطلب و .وفلوروكربونيةالھيدروكلور ، أن تعّجل في استكمال عاجل على نحواللجنة التنفيذية،  إلىأيضا

 لتحقيقتمويل إضافي و/أو حوافز  توفيرفي  تنظر، وأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمبادئھا التوجيھية بشأن 
 إمكانيات منخفضةفعالية البدائل لتدليل على ا مواصلةفي  تنظر، وأن حسب مقتضى الحالمناخية إضافية،  منافع

المواد . وقد جرت مناقشة مسائل معلقة عّدة بشأن إزالة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالحترار العالمي 
أدناه. ومنذ أن اتّخذ ھذان  يرد وصف لھا، ستعراضفي االجتماعات خالل الفترة قيد اال الھيدروكلوروفلوروكربونية

ونظرت اللجنة التنفيذية  بلداً. 138 عددلـ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى خطط إدارة إزالة ووفق المقرران، 
في الجوانب األخرى لسياسات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بالمقررات المشار إليھا أعاله، ويرد 

  وصف لھا في الفقرات أدناه.

 شركاتالتي تصدرھا  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمعتمدة على ال ابقة الخلطس لبوليوالتلنظام التتبّع 
  المستوردة 5في بلدان الماد  الرغاوي المنشآتالنُظم والتي تُستعمل في 

التي تحتويھا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوننظر االجتماع الثامن والستون في وثيقة تحّدد كميات  -7
- الھيدروكلوروفلوروكربونلتتبع دف وضع نظام ، بھ5صّدرتھا عشرة من بلدان المادة الخلط، التي  سابقةالبوليوالت 

 5في بلدان المادة  الرغاويالموجود في البوليوالت سابقة الخلط المصدرة والتي تستخدمھا شركات  ب141
المصدرة في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالكميات التالية من  تخصموقررت اللجنة التنفيذية أن  المستوردة.

 تقدم، حين يةھيدروكلوروفلوروكربونالمواد الالخلط، من نقطة البداية للتخفيض المجّمع من استھالك  سابقةبوليوالت ال
قدرات استنفاد طن من  2.42للبلدان: شيلي ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة 

قدرات استنفاد األوزون)؛ من  طن 12.30قدرات استنفاد األوزون)؛ كولومبيا ( من طن 137.83األوزون)؛ الصين (
 إنشاءفي  النظرذات الصلة، على  5قدرات استنفاد األوزون). وشّجعت أيضاً بلدان المادة من طن  28.60والمكسيك (

مستوردة و/أو الالخلط  ةسابقبوليوالت الالتي تحتويھا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوننظام وطني لتسجيل كميات 
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 ،النقي ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمصدرة (حيث ينطبق ذلك) من أجل دعم الحظر المفروض على واردات ال
ً ذاك المضّمن في البوليوالت  قد ُحّولت،  الرغاوي منشآتبعد أن تكون جميع  إصدارهالخلط، ليتّم  السابقةوأيضا

  (ب) و(ج)). 68/42(المقرر  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمة إزالة من أجل استدا المنشآتوتسھيل رصد ھذه 

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة على المناخ الناتجة عن  اآلثار الضارة أقصى حد خفض إلى
  التبريد مةقطاع خد

من  حد أقصىمنقح بشأن الحصول على في مقترح الثامن والستين  ھااجتماعنظرت اللجنة التنفيذية في  -8
قدمه منظم اجتماعات فريق  التبريد خدمةفي قطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمناخية من إزالة  المنافع

ه بأن وأبلغجديد تّم تشكيل فريق اتصال  ،. وبعد مناقشة وجيزةاالتصال الذي عقد جلسة في االجتماع السابع والستين
بعض األعضاء تحفّظات بالنسبة لعدد من العناصر  عما له، فقد أبدىفي حين أن ھناك اھتماما كبيرا بالمقترح ود

ورقة مناقشة  بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، أن تعد األمانة، إلىاللجنة التنفيذية  ومن ثم طلبتالرئيسية. 
 والنُھجتراتيجيات، تعزيز االس عملية عليھا تنطوي التيلالجتماع السبعين تحدد المسائل واالعتبارات الرئيسية 
التبريد  خدمةفي قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتكنولوجيات للتقليل من أي آثار مناخية سلبية من إزالة 

  ).68/11التاسع عشر لألطراف (المقرر  االجتماعالصادر عن  19/6في سياق المقرر 

مفيدة بشكل الجوانب اللضوء على بعض وسلط ا التي أعدت ورقة المناقشةفي  نوالسبعونظر االجتماع  -9
فت السبل الممكنة للحد من التسرب. ولُ والتوضيح المتعلق بمتنوعة من البدائل المتاحة المجموعة الخاص، بما في ذلك 

القائمة على مواد غير المواد لطاقة منخفضة االستھالك من ااالنتباه إلى مختلف وسائل تسھيل إدخال التكنولوجيات 
. وجرى التأكيد روفلوروكربونية وغازات البريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي وضمان استدامتھاالھيدروكلو

. وأشير إلى أن الحد من استيراد المعدات القائمة على التكنولوجياتإلدخال مثل ھذه  التقنيعلى أھمية توفير الدعم 
ذات إمكانية زيادة استخدام بدائل أخرى تمثل في الم الضاراألثر قد يكون له الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد

نتقال اال أن تضمنبدائل من شأنھا وتنتظر إعداد  حذرالألطراف أن تتوخى اذلك ينبغي ول احترار عالمي مرتفعة
ستخدم ذات كفاءة في استخدام الطاقة تإلى معدات الھيدروكلوروفلوروكربونية  الموادعلى  القائمةمستقر من المعدات ال
الوقت ورأى األعضاء الذين تكلموا أيضا أن ھناك حاجة إلى المزيد من منخفضة.  إمكانية احترار عالميئل ذات بدا
في ورقة  النظر ل مواصلةيعلى تأجفي ضوء ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية والوثيقة وتوصية األمانة.  ستعراضال

  الحادي والسبعين. ھااجتماعالمناقشة إلى 

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من المرحلة الثانية إعداد نتوجيھية بشأ مبادئ

ن مشروع مبادئ توجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة وناقش االجتماع التاسع والست -10
. وجرت المطلوبة ويلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتناول توقيتھا ومتطلبات المعلومات ومستويات التم

إلعداد المرحلة الثانية مع األخذ بعين  المساھماتتوقيت بقضايا متعلقة تناولت  مشروع الورقةمناقشات مطولة بشأن 
المواد المرحلة األولى، والحاجة إلى تحليل واضح لبدائل تنفيذ تقييم إلى االعتبار الحاجة المحتملة 

تمويل مراحل أي ثغرة بين وضمان عدم حدوث من إعداد المرحلة الثانية،  المتاحة كجزءالھيدروكلوروفلوروكربونية 
جرت . و5االمتثال لبلدان المادة يمكن أن تؤدي إلى خطر عدم  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة 

ات التي اقترحھا كان ھناك عدد من المقترحو. اتھيكل التمويل المقترح إلعداد المشروع بشأنأيضا مناقشة مطولة 
إلزالة إمكانية اعتماد نھج إقليمي وعداد، اإلطلب تمويل  يصاحباألعضاء، بما في ذلك الحاجة إلى تبرير كامل 

، والنظر في التطورات العالمية في مجاالت التمويل المشترك والمنافع المناخية في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المرحلة الثانية

ي عليه المسألة من تعقيدات، وتباين وجھات النظر التي أبديت، أنشئ فريق اتصال لمواصلة ونظرا لما تنطو -11
إرجاء النظر في مشروع المبادئ  ،تقرير ھذا الفريقإلى مناقشة المسألة، وقررت اللجنة التنفيذية عقب االستماع 

ھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو التوجيھية بشأن تمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد ال
  (أ)).69/22االجتماع السبعين (المقرر إلى المعدل خالل االجتماع التاسع والستين 
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 التاسع والستينفي االجتماع المنشأ اتفق عليه فريق االتصال  الذيفي نص العمل  نوالسبعاالجتماع  ونظر -12
، التاسع والستينورقة األصلية التي قدمت في االجتماع للللجنة التنفيذية، بما في ذلك ملخص موجز من األمانة 

مشروع المبادئ  مراعاةوثيقة قضية واحدة جديدة، وھي الحاجة إلى وغطت الالعمل.  مشروعوالعملية التي أدت إلى 
. 68/10دراسة عن التكاليف اإلدارية، وفقا للمقرر اختصاصات التوجيھية، إذا وافقت عليه اللجنة التنفيذية، عند إعداد 

وقت الحق أنه في حين في  وأفاد منظم اجتماعات الفريقوواصلت اللجنة التنفيذية مناقشة المسألة في فريق االتصال 
إلكمال عمله، ما يكفي من الوقت  للفريقلم يتح و، عدة قضايا جديدة فقد نشأتأن الفريق قد أحرز بعض التقدم الكبير، 

. ونظرا لعدم التوصل إلى الحادي والسبعينمبادئ التوجيھية في االجتماع مشروع ال االنتھاء منالمأمول من وكان 
المرحلة الثانية من خطط ات إعداد مشروعتمويل طلبات  تقديراألمانة  لن تستطيعاتفاق بشأن المبادئ التوجيھية، ف

ذلك وافقت اللجنة التنفيذية حتى يتم االنتھاء من المبادئ التوجيھية. ولالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة 
  .الحادي والسبعينعلى مواصلة مناقشة مشروع المبادئ التوجيھية في اجتماعھا 

  60/44بموجب المقرر  ةدفي قطاع االستھالك المعتمالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية معايير تمويل إزالة 

ومات لالجتماع السبعين لمساعدة اللجنة األمانة خالل االجتماع التاسع والستين إعداد وثيقة معل لب إلىطُ  - 13
في قطاع االستھالك التي اعتمدت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية معايير تمويل إزالة  استعراضالتنفيذية في 

 تكاليف المشروعات الموافق عليھا حتى اآلن، فضال عن بما في ذلك تحليل لمردودية 60/44بموجب المقرر 
(ب)). وجرى أيضا 69/22يف التشغيل اإلضافية والتكاليف الرأسمالية اإلضافية (المقرر تقسيم التكاليف بين تكال

خالل نفس االجتماع تشجيع األمانة على نظر الخيارات لضمان أن يستوفى مستوى التمويل للسنة األولى من 
نقود، إلى ء الحاجة في المائة وأن الشرائح التالية سوف تنظر في ضو 20 ةالبالغ عتبة الصرفالمرحلة الثانية 

 (د)). 69/24في المائة (المقرر  20 ةالبالغ عتبة الصرفإلى واحتمال الوصول 

المعايير،  استعراضمساعدة اللجنة التنفيذية في لالوثيقة التي أعدتھا األمانة  نوالسبعاالجتماع  وتناول - 14
يل للسنة األولى من المرحلة الثانية مستوى التمويحقق لخيارات المحتملة لضمان أن لوالتي تضمنت مناقشة أولية 

إلى جنب مع  في المائة، جنبا 20 البالغةصرف العتبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة خطط من 
ُ وألمانة. المقدم من امفصل الشامل والتقرير بال. ورحبت اللجنة مجموعة من المالحظات طبيق رح تمن ناحية، اقت

، في عملية أخرى حسبما تنشأأي سياسة أو قضايا تناول لى المرحلة الثانية، وعقائمة المبادئ التوجيھية ال
ھذا النھج وتم التأكيد على أن المبادئ  على، كان ھناك خالف خرىاألناحية المن و؛ ستعراضمستمرة من اال

ياجات البلدان من أجل تلبية احت ةمستمرالالسابقة والتجارب التوجيھية تحتاج إلى تحديث شامل على أساس 
الذين األعضاء شدد . والثانية المرحلةوجه عند إعدادھا لمشروعات أفضل على  5العاملة بموجب المادة 
بوسعه مواكبة على األدلة يقوم  لمبادئ التوجيھية على الحاجة إلى نھج ديناميلشامل يفضلون إجراء تنقيح 

ديلة لم تكن موجودة عندما صيغت المبادئ بتكنولوجيات الظروف المتغيرة بسرعة، بما في ذلك تطوير 
معقدة تكون عملية لمبادئ التوجيھية قد ل كاملإجراء تنقيح آخرون أن  رأى، في حين ةالتوجيھية األصلي

دد ثارة للقلق. وشُ إكثر األاالھتمام على عناصر المبادئ التوجيھية ينصب فيه نھجا فضلوا قت، ومستھلكة للوو
في إطار المرحلة الثانية، على  المشروعاتمقترحات ه يجري بالفعل إعداد نا ألنظرعلى أن المسألة عاجلة 

مقترحات مقترح من يمكن تطبيقھا على أي األولى الحالية لمرحلة لتوجيھية المبادئ الأشير إلى أن  هالرغم من أن
لمبادئ التوجيھية تنقيح لأي على إجراء األعضاء اعترض بعض في ھذه األثناء. و تقدمالمرحلة الثانية التي 

 االستثمارية عن المشروعاتبموجبھا األمانة بتجميع البيانات المطلوبة  تقومأكدوا تفضيلھم لعملية الحالية و
لمرحلة لتوجيھية المبادئ الكشرط أساسي لصياغة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة 

  الثانية

، قررت اللجنة الفريق تقريراالستماع إلى طراف المھتمة وبعد وأنشئ فريق صياغة صغير من األ - 15
معلومات عن  ،ما تتاحأن تقدم إلى األمانة، حيثالمنفذة ذات الصلة الوكاالت الثنائية وإلى التنفيذية أن تطلب 

د إدارة إزالة المواخطط من اإلضافية المتكبدة في إطار المرحلة األولى والتشغيلية الرأسمالية التكاليف 
األمانة أن تدرج ھذه المعلومات في وثيقة منقحة لتقديمھا إلى االجتماع إلى لب وطُ الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ھذه ولكن، في  الثاني والسبعين تأجيل مواصلة مناقشة المعايير إلى االجتماعواتفق على . الحادي والسبعين
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، على ا أن تقوم بذلكلة الثانية من الخطط الخاصة بھالتي ترغب في تقديم المرح 5، يمكن لبلدان المادة األثناء
على أساس من المبادئ التوجيھية الحالية للمرحلة األولى  سينظر فيھاأن أي مقترحات من ھذا القبيل الفھم أساس 

للمرحلة الثانية لن  الموافق عليهوأن مستوى التمويل  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط من 
ُ على أ هتعديل يتم  ).70/21(المقرر الحق في وقت عتمد ساس المعايير التي ست

 23/16المقرر  

الفترة إلى تمديد العمل بآلية أسعار الصرف الثابتة بن لألطراف أمين الخزانة واالجتماع الثالث والعشر كلف -16
 2014-2012ية خالل الفترة دمت قائمة باألطراف التي اختارت استخدام آلية أسعار الصرف الثان، وقُ 2012-2014
 .)68/1الجتماع الثامن والستين (المقرر إلى ا

 24/11المقرر 

اللجنة التنفيذية أن تنظر، في حدود اختصاصاتھا، التقرير  إلىن لألطراف وطلب االجتماع الرابع والعشر -17
اء عملية التحسين المستمرة إلدارة على النحو المناسب أثن 2012المتعلق بتقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال لعام 

الصندوق المتعدد األطراف. وعلى ذلك، كان أمام االجتماع التاسع والستين تقرير يوجز جميع اإلجراءات التي 
، وقررت تقديم نسخة 2012اتخذتھا اللجنة التنفيذية بشأن كل توصية من التوصيات الواردة في تقييم اآللية المالية لعام 

نسخة الوترد . )69/27اجتماعھا الخامس والعشرين (المقرر إلى ر األمانة عن تنفيذ مقرر األطراف تقريمن منقحة 
 المرفق األول بھذا التقرير.المنقحة بوصفھا 

 22/8و 21/3و 17/6المقررات 

واللجنة التنفيذية قتصادي لجنة خبراء التقييم التقني واال أن تقومأمور جملة  ضمن، 21/3المقرر  طلب -18
تطبيقات إزالة عوامل إعداد تقرير مشترك لالجتماعات المقبلة عن التقدم المحرز في بوق المتعدد األطراف للصند

عوامل التصنيع التي وافقت  مشروعاتجميع إكمال أنه بمجرد إلى في وقت الحق  22/8وأشار المقرر . التصنيع
 اللجنة التنفيذية إلى األطراف بموجب المقرر قدمھاالتي تالتقارير فلن تكون ھناك حاجة إلى  ،عليھا اللجنة التنفيذية

الناتجة انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة  الحد منعن التقدم المحرز في  محدثااللجنة التنفيذية تقريرا قدمت و. 17/6
امل للفريق الع الحادي والثالثينإلى االجتماع  2012-2011ن استخدامات عوامل التصنيع على مدى فترة السنتين ع

عوامل التصنيع التي وافقت عليھا اللجنة قد بأن جميع أنشطة للجنة التنفيذية  السبعينبلغ االجتماع أُ والمفتوح العضوية. 
 ھيالمتبقية الوحيدة األنشطة نظرا لعدم وجود مرافق جديدة تستخدم عوامل التصنيع، و من الناحية التشغيلية، أكملت

والرقابة وذلك لضمان استخدام رابع كلوريد الكربون حصرا  اإلبالغات والتوعية وجمع البيانبتلك المتعلقة 
إلى األطراف، على  تقاريرمنھا أن تقدم  امطلوبلم يعد  أنهاألمانة لذلك اعتبرت خاضعة للرقابة، واللالستخدامات غير 

