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  مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 
  األطراف الرابع والعشرين إلى اجتماع

  
أعدت األمانة مشروع التقرير الجتماع استنادا إلى صالحيات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف،   

األطراف الرابع والعشرين للنظر فيه. يتضمن التقرير المقررات ذات الصلة التي اعتمدتھا اللجنة في اجتماعھا 
والستين، سيتم تحديثه ليشمل أي تعليقات تصدر عن االجتماع  عالسادس والستين، وبعد اختتام االجتماع الساب

  لتي تتخذ في االجتماع. والمقررات ذات الصلة ا
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  مقدمة

تتطلب صالحيات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر   - 1
)UNEP/OzL.Pro.9/12(من اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريرا سنويا إلى اجتماع األطراف.  ، المرفق الخامس

ھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الثالث والعشرين لألطراف، تم والتقرير الحالي، الذي يغطي األنشطة التي قامت ب
تقديمه للوفاء بھذه المتطلبات. يشمل التقرير ثالث مرفقات: المرفق األول يتضمن جداول ببيانات الموافقات على 

 2004 المشروعات؛ والمرفق الثاني يتضمن تقرير تقييم حول تنفيذ التوصيات الواردة في تقييم واستعراض عام
  لآللية المالية؛ ويوضح المرفق الثالث كميات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تم إدخالھا. 

إلى  16خالل الفترة التي يغطيھا التقرير، عقد االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية في مونتلایر من   - 2
]. وترد تقارير 2012تموز/يوليه  20إلى  16(تايلند) من [والسابع والستين في بانجوك  2012نيسان/أبريل  20

ي، وھي لو [يستكمل] على التوا UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54ھذين االجتماعين للجنة التنفيذية في الوثائق 
  ). teralfund.orgwww.multilaمتاحة على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف (

لالجتماع الثالث والعشرين لألطراف، حضر االجتماع السادس والستين للجنة  XXIII/19بموجب المقرر   - 3
والواليات التنفيذية بلجيكا وكندا وفنلندا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (نائب الرئيس) 

لبروتوكول مونتلایر،  5من المادة  1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة  المتحدة األمريكية، ممثلين عن
واألردن وكينيا ومالي، ممثلين عن األطراف العاملة بمقتضى الفقرة أ من  والھندواألرجنتين والصين (رئيسا) وكوبا 

يونا والترز (المملكة (الصين) وشغلت منصب نائب الرئيس السيدة/ ف يزويھ و، رأس االجتماع السيد/ زيا5المادة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) وعملت السيدة ماريا نوالن، كبيرة الموظفين، كأمينة لجميع 

  االجتماعات. 

كما حضر أيضا جميع االجتماعات الداخلة في فترة التقرير ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   - 4
المتحدة للبيئة (اليونيب) كوكالة منفذة وأمين خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المتحدة  (اليوئنديبي) وبرنامج األمم

  للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي وأمانة األوزون ومراقبون آخرون. 

  األنشطة المتخذة لتنفيذ مقرارات اجتماعات األطراف.   (أ)

   XXI/9والمقرر  XIX/6المقرر 

من اللجنة التنفيذية مساعدة األطراف في إعداد خطط إدارة إزالة المواد  XIX/6طلب المقرر   - 5
أيضا اللجنة التنفيذية، بصفة ملحة، أن تسرع  XXI/9الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھم. كما طالب المقرر 

في و/أو حوافز في وضع الخطوط التوجيھية الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ودراسة توفير تمويل إضا
لمزايا مناخية إضافية، حسب االقتضاء، وتوضيح فاعلية إمكانية االحترار العالمي المنخفضة لبدائل المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت مناقشة عدة مسائل معلقة تتعلق  بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

ھي مشروحة أدناه. ومنذ اعتماد ھذه المقررات، تمت الموافقة على االجتماعات المعقودة خالل فترة االستعراض و
  بلد.  122خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خاصة بـ 

  مشروعات تدليلية واستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

م المواد الھيدروكربونية في اناقش االجتماع السادس والستون مسألة الخيارات منخفضة التكاليف الستخد  - 6
. أعد اليوئنديبي البوليوريتانواستخدام الميثيالل كعامل نفخ في تصنيع نظم رغاوى  البوليوريتانتصنيع رغاوى 
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ب 141-عددا من مشروعات رائدة للتحقيق في االستخدام اآلمن للميثيالل لكي يحل محل الھيدروكلوروفلوروكربون
بدا أنه حل ممكن يفي بأھداف تكنولوجيا بديلة ذات  مما واستخدام الميثيالل كبديل انالبوليوريتفي تطبيقات رغاوى 

جدوى في التكاليف، وال ينتج عنھا مواد مستنفدة لألوزون وذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. طلبت اللجنة 
والكثافة واالستفادة القصوى من  مةسالالتنفيذية من اليوئنديبي أن ينھي التحقيقات اإلضافية حول المسائل المتعلقة بال

، الفقرات الفرعية 15/66المعدات وإعداد مفھوم لتقدير التكاليف حول بوليوالت الھيدروكربون سابقة الخلط (المقرر 
. كما طلبت اللجنة التنفيذية أيضا الوكاالت المنفذة والثنائية أن تشارك في تقرير التقييم لليوئنديبي حول ’2‘) ق(

، البوليوريتانكعامل نفخ وحول الخيارات منخفضة التكلفة للمواد الھيدروكربونية في تصنيع رغاوى  الميثيالل
في إعداد مشروعات إلزالة  5باإلضافة إلى معلومات حول بدائل أخرى، عند مساعدتھا لبلدان المادة 

 ’2‘) ص(فقرات الفرعية ، ال15/66(المقرر  البوليوريتانب في تطبيقات رغاوى 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  . ’3‘) ق( و

  معلومات حول تحويالت المرحلة الثانية

ول التحويالت السابقة التي مولھا الصندوق المتعدد األطراف، جتماع السادس والستين معلومات حقدمت لال  - 7
وروفلوروكربونية. حول إزالة المواد الكل 5بما في ذلك الشروط التي تم بموجبھا توقيع اتفاقات مع بلدان المادة 

قررت اللجنة التنفيذية أن تحويل خطوط إنتاج جديدة لرغاوى الھيدروكلوروفلوروكربون في مؤسسات تحويل 
المرحلة الثانية والذي تم تحديده بعد أن تم تحويل المؤسسة إلى بديل من غير الكلوروفلورووكربوون من حقھا 

 21لمؤھلة شريطة أن تكون الخطوط الجديدة قد تم إنشاؤھا قبل الحصول على التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية ا
، وعلى أساس تفھم أن تكلفة إحالل أو إعادة تھيئة أي معدات تم تركيبھا قبل ذلك التاريخ لن 2007أيلول/سبتمبر 

عتماد، على ، الفقرة الفرعية (ب)). كما قررت اللجنة التنفيذية أيضا النظر في ا50/66تكون مؤھلة للتمويل (المقرر 
لمشروعات تحويل المرحلة الثانية إلزالة  المؤھلةأساس كل حالة على حدة، التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية 

ب الموجود في البوليوالت المستوردة، على أساس تفھم أن توافق الحكومات المعنية 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب، سواء في المواد السائبة 141-ات من الھيدروكلوروفلوروكربونعلى أن تأخذ على عاتقھا التزامات لحظر الوارد

  الفقرة الفرعية (ج)).  50/66أو البوليوالت سابقة الخلط (المقرر 

ب التي تصدرھا بيوت النظم 141- نظام تعقب البوليوالت سابقة الخلط القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  المستوردة  5 وتستخدمھا مؤسسات الرغاوى في بلدان المادة

نظر االجتماع السادس والستون في خيارات نظام تعقب للبووليوالت سابقة الخلط القائمة على   - 8
التمويل. قررت اللجنة التنفيذية  ازدواجيةب، مؤكدا على ضرورة تحديد إطار لمنع 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ية المجمعة من استھالك بلد معين من المواد أنھا قد تنظر في خصم من نقطة البداية للتخفيضات اإلجمال
ب الموجود ضمن البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية كمية، أو متوسط كمية، الھيدروكلوروفلوروكربون

سابقة الخلط المصدرة في السنة أو السنوات التي بنيت عليھا نقطة البداية. وتمت دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة، 
لتوفير أمانة الصندوق بأفضل بيانات متاحة حول كمية  وكولومبياع حكومات شيلي والصين م بالتعاون

؛ وطلب من 2010و  2009ب في البليوالت سابقة الخلط المصدرة خالل عامي 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
- وروكربونيةأمانة الصندوق أن تستكمل المعلومات الخاصة بكميات الصادرات والواردات من الھيدروكلوروفل

ب الموجودة في البووليوالت سابقة الخلط، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن 141
والستين. وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على أن تنظر في اجتماعھا الثامن والستين في موعد خصم كميات 

والت سابقة الخلط، من نقطة البداية إلجمالي التخفيضات ب، المصدرة في البولي141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ). 66/51في البلدان المعنية (المقرر  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربون المجمعة الستھالك

  تعظيم المنافع المناخية الناتجة عن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد 
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دس والستون األثر على المناخ الناتج عن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ناقش االجتماع السا  - 9
قطاع خدمة التبريد ودرس، من جملة أمور، تدريب الفنيين، وإمكانية االحترار العالمي للبدائل المستخدمة والبدائل 

مترتبة على خطط الحوافز، واآلثار الامج يدروكلوروفلوروكربونية، ومجال برذات الكفاءة من حيث الطاقة للمواد الھ
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سبقت الموافقة عليھا، واألثر الذي يمكن أن ينتج عن اإلبالغ عن إدارة إزالة المو

المسألة على الكيانات الثنائية والمنفذة. وأشير إلى أنه، ألسباب اقتصادية وتقنية، يمكن لبعض البلدان أن تكون قدرتھا 
حدودة في استخدام بدائل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، وقررت اللجنة م

  ). 66/20والستين (المقرر  ر في المسألة حتى االجتماع السابعالتنفيذية تأجيل مواصلة النظ

  ت الحراريةاألدوات من أجل تصنيع المبادال زتجھيالتكاليف اإلضافية ذات الصلة بإعادة 

نظر االجتماع السادس والستون في مسألة إذا ما كان تحويل نظم التبريد أو تكييف الھواء من المواد   - 10
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى المواد الھيدروفلوروكربونية غير القابلة لالشتعال، والتكاليف الرأسمالية المتعلقة 