 سيكون التقريرالعضوية إلى الفريق العامل المفتوح  هقدمت الذيتقرير ، وأن ال17/6 النحو المطلوب بموجب المقرر
 .األخير

 المسائل اإلجرائية  -باء

 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج

قد عقد اجتماعا فيما بين الدورات على  المعني بقطاع اإلنتاج ن بأن الفريق الفرعيوبلغ االجتماع الثامن والستأُ  -19
االجتماع الثامن والستين، أبلغ بعده  ھامش االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وعقد اجتماع آخر على ھامش

اتفاق بشأن إيجاد وسيلة للتقدم فيما يتعلق بخطة إدارة إزالة إلى المشرف على االجتماع عن عدم اإلمكان عن التوصل 
البنك الدولي أن يقدم التكاليف  إلىللصين. ولذا طلبت اللجنة التنفيذية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج 
االجتماع، وعن مدة المشروع إلى ات بشأن مھام التكاليف اإلدارية المحددة في مشروع االتفاق المقدم والمبرر

 لالجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية.
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. وأشير يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إنتاج المتعلقة ب الفريق الفرعي مناقشة المبادئ التوجيھية وواصل -20
ات منذ أن وافق اجتماع األطراف على اإلزالة المعجلة للمواد أنه قد مضت خمس سنوإلى 

مؤھلة لدعم إضافي. وذكر  المصانع المزدوجة االستعمالالھيدروكلوروفلوروكربونية ولم يتقرر بعد ما إذا كانت 
ة غير قادرة على خالل اجتماع األطراف أن المسألة قيد النظر من جانب اللجنة التنفيذية إالّ أنه تبين أن اللجنة التنفيذي

المواد إلزالة  المصانع المزدوجة االستعمالإلى اتفاق بشأن ما إذا كان يتعين تقديم دعم إضافي إلى التوصل 
، وأن من الضروري إبالغ اجتماع األطراف بھذه الحقيقة. وقررت اللجنة التنفيذية يةالھيدروكلوروفلوروكربون

طراف من خالله عن ھذه المسألة في سياق المناقشات المتعلقة بتقرير اجتماع األ النص الذي يبلغإلى ضرورة النظر 
 (د)).69/28اجتماع األطراف والتي ستنظره اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السبعين (المقررإلى اللجنة التنفيذية 

في لنظر ل جدول أعماله واجتمع الفريق الفرعي عدة مرات على ھامش االجتماع التاسع والستين، وعدل -21
المواد بين حكومة الصين والبنك الدولي بشأن المرحلة األولى من إزالة  االتفاقمسائل أخرى مثل مسألة 
وقطاعات اإلنتاج في حين تناول فريق تفاوض صغير  البوليوريتانفي قطاع رغاوي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.إنتاج خطة إدارة إزالة 

اتفاق بشأن إلى توصل الذي أنشأه الفريق الفرعي ن بأن فريق التفاوض الصغير وبلغ االجتماع التاسع والستوأُ  -22
 95وافق االجتماع على ما مجموعه وتبعا لذلك، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. إنتاج خطة إدارة إزالة 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين شاملة إنتاج  للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة مليون دوالر أمريكي
 مدفوعات مسبقة في ھذا القطاعإلى االعتراف بحاجة الصين مع جميع تكاليف المشروع باستثناء تكاليف دعم الوكالة، 

 على أساس الشروط التالية: ))ھ(69/28(المقرر 

مليون دوالر أمريكي  23و 2013مليون دوالر أمريكي في  24تمويل المرحلة األولى  صرفيكون    )أ (
 ، وعدم2016مليون دوالر أمريكي في  24و 2015مليون دوالر أمريكي في  24و 2014في 

 إالّ بعد التحقق من بيانات السنة السابقة؛ 2016-2014تمويل الفترة  صرف

بلغ م بأكمله للصينالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال يتجاوز التعويض اإلجمالي لقطاع إنتاج   )ب (
 جميع تكاليف المشروع باستثناء تكاليف دعم الوكالة؛ بما في ذلكمليون دوالر أمريكي  385

 2010بيانات إنتاج المواد المستنفدة لألوزون لعام إلى تستند الكمية اإلجمالية لإلزالة التي ستتحقق   )ج (
 دارومق 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 310 000 التي جرى التحقق منھا وھي:

طنا متريا من  33 957 ب ومقدار141-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 98 711
 123- طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 2 819 ب، ومقدار142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛124-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 401ومقدار 

نية لالستخدامات مواد الھيدروكلوروفلوروكربوسوى ال جال تنتإغالق وتفكيك خطوط اإلنتاج التي   )د (
 ؛الخاضعة للرقابة

في المائة إضافية من قدرات اإلنتاج فيما يتجاوز الحجم المشار  24وافقت الصين على سحب نسبة    )(ھ
 ؛يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد مراعاة متوسط استخدام إنتاج لإليه أعاله 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وما إنتاج ن خطة إدارة إزالة يستخدم تمويل المرحلة األولى م  (و)
بالكامل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعدھا إلسناد األولوية إلغالق وتفكيك خطوط إنتاج 

تقدم أي تعويضات في الخطة عن خط اإلنتاج في جوھاوا الذي كان ينتج المواد  بصورة دائمة. وال
 ؛2010 الكلوروفلوروكربونية في

 وافقت الصين على ضمان أن أي منشأة يجري تعويضھا:  (ز)
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تم إزالته صوب العوامل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية توجيه أي قدرات إلنتاج  تعيدال  )1(
إنتاج الوسيطة على أن يخضع ذلك لعقوبات تحدد في االتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة 

 ة؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

عمليات رصد وتحقق مالئمة لكل خط إنتاج يجري تعويضه لضمان تنفيذ اتفاق قطاع  يتجر  )2(
 العوامل الوسيطة.إلى اإلنتاج وعدم حدوث أي إعادة توجيه 

وافقت الصين على التنسيق مع أصحاب المصلحة والسلطات لديھا لبذل أفضل الجھود إلدارة إنتاج    )ح(
المواد  منشآتبه من منتجات ثانوية في  طرتبوما يالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إلى المتصلة بھا  األثر على المناخوفقا ألفضل الممارسات للتقليل من الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 أدنى حد ممكن؛

لتقليل لالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج وافقت الصين على ترشيد تنفيذ خطة إدارة إزالة    )ط(
المواد آلثار البيئية والمناخية بما في ذلك إسناد األولوية إلغالق إنتاج أدنى حد من اإلى 

الصادر عن  19/6لتحقيق أھداف خفض ھذه المادة الواردة في المقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛االجتماع التاسع عشر لألطراف

التعاون االقتصادي أي أموال تظل في حوزة مكتب على  ةمعقولفائدة  نسبة تحقيقستضمن الصين    )ي(
 .أي فوائد من الشرائح في المستقبل خصمالخارجي في وزارة حماية البيئة، وأن يجري 

، طلبت اللجنة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج وفيما يتعلق بالتكاليف اإلدارية لخطة إدارة إزالة  -23
 الطلبيرية لكل من البنود والعناصر الواردة في الجتماع السبعين عن التكاليف التقدإلى االتنفيذية تقديم معلومات 

المواد مشروعات قطاع إنتاج لالمشروع  إنجازعن ذلك في تقرير  معلوماتومبررات ذلك للنظر، وأن يدرج 
 (ب)).69/28قدم لالجتماع الثاني والسبعين (المقرر يس والذي الكلوروفلوروكربونية

قطاع إلى  البوليوريتانمن قطاع رغاوي  نقل التخصيص األمانة أن تعد تقريرا موجزا عن طلب إلىكما  -24
إزالة ھذه المادة من قطاعي رغاوي  اإلنتاج في االتفاق بين البنك الدولي والصين بشأن المرحلة األولى من خطة

 (ج)).69/28واإلنتاج للنظر من جانب الفريق الفرعي خالل االجتماع السبعين (المقرر  البوليوريتان

لدولي يتضمن مقترحا لتكاليف دعم الوكالة للبنك شروع اتفاق، بالتعاون مع البنك اانة أن تعد ماألم لب إلىطُ و -25
الدولي للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السبعين يأخذ في االعتبار المقرر الوارد أعاله، واتفاق إزالة 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج إدارة إزالة ومشروع االتفاق بشأن خطة  ةالكلوروفلوروكربونيالمواد إنتاج 
 (و)).69/28الذي قدمه البنك الدولي لالجتماع الثامن والستين (المقرر 

عدة  بشأنتقدم  الفريق بإحراز ميسرأفاد و السبعيناجتمع الفريق الفرعي عدة مرات على ھامش االجتماع و -26
المواد إنتاج خطة إدارة إزالة تنفيذ من أجل تكاليف الدعم للبنك الدولي  بشأنتم التوصل إلى اتفاق شار إلى أنه أو .بنود

مشروع االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى  بشأنتقدم إحراز لصين ول الھيدروكلوروفلوروكربونية
تحقق من يبنك الدولي سوف الفريق الفرعي أن الويفھم  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.إنتاج خطة إدارة إزالة من 
تحدد أي  إذا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،إنتاج خطة إدارة إزالة الحالي غطيھا في الوقت تأخرى ال  مرافقأي 

 النظر في رسوم سيتعين إعادة ،تحقق إضافي تطلب األمر إجراءأنه إذا إلى وأشار البنك الدولي  ،في المستقبلمرفق 
خطة إدارة إزالة مشروع االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية ل من ءحالة عدم االنتھاأنه في  أيضا على واتفق .دعمه
صرف األموال ب ،على أساس مرة واحدة ،لبنك الدوليلسمح ينبغي أن يُ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،إنتاج 

قبل مقدما  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج خطة إدارة إزالة المعتمدة للشريحة األولى من المرحلة األولى من 
 إبرام االتفاق. من ءاالنتھا
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المواد إنتاج خطة إدارة إزالة رسوم اإلدارية للبنك الدولي لتكون القررت اللجنة التنفيذية أن و -27
المواد إنتاج خطة إدارة إزالة في المائة إلجمالي مدة  5.6 نسبتھافي الصين  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الشريحة األولى من  ،على أساس استثنائي لمرة واحدة ،البنك الدولي أن يقدمالصين وفي  لھيدروكلوروفلوروكربونيةا
 .69/28وفقا للمقرر  ،الصلة بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية يالموافقة على االتفاق ذ قبللمرحلة األولى اتمويل 
الشريحة األولى بالمرتبطة  ةللبنك الدولي لتكاليف دعم الوكاليكي دوالر أمر 1 344 000 على ما مجموعه تكما وافق

في االجتماع الموافق عليھا للصين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج خطة إدارة إزالة من المرحلة األولى من 
تدبير كطاعات ألموال بين القلي تخصيص أللحصول على موافقة مسبقة االبنك الدولي  إلىوطلبت  التاسع والستين

 .)70/26المقرر ( المتقاسمةالمنح المشتركة  اتاتفاقاتفاق من اتفاقات المنح أكثر من قطاع في جمعت وقائي كلما 

 ،الحساب الفرعي للمراجعات التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون فيالفريق الفرعي أيضا  نظرو -28
تخصيص األموال من  نوقشكما  .برمجةالعادة إلصندوق اللى دوالر أمريكي إ 385 418.72إعادة مبلغ  والحظ

إزالة تفاق بين البنك الدولي والصين للمرحلة األولى من االفي الوارد قطاع اإلنتاج إلى ان تقطاع رغاوي البوليوري
 تدبيرك ،الفريق الفرعيوأوصى  ،قطاع اإلنتاجان وتفي قطاع رغاوي البوليوري المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 مسبقة قبل تخصيص األموال بين القطاعات.الموافقة البالتماس  ،احترازي

المواد قطاع إنتاج ل المقترحةالفريق الفرعي مناقشته بشأن مشروع المبادئ التوجيھية  وواصل -29
جتماع مزيد من المناقشة حتى االالاتفق على تأجيل إجراء  ،ولكن نظرا لعدم إحراز تقدم ،الھيدروكلوروفلوروكربونية

تمكن من االتفاق على المراجعة التقنية لقطاع إنتاج يوأشير إلى أن الفريق الفرعي لم  .للجنة التنفيذية الحادي والسبعين
وكان من  ،في الھند أو التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن عدد من القضاياالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

. ونظرا لعدم التوصل إلى مزدوجة االستعمالالبشأن أھلية المصانع اتفاق أي نه لم يكن ھناك بصفة خاصة أالمؤسف 
 ،الفريق الفرعي مناقشة ھذه القضية. وردا على ذلك يواصلا إذا كان ينبغي أن ؤالت بشأن متساكانت ھناك  ،اتفاق

 المعلقةجميع القضايا  لتسوية ،بسبب جدول أعماله المثقل ،الفريق الفرعي لم يكن لديه الوقت الكافيأن أوضح الميسر 
أھلية المصانع مزدوجة والتي تضمنت  ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع إنتاج لفي المبادئ التوجيھية 

 واصل مناقشتھا في اجتماعهيوس تسوية ھذه القضاياالفريق الفرعي يرغب في محاولة  ال يزال. ومع ذلك، االستعمال
كيفية المضي قدما في عملية المراجعة التقنية لقطاع بشأن  الفرعي الفريقاتفاق في  لم يكن ھناك أي هأنوأقر ب .المقبل
 .في الھند المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 

 المسائل المالية واإلدارية  - جيم

 حالة المساھمات والمصروفات )1(

ف بما في ذلك ، بلغت اإليرادات اإلجمالية للصندوق المتعدد األطرا2013 يونيه/حزيران 28حتى  -30
المدفوعات النقدية، وأذونات الصرف المحتفظ بھا، والمساھمات الثنائية، والفوائد المكتسبة واإليرادات المتنوعة مقدار 

 3 033  265 801، وبلغ مجموع المخصصات بما في ذلك االلتزامات، مقدار اأمريكي ادوالر 3 111 985 185
وفيما دوالرا أمريكيا.  78 719  384إلى  2013يونيه/حزيران  28ي ولذلك وصل الرصيد المتاح فدوالر أمريكي. 

 يلي التوزيع السنوي للمساھمات مقابل التعھدات:

 التوزيع السنوي للمساھمات مقابل التعھدات

  المساھمات المتعھد بھا السنة
(بالدوالر األمريكي) 

  مجموع المدفوعات
(بالدوالر األمريكي) 

  قةالتعھدات المستحالمتأخرات/
 (بالدوالر األمريكي) 

1991- 1993 234,929,241210,877,28924,051,952
1994- 1996 424,841,347393,465,06931,376,278
1997- 1999 472,567,009434,369,08438,197,925
2000- 2002 440,000,001429,393,61810,606,383
2003- 2005 474,000,000465,667,2708,332,730
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  المساھمات المتعھد بھا السنة
(بالدوالر األمريكي) 

  مجموع المدفوعات
(بالدوالر األمريكي) 

  قةالتعھدات المستحالمتأخرات/
 (بالدوالر األمريكي) 

2006- 2008 368,028,480 358,995,175 9,033,305 
2009- 2011 399,640,706 392,162,448 7,478,258 
2012 131,538,756 132,103,045 (564,289) 
2013 132,419,807 69,844,982 62,574,825 

 191,087,367 2,886,877,980 3,077,965,347 المجموع
 شأنھاأي مساھمات متنازع ب مالحظة: بدون

 2014-2012و 2011-2009و 2008-2006خالل فترات السنوات الثالث  المتحققةالفوائد  )2(

 ، بلغ المستوى اإلجمالي المسجل للفوائد في حسابات أمين الخزانة مقدار2013 يونيه/حزيران 28حتى  -31
يكيا لفترة دوالرا أمر 10 544  631 ، ومقدار2008-2006دوالرا أمريكيا لفترة الثالث سنوات  43 537 814

 .2014- 2012لفترة الثالث سنوات  اأمريكي ادوالر 2 722 180، ومقدار 2011-2009الثالث سنوات 

 آلية أسعار الصرف الثابتة )3(

قدمت لالجتماع الثامن والستين قائمة باألطراف التي اختارت استخدام آلية أسعار الصرف الثابتة خالل فترة  -32
 الثامن والستين والتاسع والستين والسبعين الخزانة كذلك االجتماعات . وأبلغ أمين2014-2012تجديد الموارد 

 21 155 719اإلجمالية التي تحققت من الفروق في أسعار الصرف منذ بداية العمل باآللية والتي بلغت  بالمبالغ
 .2013يونيه/حزيران  28في  اأمريكي ادوالر

 التعاون الثنائي )4(

مساعدات  باعتمادعلى طلبات فرنسا وألمانيا واليابان الثامن والستين اع االجتموافقت اللجنة التنفيذية خالل  -33
ن على ون والسبعو). ووافق االجتماعات التاسع والست68/14دوالرا أمريكيا (المقرر  4 078 052 اثنائية مجموعھ

على  )70/16رر ا (المقأمريكي ادوالر 180 267) و69/15دوالرا أمريكا (المقرر  438 036 طلبين أللمانيا بمبلغ
 ادوالر 146  982 823إلى التوالي. وبذلك يصل بمجموع التعاون الثنائي منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف 

في المائة من  5مثل نحو ما ي و، وھالمشروعات الملغاة والمحولة)ذلك رسوم الوكاالت وبدون  بما في( اأمريكي
، خطط إدارة إزالة المواد ضمن جملة أمورالثنائية الموافق عليھا،  األموال الموافق عليھا. ويشمل نطاق المشروعات

للتخلص من المواد  استراتيجيةالھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل، ووضع 
 المستنفدة لألوزون وتدميرھا.