ته تكاليف إضافية، أم إذا ما كانت تشكل تحديثا تكنولوجيا ال بد منه. بإعادة تجھيز األدوات، ينبغي أن يعامل بصف
قررت اللجنة التنفيذية أنه في حاالت تحويل مصنع لمنتجات تكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلورو 

نيع ھذه لديھا كربونية إلى مادة بديلة غير قابلة لالشتعال تنطوي على ضغط عمل أعلى، وحينما تكون جھة التص
 الحراريةمرفق تصنيع خاص بھا للمبادالت الحرارية، تصبح المصروفات المتعلقة باالختبار الدينامي للمبادالت 

لضمان مقاومتھا للضغط جزءا من تكلفة التحويل؛ وطالبت األمانة بأن تستخدم لھذه الحاالت المعلومات التقنية 
وما يتصل بھا من دراسة تقنية فضال عن أي معلومات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51الواردة في الوثيقة 

  الفقرات الفرعية (أ) و (ب)).  66/52أخرى متوفرة لتحديد مدى أھلية تلك التكاليف وطابع اإلضافة فيھا (المقرر 

  المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

مسألة المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية من إعداد خطط إدارة إزالة  في االجتماع السادس والستوننظر   - 11
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند مناقشته لمسألة خطط األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف (انظر 

منفذة، إعداد المسودة األولى لھذه المبادئ ليقدم أدناه) وطلب من أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكاالت ال 28الفقرة 
  ، الفقرة الفرعية (ج)). 66/5لالجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية (المقرر 

   XXI/4المقرر 

طالب االجتماع الحادي والعشرون لألطراف اللجنة التنفيذية أن تنظر في استعراض اتفاقات إزالة إنتاج   - 12
من الرتبة  مع الصين والھند بغرض السماح بإنتاج مواد كلوروفلوروكربونية ربونيةالمواد الكلوروفلوروك

المحدد وأي كميات مصرح بھا في السنوات القادمة.  واالستھالكالصيدالنية للوفاء بمستويات اإلنتاج المصرح بھا 
الستين واعتمد مقررا حول وتبعا لذلك اجتمع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج على ھامش االجتماع السادس و

  أدناه).  16، الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د)، انظر الفقرة 66/54اتفاقات قطاع اإلنتاج (المقرر 

   XXIII/7المقرر 

الصادر عن اجتماع األطراف الثالث  XXIII/7من المقرر  8الحظ االجتماع السادس والستون أن الفقرة   - 13
 ’3‘تخدام رابع كلوريد الكربون إلنتاج كلوريد الفينيل األحادي يجب الفقرات الفرعية والعشرين، والذي اعتبر أن اس

(ي) وطالب البنك الدولي بتقديم تقرير حول حالة استخدام رابع كلوريد الكربون في إنتاج  65/10من المقرر  ’4‘و 
  رة الفرعية (ي)).، الفق66/15كلوريد الفينيل األحادي في الھند إلى االجتماع السبعين (المقرر 
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   XXIII/14المقرر 

اللجنة التنفيذية بأن تنظر في أن تطلب من كبيرو المرصد والتقييم، عند قيامه  XXIII/14طالب المقرر   - 14
الستراتيجية تحقيق االستخدام المستدام للبدائل في أفريقيا، أن ينظر في خيارات  بتقييم مشروعات بروميد الميثيل

ميثيل في أفريقيا. ودرست المسألة في االجتماع السادس والستين عند مناقشة الدراسة النظرية حول الفعالة لبروميد ال
  أدناه).  43تقييم مشروعات بروميد الميثيل (انظر الفقرة 

  مسائل إجرائية  (ب)

  الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  ’1‘

رعي المعني باإلنتاج والذي يضم ممثلين عن أعاد االجتماع السادس والستون عقد اجتماع الفريق الف  - 15
األرجنتين وكندا (منظم االجتماع) والصين وكوبا وفنلندا والھند واليابان واألردن والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
ا، وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية. وافقت اللجنة التنفيذية على توصيات الفريق الفرعي وأحيطت علم

للكلوروفلوروكربون في الصين والتقرير الخاص بتنفيذ  2010من جملة أمور، بتقرير التحقق حول إنتاج عام 
. وفيما يتعلق بمشروع التقرير الختامي حول المراجعة التقنية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلورو 60/47المقرر 

في تقديم تقرير المراجعة التقنية الختامي لن يحول دون أن  كربونية في الصين الحظت اللجنة التنفيذية أن التأخير
تنظر اللجنة في مقترح مشروع خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع اإلنتاج في الصين، وقررت 

مھا الھيدروكلوروفلوروكربونية أن تقدم البيانات التي لم تقد الموادالدعوة، من خالل حكومة الصين، مصانع إنتاج 
مقترح مشروع  ،لنظر خالل االجتماع السابق والستينل ،للخبير االستشاري األصلي، وطالبت األمانة بأن تستعرض

مع مراعاة أي معلومات متاحة من المراجعة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج في الصين، 
) ح، الفقرات الفرعية (أ) و (و) و (66/54الصلة (المقرر  التقنية، باإلضافة إلى أي مصادر أخرى للمعلومات ذات

  )).طو (

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية أيضا توصية بتعديل اتفاق قطاع اإلنتاج مع الصين إلتاحة إنتاج المواد   - 16
، مع إجراء استعراض سنوي ألغراض 2012الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدالنية للتصدير في عام 

ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعات التي رخصت  2012فاء إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام استي
، بشرط أن يكون البلد المصدر لديه نظم لإلبالغ والتحقق، وأن تكون ھذه النظم XXIII/2بھا األطراف في المقرر 

الوكالة المنفذة، بأن يقدم خدماته إلجراء قد جمعت وأبلغت المعلومات المحددة، وطالبت البنك الدولي، بوصفه 
، الفقرات الفرعية (ب) 66/54التحقق/المراجعة ولتقديم تقارير إلى اللجنة التنفيذية نيابة عن الصين (المقرر 

  (ج)). و

طالبت اللجنة التنفيذية الفريق الفرعي بأن يواصل مناقشاته بشأن المبادئ التوجيھية المتعلقة بقطاع إنتاج   - 17
  )). 1، الفقرة الفرعية (66/54لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السابع والستين (المقرر ا

  المسائل المالية واإلدارية  (ج)

  حالة المساھمات والمصروفات  ’1‘

، بلغ إجمالي دخل الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المدفوعات النقدية 2012نيسان/أبريل  13حتى   - 18
دوالر  2,911,538,916ذونات الصرف الموجودة، والمساھمات الثنائية والفائدة المكتسبة والدخل من النثريات وأ

دوالر أمريكي. وبلغ الرصيد  2,868,788,515أمريكي، كما بلغ إجمالي التخصيصات، بما في ذلك االحتياطيات، 
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السنوي لإلسھامات  التوزيعيكي. وفيما يلي دوالر أمر 42,750,401بالتالي  2012نيسان/أبريل  13المتاح حتى 
  مقابل التعھدات: 

  التوزيع السنوي لإلسھامات مقابل التعھدات
 اإلسھامات المتعھد بھا  السنة

 دوالر أمريكي
 إجمالي المدفوعات
 دوالر أمريكي

 المتأخرات/ التعھدات المتأخرة
 دوالر أمريكي

1991-1993 234,929,241 210,729,308 24,199,933 
1994-1996 424,841,347 393,465,069 31,376,278 
1997-1999 472,567,009 434,353,879 38,213,130 
2000-2002 440,000,001 429,283,071 10,716,930 
2003-2005 474,000,000 465,570,282 8,429,718 
2006-2008 368,028,480 358,884,648 9,143,832 
2009-2011 399,640,706 379,101,492 20,539,215 
2012 133,333,333 19,367,815 113,965,518 

 256,584,553 2,690,755,565 2,947,340,118 :المجموع

  : ال تشمل أي إسھامات متنازع فيھا. ملحوظة  

   2011-2009و  2008-2006الفائدة المكتسبة خالل فترات السنوات الثالث   ’2‘

، بلغ إجمالي مستوى الفائدة المسجل في حسابات أمين الخزانة 2012نيسان/أبريل  13حتى تاريخ   - 19
 لفترةأمريكي  دوالر 10,544,631ومبلغ  2008-2006 السنوات الثالث دوالر أمريكي لفترة 43,537,814
  . 2011-2009 السنوات الثالث

  سعر الصرف الثابت  ةالمكاسب من آلي  ’3‘

بلغ إجمالي المبالغ  2012نيسان/أبريل  13أبلغ أمين الخزانة االجتماع السادس والستين أنه حتى تاريخ   - 20
دوالر أمريكي. وطلب من  25,645,183كتسبة من اختالفات سعر الصرف منذ إنشاء آلية سعر الصرف الثابت الم

أمين الخزانة أن يدرج في تقريره إلى اللجنة التنفيذية قائمة باألطراف التي اختارت آلية سعر الصرف الثابت لسداد 
  ، الفقرة الفرعية (ج)). 66/1(المقرر  2014-2012إسھاماتھا في الصندوق خالل فترة إعادة التزويد بالمال 

  التعاون الثنائي  ’4‘

وافقت اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والستين على طلبات فرنسا وألمانيا وإسبانيا استنزال مبلغ   - 21
لثنائي منذ ). وبذلك يبلغ إجمالي التعاون ا66/22دوالر أمريكي من رصيد المساعدة الثنائية (المقرر  2,683,091

دوالر أمريكي (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة) مما  141,620,813إنشاء الصندوق المتعدد األطراف 
في المائة من المبالغ الموافق عليھا. ويشمل مجال المشروعات الثنائية الموافق عليھا، من جملة  5 حوالييمثل 

  روكربونية والخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل. أمور، خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو

  مسائل متعلقة باإلسھامات   ’5‘

خالل الفترة قيد النظر، حثت اللجنة التنفيذية جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد   - 22
  ، الفقرة الفرعية (د)). 66/1األطراف كاملة وفي أسرع وقت ممكن (المقرر 
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ع االجتماع السادس والستون إلى تقرير من كبيرة الموظفين بشأن اجتماعھا مع ممثلين عن االتحاد استم  - 23
الروسي على ھامش االجتماع الثالث والعشرين ألطراف بروتوكول مونتلایر لمناقشة مساھمات االتحاد الروسي 