 مسائل ذات عالقة بالمساھمات )5(

نفيذية جميع األطراف على سداد مساھماتھا للصندوق المتعدد ، حثت اللجنة التستعراضخالل الفترة قيد اال -34
 .)(ب)70/1و (ب)69/2و (ب)68/1األطراف بصورة كاملة وفي أسرع وقت ممكن (المقررات 

االجتماع الثامن والستين بأن حكومة االتحاد الروسي قد أصدرت قرارا يتيح سداد  كبيرة الموظفين توأبلغ -35
ن بعد ذلك بأن و. وأبلغ االجتماع التاسع والست2013يناير/كانون الثاني  1بارا من مساھماتھا السنوية للصندوق اعت

عن  كبيرة الموظفين تمليون دوالر أمريكي، وأعرب 2.7البالغة  2013االتحاد الروسي قد سدد تعھداته عن عام 
ھمات االتحاد الروسي لالتحاد الروسي وجميع أولئك الذين أسھموا في نجاح الجھود التي تبذل. وظلت مسا اشكرھ

آخر. وأبلغ أمين الخزانة االجتماع بأنه  األفضل معالجتھا، إذا لزم األمر، في منتدى من خالفالمستحقة مسألة موضع 
االحتفاظ بالمساھمات المستحقة على االتحاد الروسي في فئة المساھمات المستحقة في حسابات  إليهقد طلب 

  لقى تعليمات أخرى من اللجنة التنفيذية.أن يتإلى الصندوق، وسيظل يعمل ذلك 
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 من المفوضية األوروبيةطوعية تبرعات  )6(

عرض تقديم تمن المفوضية األوروبية ن األمانة استلمت رسالة بأت كبيرة الموظفين االجتماع السبعين أبلغ -36
من الفوائد  متعدد األطراف للمساعدة في تحقيق أقصى قدرالإلى الصندوق ماليين يورو  3قدرھا مساھمة طوعية 

من اللجنة التنفيذية بشأن كيفية المضي قدما.  اتوجيھوالتمست  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمناخية من 
آثار  ه يتعين مواصلة النظر في، إال أنلمفوضية األوروبيةالمقدم من اعرض التمويل الطوعي باللجنة التنفيذية ورحبت 

نطاق و مزيد من المناقشات بشأن معنىالھناك حاجة إلى إجراء  كما أنمحددة. ال وسع نطاقا وتفاصيلهالعرض األ
طرائق للتعامل  ويتيعن إعدادقبل اجتماع األطراف.  من" سواء داخل اللجنة التنفيذية والمنافع المناخية تحقيق أقصى"

التمويل  سيوجهرض، حيث الع مشروطيةعرب عن القلق أيضا إزاء مشابھة في المستقبل. وأُ العروض والفرص المع 
 لصندوق المتعدد األطراف.لالمعتادة  أساليب العملنحو مجموعة محددة من البلدان، وھو ما ال يتفق مع قواعد أو 

في وقت الحق منظم اجتماعات الفريق أفاد و اللجنة التنفيذية فريقا غير رسمي للنظر في العرض أنشأتو -37
 آثارھااإلدارية و ھا، وآثاروشروطھاالمساھمة الطوعية المقترحة  ض منالغرأن الفريق اجتمع عدة مرات لمناقشة ب

 الفريق مناقشاته. وأرجألم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء،  ولكناألخرى. 

العرض مع  اتساقإزاء عرب عن شكوك مقترح، ولكن أُ مقرر مشروع اللجنة التنفيذية على  وعرض -38
ضافي للصندوق المتعدد اإلتمويل المسألة  ه سيتم النظر فيأنبرت اللجنة كّ سياسات وأحكام بروتوكول مونتريال. وذُ 

صلة من ذي أي عمل فإن منافع مناخية في االجتماع الخامس والعشرين لألطراف، ولذلك  لتحقيق أقصىاألطراف 
 نتائج تلك المداوالت. ينبغي أن ينتظرقبل اللجنة التنفيذية 

مزيد من المعلومات عن الالحاجة إلى  فضال عن، بعض األعضاء عنھا الشواغل التي أعربوأحيط علما ب -39
التي ينبغي معالجتھا إذا ما قررت اللجنة التنفيذية المحتملة التقنية واإلجرائية والمالية و المشاكل اإلدارية والتنظيمية

عدم وجود توافق في اآلراء . ونظرا لفيما بعدتقييمھا  يمكنتجريبية مرحلة بلمضي قدما في إدارة األموال، وربما تبدأ ا
أرجأت اللجنة التنفيذية المداوالت  بشأن العرض، اعتماده الذي يتعينموقف الالمقترح وبشأن  المقرربشأن مشروع 

  بشأن ھذه القضية إلى جلسة مقبلة.

  2011لعام النھائية حسابات ال )7(

ألمم المتحدة عن حسابات االجتماع الثامن والستين نتائج وتوصيات مجلس مراجعي حسابات اإلى قدمت  -40
. 2011-2010مقترنة بمراجعات حسابات برنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة  2011الصندوق المتعدد األطراف لعام 

 31للسنة المنتھية في  2011والحظت اللجنة التنفيذية أن تقرير المراجعة النھائية عن البيان المالي لعام 
مل، وأخذ في االعتبار نتائج وتوصيات مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة قد استك 2011ديسمبر/كانون األول 

دى مالءمة ترتيبات اإلبالغ الحالية بالنسبة ما لاستعراض. وقد أجرى المراجعون 2011بشأن حسابات الصندوق في 
في بيان والعرض للمصروفات بواسطة الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف، وحددوا بأن اإلدراج 

أمين الخزانة أن يضمن أن توصية  طلب إلىمنفصل يعتبر سليما وفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة. و
مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة بتسجيل البيانات المراجعة من الوكاالت المنفذة (البنك الدولي واليونيدو) ال 

 2012يحدث خالل نفس اإلطار الزمني، وأن يسجل في حسابات  يحول دون التسوية السنوية للحسابات الذي
اليونيب أن يتشاور مع  طلب إلى. وأخيرا 2011بين البيانات المؤقتة للوكاالت وحساباتھا النھائية لعام االختالفات 

صة باليونيب اللجنة التنفيذية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باحتمال دمج حسابات الصندوق المتعدد األطراف مع تلك الخا
بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبوصفه وكالة منفذة إلبالغ اللجنة التنفيذية إذا ما حدد أن األمر 

  ).68/43أي تغييرات في ممارستھا وإجراءاتھا الحالية ذات الصلة بالمقدمات النقدية (المقرر إلى يحتاج 
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  2012الحسابات المؤقتة لعام  )8(

وأبلغت بأن  2012المؤقتة لعام  حسابات الصندوقفي اجتماعھا السبعين بة التنفيذية علما اللجن أحاطت -41
أحاطت على النحو المطلوب. وإضافية تعديالت  مع إدخال، الحادي والسبعينإلى االجتماع الحسابات النھائية ستقدم 

تسوية عملية التسويات الناتجة عن  عكسيل 2012في عام خزانة الأمين  التي اتخذھااإلجراءات علما باللجنة أيضا 
الخزانة أمين  إلى). وطلب 1((ج)68/43 للمقررمتابعة خزانة كال، جنبا إلى جنب مع ردود أمين 2011 عامحسابات 

. الحادي والسبعينجتماع االمسألة التخفيف من مخاطر سعر الصرف وتقديم تقرير بھذا الشأن إلى  اليونيبمتابعة مع 
بشأن اإلجراءات التي حددھا  الحادي والسبعيناللجنة في اجتماعھا  تقديم معلومات محدثة إلىاليونيب إلى وطلب 

من الصندوق  ةممولال اتمشروعالالمحتمل على تنفيذ  األثرالسلف النقدية و اليونيب بشأنلى نطاق المطبق عمعيار ال
  ).70/24متعدد األطراف (المقرر ال

 افتسوية حسابات الصندوق المتعدد األطر )9(

 2012في عام  2011إجراء تعديالت معينة لعام الوكاالت المنفذة  إلىن واالجتماع الثامن والست طلب -42
 ).68/44(المقرر 

 المقترحة ألمانة الصندوق 2015المنقحة وميزانية  2014و 2013و 2012ت ميزانيا )10(

أمريكيا التي عدلت  الرادو 6 988  442 المنقحة البالغة 2012 ميزانيةن على ووافق االجتماع الثامن والست -43
 2013لمراعاة الفروق التكاليفية لعقد االجتماع السابع والستين في بانكوك. كما وافق على الميزانية المنقحة لعام 

، بما 2013األمانة، وتكاليف عنصر الموظفين لعام  يةتشغيلالتكاليف الأمريكيا لتغطية  دوالرا 3 024  031 البالغة
دوالرا أمريكيا في ميزانية  4 164 821 أمريكيا. وأخذ علم بعنصر المرتبات البالغ رادوال 7 067 547 مجموعه

الذي ووفق عليه بالفعل خالل االجتماع الخامس والستين، كما ووفق على تكاليف عنصر الموظفين المقترح  2014
في المائة  3نسبة البالغة دوالرا أمريكيا. كما تقرر اإلبقاء على ال 4 287 391 والتي يبلغ مجموعھا 2015لعام 

 1104. وأخذت اللجنة التنفيذية علما بتغيير عنوان الوظيفة رقم 2015و 2014و 2013المطبقة على ميزانيات 
للشؤون المالية واالقتصادية على أساس الفھم بأن  الموظفين كبيرةنائب إلى المتعلقة بكبير موظفي إدارة المشروعات 

 ).68/45أن تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك (المقرر إلى  5-فالوظيفة كانت وستظل 

 2014-2012التخطيط المالي للفترة  )11(

التي الموارد،  وتوافرتقارير عن األرصدة والسبعين الثامن والستين والتاسع والستين  إلى االجتماعاتقدمت  -44
 ).70/2و 69/3و 68/2 المقرراتعلى التعديالت المطلوبة ( وافقت

األمانة، خالل اجتماعھا التنسيقي مع الوكاالت الثنائية والمنفذة  طلب إلىامن والستين، وخالل االجتماع الث -45
لتكون في حدود  2014و 2013لعامي  2015-2013تعديل جميع األنشطة الجديدة في خطط أعمال الفترة 

ليون دوالر م 150إلى ، وللتمكين من تخصيص مبلغ يصل 2014-2012مخصصات الميزانية لفترة السنوات الثالث 
األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة مراعاة  طلب إلىوذلك ألغراض التخطيط. و 2015أمريكي لجميع األنشطة في 

واالضطالع ببرنامج  2015االلتزامات المقررة واألنشطة المعيارية في تخطيط األعمال لألنشطة الجديدة في 
والوحدة األساسية وإعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد  االمتثال المستمر والتعزيز المؤسسية على المساعد

 أ)3(ب)(68/3الھيدروكلوروفلوروكربونية بالمعدالت الحالية مع النمو الذي تسمح به المقررات الحالية (المقرر 
 .))4و(

 طلب إلىوق، النقد ألنشطة الصندإلى وأكد أمين الخزانة لالجتماع التاسع والستين أنه نظرا للحاجة الجارية  -46
 األطراف التي تسدد مساھماتھا بأذونات الصرف السماح بصرف ھذه األذون في أسرع وقت ممكن.
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 2017-2015فترة السنوات الثالث لتقييم نظام التكاليف اإلدارية  )12(

االجتماع الثامن والستين مالحظات األمانة على االختصاصات المحتملة لتقييم نظام التكاليف إلى قدمت  -47
في سياق التوجيه المتعلق  تضرورة النظر أيضا في رسوم الوكاالإلى . وقد أشير 2017-2015ة للفترة اإلداري

االتفاقات  أن تمتدأن من الممكن إلى بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنظر 
تكاليف اإلدارية تتعلق بفترة ثالث سنوات واحدة فقط. المعنية ألكثر من فترة ثالث سنوات واحدة في حين أن نظم ال

ونظرا ألنه قد يتعين تمويل المرحلة الثانية بطريقة مختلفة، أتفق على إرجاء مواصلة النظر في االختصاصات حتى 
 ).68/10التوجيھية للمرحلة الثانية من الخطة (المقرر  المبادئاالجتماع السبعين أو بعد موافقة اللجنة التنفيذية على 

 لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2013تكاليف الوحدة األساسية لعام  )13(

الجتماع إلى ا 2013قدم تقرير عن تكاليف الوحدة األساسية لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام  -48
والرا أمريكيا د 1 998 453 درهالثامن والستين الذي وافق على الميزانيات المطلوبة للوحدة األساسية بمبلغ ق

 ).68/19والر أمريكي للبنك الدولي (المقرر د 1 725 000و دوالرا أمريكيا لليونيدو 1  998 453و لليوئنديبي

 المشتركة المناخية حشد الموارد للمنافع  )14(

المحددة في األمانة تقديم توصيات لالجتماع التاسع والستين عن المعايير  إلىن وطلب االجتماع الثامن والست -49
ية التي سيقدمھا لالجتماع التاسع والستين اليوئنديبي خالتقارير النھائية بشأن حشد الموارد للمنافع المشتركة المنا

ساس خطة رائدة قصيرة أواليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي بغرض تيسير النظر فيما إذا كان يجري العمل على 
 (ج)).68/4مؤھلة (المقرر األجل لحشد التمويل للمشروعات غير ال

ن علما بالتقارير المتعلقة بحشد الموارد للمنافع المشتركة المناخية المقدمة من ووأحاط االجتماع التاسع والست -50
االجتماع الحادي  بحلولنھائية المشروعات الاليوئنديبي واليونيدو تقديم  طلب إلىاليوئنديبي واليونيب واليونيدو. و

الجتماع إلى االدولي على تقديم تقرير نھائي عن الدراسة المتعلقة بالمنافع المشتركة المناخية  والسبعين. وشجع البنك
  )).و(-(ج)69/5السبعين (المقرر 

ن علما بأن التقرير المطلوب من البنك الدولي لم يتم االنتھاء منه في الوقت المناسب ووأحاط االجتماع السبع -51
بحلول الموعد  لمنافع المناخية المشتركةتقرير نھائي بشأن الدراسة المتعلقة با لالجتماع وحث البنك الدولي على تقديم
، للنظر فيه في االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية (المقرر أو قبل ذلك النھائي وھو ثمانية أسابيع قبل االجتماع

  (ز)).70/4

 الموظفين كبيرتعيين  )15(

الستين لمناقشة عدد من المسائل ذات الصلة بإجراءات تعيين فريق اتصال خالل االجتماع الثامن و أنشئ -52
تقرير الفريق، وافقت اللجنة التنفيذية عن إلى الثالث ألمانة الصندوق المتعدد األطراف. وبعد االستماع  كبير الموظفين

يفة الوظبنشر اإلعالن عن  اإلسراعاليونيب  طلبت إلىو كبير الموظفين،اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة لمنصب 
 5ار. ووافق االجتماع على تشكيل فريق اختيار يتألف من ثالثة من ممثلي بلدان المادة يالشاغرة، وتيسير عملية االخت

جميع الطلبات، ومقابلة المرشحين  ستعراض، وممثلين عن اليونيب ال5غير العاملة بالمادة وثالثة من ممثلي البلدان 
المدير التنفيذي لليونيب العمل مع رئيس إلى التاسع والستين إن أمكن. وطلب  الرئيسيين، والتقدم بتوصية لالجتماع

األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لليونيب إلى اللجنة التنفيذية إلبقاء اللجنة على علم بالتقدم المحرز. وطلب 
في الصندوق المتعدد األطراف الوقت المناسب لضمان استمرارية العمل في  ينالموظفكبير اإلسراع بتعيين 

 ).68/46 (المقرر

بلغ بأن مصفوفة وأُ  68/46ن في الوثائق التي أعدتھا األمانة كمتابعة للمقرر وونظر االجتماع التاسع والست -53
الدرجات المقدمة فيھا لم تقدم إالّ كنموذج، وأن األمر متروك لفريق االختيار لتنقيحھا إذا كان ذلك ضروريا. ووافقت 
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أبريل/نيسان  24الثالث مع تحديد يوم  ينالموظفكبير ة التنفيذية على اإلعالن المنقح لشغل الوظيفة لمنصب اللجن
الموعد النھائي لإلعالن، والتعيينات التالية في فريق االختيار: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا  2013

، والھند وأوغندا 5ة األمريكية ممثلة للبلدان غير العاملة بالمادة الشمالية، رئيسة مشاركة، واليابان والواليات المتحد
السيد أخيم ستاينر، رئيسا مشاركا، أو السيدة أمينة محمد نيابة عن إلى باإلضافة  5وأوروغواي ممثلة لبلدان المادة 

عمل فيما بين الدورات أعضاء فريق االختيار ال طلب إلىالسيد ستاينر، والسيد ماركو غوانزاليز ممثلين لليونيب. و
الجتماع السبعين للجنة التنفيذية من خالل الرئيس عن إلى ابشأن المسائل الواقعة ضمن اختصاصاته وتقديم تقرير 