انية من المشاورات وأنه، تبعا لذلك، المتأخرة. وقالت أنه بعد ذلك االجتماع، وصلت األمانة دعوة للقيام بجولة ث
الشؤون اإلدارية وموظف إدارة الصندوق وأمين الخزانة، بحضور اجتماع مع وزراء مسؤولي سوف تقوم مع كبيرة 

  . 2012نيسان/أبريل  27إلى  26المالية والشؤون الخارجية والبيئة في موسكو من 

   2014-2012التخطيط المالي للفترة   ’6‘

ومطالب األطراف المساھمة  2012جتماع السادس والستون في تقييم لمسائل التدفقات النقدية لعام نظر اال  - 24
ونات الصرف أن تنظر في السماح ألمين الخزانة بتعجيل جدول الصرف أو ذالتي لم تنص على الصرف المعجل أل

ي تستحق خاللھا تلك المساھمات تعديل جداولھا الزمنية لصرف أذونات الصرف في المستقبل لتتطابق مع السنة الت
األنشطة )). كما طلب أيضا إلى الوكاالت الثنائية أن تحدد تكاليف ’2‘الفرعية (ب) ( 4، الفقرة 66/3(المقرر 

)). كما ’1‘، الفقرة الفرعية (ب) (66/3المخطط لھا وتبذل جھدا لكي تبقى ضمن حدود التقديرات المحددة (المقرر 
اد مساھماتھا لكل عام بحلول شھر حزيران/يونيه حتى تتمكن من االلتزام الكامل حثت األطراف أيضا على سد

على النحو المنصوص عليه  2014-2012مليون دوالر أمريكي خالل فترة السنوات الثالث  450بالميزانية البالغة 
  )). ’1‘، الفقرة الفرعية (ج) (66/3(المقرر  XXIII/15من المقرر  3في الفقرة 

ظر االجتماع السادس والستون أيضا في مسألة المتأخرات في سداد المساھمات إلى الصندوق المتعدد كما ن  - 25
أن تسددھا خالل عام  2011-2009األطراف، وحثت اللجنة التنفيذية األطراف المساھمة التي عليھا متأخرات للفترة 

ماتھا في الماضي أن تسددھا لفترة السنوات ، والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية ولم تسدد مساھ2012
)). قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في ’3‘) و (ج) (’2‘، الفقرات الفرعية (ج) (66/3(المقرر  2014-2012الثالث 

، الفقرة الفرعية (د))، 66/3(المقرر  2014عام في أول اجتماع لھا  2014مدى توفر التدفقات النقدية لميزانية عام 
مليون دوالر أمريكي عام  145، و 2012مليون دوالر أمريكي عام  145قدرھا  المواردتمد تخصيص وأن تع
، مع تخصيص أي مبالغ غير مخصصة في وقت الحق خالل فترة 2014مليون دوالر أمريكي عام  160و  2013

  ، الفقرة الفرعية (ھـ)). 66/3(المقرر  2014-2012السنوات الثالث 

   2014-2012رية لفترة السنوات الثالث التكاليف اإلدا  ’7‘

خيارات بشأن نظام في ، نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والستين، 65/18تنفيذا للمقرر   - 26
، وتم تشكيل فريق اتصال لمناقشة المسألة بمزيد من 2014-2012التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 

نظم فريق االتصال، أخذت اللجنة التنفيذية علما بتقييم خيارات لنظام التكاليف تقديم تقرير معقب التفاصيل. و
اإلدارية وقررت تطبيق النظام الحالي للتكاليف على الشريحة األولى من االتفاقات الموافق عليھا في االجتماع 

النظر في للتكاليف اإلدارية بالنسبة لليونيب، وإعادة  السادس والستين. كما قررت أيضا اإلبقاء على النظام الحالي
التكاليف اإلدارية في اجتماعھا السابع والستين، باإلضافة إلى الخيارات التي ناقشھا فريق االتصال واالستمرار في 

ھا في اجتماع 2017-2015مناقشة الحاجة إلى اختصاصات لتقييم نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 
  ). 66/17ستين وكيفية تعديل ھذه االختصاصات على ضوء االختصاصات السابقة (المقرر لالثامن وا

  تخطيط األعمال وإدارة الموارد  (د)

   2014-2012خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   ’1‘
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 2014-2012تعدد األطراف للفترة نظر االجتماع السادس والستين في خطة األعمال المجمعة للصندوق الم  - 27
، وھذا يعود إلى حد كبير إلى عدم اليقين فيما يتعلق بتكلفة أنشطة 2014-2012مالحظا أنھا تجاوزت ميزانية الفترة 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد إدخال بعض التعديالت على المشروعات المقترحة، قررت اللجنة التنفيذية 
حسبما عدلتھا األمانة واللجنة التنفيذية، مع مالحظة أن التصديق  2014-2012أعمال الفترة  أن: تصدق على خطط