  ).69/26(المقرر  الموظفين كبيرالتقدم المحرز في عملية اختيار 

عن التقدم السبعين االجتماع  تقريرا إلى، التعيينلفريق  ةالمشارك ةبصفتھا الرئيس ة، متحدثةالرئيس وقدمت -54
، 2013 شباطفبراير/ 13ر اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة في وصد أشارت إلىو .كبير الموظفينالمحرز في اختيار 

متقدم لكل  فريق االختيار السيرة الشخصيةاستعرض و .2013 /نيسانأبريل 24الموعد النھائي لتقديم الطلبات كان و
وافق الذي  حساب الدرجاتترتيب المرشحين وفقا لمعايير وأسلوب درجات لمصفوفة طبقت متطلبات ولمتثل لي بطلب

ن الثمانية األوائل ودعي المرشحو .الحسابي لكل مرشحترتيب موحد على أساس المتوسط  حسابتم و .عليه الفريق
تقييم  جرىو .ھاتفمقابلة عبر ال اثنانأختار مقابالت وجھا لوجه و مرشحون إجراءستة أختار و ،مقابلةإلجراء 

 ،فريق االختيار باإلجماع ثالثة مرشحينأوصى المرشحين لتحديد كفاءتھم في المجاالت التي حددتھا اللجنة التنفيذية و
الذي تقرير السيقدم و .قواعد ولوائح األمم المتحدة بشأن تمثيل الجنسينعلى النحو الذي تقتضيه  ،واحدة من بينھم امرأة

من خالل المدير  ،بتوصياته امشفوع ،االختيار إلقراره من قبل جميع أعضائه لفريقن اكن المشاراالرئيسأعده 
تقييم بالرفيع المستوى  ستعراضفريق اال سيقومذلك، لفي موازاة و، إلى األمين العام لألمم المتحدة. ليونيبلالتنفيذي 
األمم في الموارد البشرية  نظامإجراءات امتثلت لجميع قواعد وتكون قد  لتوظيف التي تم اتباعھا لضمان أنعملية ا
األمين العام  سيتخذ ،أن عملية التوظيف كانت صالحة إلىالرفيع المستوى  ستعراضفريق االيخلص وبعد أن  .المتحدة
 .قراره

نيابة عن اللجنة بال، وتوصيتھاإحالة تقرير لجنة االختيار برئيس اللجنة التنفيذية لأذنت اللجنة التنفيذية و -55
الرفيع المستوى وإلى األمين العام لألمم المتحدة  ستعراضالا، إلى فريق لليونيبيذية وعن طريق المدير التنفيذي التنف

 اجتماعھا الحادي والسبعينعن كثب وتقديم تقرير إلى اللجنة في العملية رئيس اللجنة التنفيذية مراقبة إلى وطلب 
 .)70/27 المقرر(

 زانةالخوأمين  كبيرة الموظفينتقاعد  )16(

موظفي أمانة الصندوق المتعدد  ةكبير ،تقاعد من السيدة ماريا نوالنبعلما  نوالسبعاالجتماع  أحاط -56
 وأمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف. وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية وممثل ،أجيبادي السيد موسىو ،األطراف

  .افيق في تقاعدھمالتو الھم واالعميق لعملھم وتمن ھمتقديرعن الوكاالت المنفذة 

 الموارد وإدارة األعمال تخطيط  -دال

 2012تقييم تنفيذ خطط أعمال عام  )1(

األداء العام أن ، الذي أشار إلى 2012لعام تقييم خطط أعمال الوكاالت المنفذة بحث االجتماع السبعون  -57
تكلفة إعداد  في ةبيرك اختالفاتأن ھناك . ولوحظ أيضا باستثناء في حالة واحدة 2011للوكاالت أعلى من عام 

 أثناءمناقشات غير رسمية مع الوكاالت المنفذة  إجراءرح منفذة، واقتُ الوكالة الحسب السنة وحسب ، اتمشروعال
بعد والوحدة األساسية. تكاليف في في نظام التكاليف اإلدارية و نعكستاالجتماع لفھم أسباب تلك االختالفات، وكيف 

إجراء مناقشة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيب وكاالت المنفذة، طلبت اللجنة التقييم الكمي ألداء المالحظة 
مرضية، وتقديم تقرير إلى  التي حصلت لم تكنأن الخدمات  ترىدات األوزون الوطنية التي وحمفتوحة وبناءة مع 

ثيرت في تنفيذ عمليات تقييم األداء مشاوراتھا مع الدول بشأن المسائل التي أ نتائجالحادي والسبعين عن  االجتماع
 ).70/13 المقررالنوعي (
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 2015-2013خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )2(

قد تجاوزت الميزانية بما  2015-2013أحاط االجتماع التاسع والستين علما بأن قيمة خطة األعمال للفترة  -58
المقررات الحالية للجنة إلى التعديالت التي اقترحتھا األمانة استنادا دوالر أمريكي. ولن تكفي  مليون 153.8مجموعه 

التنفيذية لوضع خطة األعمال في حدود الميزانية إالّ أنه ستتوافر موارد كافية في حالة عدم تجاوز األنشطة في قطاع 
بقطاع اإلنتاج بمقدار في المائة من خط األساس وتلك الخاصة  35إحداث خفض يزيد على إلى االستھالك التي تھدف 

 .2015-2013مليون دوالر أمريكي خالل فترة الثالث سنوات  107.5

لمناقشة القضايا التي أثيرت وإجراء المزيد من التعديالت على  أنشئتقرير فريق اتصال إلى وبعد االستماع  -59
التي واصلت تعديلھا  2015-2013المشروعات المقترحة، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة األعمال المجمعة للفترة 

الموافقة على المشروعات المحددة بھا أو تمويلھا أو  يال تعنأن الموافقة إلى األمانة واللجنة التنفيذية مع اإلشارة 
مستويات الكميات. كما قررت تعديل القيمة في خطط األعمال لقطاع اإلنتاج لإلبقاء على األنشطة الشاملة في حدود 

ث سنوات. وتقرر السماح بتقديم مشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون حيثما يكون قد ووفق ميزانية فترة الثال
التوجيھية الموافق عليھا وذلك في موعد أقصاه االجتماع الثاني والسبعين  للمبادئبالفعل على إعداد المشروعات وفقا 

 ).69/5للجنة التنفيذية (المقرر 

 2015-2013المنفذة للفترة خطط أعمال الوكاالت الثنائية و )3(

ن بخطط أعمال الوكاالت الثنائية واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك وأحاط االجتماع التاسع والست  -60
  ).10و 9و 8و 69/7الدولي ووافق على مؤشرات األداء للوكاالت المنفذة (المقررات 

 2015-2013 خطط أعمالھا للفترة في تتناولأن  االجتماع السبعينالوكاالت الثنائية والمنفذة في  إلىوطلب  -61
، على النحو الوارد في المرفقين الثاني والثالث من التقرير النھائي كان مقرراكما  2013لم تقدم في عام التي األنشطة 

  )).1((ب)70/3لالجتماع (المقرر 

ينبغي  هشار إلى أنأو(ك)، 69/5لمقرر عمال باتقرير عن مؤشرات األداء أعد في  السبعونونظر االجتماع  -62
األساسية طريقة ال، بالنظر إلى أن مؤشرات أخرىإعادة تعريف وأھمية بعض مؤشرات األداء في نظر من جديد ال
 تقديرإعادة ب. ورحبت اللجنة التنفيذية مشروعات متعددة السنواتإلى  يةفردمشروعات قد تحولت من  اتلمشروعل

األمانة والوكاالت المنفذة. ولذلك بين  مواصلة النظر في ھذه المسألة رأت أن ھناك حاجة إلىمؤشرات األداء لكنھا 
األخرى،  المھتمةاألمانة أن تعد، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة واألطراف  إلىقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب 

ووافقت  حادي والسبعينالمؤشرات األداء لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في اجتماعھا المتعلقة بللورقة  امنقح امشروع
  ).70/14وكاالت في التقارير المقبلة (المقرر الالكامل في تقييم تنفيذ أداء عدم تقييم اإلنجاز على 

 تقارير الحالة واالمتثال )4(

ن التقارير المستكملة عن حالة االمتثال ون والسبعون والتاسع والستونظرت االجتماعات الثامن والست -63
لتي تعاني من تأخيرات في التنفيذ. وتقرر طلب تقديم تقارير حالة إضافية وغير ذلك والمعلومات عن المشروعات ا

أمانة الصندوق أن تتخذ اإلجراءات المحددة المتعلقة بالمشروعات  طلب إلىمن التقارير بشأن عدد المشروعات، و
 .)70/4 69/4و 68/4التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ (المقررات 

المقدمة إعماال لمتطلبات اإلبالغ  الحالةغ ھذه، أحاطت اللجنة التنفيذية علما بتقارير وخالل فترة اإلبال -64
 .)70/4و 69/4و 68/4المحددة بشأن المشروعات الموافق عليھا واتخذت اإلجراءات المطلوبة (المقررات 
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 إنشائه منذ الصندوق إنجازات  -ھاء

 مجموع المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت )1(

والمحولة) بالتوزيع  ةمشروعا ونشاطا (باستثناء المشروعات الملغا 6 859، ووفق على 1991منذ عام  -65
لبلدان في أمريكا الالتينية والبحر  1 722، والھادئآسيا والمحيط بلدان مشروعا ونشاطا ل 2 829الجغرافي التالي: 

 459 610بتغطية عالمية. ومن بين مشروعا  297لبلدان في أوروبا و 418لبلدان في أفريقيا و 1 593الكاريبي و
من المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم إزالتھا بمجرد االنتھاء من تنفيذ جميع المشروعات، تمت إزالة أطنان 

في المرفق الثاني التفاصيل بحسب اإلنتاج  1طنا من قدرات استنفاد األوزون ويتضمن الجدول  450 498
 الجدول التالي التوزيع القطاعي لكميات المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت.واالستھالك وبحسب القطاع. ويبين 

 *استنفاد األوزون التي أزيلت بأطنان قدرات القطاعات

 26,809 األيروسوالت
 0 التدمير

 65,832 الرغاوي
 7,023 التبخير (بروميد الميثيل)غازات 

 88,381 الھالونات (اإلنتاج واالستھالك)
 455 ات في قطاعات متعددةالمشروع

 55,434 عوامل التصنيع (اإلنتاج واالستھالك)
 55,666 خطة اإلزالة الوطنية (اإلنتاج واالستھالك)

 89,886 اإلنتاج
 51,348 التبريد

 714 عدة قطاعات
 7,318 المذيبات
 60 المعقمات

 1,574 التوسع في التبغ
 450,498 المجموع

 ملغاة والمحولة.باستثناء المشروعات ال*

 والصرفالتمويل  )2(

لتحقيق ھذه اإلزالة للمواد المستنفدة  1991بلغ إجمالي األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام  -66
لألوزون ولتنفيذ كل من المشروعات االستثمارية الجارية وجميع المشروعات واألنشطة غير االستثمارية مقدار 

اء نلتكاليف دعم الوكالة (باستث اأمريكي ادوالر 296 453 062بما في ذلك  ايكيأمر ادوالر 2 938 865 431
المشروعات الملغاة والمحولة). ومن بين مجموع أموال المشروعات الموافق عليھا، يبين الجدول التالي المبالغ 

 بحسب كل وكالة من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية. وتوزيعھاالمخصصة، 

  مبالغ الموافق عليھاال الوكالة
 (1) (بالدوالر األمريكي) 

  المبالغ التي صرفت
 (2) (بالدوالر األمريكي) 

 615,670,538 702,428,448 اليوئنديبي
 197,970,214 237,414,450 اليونيب
 585,555,355 740,932,027 اليونيدو

 1,007,525,870 1,111,107,682 البنك الدولي
 127,737,782 146,982,823 الثنائيةالوكاالت 
 2,534,459,759 2,938,865,431 المجموع

  (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) 2013سبتمبر/أيلول  19حتى  (1)
 (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة) 2013ديسمبر/كانون األول  31حتى  (2)
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 اإلبالغ فترة خالل التمويل على الموافقات  -واو

ن والتاسع واالجتماعات الثامن والست(نشطة التي ووفق عليھا خالل فترة اإلبالغ المشروعات واأل )1(
 )ن للجنة التنفيذيةووالسبعن ووالست

من المشروعات واألنشطة اإلضافية مع  178وافقت اللجنة التنفيذية، خالل فترة اإلبالغ، على ما مجموعه  -67
يلي مجموع  . وفيماللرقابةنتاج واستھالك المواد الخاضعة طنا بقدرات استنفاد األوزون من إ 931إزالة قدرة قدرھا 

دوالرا أمريكيا بما في ذلك  122 464 750األموال الموافق عليھا لتنفيذ المشروعات واألنشطة البالغة 
 دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، بحسب كل وكالة. 13 287 519

 المجموع بالدوالر األمريكي يكيالدعم بالدوالر األمر بالدوالر األمريكي الوكالة
 26,161,284 3,647,193 22,514,091 اليوئنديبي
 18,783,367 1,206,519 17,576,848 اليونيب
 33,718,908 4,099,969 29,618,939 اليونيدو

 39,104,836 3,858,385 35,246,451 البنك الدولي
 4,696,355 475,453 4,220,902 الثنائيةالوكاالت 

 122,464,750 13,287,519 109,177,231 وعالمجم

 2013و 2012برامج عمل عامي  )2(

عمل اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي  برامجن على التعديالت في ووافق االجتماع الثامن والست -68
 ).17و 16و 15و 68/12(المقررات  2012لعام 

 2013يبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي لعام ن على برامج عمل اليوئندوووافق االجتماع التاسع والست -69
ن على التعديالت على برامج عمل ھذه الوكاالت لعام ياالجتماع السبع ووفق في)، 17و 16و 69/14(المقررات 

 .)70/15(المقرر كجزء من الموافقة الشمولية على المشروعات  2013

 2013عام ليونيب للعلى االمتثال  ةلمساعدا برنامجميزانية  )3(

 9 158 000 بمبلغ 2013على االمتثال لعام  ةن على برنامج اليونيب للمساعدووافق االجتماع الثامن والست -70
 طلب إلىدوالرا أمريكيا لليونيب. و 732 640 في المائة والبالغة 8والر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة د

ھذا البرنامج توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم اليونيب أن يواصل في تقديماته في المستقبل لميزانية 
فيھا األموال العالمية، وتوزيع أولويات التمويل بين خطوط ميزانية البرنامج للتوفيق بين األولويات المتغيرة وتقديم 

ونيب الي طلب إلى. كما 50/26و 47/24تفاصيل عن عمليات إعادة التخصيص في الميزانية إعماال للمقررين 
مواصلة اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية وإبالغ اللجنة التنفيذية عن أي تغييرات عليھا وخاصة فيما يتعلق بأي 

 ).68/18زيادة في مخصصات الميزانية (المقرر 

 المشروعات االستثمارية )4(

فيذية مبلغ ، خصصت اللجنة التنستعراضمن بين مجموع األموال التي ووفق عليھا خالل الفترة قيد اال -71
لتكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المشروعات  اأمريكي ادوالر 5 957 714بما في ذلك  اأمريكي ادوالر 92 001 740

قدرات استنفاد األوزون في استھالك وإنتاج المواد المستنفدة طنا من  897االستثمارية إلزالة كمية تقديرية تبلغ 
 بھذا التقرير التفاصيل بحسب القطاع. لثانيافي المرفق  الثاني. ويتضمن الجدول لألوزون

شرائح المرحلة األولى من خطط شريحة من  13وافقت اللجنة التنفيذية على  ،ستعراضوخالل الفترة قيد اال -72
لبلدان  8( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج خطط إدارة إزالة أو  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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خطط إدارة إزالة المواد شريحة ثانية من المرحلة األولى من  36لغير ھذه البلدان) و 5ستھالك منخفض وذات حجم ا
خطط إدارة إزالة من  ىوشريحة ثالثة واحدة وشريحة رابعة واحدة من المرحلة األول الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطط إدارة إزالة ل وبلغت االلتزامات من حيث المبدأعالوة على االتفاقات المقابلة.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 699  957 374 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج خطط إدارة إزالة و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بھذا التقرير. ووفق على  الثانيمن المرفق  3. وترد تفاصيل المبالغ بحسب البلد والقطاع في الجدول اأمريكي ادوالر
لتكاليف دعم الوكالة خالل فترة اإلبالغ  اأمريكي ادوالر 6 307  371بما في ذلك  اأمريكي ادوالر 94 778 153

 للشرائح الخاصة بھذه االتفاقات. 

دارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص إلن على مشروع تدليلي رائد وووافق االجتماع التاسع والست -73
دوالرا أمريكيا، ومشروع تدليلي بشأن استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة  60 238 منھا بما مجموعه

 69/18 ندوالرا أمريكيا (المقررا 293 694 لألوزون والتخلص منھا إلقليم أوروبا وآسيا الوسطى بما مجموعه
 ).19و

 األنشطة غير االستثمارية )5(

 التعزيز المؤسسي

لمشروعات التعزيز  اأمريكي ادوالر 8 205 963ن لألطراف، ووفق على منذ االجتماع الثالث والعشري -74
. وبذلك يصل مجموع موافقات اللجنة التنفيذية دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة 230 885بما في ذلك  المؤسسي

ربت اللجنة . وأع5بلدا من بلدان المادة  145لمشروعات التعزيز المؤسسي في  اريكيمأ ادوالر 105 321  752إلى 
التنفيذية لدى الموافقة على تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي عن بعض وجھات النظر التي أرفقت في تقارير 

 االجتماعات ذات الصلة.

 والتقييم الرصد  -زاي

  ةالمرحلي ريراالتق )1(

 المجمعالتقرير المرحلي 

على الرغم من أن  وأشار إلى أنه ي المجمع للصندوق.التقرير المرحل السبعيناالجتماع معروضا أمام كان  -75
أن يستشف أي اتجاه نحو زيادة التكاليف فال يمكن مستوى التكاليف اإلدارية كانت أعلى مما كانت عليه في الماضي، 

الحادي يتم تناولھا في وثيقة لتقديمھا إلى االجتماع المسألة ساإلدارية في الوقت الحاضر، على الرغم من أن ھذه 
 كاليف الوحدة األساسية.تبشأن  والسبعين

 جميع األنشطةمثل ت ستعراضالوكاالت المنفذة تأكيد ما إذا كانت األنشطة المبلغ عنھا لفترة اال إلىلب وطُ  -76
لم تنفذ، وأسباب التأخير في تنفيذ  لكنالمقررة واألنشطة ب قائمةكل مشروع ل ةمنھجيبصورة  مأن تقدالمقررة، أو 

على أثر  يكون لهس، وما إذا كان أو لم يكن التأخير في تنفيذ أنشطة محددة شاكللتسوية الماألنشطة، وخطة العمل 
التعھد عدم إليھا السنوية المالية. كما طلب تقاريرھا المرحلية والمالية المشروع في عمود المالحظات من  إكمالتاريخ 

، لمواد 2009معتمدة قبل عام ينة لمشروعات مع األموالأرصدة  2013حلول نھاية عام بوإعادة أي التزامات جديدة ب
 خططلبعض  أيضاأي التزامات جديدة التعھد ب، وعدم 2010 /كانون الثانييناير 1مع كان من المقرر إزالتھا بحلول 

عام إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا وإعادة أرصدة أموال إعداد المشروعات بنھاية 
 .)70/7 المقرر( 2013
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 التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة

عددا من الطلبات إلى  ووجه، والمنفذة ارير المرحلية للوكاالت الثنائيةالتقب االجتماع السبعون علما أحاط -77
 ،)70/9المتحدة اإلنمائي (المقرر  برنامج األممو ،)70/8الوكاالت الثنائية (المقرر وكاالت في المقررات التالية: 

 ).70/12 المقرروالبنك الدولي ( ،)70/11واليونيدو (المقرر  ؛،)70/10 يونيب (المقرروال

 تقرير التقييم النھائي عن مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات )2(

ن في تقرير التقييم النھائي بشأن مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات، وشجع ونظر االجتماع التاسع والست -78
الخبرات في تقييم  استعراضوالتقييم واألمانة والوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية المعنية على  كبيرة موظفي الرصد

نتائج األنشطة في قطاعات خدمة التبريد وتكييف الھواء بغرض وضع نھج يمكن استخدامه في عمليات التقييم في 
 (ب)).69/11المستقبل (المقرر 

 ات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنو )3(

كثر من نصف البلدان في قاعدة ألن علما بأن الوكاالت قد أدخلت بيانات واالجتماع الثامن والست أحاط -79
البيانات التي كانت قد أنشئت باستخدام نفس المفھوم المستخدم في جداول االتفاقات المتعددة السنوات بشأن بيانات 

ثم جرى توسيعھا لتتضمن المعلومات األكثر تعقيدا. غير أن ھناك معلومات محدودة  د الكلوروفلوروكربونيةالموا
األمانة  طلب إلىفي المائة من البلدان. و 13، ولم تستخدم قاعدة البيانات بعد بالنسبة لنحو تقريبا بشأن ثلث البلدان

لة التعاون لزيادة تعزيز مواءمة نظم اإلبالغ اإللكترونية والتقييم مواص كبيرة موظفي الرصدوالوكاالت المنفذة و
المباشرة للمستخدمين بغرض تيسير عملية تقديم المعلومات الفعلية والمستكملة بطريقة حسنة التوقيت وتتسم بالكفاءة 

  (ب) و(ج)). 68/7مع تقديم تقرير عن التقدم المحرز لالجتماع السبعين (المقرر 

توفير الوكاالت الثنائية والمنفذة  إلىالتقدم المحرز وطلب المتعلق بتقرير بال ن علمااالجتماع السبعو أحاطو -80
ال يتجاوز ثمانية أسابيع قبل موعد في  اوتحديثھاالتفاقات المتعددة السنوات  المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات

مباشرة في تنفيذ  غير المشاركة بصورةائية الوكاالت الثنتطلب  ويمكن أنللجنة التنفيذية.  الحادي والسبعين االجتماع
  ).70/6(المقرر  انيابة عنھبالالمعلومات المطلوبة عن إلبالغ االوكاالت المنفذة  إلىالمشروع 

 الدراسة النظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني )4(

، وقرر أن ينظر ن تحديثا للتقييم الذي سبق إجراؤه لمشروعات تبريد المبانيونظر االجتماع الثامن والست -81
إجراء تقييم ميداني لمشروعات تبريد المباني في سياق برنامج إلى الحادي والسبعين في مدى الحاجة  هخالل اجتماع

بشأن تقدم مشروعات تبريد المباني  األمانة إعداد تقرير سنوي طلب إلى. و2014لعام المقترح عمل الرصد والتقييم 
الوكاالت  طلب إلىخالل اجتماعھا الحادي والسبعين، و التنفيذيةول إلى اللجنة الجارية، وتقديم التقرير السنوي األ

(ب)  68/8المنفذة تزويد األمانة بمعلومات حسنة التوقيت لمساعدتھا في إعداد التقرير السنوي المطلوب (المقرر 
 و(ج) و(د)).

 تقييم مشروعات بروميد الميثيل )5(

ميثيل في أفريقيا لالجتماع الثامن والستين الذي أحاط علما النھائي لمشروعات بروميد ال مالتقييقدم  -82
مشروعات إلى الوكاالت المنفذة النظر في مدى الحاجة  إلىن والمقدمة. كما طلب االجتماع الثامن والست بالمعلومات

ن بروميد إضافية لبروميد الميثيل مع مراعاة تقييم المشروعات في البلدان المحتملة التي مازال لديھا استھالك م
الصادر عن االجتماع  15/12 لمقررعمال بالم تشملھا المشروعات الموافق عليھا أو أعفيت من االمتثال والميثيل 

 )).1(ب)( 68/4الخامس عشر لألطراف (المقرر 
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 2013مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )6(

الجتماع الثامن والستين مقترحا اإلى الذي قدم  2013يتضمن مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  -83
إلجراء دراسات تقييمية باالقتران مع أسلوب منھجي عام والميزانية الالزمة. ووافق االجتماع على برنامج عمل 

أمريكي على أساس الفھم أن اختصاصات الدراسة  دوالر 191 000 بميزانية قدرھا 2013الرصد والتقييم لعام 
تحضيرية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تناقش خالل االجتماع التاسع النظرية بشأن تقييم المرحلة ال

عبر دوالر أمريكي لتحسين نظام اإلبالغ المباشر  15 000 والستين للجنة التنفيذية (أنظر أدناه)، وأنھا تشمل إضافة
 (ب)). 68/9تفاقات المتعددة السنوات (المقرر اإلنترنت عن اال

 اسة النظرية لتقييم مرحلة إعداد إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاختصاصات الدر )7(

ن، بعد أن فحص االختصاصات وأعرب عن تقديره لنھج دراسات الحالة ووافق االجتماع التاسع والست -84
المقترح على االختصاصات المقترحة للدراسة النظرية الموسعة بشأن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد 

. ووافقت اللجنة في اجتماعھا السبعين على تأجيل النظر في الدراسة )69/12لھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر ا
 النظرية، المقترحة أساسا كبند في جدول األعمال المؤقت، حتى االجتماع الحادي والسبعين.

 التأخيرات في تقديم الشرائح )8(

شريحة لالتفاقات المتعددة السنوات  26 أصلمن  شريحة 23لوحظ خالل االجتماع التاسع والستين أن  -85
 )).3(أ)( 68/3المقرر تقديمھا قد قدمت لالجتماع في الوقت المحدد (المقرر 

شريحة لالتفاقات المتعددة السنوات  28 أصلشريحة من  14أن علما بن واالجتماع التاسع والست أحاطو -86
. وأبلغ بأن جميع الشرائح المتأخرة تتعلق بالشرائح الثانية أو االجتماع في الوقت المحددإلى المقرر تقديمھا قد قدمت 

التالية من المرحلة األولى لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعنية، وأن السبب الرئيسي للتأخر 
لمرحلة األولى من الشرائح السابقة لفي المائة  20 ةالبالغ لصرفالوصول إلى عتبة ا عدمإلى في التقديم يعزى 

  )).2(أ)( 69/13(المقرر 

من اتفاقات متعددة السنوات مستحقة  شريحة 70 أصل منشريحة  42 االجتماع السبعون علما بأن وأحاط -87
لتقديم قدمت إلى االجتماع في الوقت المحدد وأن أربعة من تلك الشرائح سحبت بعد مناقشة مع أمانة الصندوق نظرا ا

إلى طلبت اللجنة التنفيذية وفي المائة لتمويل الشريحة السابقة.  20وفاء بعتبة الصرف البالغة اللعدم قدرة البلدان على 
 2013لم تقدم في عام التي األنشطة  2015- 2013 ھا للفترةخطط أعمالفي  أن تتناولالوكاالت الثنائية والمنفذة 

االتفاق المتعدد  تقديم الشريحة التالية منعلى  ھارسائل إلى عدد من البلدان لحثإرسال ، وقررت حسبما كان مقررا
  ).70/3(المقرر  الحادي والسبعينإلى االجتماع السنوات 

 2012المشروعات لعام  إلنجازالتقرير المجمع  )9(

الوكاالت إلى مشروعا غير استثماري  16مشروعا استثمارية و 18أرسل مشروع تقرير يعتمد على تحليل  -88
المشروعات التي حان وقتھا  إلنجازن علما بالتقارير المجمعة واع الثامن والستاالجتم وأحاطالثنائية والمنفذة. 

الوكاالت الثنائية والمنفذة تحديد االتساق الكامل للبيانات المبلغة في ھذه التقارير بشأن  طلب إلىوالدروس المستفادة، و
ة بالتعاون مع األمانة لتوفير المعلومات حصر قاعدة بيانات المشروعات الموافق عليھا وفي التقارير المرحلية السنوي

ولتصفية التأخيرات في ھذه التقارير بشأن المشروعات المستكملة قبل التي مازالت ناقصة في عدد من ھذه التقارير 
 ).68/5(المقرر  2006نھاية عام 

ق على جدول والتقييم والوكاالت المنفذة االتفا كبيرة موظفي الرصدن من ووطلب االجتماع التاسع والست -89
 ).69/5المشروعات (المقرر  إلنجاززمني لتقديم التقارير المجمعة 
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 2012لعام  مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات إلنجازالتقرير المجمع  )10(

مشروعات االتفاقات المتعددة  إنجازن بعد أن أخذ علما بأن صيغة تقرير وقرر االجتماع الثامن والست -90
 طلب إلى، أن ي65/6)، وأخذت اللجنة التنفيذية بھا علما في المقرر ج(62/6مقرر السنوات قد وضعت إعماال لل

االجتماع الثاني للجنة التنفيذية إلى مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات  إنجازالوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير 
  ).68/6في كل عام (المقرر 

مشروعات  إنجازتقارير الجتماع السبعين تقديم جدول زمني شامل لوطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة في ا -91
 مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات إنجازتقارير المستحق تقديمھا إلى األمانة وتقديم  االتفاقات المتعددة السنوات

  ).70/5الخاصة بھا وفقا لھذا الجدول (المقرر 

 2011تقارير تنفيذ البرامج القطرية لعام  )11(

 2011تقريرا عن تنفيذ البرامج القطرية لعام  81و 65ن بأن ون والتاسع والستواالجتماعان الثامن والست بلغأُ  -92
 2012لعام  ةتقارير تنفيذ البرامج القطري قدمت البلدان التيمن بين  40، وأُبلغ االجتماع السبعون بأن على التوالي

 ت(المقررا 2007نيسان أبريل/ 25في العمل به لويب الذي بدأ على ا القائمقدمت من خالل النظام  بلدا قد 46والبالغة 
 .))2(أ)(70/4و )2(أ)(69/4) و3((أ)68/4

 بعد) تغط لم (التي السياسات قضايا  -حاء

 للصندوق المتعدد األطراف األثر على المناخمؤشر  )1(

ا لألثر المتوقع على ة توفر مؤشرا رقميا موثوقاللصندوق المتعدد األطراف أد األثر على المناخمؤشر  يعتبر -93
المناخ المرتبط بمشروعات إزالة المواد المستنفدة لألوزون التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف استنادا إلى األثر 
على المناخ قبل وبعد التحويل، واضعا في االعتبار االنبعاثات طوال عمر المادتين فضال عن تلك المتعلقة باستخدام 

للصندوق في االعتبار أيضا بيانات الطقس المحلي  األثر على المناخعني. ويأخذ مؤشر الطاقة في التطبيق الم
أشار بعض األعضاء إلى أنه ، 67/32لدى نظر التقرير الذي أعدته األمانة استجابة للمقرر ومعلومات ھندسية. و

. وإذا أمكن مشاركة نخبراء مستقليللصندوق المتعدد األطراف من قبل  األثر على المناخمؤشر  استعراضيمكن 
 ھيئات األمم المتحدة المعنية بالمناخ، سيكون باإلمكان التحقق من اتساق البيانات الخبراء الذين يقدمون الخبرة إلى

االتصال بالھيئات األخرى  صالحيةأنه ال اللجنة التنفيذية أو األمانة لھا . واستجابة لھذا االقتراح، أوضح المستخدمة
ويتعين توفير الخبرات من استخدام ھذه األداة نه يتعين أن يأتي ھذا الطلب من اجتماع األطراف. لألمم المتحدة، وأ

األثر األمانة إقامة منتدى نقاش بشأن مؤشر  إلىإلزالة أي غموض قد يظل سائدا. وقررت اللجنة التنفيذية أن تطب 
أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة  للتمكين من تبادل وجھات النظر بصورة مستمرة وشفافة بين على المناخ

بشأن التقدم المحرز  2014 عام الجتماع األخير للجنة التنفيذية فيإلى االتقرير القادم  لتقديمواألمانة بشأن المسألة 
 ستعراضنتائج االإلى على تقديما المشروعات باإلضافة  األثر على المناخوالخبرات المكتسبة من تطبيق مؤشر 

. وقررت اللجنة التنفيذية أيضا أن تدرج االجتماع الثاني والسبعينإلى تقل الذي سيجري، وتقديم تقرير مرحلي المس
للصندوق المتعدد األطراف وصلتھا المتوخاة  األثر على المناخفي ھذا التقرير المعلومات الواردة أعاله بشأن مؤشر 
سقة مع المعلومات المستخدمة في ھيئات األمم المتحدة المعنية بتغير المناخ والحاجة إلى أن تكون ھذه المعلومات مت

 ).69/23 بالمناخ (المقرر
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األموال ومعلومات عن أي فوائد متحققة عن األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى من  تتحويال )2(
دوق المتعدد خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وطرائق التنفيذ التاريخية للصن

 األطراف

األمانة والوكاالت المنفذة تقديم توصيات عن الفوائد المتحققة من األموال  إلىن والثامن والست عاالجتماطلب  -94
التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى من خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وطرائق التنفيذ 

 المنشآتإلى  نطراف مع تحديد فرص تقديم معلومات تتعلق بالتحديد باالتفاق من الصيالتاريخية للصندوق المتعدد األ
مع جدول يقارب بين مختلف طرائق التنفيذ التاريخية للصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك تلك المتعلقة بخطط 

ع الصين للحصول على معلومات الوكاالت المنفذة العمل م طلب إلىإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و
 (أ) و(ب)).68/22 المقررعن أي فوائد تحققت وخصم ھذه المبالغ من عمليات التمويل األخرى للشرائح التالية (

وأبلغت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والستين بأن الفوائد التي تحققت على األموال التي تحتفظ بھا  -95
في المائة، وكانت الوكاالت المنفذة في انتظار أي  0.05أنھا تعتمد على سعر يقل عن ى إلالصين ضئيلة للغاية بالنظر 

توجيه آخر من اللجنة بشأن كيفية إضفاء الطابع الرسمي على إعادة الفوائد للصندوق المتعدد األطراف، ونظرا ألن 
لمسألة، وقد أبلغ الفريق بأنه نظرا فريق اتصال لمواصلة مناقشة ا أنشئمسألة إعادة الفوائد ترتبط بمواضيع أخرى، 

ألن شرط المستوى األدنى لإلنفاق يمثل مسألة عامة، ينبغي معالجته في اجتماع قادم. وأخذت اللجنة التنفيذية علما بأن 
األمانة  طلب إلىالوكاالت المنفذة أو خصمھا من الشرائح المقبلة. وإلى الصين ذكرت أنه يمكن إعادة الفوائد المتحققة 