وأيضا تعدل خطط ال يعني الموافقة على المشروعات الواردة فيھا وال على تمويلھا أو مستويات حجم األطنان؛ 
دوالر أمريكي/كغ بجميع  6.92 الثنائية والمنفذة عن طريق تطبيق عتبة لجدوى التكاليف قدرھا أعمال الوكاالت

مشروعات الرغاوي، بما في ذلك قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة؛ وتقييد األنشطة الجديدة المتعلقة بإزالة المواد 
في المائة من خطط األساس إلى ما ال يتجاوز خفض  10الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتجاوز الخفض البالغ 

خط األساس في غير البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض في حالة األنشطة المدرجة في في المائة من  35نسبته 
خطة األعمال والتي لم تقدم حتى اآلن؛ وعدم االحتفاظ في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة إال بمشروعات 

إلعداد المشروعات الخاصة بھا؛  تدمير المواد المستنفدة لألوزون التي وافقت اللجنة التنفيذية بالفعل على أموال
وحذف أنشطة اإلزالة التي تتضمن مصانع متحولة، ريثما تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن مدى تأھل المصانع 
المتحولة للتمويل، على أساس الفھم أن الطلبات لھذه األنشطة يمكن إعادة إدخالھا في خطط أعمال الوكاالت المنفذة 

تنفيذية على المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، حسب االقتضاء؛ بعد موافقة اللجنة ال
حذف األنشطة المتعلقة باإلمارات العربية المتحدة على أساس الفھم أن اللجنة التنفيذية ستؤجل طلب اإلمارات 

اجتماع قادم إلتاحة المزيد من إلى من الصندوق المتعدد األطراف العربية المتحدة بشأن الحصول على مساعدة 
الوقت للمناقشة مع البلد؛ ومواصلة تعديل جميع األنشطة الجديدة المدرجة في خطة األعمال وفقا لمخصصات 

؛ واإلبقاء على مشروع تشجيع بدائل المواد 2014-2012الميزانية لفترة السنوات الثالث 
في البلدان ذات درجات حرارة محيطة مرتفعة في غرب  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات تكييف الھواء

  ، الفقرات الفرعية(أ) و (ب)). 66/5، بتمويل معدل (المقرر 2012آسيا في خطة أعمال 

طالبت اللجنة التنفيذية أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، أن تعد المبادئ التوجيھية للمرحلة   - 28
رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن تقدم المسودة األولى لالجتماع التاسع الثانية من إعداد خطة إدا

والستين للجنة التنفيذية. كما طالبت أيضا أمانة الصندوق بوقف اإلبالغ عن بيانات أثر المناخ في مرحلة خطة 
ة في ضوء االلتزامات األعمال من النظر في المشروعات؛ وقررت أن ترصد نتائج توزيعات التمويل المقترح

الموافق عليھا لضمان توفير التمويل المخطط للوفاء بااللتزامات لكل من قطاعي استھالك وإنتاج المواد 
  ، الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (ھـ)). 66/5الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

   2014-2012خطط الوكاالت الثنائية والمنفذة لألعوام   ’2‘

أحاط االجتماع السادس والستون علما بأن حكومة ألمانيا قد أكدت أنھا سوف تستمر في تعديل خطة بعد أن   - 29
في المائة من مساھمتھا الثنائية، أحيط علما بخطط أعمال الوكاالت الثنائية اليوئنديبي  20أعمالھا حتى تظل في مدى 

 66/8  و 66/7و  66/6وكاالت المنفذة (المقررات واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛ ووافق على مؤشرات األداء لل
  ). 66/10و  66/9و 

  االمتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتلایر  ’3‘

نظر االجتماع السادس والستون في التقارير المحدثة حول حالة االمتثال والمعلومات الخاصة بالمشروعات   - 30
المدرجة سابقا  22الجتماع السادس والستون أن سبعة من المشروعات الـ التي لديھا تأخيرات في التنفيذ. وأبلغ ا

أن تطلب تقارير حالة إضافية حول بعض المشروعات  قرركمشروعات لديھا تأخيرات في التنفيذ قد تم استكمالھا. وت
  ). 66/4فيذ (المقرر وطلب إلى األمانة أن تتخذ اإلجراءات الثابتة فيما يتعلق بالمشروعات التي لديھا تأخير في التن



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/37 
 
 

9 
 

  إنجازات الصندوق منذ إنشائه  (ھـ)

  المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتھا  إجمالي المواد  ’1‘

مشروعا ونشاطا (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)  6,640تمت الموافقة على  1991منذ عام   - 31
أمريكا الالتينية والكاريبي؛  لبلدان في 1,671لھادئ؛ و آسيا والمحيط ا لبلدان في 2,745بالتوزيع الجغرافي التالي: 

طن من  458,551ذات تغطية عالمية. ومن مجموع  293لبلدان في أوروبا؛ و  402لبلدان في أفريقيا؛ و  1,529و 
طن من  447,793عات، تمت إزالة ورھا عند اكتمال تنفيذ كل ھذه المشالمواد المستنفدة لألوزون التي ينبغي إزالت

التفاصيل حسب اإلنتاج واالستھالك وحسب  1من المرفق  1لمواد المستنفدة لألوزون بالفعل. وترد في الجدول ا
  التوزيع القطاعي للمواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتھا بالفعل في الجدول أدناه القطاع. كما يرد 

أطنان قدرات استنفاد األوزون  القطاع
 26,809 اإليروسول

 0 التدمير
 65,712 الرغاوي

 6,618غاز التبخير (بروميد الميثيل)
 88,381الھالون (إنتاج واستھالك)

 455مشروعات في قطاعات متعددة
 55,434عامل تصنيع (إنتاج واستھالك)

 54,470)خطة اإلزالة الوطنية (إنتاج واستھالك
 89,860 اإلنتاج
 50,389 التبريد
 714 متعدد
 7,318 ذيباتالم

 60 عامل تعقيم
 1,574 تمديد التبغ
 447,793 المجموع

  *  باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.     

  التمويل والمبالغ المصروفة  ’2‘

من أجل تحقيق إزالة المواد المستنفدة  1991بلغ مجموع المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام   - 32
 2,808,583,432ذ المشروعات االستثمارية الجارية وجميع المشروعات غير االستثمارية واألنشطة لألوزون وتنفي

دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكالة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة).  282,835,072دوالر أمريكي، تشمل 
الغ المخصصة لكل واحدة من الوكاالت ومن إجمالي أموال المشروعات الموافق عليھا، يرد في الجدول أدناه المب

  ف لھا. والمنفذة والوكاالت الثنائية والمصر

  )1(المبالغ الموافق عليھا  الوكالة
 بالدوالر األمريكي

   )2(المبالغ المصروفة
 بالدوالر األمريكي

 677,395,339580,949,155 اليوئنديبي
 217,051,036181,587,109 اليونيب
 700,085,779531,988,236 اليونيدو

 1,072,430,464999,576,991البنك الدولي
 141,620,813120,358,876 الثنائية
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 2,808,583,4322,414,460,367 المجموع
  (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة).  2012حزيران/يونيه  14حتى تاريخ   )1(    

  لمشروعات الملغاة والمحولة).(باستثناء ا 2011كانون األول/ديسمبر  31حتى تاريخ   )2(    

  الموافقات على التمويل خالل فترة اإلبالغ   (و)

المشروعات واألنشطة الموافق عليھا خالل فترة اإلبالغ (اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والستون   ’1‘
  [والسابع والستون]) 

شاط إضافي، تشمل إزالة مخطط لھا مشروع ون 59فترة اإلبالغ، وافقت اللجنة التنفيذية على مجموع خالل   - 33
الخاضعة للرقابة. يبلغ إجمالي المبالغ الموافق  الموادطن من قدرات استنفاد األوزون في إنتاج واستھالك  495 لـ

دوالر أمريكي تكاليف دعم  2,449,575دوالر أمريكي شاملة مبلغ  33,077,861عليھا لتنفيذ المشروع/النشاط 
  حسب الوكالة:   الوكالة وھي واردة أدناه

دعم بالدوالر ال  دوالر أمريكي  الوكالة
 األمريكي

اإلجمالي بالدوالر 
 األمريكي

 14,783,233  1,032,711  13,750,522 اليوئنديبي
 2,559,418  223,135  2,336,283 اليونيب
 12,068,911  844,411  11,224,500 اليونيدو

 983,208  68,596  914,612 البنك الدولي
 2,683,091  280,722  2,402,369 الثنائية

 33,077,861  2,449,575  30,628,286 المجموع

  

   2012برامج عمل عام   ’2‘

للوكاالت المنفذة، مع إرجاء بعض  2012وافق االجتماع السادس والستون على برامج عمل عام   - 34
)؛ اليونيب 66/21ت المنفذة وفرض عدد من الشروط: اليوئنديبي (المقرر المشروعات، والموافقة على تغيير الوكاال

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

  مشروعات استثمارية  ’3‘

 26,305,787من إجمالي المبالغ الموافق عليھا في الفترة قيد االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية   - 35
دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ مشروعات استثمارية إلزالة كمية  1,932,534الر أمريكي تشمل دو

طن من قدرات استنفاد األوزون في استھالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون. ويرد تفصيل ذلك  491مقدارھا 
  من المرفق األول بھذا التقرير.  2حسب القطاع في الجدول 

دوالر  55,928,662اتفاق جديد بالتزامات مبدئية تبلغ إجماليا  16ما وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على ك  - 36
من المرفق األول بھذا التقرير. وتمت الموافقة  3أمريكي. وترد تفاصيل المبالغ حسب البلدان والقطاعات في الجدول 

ي لتكاليف دعم الوكالة خالل فترة اإلبالغ دوالر أمريك 1,732,798دوالر أمريكي تشمل  23,123,292على 
  لشرائح ھذه االتفاقات. 
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  مشروعات تدليلية

خالل الفترة قيد االستعراض، تمت الموافقة على مشروعين تدليليين اثنين لتدمير المواد المستنفدة لألوزون   - 37
  الوكالة.  دوالر أمريكي لتكاليف دعم 170,344دوالر أمريكي تشمل  2,441,594بمبلغ إجمالي 