االجتماع الحادي والسبعين بشأن الخيارات التي  فيلتعاون مع الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، إعداد ورقة للنظر با
تطرق عن كيفية إنفاق األموال الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين في أقرب 

تفاقات ذات الصلة بين اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، واللجنة ھذه األموال مع مراعاة االإلى وقت تنھض فيه الحاجة 
الوكاالت  إلىضمن جملة أمور التنفيذية والوكاالت المنفذة، وبين حكومة الصين والوكاالت المنفذة. وطلب االجتماع 

خطة إدارة إزالة المواد لالمنفذة اإلبالغ عن الفوائد المقدمة من الصين عن األموال المحولة 
  ).69/24(المقرر  الشرائحھيدروكلوروفلوروكربونية في تقارير تنفيذ ال

بالفعل الممارسات  وضع، بعد اإلشارة إلى أن البنك الدولي طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السبعينو -96
لمستفيدين ل) FECO/MEPوزارة البيئة (/تعاون االقتصادي الخارجيمكتب العكس مصروفات أن يلتمكينه من 

خطة إدارة إزالة للمرحلة األولى من التقرير المرحلي والمالي السنوي ھائيين، في إطار التعريف المستخدم في الن
اإلشارة في تقاريرھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو إلى للصين،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وزارة /تعاون االقتصادي الخارجيمكتب الين النھائيين من لمستفيدلصرف الطريقة تنفيذ المرحلية والمالية السنوية 
الصين، وتوفير عمود في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من  في إطار البيئة

البيئة  وزارة/تعاون االقتصادي الخارجيمكتب المن  المنصرفة للمبالغتقاريرھا المرحلية والمالية السنوية إضافي في 
حسابات الصندوق لن تأخذ بعين االعتبار ھذا العمود أن تسوية  مفھوممن المستفيدين النھائيين، على أن يكون لل
تعاون مكتب القدمه ي راجعام اسنويا مالي ابيانالخزانة الوكاالت المنفذة أن تقدم إلى أمين  إلىلب ضافي. وطُ اإل

بين بوضوح اإليرادات ي، قبل ذلكبيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية أو ثمانية أساوزارة البيئة /االقتصادي الخارجي
 لمستفيدينلوزارة البيئة /تعاون االقتصادي الخارجيمكتب الالمبالغ المنصرفة من الواردة من الوكاالت المنفذة، و

بھا للمرحلة التي يحتفظ  رصدةاألعلى  وزارة البيئة/تعاون االقتصادي الخارجيمكتب الحققھا ، والفائدة التي النھائيين
أمين الخزانة أن يسجل في إلى لب للصين. وطُ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من 

في وزارة البيئة /تعاون االقتصادي الخارجيمكتب الالتي يحتفظ بھا رصدة األالفائدة المكتسبة من الصندوق حسابات 
  ).70/20 المقررللصين ( دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إالمرحلة األولى من  إطار

 التنفيذيةطريقة عمل اللجنة  )3(

ن في خيار عند اجتماعين فقط للجنة التنفيذية سنويا في ضوء الحالة الراھنة ونظر االجتماع التاسع والست -97
واد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأعباء التوجيھية وحالة الموافقات على خطط إدارة إزالة الم ئدوالمباللسياسات 

على أساس  2014العمل المتوقعة على عاتق اللجنة في المستقبل. وأعرب عن التأييد لعقد اجتماعين سنويا للجنة في 
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أعباء العمل، والوفورات المعنية والوقت اإلضافي الذي سيتاح لتنفيذ المشروعات. وما لم تصدر إلى تجريبي بالنظر 
، فإن أعباء عمل اللجنة ستكون أقل التنفيذيةاجتماع األطراف تنطوي على انعكاسات على اللجنة  عن أخرى مقررات

العمل إلى و 2015رقابة لعام لقتراب تدابير االاالھتمام  الءيإمما كانت عليه في السنوات السابقة وإن كان يتعين 
لھيدروكلوروفلوروكربونية. وأعرب عن بعض المعني في إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد ا

الشواغل إزاء إجراء الموافقة فيما بين الدورات المقترحة على المشروعات التي ال تنطوي على أي قضايا معلقة 
الصعوبات المحتملة إزاء التنسيق الداخلي بين إلى وإدراج األمانة لھا على أنھا للموافقة الشمولية، واسترعى االھتمام 

سيناريو االجتماعين دون أي إلى ألعضاء لفحص المشروعات فيما بين الدورات. ولدى نظر المقترح لالنتقال وفود ا
إجراء للموافقة فيما بين الدورات، رأى أعضاء اللجنة عدم توافر معلومات كافية لديھم بشأن انعكاسات ھذه العملية 

تنفيذ األنشطة بما يمكنھم من البت في ھذه المسألة، ولذا قررت على األمانة والوكاالت المنفذة واللجنة التنفيذية، وعلى 
األمانة إعداد تحليل عن انعكاسات عقد اجتماعين فقط سنويا دون أي إجراء للموافقة فيما  طلب إلىأن ت التنفيذيةاللجنة 

  ).69/25من جانب اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السبعين (المقرر بين الدورات للنظر 

تقديم التقارير المرحلية المحتملة لناقشت اللجنة الترتيبات و. السبعينالتحليل المطلوب إلى االجتماع  دمقُ و -98
تواريخ التقريبية لالجتماعين في عام البتفضيالت مختلفة فيما يتعلق عن  أُعربجتماعين واالوكاالت في سيناريو لل

نفسه لجميع الجھات المعنية وقتا كافيا ترك في الوقت و بين االجتماعين ةمتساويبفترات تباعد البھدف ضمان  2014
، يمكن للجنة أن في أي وقت جدولة اجتماع ما بين الدورات وأشير إلى أنه .جتماعات بروتوكول مونتريالللتحضير ال

 ، قررتوبعد المناقشة في فريق غير رسمي جتماعين.االسيناريو  إطارھذا الخيار حتى في  ظلسيو األمر، اقتضىإذا 
-منتصف أبريل/نيسان على أساس تجريبي، ويفضل في 2014اللجنة التنفيذية عقد اجتماعين للجنة التنفيذية في عام 

)، على 70/23 المقررقبل االجتماع السادس والعشرين لألطراف لالجتماع الثاني (و الجتماع األول،مطلع مايو/أيار ل
  :أن يكون مفھوما أن

إدارة إزالة المواد للمرحلة األولى من خطط  رائحات الشالجدول الزمني المنقح لطلب  )(أ
  ؛األخيرو األولاالجتماعين سيقدم بين  5بلدان المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي بمرتبط ال مستقبليالعمل الوخطة النھائي التقرير  تقديميمكن   )(ب
نھاية الفترة التي سبق الموافقة  قبل، أي ستة أشھر فورا إلى االجتماع الذي يسبق الموعد المحدد

في  الفھم أنھا ستكون، وعلى أساس المشروعاتعليھا، لتجنب أي تأخير في الموافقة على مثل ھذه 
  امتثال لجميع القرارات ذات الصلة؛

مستوى  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يصللخطط  الشرائحستدرج طلبات   (ج)
المشروعات ماليين دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) في قائمة  5ھا إلى تمويل
أن تكون وات السياسبشأن ال تتضمن أي مسائل شريطة أ، عليھاشمولية موافقة باألنشطة الموصى و

أو /الت الثنائية والوكاوبين األمانة ة والمتعلقة بالتكاليف قد تم االتفاق عليھا المسائل التقنيجميع 
  المنفذة ذات الصلة؛

، العامإلى االجتماع األخير من  2016-2014 للفترةمتعدد األطراف اللصندوق ا ستقدم خطة عمل  (د)
التأخيرات في تقديم و 2014خطة أعمال عام المتعلقة بوثيقة ال، في حين ستقدم 2013في عام  ابتداء

 للفترة خطة عمل منقحة ويجوز تقديم. العامير من جتماعين األول واألخاال من كلإلى الشرائح 
األطراف في بروتوكول مونتريال اعتماد  بعد 2015إلى االجتماع األول في عام  2015-2017

  ؛2017-2015للفترة متعدد األطراف اللصندوق موارد ا تجديدل

  ؛2014إلى االجتماع األخير في عام  2013قدم تقييم خطط األعمال يس  )ھ(

السنوية إلى األمانة المالية ھا المرحلية وتقاريرالوكاالت الثنائية والمنفذة مواصلة تقديم إلى لب طسيُ   (و)
  من كل عام؛ /أيارمايو 1في موعد أقصاه 
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لتقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية ذات الصلة االنتھاء من إعداد اطلب إلى األمانة سيُ   (ز)
، للنظر فور االنتھاء من إعدادھاألمانة، اھذه الوثائق على إنترانت للوكاالت الثنائية والمنفذة ونشر 

  ؛العامفيھا في االجتماع األخير من 

عن تقدم تقارير حالة  أنالوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة إلى طلب أن ألمانة إلى اسيؤذن   (ح)
  .السنويةالمالية المرحلية والتقارير  استعراضأثناء  تبينھاتم يالقضايا التي 

أن تنظم اجتماعا بين الدورات لمناقشة أي باألمانة  مطالبةأنه يمكن بأيضا علما اللجنة التنفيذية  طتاوأح -99
والتي تحتاج إلى معالجة بين االجتماعين األول واألخير  قدالتي  المشروعاتعاجلة أو مقترحات ية قضايا سياسات
 استعراضاماته بموجب بروتوكول مونتريال في خطر، وقررت لتزال 5امتثال بلد عامل بموجب المادة  يكون فيھا
  .د))(ج) و(70/23 المقرر( 2014عام من اجتماعين في العام في االجتماع األخير عقد  سيناريو

اإلجراءات السارية في الوقت الحاضر لتقديم مقترحات المشروعات من الوكاالت الثنائية والمنفذة نيابة  )4(
 5بلدان المادة  اتعن حكوم

ن علما بتقرير يتناول اإلجراءات السارية في الوقت الحاضر لتقديم مقترحات وأحاط االجتماع الثامن والست -100
أنه عندما تقدم األمانة  وافترضت. 5المشروعات من الوكاالت الثنائية والمنفذة نيابة عن حكومات بلدان المادة 

 6 500 كومات المعنية إالّ أنه نظرا ألن لديھا نحوالوكاالت المنفذة مشروعات فإنھا تكون قد خضعت لموافقة الح
مشروع في قاعدة بياناتھا، وأنھا تتلقى عادة تقارير مرحلية تتعلق بالكثير منھا، فإن األمر يقتضى قدرا كبيرا من 

  العمل للتأكد من وجود موافقة حكومية على أي تقرير تتلقاه األمانة.

للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب  التدليليةمن المشروعات التقدم والخبرات المكتسبة  )5(
 )64/50 المقررفيھا (

عرب عن قلق وأُ من المشروعات التدليلية تقرير عن التقدم والخبرات المكتسبة السبعون في نظر االجتماع  -101
لجمع لبلدان أخرى  لتخلص من المواد المستنفدة لألوزونالتجريبية لمشروعات البعض  إمكانية استخدامإزاء فكرة 

الذي تقرير الأنھا تتعارض مع وتمويل مشترك للحصول على ائتمانات الكربون من خالل السوق الطوعية، التي يبدو 
أشير إلى أن التقرير استند إلى ھذه الشواغل صالحة، في أسواق الكربون. وعلى الرغم من اعتبار يفيد بتراجع 

تلك الوالية. إال باالستنتاجات ال تتصل تخلص من المواد المستنفدة لألوزون واستخدام المبادئ التوجيھية المؤقتة لل
األمانة أن  إلىلتوفيق بين اآلراء المتباينة، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب لمحاولة ا المھتميناألعضاء اجتماع بعد و

المتبقية للتخلص من المواد المستنفدة  المشروعات التدليليةتواصل استخدام المبادئ التوجيھية المؤقتة وتطبيقھا على 
  ).70/22 المقرر( الثاني والسبعينتقديمھا في موعد ال يتجاوز االجتماع المستحق لألوزون غير المرغوب فيھا 

 الصندوق أمانة أنشطة  -طاء

تنفيذية ا للمقررات التي اتخذتھا اللجنة ال، إجراءات تنفيذستعراضاتخذت أمانة الصندوق، خالل الفترة قيد اال -102
كما أعدت وثائق، وقدمت خدمات مؤتمرات لالجتماعات  .والسبعينھا الثامن والستين والتاسع والستين اتخالل اجتماع

الثامن الستين والتاسع والستين والسبعين. وقدمت مقترحات بمشروعات وأنشطة من الوكاالت المنفذة والشركاء 
، التنفيذيةالتي تعد عادة الجتماعات اللجنة  قالوثائ. وعالوة على اكيأمري ادوالر 774 769 253الثنائيين بغلت قيمتھا 

 .المشار إليھا أعالهأعدت األمانة أيضا وثائق لعدة موضوعات من بينھا المسائل السياساتية 

طلبات للتمويل، وقدمت تعليقات وتوصيات للنظر من  طلبا من 217 استعراضوقامت األمانة بتحليل و -103
المشروعات الموافقة من جانب االجتماعات  استعراضيذية. وبلغ مستوى التمويل المطلوب، عقب جانب اللجنة التنف

 .اأمريكي ادوالر 753 443 073 الثامن والستين والتاسع والستين والسبعين مقدار
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 األطراف باجتماع تتعلق مسائل  -ياء

من خالل  الجديدب 141-ناستھالك الھيدروكلوروفلوروكربو يتضمن المرفق الثالث جدوال يبين كمية -104
المشروعات باستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كبديل. وكان ذلك استجابة لمقرر اللجنة التنفيذية 

الجتماع األطراف كمية  ةالتنفيذيالتقرير السنوي للجنة  يوضحعلى أن " ضمن جملة أمور(ھ)) الذي ينص 36/56
المواد بحسب البلد من خالل المشروعات باستخدام  الجديدب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك من 

من التمويل في المرحلة  27/13كبديل، وھو استھالك سوف يستبعد، وفقا للمقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 المقبلة".

 التنفيذية اللجنة تقارير  - كاف

جتماع التاسع ) واالUNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53وزعت تقارير االجتماع الثامن والستين ( -105
) UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59) واالجتماع السبعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40والستين (

وملخصات اجتماعاتھا على جميع األطراف في بروتوكول مونتريال. ويمكن الحصول على تقارير ھذه االجتماعات 
يمكن الوصول إليھا على الموقع الشبكي ألمانة  واالجتماعات السابقة للجنة التنفيذية من أمانة الصندوق عند الطلب أو

 ).www.multilateralfund.orgالصندوق (
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 المرفق األول 

 تقرير بشأن التوصيات الواردة 
 2012عام ل اآللية المالية لبروتوكول مونتريال استعراضفي تقييم و

  
  مقدمة  -ألف

  تماع األطراف:تقدم اللجنة التنفيذية ھذا التقرير عمال بالمقرر التالي الج -1

"أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف، في حدود واليتھا، أن تنظر في تقرير تقييم اآللية 
ً للمقتضى، في سياق التحسين المستمر إلدارة الصندوق 2012المالية لبروتوكول مونتريال لعام  ، وفقا

  ).24/11 المتعدد األطراف" (المقرر

المقدمة إلى االجتماع التاسع والستين اإلجراءات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/38وتعرض الوثيقة  -2
التي اتخذھا الصندوق المتعدد األطراف لمعالجة توصيات األطراف، وجرى تحديث الوثيقة في ھذا المرفق لتنعكس 

بالفعل معالجة العديد من وجرى ھا التاسع والستين و السبعين. يفيھا اإلجراءات األخرى التي اتخذتھا اللجنة في اجتماع
 التوصيات الواردة في التقييم أو يجري معالجتھا. 

 التوصيات  -باء

  النتائج التي تحققت

خطط إدارة إزالة المواد أنشطة المرحلة األولى من على تقديم المتبقي من  5تشجيع بلدان المادة 
في المرحلة األولى من الخطط الموافق عليھا  الھيدروكلوروفلوروكربونية بأسرع ما يمكن وبدء استراتيجيات التنفيذ

  بدون تأخير

قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين المطالبة "بأن تدرج الوكاالت المنفذة في خطط أعمالھا  -3
لم  المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التالية التي 2015-2013للفترة 

 )).2(ب)(68/4تقدم بعد ھذه الخطط: بربادوس وبوتسوانا وليبيا وموريتانيا وجنوب السودان وتونس" (المقرر 

 :)69/5(المقرر  وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والستين -4

طية من إزالة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية كوريا الشعبية الديمقرا  )أ(
  خطتي أعمال اليونيدو واليونيب؛

تأجيل إدراج خطتي إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لليبيا وتونس في خطة أعمال   )ب(
  ؛2014اليونيدو إلى عام 

مطالبة وكالة ثنائية أو منفذة بإدراج التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
  وكربونية لبوتسوانا في خطة أعمالھا؛الھيدروكلوروفلور

تشجيع اللجنة التنفيذية على الموافقة على تمويل إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية بأسرع ما يمكن

ون مع الوكاالت المنفذة، مطالبة أمانة الصندوق، بالتعاقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والستين " -5
بإعداد مبادئ توجيھية للمرحلة الثانية من إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء أي 
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وخيارات لإلزالة الكاملة،  2020تعليقات تطرح أثناء االجتماع، بما في ذلك خيارات لإلزالة حتى ھدف الرقابة لعام 
ً للجدول الزمني لب روتوكول مونتريال، وتقديم المسودة األولى من ھذه المبادئ التوجيھية إلى االجتماع التاسع وفقا

 والستين للجنة التنفيذية".

وأدرج مشروع المبادئ التوجيھية إلعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  -6
سع والستين للجنة التنفيذية ولكن مع األخذ ) في جدول أعمال االجتماع التا66/5الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

في الحسبان تقرير منظم اجتماعات فريق االتصال بشأن ھذا البند الذي أشار إلى أنه تمت مناقشة عدد من المسائل 
وعلى الرغم من إحراز تقدم، فلم يكن ھناك ما يكفي من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المبادئ التوجيھية، 

جنة تأجيل النظر في مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد وقررت الل
الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغتھا المعدلة في االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية، إلى االجتماع السبعين 

  (أ)). 69/22(المقرر 

مشروع المبادئ التوجيھية في فريق االتصال الذي أنشئ لھذا الغرض في وواصلت اللجنة التنفيذية مناقشة  -7
. ولذلك وافقت اللجنة التنفيذية نظرا لضيق الوقت المعلقةالقضايا  جميع تسويةلم يتمكن من  ه، ولكناجتماعھا السبعين

  .اجتماعه الحادي والسبعينمشروع في العلى مواصلة مناقشة 

إدارة إزالة المواد خطط من المرحلة الثانية لك، قررت اللجنة السماح بتقديم ذ في 5إذا رغبت بلدان المادة و -8
تمويل إلعداد المتعلقة بالالمبادئ التوجيھية واألحكام على اتفاق  حالة عدم وجودفي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

في  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواإزالة معايير تمويل لقرار بشأن المرحلة الثانية، وقبل اتخاذ اللجنة التنفيذية 
على أساس المبادئ سينظر فيھا قطاع االستھالك للمرحلة الثانية، على أساس أن أي مقترحات من ھذا القبيل 

مستوى التمويل المعتمد للمرحلة الثانية على  ه لن يتم تعديلالخطط؛ وأنمن ھذه للمرحلة األولى  القائمةالتوجيھية 
 في قطاع االستھالك للمرحلة الثانيةإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عتمادھا لتمويل االمقرر أساس المعايير 

 (ھ)).70/21الخطط (المقرر  من ھذه

  2015تكثيف الجھود إلزالة بروميد الميثيل من أجل تحقيق الھدف المرحلي لعام 

الحاجة إلى مشروعات إضافية لبروميد قررت اللجنة التنفيذية المطالبة "بأن تنظر الوكاالت المنفذة في مدى  -9
الميثيل مع األخذ في الحسبان تقييم مشروعات بروميد الميثيل الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11 في البلدان المحتملة التي كان ال يزال لديھا استھالك متبقي من بروميد ،
الصادر عن  15/12 من االمتثال عمال بالمقرر الميثيل غير مشمول بموجب مشروعات موافق عليھا أو المعفية

)). كما كررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والستين 1(ب)(68/4االجتماع الخامس عشر لألطراف" (المقرر 
للوكاالت المنفذة الحاجة إلى المزيد من مشروعات بروميد الميثيل في الجزائر واألرجنتين والصين وجمھورية 

لديھا مشروعات جزئية إلزالة بروميد  كان مقراطية ونيجيريا والسودان وسوازيلند وتونس وتركيا التيالكونغو الدي
الصادر عن اجتماع األطراف  15/12 الميثيل أو التي كانت معفية من ضوابط بروميد الميثيل عمال بالمقرر

 )).4/(ب)(69/4( (المقرر

 الفعالية التنظيمية وعمليات صنع القرار

وتبسيط متطلبات اإلبالغ بالنظر إلى التعقيد الجديد لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استعراض
 واالتفاقات األخرى المتعددة السنوات

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: -10

  :المطالبة بما لي "(ب)

لمعلومات المطلوبة حاليا اعتبارا من االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية، أن يتّم تبليغ ا )1(
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لبند جدول األعمال "تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة"، مع 
المسائل المتعلقة باالمتثال، في بند من جدول األعمال يَُعنون "تقارير الحالة واالمتثال"، 

ين "حالة تنفيذ على أن يحل ھذا البند محل الوثيقة وبند جدول األعمال الحالي المعنون
من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة  5المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 

  التالية لبروتوكول مونتريال"؛

أن تضّمن المعلومات المتعلقة باالتفاقات المتعددة السنوات في عمود المالحظات من  )2(
  الشريحة، مع شرح أي اختالفات؛التقرير السنوي المرحلي والمالي، في وصف خطة تنفيذ 

أال يُشترط تقديم تقارير خطط تنفيذ الشرائح في غياب طلب لشريحة تمويل، إالّ في  )3(
الحاالت التي توجد فيھا مسألة تتعلق بتطبيق بند العقوبات أو بتغييرات تطرأ على األھداف 

  الموضوعة لخطط تنفيذ الشرائح الموافق عليھا؛

تقارير إتمام مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات حسبما أشير في  أن تقدم الوكاالت )4(
وأي تقارير تحقّق متوافرة، إلى جانب الجدول  65/6االجتماع الخامس والستين في المقرر 

) من الشكل المقرر 8المعنون "خطة التنفيذ الشاملة وتقرير التنفيذ السنوي" (الجدول 
ً عن خطط تنفيذ الشرائح لتقارير إتمام مشروعات االتفاقات ا لمتعددة السنوات، عوضا

والتقارير عن خطط تنفيذ الشرائح في حاالت: خطط إدارة غازات التبريد، وخطط إدارة 
اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون، والخطط الوطنية 

بل تقرير إتمام المشروعات، أن لإلزالة، وبروميد الميثيل، وفي حال إتمام تقرير التحقق ق
  يُقدَّم تقرير التحقق في سياق تقرير الحالة أو التقرير السنوي المرحلي والمالي؛ 

أن يقدم اليونيب تقريره المرحلي السنوي المفّصل ألنشطة برنامج المساعدة على االمتثال  )5(
عدة على االمتثال إلى االجتماع الثالث من كل سنة في سياق الموافقة على برنامج المسا

السنوي، وأن يحّدد العوائق التي تعترض تنفيذ أي مشروع لبرنامج المساعدة على االمتثال 
  في التقرير السنوي المرحلي والمالي؛

  ؛2015فعالية ھذا المقرر في أول اجتماع تعقده في عام  استعراض  (ج)

السنوي لإلبالغ بآخر البيانات غير استخدام أحد عمودي المالحظات في التقرير المرحلي والمالي   (د)
 ).66/16المالية المتاحة فيما يتعلق بالمشروعات" (المقرر 

  أثر تبسيط عملية اإلبالغ

الحظت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السابع والستين "االنخفاض الشديد في عمليات اإلبالغ الناشئة عن  -11
اتفاقا متعدد السنوات بشأن  81را عن خطط تنفيذ الشرائح بشأن تقري 81مقرر التبسيط حتى اآلن، مما أدى إلى إلغاء 

تقريرا عن خطط تنفيذ الشرائح بشأن خطط إدارة  96مسائل أخرى غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإلغاء 
 )).4(أ)(67/5بلدا [...]" (المقرر  62إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

  إلى التوجيھات بشأن إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واتساقھا تحسين إمكانية الوصول

لتحسين إمكانية الوصول إلى التوجيھات بشأن إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -12
، 2010مانة في يوليه/تموز . وباإلضافة إلى ذلك، أعدت األ56/16واتساقھا، أعدت األمانة نموذجا أدرج في المقرر 

"توجيھات إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية". وقد تحسن االتساق مع اكتساب خبرة من 
  ات استنادا إلى الشواغل األولية.ستعراضات األولية وتخصيص المزيد من الوقت لتنسيق االستعراضاال
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  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقييم جودة إعداد خطط إدارة إزالة الموا

 2013قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين "الموافقة على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  -13
دوالر أمريكي على أساس الفھم أن اختصاصات الدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة  191  000بميزانية قدرھا 

لوروفلوروكربونية سوف تناقش خالل االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية التحضيرية إلزالة المواد الھيدروك
(ب)). ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والستين على االختصاصات المقترحة 68/9[...]" (المقرر 

روكربونية على النحو للدراسة النظرية الموسعة بشأن تقييم المرحلة التحضيرية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلو
  ).69/12(المقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/13الوارد في الوثيقة 

 أنشطة نشر المعلومات وبناء القدرات

  النظر في توافر تمويل التعزيز المؤسسي في المستقبل، وخاصة للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض

بقي على تمويل دعم التعزيز المؤسسي بمستوياته قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادي والستين أن ت -14
الحالية، وتجدد مشروعات لفترة سنتين كاملتين ابتداء من االجتماع الحادي والستين، آخذة بعين االعتبار المقررين 

بتقديم مشروعات التعزيز المؤسسي  5(ب)، اللذين يسمحان لألطراف العاملة بموجب المادة 59/47و 59/17
شروعات قائمة بذاتھا في إطار خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الخاصة بھا كم

 2015تستعرض استمرار تمويل التعزيز المؤسسي بھذه المستويات في أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 
 (ب)).61/43 (المقرر

 فعالية نقل التكنولوجيا

 منتظمةالنظر في تتبع نقل التكنولوجيا بصورة 

يوفر جرد المشروعات الموافق عليھا (قاعدة البيانات) جميع المعلومات التكنولوجية للمشروعات التي وافقت  -15
عليھا اللجنة التنفيذية. كما أن المعلومات التكنولوجية لالتفاقات المتعددة السنوات مدرجة في شكل االتفاقات المتعددة 

دخال التتبع المستمر للتكنولوجيات البديلة المنفذة والتغييرات الممكنة أثناء السنوات (قاعدة البيانات)، ويجري حاليا إ
 تنفيذ المشروع في نموذج االتفاقات المتعددة السنوات.

واتخذت اللجنة التنفيذية القرارات التالية فيما يتعلق بتسجيل التكنولوجيات والتغيرات التكنولوجية. وقد  -16
البيان الذي يفيد بأن ھناك افتراضا بأن المشروعات ستنفذ على النحو الموافق  الحظت اللجنة في اجتماعھا العشرين

عليه، ولكن تتطور التكنولوجيا بسرعة وقد تكون ھناك حاجة إلى درجة من المرونة في الحاالت االستثنائية، وقررت 
 ما يلي:

ي التكنولوجيا التي وافقت ينبغي أن يسمح للوكاالت المنفذة، بصورة استثنائية، أن تقترح تغييرات ف  (أ)
  عليھا اللجنة التنفيذية بالنسبة لمشروعات معينة؛

 ).20/8ينبغي تقديم المبررات الكافية والتفصيلية ألي تغييرات مقترحة (المقرر   (ب)

 وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والعشرين اعتماد المبادئ التوجيھية التالية: -17

لتكنولوجيا المختارة في جميع المشروعات ستكون ناضجة وأن المشروعات ھناك افتراض بأن ا  (أ)
 ستنفذ كما تمت الموافقة عليھا؛

 وبالنسبة للمشروعات الموافق عليھا بعد اعتماد المبادئ التوجيھية ھذه:  (ب)

  تنفذ المشروعات كما تمت الموافقة عليھا؛  )1(
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  ينظر في االستثناءات في الظروف التالية:  )2(

 خيار الوحيد اآلخر ھو إلغاء المشروع؛ أوال  أ.

المشروع الموافق عليه ھو للتحول إلى تكنولوجيا انتقالية والمقترح المنقح ھو   ب.
 للتحول في خطوة واحدة إلى تكنولوجيا غير انتقالية؛

تقدم مثل ھذه المقترحات إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيھا على نحو فردي، إلى جانب   )3(
  مانة وتوصياتھا؛األ استعراض

  تنفذ المقترحات المنقحة في إطار مستوى التمويل الموافق عليه بالفعل؛  )4(

  وبالنسبة للمشروعات التي تمت الموافقة األولى عليھا قبل اعتماد المبادئ التوجيھية ھذه:  (ج)

يا، مع التسليم بوجود تأخيرات في تنفيذ المشروعات، وآثار ممكنة على اختيار التكنولوج  )1(
يجوز تقديم مقترحات لتغيير التكنولوجيا للمشروعات الموافق عليھا قبل اعتماد المبادئ 
التوجيھية ھذه؛ وينبغي تنفيذ المشروع المنقح في إطار مستوى التمويل الذي تمت بناء عليه 
الموافقة. ويجب أن يبين المقترح الجديد أن عوائق تنفيذ المشروع تم التغلب عليھا وأن 

  ذ سيبدأ فور الموافقة على المقترح؛التنفي

حيثما ال يكون للتغيير في التكنولوجيا آثار كبيرة على السياسة، يمكن مواصلة المقترح على   )2(
أساس اتفاق بين األمانة والوكالة المنفذة، بما في ذلك اتفاق على مدى الوفورات التي 

  تالي؛تتحقق، إن وجدت. وتبلغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا ال

) أعاله، يقدم المشروع إلى 2حيثما لم يتم تلبية الشرط الوارد في المبدأ التوجيھي (ج) (  )3(
  ).22/69اللجنة التنفيذية للنظر في المسائل ذات الصلة (المقرر 

التنفيذية في اجتماعھا الثالث والثالثين أن تطلب أيضا، طبقا للمبادئ التوجيھية ذات الصلة،  اللجنةوقررت  -18
التمويل المقدم منه في الحاالت التي تغيرت فيھا التكنولوجيا يعاد جزئيا أو كليا إلى الصندوق المتعدد األطراف أن 

 ).33/2دون إخطار األمانة ودون موافقة اللجنة التنفيذية (المقرر 

واللجنة ويتضمن نموذج االتفاق الحالي لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بين الحكومة  -19
 التنفيذية على فقرة تسمح بنقل التكنولوجيا تحت ظروف خاصة:

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   "(ج)
يذية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنف

كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن يُحدد في الطلب المقدم لتغيير 
التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف في أطنان 

د على أن الوفورات قدرات استنفاد األوزون التي سيتم إزالتھا، حسبما ينطبق األمر. ويوافق البل
المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي إلى خفض مستوى التمويل 

 الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛"
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  التعاون مع المنظمات األخرى

قدما بجدول أعمال  السعي إلى إيجاد أوجه التآزر والروابط بين المناخ والملوثات العضوية الثابتة واألوزون للمضي
  األوزون

  الزيادة للبدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة

في  25قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الستين جملة أمور، من بينھا توفير تمويل يزيد بحد أقصى بنسبة  -20
ة احترار عالمي المائة عن عتبة جدوى التكاليف للمشروعات في حالة وجود حاجة إلى إدخال بدائل ذات إمكاني

  )).4(و)(60/44منخفضة (المقرر 

  مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ

 المؤشر وضع من االنتھاء األمانة إلى تطلب قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السابع والستين "(ب) أن  -21
 التعليقات ضوء وعلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34في الوثيقة  المبين النحو على القطاعات مختلف بشأن

 اإلعداد كاملة نسخة تقدم أن األمانة إلى تطلب التنفيذية؛ (ج) أن للجنة والستين السابع االجتماع وخالل قبل الواردة
 التاسع االجتماع يتجاوز ال موعد في التنفيذية اللجنة إلى المناخ باألثر على المتعلق األطراف المتعدد الصندوق لمؤشر

 والخبرات المحرز التقدم عن التنفيذية اللجنة إبالغ األمانة إلى تطلب أن خيارات لتنفيذه؛ (د) واقتراح لستينوا
 موعد في المشروعات تقديمات على المناخ على باألثر المتعلق األطراف المتعدد مؤشر الصندوق تطبيق في المكتسبة
اللجنة التنفيذية علما في اجتماعھا التاسع والستين بالتقرير  ). وأحاطت67/32السبعين" (المقرر  اجتماعھا ال يتجاوز

المتعلق بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ المقدم من األمانة، وقررت (ب) مطالبة األمانة 
احة مبادالت بأن تُبقي على منتدى نقاش بشأن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ، إلت

متواصلة وشفافة بين أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة واألمانة حول ھذه المسألة؛ و(ج) مطالبة األمانة كذلك 
بشأن التقدم المحرز والخبرة المكتسبة في مجال  2014بأن تقدم التقرير القادم إلى آخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

تعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ على تقديم طلبات المشروعات، وكذلك نتائج تطبيق مؤشر الصندوق الم
مستقل يجرى االضطالع به، وتقديم تقرير مرحلي إلى االجتماع الثاني والسبعين؛ و(د) إدراج في تقرير  استعراض

لمتعلق باألثر على المناخ، اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف معلومات عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف ا
وصلته بتغير المناخ، والحاجة إلى أن تكون ھذه المعلومات متسقة مع المعلومات المستخدمة في ھيئات األمم المتحدة 

 ).69/23المعنية بالمناخ (المقرر 

  أوجه التآزر بين الملوثات العضوية الثابتة واألوزون واألھداف البيئية األخرى

فيذية في اجتماعھا الرابع والخمسين مبادئ توجيھية إلعداد مشروعات المرحلة األولى من اعتمدت اللجنة التن -22
 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اشتملت على جملة أمور، من بينھا:

الھيدروكلوروفلوروكربونية معلومات عن التكلفة وقت إدارة إزالة المواد ينبغي أن تتضّمن خطط   "(ز)
  يمھا، يُستند فيھا وتتناول ما يلي: [...]تقد

عن التكلفة والفوائد استناداً إلى المجموعة الكاملة من البدائل التي بُحثت وقدرات    معلومات  )5(
، األثر على المناخاستنفاد األوزون المرتبطة بھا واآلثار األخرى على البيئة، بما في ذلك 

  خدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة؛مع مراعاة االحترار العالمي المحتمل واست

ينبغي أن تشجع البلدان والوكاالت على استكشاف الحوافز المالية والفرص المتاحة للحصول على   (ح)
موارد إضافية لزيادة المنافع البيئية الناتجة عن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لالجتماع التاسع عشر لألطراف  19/6 (ب) من المقرر11رة إلى الحد األقصى عمال بأحكام الفق
 ).54/39(المقرر 
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واعتمدت اللجنة التنفيذية مبادئ توجيھية مؤقتة لتمويل المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة  -23
  الثامن والخمسين: لألوزون تضمنت األحكام التالية التي تتناول أوجه التآزر. وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا

أن يطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديمھا لنشاطات التمويل ذات الصلة   )4"(
  بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، أن تقدم ما يلي:

  في حالة طلبات التمويل إلعداد المشروعات: [...]  (أ)

ية تتعلق باتفاقات بيان ما إذا كانت برامج التخلص من المواد الكيميائ  )2(
بيئية أخرى متعددة األطراف جارية اآلن في البلد، وما إذا كان من 

  الممكن تحقيق التآزر [...]

  بالنسبة لتقديم المشروعات: [...]  (ب)

إشارة واضحة إلى كيفية حصول المشروع على مصادر تمويل أخرى؛   )3(
، قبل نھاية ويجب أن تكون ھذه المصادر متوافرة، ولو جزئيا على األقل

. وبالنسبة للنشاطات من فئة الجمع، فإن أي مصادر تمويل 2011عام 
) أعاله تتصل 4)(أ)(4أخرى ضرورية تمشيا مع الفقرة الفرعية (

بالجمع، يتعين تأكيدھا قبل تقديم المشروع للجنة التنفيذية [...]" (المقرر 
  (أ)).58/19

لمشروع تدمير  دوالر أمريكي 198 000الستين على مبلغ ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث و -24
المواد المستنفدة لألوزون في غانا على أساس الفھم أن سيكمل بمشروع كفاءة الطاقة لمرفق البيئة العالمي 

  (ب)).63/27 (المقرر

داد وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين الموافقة على مشروع المساعدة التقنية إلع -25
استراتيجية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا لخمسة بلدان ذات حجم استھالك منخفض في منطقة 
أفريقيا الوسطى (بوروندي والكاميرون وجمھورية أفريقيا الوسطى والكونغو وغينيا) على مستوى تمويل قدره 

دوالر أمريكي لحكومة فرنسا، تمشيا مع  10 400دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  80 000
  ؛ علي أساس الفھم أن: [...]67/38 المقرر

يتم تشجيع اليونيدو وحكومة فرنسا على التأكد من أن التقرير النھائي واالستراتيجية يشمالن   (ب)
  المعلومات التالية: [...]

الكيميائية (اتفاقية ستوكھولم إقامة أوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى التي تتناول المواد   )3( 
  ).68/13المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة) (المقرر 

ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والستين على مشروع لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في  -26
  ).69/18المقرر دوالرا أمريكيا يشمل أوجه تآزر مع الملوثات العضوية الثابتة ( 60 238جورجيا بمبلغ 

ووافقت األطراف في اجتماعھا التاسع عشر على اإلسراع بإزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -27
من بروتوكول مونتريال بالصيغة الواردة في المرفق  2من المادة  9واستھالكھا، وذلك بإدخال تنقيحات، عمالً بالفقرة 

 راف، وفق جملة مبادئ، من بينھا:الثالث لتقرير االجتماع التاسع عشر لألط
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 شأنھا أن من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي بدائل الختيار الترويج على األطراف تشجيع  )9(
 المتعلقة بسائر االعتبارات كذلك تفي وأن المناخ، في سيما وال البيئة، في المترتب األثر من تقلّل

 واالقتصاد؛ والسالمة بالصحة

 المشاريع والبرامج تمويل معايير وتطبيق وضع لدى التنفيذية، اللجنة تعمل أن على ةالموافق  )11(
 التكاليف والتي حيث من فعالة تكون التي والبرامج للمشاريع األولوية إيالء على ،6 الفقرة وبمراعاة

 :منھا األمور من جملة على تركز

 على القدرة العالية ربونية ذاتالمواد الھيدروكلوروفلوروك من أوالً  التدريجي التخلص  (أ)
 الوطنية؛ الظروف ومراعاة األوزون، استنفاد

 على المناخ، ذلك في بما البيئة، على األخرى اآلثار من تقلّل استعاضة ومواد بدائل توخي  (ب)
 ذات األخرى العوامل وسائر الطاقة واستخدام العالمي االحترار احتماالت مراعاة مع

 الصلة؛

  الحجم العمل؛ والمتوسطة لصغيرةا المنشآت   (ج)

لدى اإلسراع بالتخلص التدريجي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على االتفاق على أن تتخذ   )15(
األطراف كل الخطوات العملية المتسقة مع برامج الصندوق المتعدد األطراف، وذلك من أجل 

يئيا من البدائل؛ والتكنولوجيات ذات ضمان النقل بشروط منصفة وتفضيلية لما ھو متاح وسليم ب
، 19/6(المقرر  5إلى األطراف العاملة بموجب المادة  2الصلة من األطراف العاملة بموجب المادة 

  ).15و 11و 9الفقرات 
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 المرفق الثاني

 جداول بيانات عن الموافقات على المشروعات

 *نشأت الصندوقق عليھا منذ : توزيع اإلزالة في جميع المشروعات واألنشطة المواف1الجدول 

 القطاع
بقدرات استنفاد األوزون 

الموافق عليھا
 بقدرات استنفاد األوزون المزالة

   االستھالك
 26,809 27,808 والتساأليرو
 0 45 التدمير

 65,832 68,891 الرغاوي
 7,023 8,256 غازات التبخير

 46,423 39,380 الھالونات
 455 670 عددة القطاعاتتم

 1,574 1,530 أخرى
 6,090 19,573 عوامل التصنيع
 44,678 46,314 خطة اإلزالة

 51,348 53,561 التبريد
 714 753 عدة قطاعات

 7,318 7,313 المذيبات
 60 55 المعقمات

 258,322 274,148 مجموع االستھالك
   اإلنتاج

 85,297 87,251 المواد الكلوروفلوروكربونية
 43,158 31,581 الھالونات

 63,032 65,841 كلوريد الكربون رابع
 213 213 كلوروفورم الميثيل

 476 576 بروميد الميثيل
 192,176 185,462 مجموع اإلنتاج

 باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.* 

 الصندوق *نشاءإ: التوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية الموافق عليھا منذ 2الجدول 

 استنفاد األوزون  نان قدراتبأط القطاع
المبالغ الموافق عليھا بالدوالر 

 األمريكي
 89,924,567 27,650 والتساأليرو
 0 0 التدمير

 421,909,884 68,767 الرغاوي
 110,265,645 7,942 غازات التبخير

 77,795,380 64,118 الھالونات
 2,568,987 670 عددة القطاعاتتم

 17,023,270 1,530 أخرى
 129,512,281 71,508 عوامل التصنيع
 532,952,233 56,804 خطة اإلزالة

 373,589,313 91,940 اإلنتاج
 485,748,440 45,309 التبريد

 102,878,088 7,276 المذيبات
 1,198,819 55 المعقمات

 2,345,366,907 443,568 مجموع ال
 باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة. *
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المواد إنتاج خطط إدارة إزالة وطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : خ3الجدول 
  خالل فترة اإلبالغالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 تنفيذ بواسطة البلد
بأطنان مجموع اإلزالة 

استنفاد  قدرات
 األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (بالدوالر األمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 المرحلة األولى الشريحة األولى

 البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك

 بربادوس
 54,500 4,500 50,000 0.0 اليوئنديبي

 83,620 9,620 74,000 0.0 اليونيب

 إثيوبيا
 96,050 11,050 85,000 0.3 اليونيب

 76,300 6,300 70,000 0.2 اليونيدو

 45,200 5,200 40,000 0.0 يونيبال ھايتي

 179,670 20,670 159,000 0.4 اليونيب ميانمار

 أوغندا
 45,765 5,265 40,500 0.0 اليونيب

 43,600 3,600 40,000 0.0 اليونيدو

 البلدان التي ال ينخفض فيھا حجم االستھالك

 البحرين
 135,600 15,600 120,000 0.0 اليونيب

 587,917 38,462 549,455 3.7 اليونيدو

إدارة خطة الصين، 
  إزالة اإلنتاج 

 25,344,000 1,344,000 24,000,000 0.0 البنك الدولي

 بيرو
 117,720 9,720 108,000 0.0 اليوئنديبي

 28,250 3,250 25,000 0.0 اليونيب

 233,910 26,910 207,000 0.0 اليونيب الفلبين
المملكة العربية 

 السعودية
 2,321,472 151,872 2,169,600 52.1 اليونيدو
 326,373 35,973 290,400 0.0 اليونيب

 تايلند
 5,154,368 337,202 4,817,166 46.1 البنك الدولي

 342,350 39,385 302,965 4.2 اليابان

 تركيا
 116,899 13,449 103,450 11.0 اليونيب

 864,293 56,543 807,750 16.3 اليونيدو

 اليمن
 242,950 27,950 215,000 11.6 اليونيب

 438,700 28,700 410,000 0.0 اليونيدو

 المرحلة األولى الشريحة الثانية

  ألبانيا
 22,600 2,600 20,000 0.2 اليونيب

 100,280 8,280 92,000 0.4 اليونيدو

  بنن
 96,050 11,050 85,000 1.4 اليونيب

 43,000 3,000 40,000 1.0 اليونيدو

  بوتان
 45,780 3,780 42,000 0.0 اليوئنديبي

 79,100 9,100 70,000 0.0 اليونيب

 البرازيل
 2,734,727 262,000 2,472,727 0.0 ألمانيا

 3,655,000 255,000 3,400,000 0.0 اليوئنديبي

 135,600 15,600 120,000 2.0 اليونيب بوركينا فاسو

 215,000 15,000 200,000 0.6 اليوئنديبي  كمبوديا
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 تنفيذ بواسطة البلد
بأطنان مجموع اإلزالة 

استنفاد  قدرات
 األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (بالدوالر األمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 113,000 13,000 100,000 0.9 اليونيب

 79,100 9,100 70,000 1.6 اليونيب  تشاد

الصين، خطة قطاع 
 نالبوليستيريرغاوي 
 الجاسئة

 5,906,400 386,400 5,520,000 103.8 البنك الدولي

الصين، قطاع خدمة 
التبريد بما في ذلك 

 برامج التمكين

 90,400 10,400 80,000 0.0 اليابان

 664,921 66,921 598,000 0.0 اليونيب

الصين، خطة قطاع 
التبريد وتكييف الھواء 
  الصناعي والتجاري

 7,383,000 483,000 6,900,000 44.0 اليوئنديبي

الصين، خطة قطاع 
تصنيع أجھزة تكييف 

  ھواء الغرف

 9,844,000 644,000 9,200,000 176.0 اليونيدو

الصين، خطة قطاع 
ة المسحوب الرغاوي
  بالضغط

 438,036 47,059 390,977 0.0 ألمانيا

 10,932,190 715,190 10,217,000 0.0 اليونيدو

 39,550 4,550 35,000 0.0 اليونيب  جزر القمر

جمھورية الكونغو 
  الديمقراطية

 126,440 10,440 116,000 2.9 اليوئنديبي

 131,645 15,145 116,500 2.9 اليونيب

 180,600 12,600 168,000 0.0 ياليوئنديب  كوستاريكا

 577,842 40,315 537,527 0.0 اليوئنديبي كوبا

  الجمھورية الدومينيكية
 498,209 34,759 463,450 0.0 اليوئنديبي

 28,250 3,250 25,000 0.0 اليونيب

  إكوادور
 22,600 2,600 20,000 0.4 اليونيب

 92,988 6,488 86,500 1.8 اليونيدو

 مصر
 2,150,000 150,000 2,000,000 42.1 يبياليوئند

 268,750 18,750 250,000 3.1 اليونيدو

 105,269 7,344 97,925 0.6 اليونيدو غواتيماال

  ھندوراس
 56,500 6,500 50,000 0.8 اليونيب

 96,750 6,750 90,000 1.2 اليونيدو

جمھورية إيران 
 اإلسالمية

 594,850 60,617 534,233 0.0 ألمانيا

 1,472,750 102,750 1,370,000 0.0 اليوئنديبي

 892,250 62,250 830,000 11.9 اليونيدو

  جاميكا
 107,500 7,500 100,000 4.7 اليوئنديبي

 20,340 2,340 18,000 0.2 اليونيب

 801,508 55,919 745,589 0.0 اليوئنديبي  لبنان

 79,100 9,100 70,000 0.9 اليونيب  مدغشقر

 62,150 7,150 55,000 0.7 ليونيبا  مالوي

  ملديف
 21,500 1,500 20,000 0.0 اليوئنديبي

 195,942 22,542 173,400 0.0 اليونيب

  المكسيك
 4,085,000 285,000 3,800,000 101.5 اليوئنديبي

 747,137 52,126 695,011 11.4 اليونيدو
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 تنفيذ بواسطة البلد
بأطنان مجموع اإلزالة 

استنفاد  قدرات
 األوزون

  التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 (بالدوالر األمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 236,500 16,500 220,000 0.0 اليونيدو  المغرب

  باكستان
 226,000 26,000 200,000 0.0 اليونيب

 86,000 6,000 80,000 0.0 اليونيدو

  بنما
 108,475 7,568 100,907 1.8 اليوئنديبي

 30,058 3,458 26,600 0.7 اليونيب

 45,200 5,200 40,000 0.2 اليونيب  رواندا

  سانت لوسيا
 14,860 1,710 13,150 0.0 اليونيب

 11,990 990 11,000 0.1 اليونيدو

 39,550 4,550 35,000 0.0 اليونيب  ساو تومي وبرينسيبي

 180,267 20,267 160,000 0.4 ألمانيا  سيشيل

 25,990 2,990 23,000 0.1 اليونيب  سيراليون

  سري النكا
 64,500 4,500 60,000 0.4 اليوئنديبي

 27,120 3,120 24,000 0.5 اليونيب

 62,150 7,150 55,000 0.2 اليونيب  سوازيلند

 62,150 7,150 55,000 0.0 اليونيب  تيمور ليشتي

 107,500 7,500 100,000 0.0 اليوئنديبي أوروغواي

 المرحلة األولى الشريحة الثالثة

 فنزويال 
 28,391 3,266 25,125 0.3 اليونيدو

 349,241 24,366 324,875 4.0 اليونيب

 الرابعةالمرحلة األولى الشريحة 
قدونيا جمھورية م

 اليوغوسالفية السابقة
 159,100 11,100 148,000 0.0  اليونيدو
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 المرفق الثالث

 استنفاد األوزون) بأطنان قدراتالمزالة ( 1كميات االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 البلد
في  ةالمزال المواد الكلوروفلوروكربونية

المواد المشروعات باستخدام تكنولوجيا 
 يةدروكلوروفلوروكربونالھي

 المستعملةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 6.0 54.8 الجزائر
 82.1 749.5 األرجنتين
 1.7 15.5 البحرين
 0.6 5.5 بوليفيا

 3.2 29.4 البوسنة والھرسك
 536.6 4,904.8 البرازيل
 22.5 238.8 شيلي
 855.7 10,162.6 الصين
 71.8 652.8 كولومبيا
 3.7 33.5 كاكوستاري

 0.1 0.8 كوبا
 15.1 137.0 جمھورية الدومينيكان

 42.4 489.4 مصر
 2.0 18.5 السلفادور
 5.1 46.0 غواتيماال

 486.1 4,546.9 الھند
 292.3 2,722.7 إندونيسيا
 112.5 1,022.6 يران اإلسالميةإ جمھورية
 36.8 334.3 األردن
 2.5 23.0 كينيا
 9.0 82.0 لبنان
 6.8 62.2 ليبيا

 132.9 1,240.9 ماليزيا
 0.5 4.3 موريشيوس
 216.4 2,129.2 المكسيك
 13.1 119.5 المغرب

 0.9 8.1 نيكاراغوا
 42.1 382.6 نيجيريا
 87.0 790.7 باكستان

 1.6 14.6 بنما
 7.4 67.3 باراغواي

 16.4 148.7 بيرو
 57.8 525.3 الفلبين
 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 سوريا

 224.0 2,047.2 جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 8.4 76.0 تايلند
 22.9 237.5 تونس
 41.4 376.8 تركيا

 10.9 99.3 أوروغواي
 75.8 689.1 جمھورية فنزويال البوليفارية 

 4.9 44.9 فييت نام
 1.1 9.8 اليمن

 1.3 11.5  زيمبابوي
 3,659.2 36,243.3 مجموعال

  0.02 123 الھيدروكلورورفلوروكربون : قيم القدرات باستنفاد األوزون1مالحظة 
 0.055  22-لھيدروكلورورفلوروكربون
 0.11 :ب 141الھيدروكلورورفلوروكربون

-------- 