  أنشطة غير استثمارية   ’4‘

  المساعدة التقنية والتدريب

دوالر أمريكي  226,000خالل الفترة قيد النظر، تمت الموافقة على مشروع واحد للمساعدة التقنية بمبلغ   - 38
قنية لتكاليف دعم الوكالة، مما يجعل التكلفة اإلجمالية لمشروعات المساعدة التدوالر أمريكي  26,000يشمل 

دوالر أمريكي (باستثناء  139,517,821وأنشطة التدريب الموافق عليھا منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف 
يشمل ھذا المبلغ العناصر غير االستثمارية في االتفاقات متعددة السنوات  المشروعات الملغاة والمحولة).وال

  االمتثال. وتكاليف الوحدة األساسية وميزانيات برامج المساعدة على 

  التعزيز المؤسسي

دوالر أمريكي يشمل تكاليف  1,596,995منذ اجتماع األطراف الثالث والعشرين، تمت الموافقة على مبلغ   - 39
دوالر أمريكي لمشروعات التعزيز المؤسسي. وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي وافقت  72,862دعم الوكالة البالغة 

بلد من بلدان  144التعزيز المؤسسي في دوالر أمريكي لمشروعات  95,200,549عليھا اللجنة التنفيذية إلى 
عن بعض اآلراء التي تم  التنفيذية. وعند الموافقة على تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي، أعربت اللجنة 5 المادة

  إرفاقھا بتقارير االجتماعات المعنية. 

نفيذية أيضا التقرير المرحلي للتعزيز المؤسسي بجمھورية في االجتماع السادس والستين ناقشت اللجنة الت  - 40
كوريا الديمقراطية الشعبية وطالبت اليونيب والوكاالت المنفذة األخرى المھتمة باألمر بأن يعدوا مزيدا من الطرق 

ى التي البديلة المقترحة للصرف، والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد مع األخذ في الحسبان خبرة الوكاالت األخر
الفقرة الفرعية (ك)  66/15ل في البلد بالفعل، وذلك لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين (المقرر عمت
)2 .((  

  الرصد والتقييم   (ز)

  دراسة نظرية حول تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات   ’1‘

الدراسة النظرية التي جمعتھا كبيرة مسؤولي الرصد نظر االجتماع السادس والستون في التعليقات بشأن   - 41
والتقييم وطالبھا، عند إعداد التقرير النھائي للتقييم، بأن تأخذ في اعتبارھا تلك التعليقات والملحوظات التي تلقتھا 

  ، الفقرة الفرعية (ب)). 66/11أمانة الصندوق بحلول االجتماع السادس والستين (المقرر 

  م مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية)اختصاصات تقيي  ’2‘

نظر االجتماع السادس والستون في اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة   - 42
الثانية)، التي تختلف عن تلك التي عالجتھا اللجنة التنفيذية في الماضي، وطلب إدراج مزيد من المعلومات عن 

عملية التقييم، والجدول الزمني المرتبط بذلك، والمعايير المستخدمة في اختيار االستشاري والتكاليف. وطلب  تخطيط
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من كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم أن تنقح االختصاصات آخذة بعين االعتبار ما أبداه أعضاء اللجنة التنفيذية من 
  ، الفقرة الفرعية (ب)). 66/12تماع قادم (المقرر تعليقات تمھيدا ألن تنظر فيھا اللجنة التنفيذية في اج

  دراسة نظرية عن تقييم مشروعات بروميد الميثيل  ’3‘

استمع االجتماع السادس والستون إلى تقرير حول دراسة نظرية عن تقييم مشروعات بروميد الميثيل،   - 43
البلدان  دة الستخدام بروميد الميثيل فيالمشروعات االستثمارية وخطر العو نظرت في استدامة البدائل المعتمدة في

األفريقية؛ باإلضافة إلى المقترح بأن تشمل المرحلة األخيرة من التقييم دراسة ميدانية على عينة من البلدان تركز 
على كبار المستھلكين والنتائج التي يتم الحصول عليھا من خالل المشروعات االستثمارية. وعقب المناقشة ومع 

شرط أال تتجاوز المرحلة األخيرة للدراسة حدود إجراء التقييمات، أحاطت اللجنة التنفيذية علما  اإلشارة إلى
نھج الذي يتبع في المرحلة النھائية من تقييم مبالمعلومات التي تم توفيرھا، بما في ذلك المسائل المقترحة للتقييم وال

  ). 66/13وميد الميثيل (المقرر رمشروعات ب

  ي تقديم الشرائح التأخيرات ف  ’4‘

لوحظ في االجتماع السادس والستين أن عشرة شرائح من الشرائح السبعة عشرة السنوية الخاصة باتفاقات   - 44
، 66/14متعددة السنوات التي كان من المقرر تقديمھا قد قدمت في موعدھا لالجتماع السادس والستين (المقرر 

  الفقرة الفرعية (ب)). 

  مشروعات موافق عليھا بشروط تبليغ محددة  تقارير مرحلية عن  ’5‘

أحاط االجتماع السادس والستون علما بالتقارير المرحلية المقدمة بموجب شروط التبليغ المحددة بشأن   - 45
  ). 66/15المشروعات الموافق عليھا واتخذ القرار المطلوب (المقرر 

  مسائل متعلقة بالسياسات (لم تتم تغطيتھا بعد)   (ح)

  اء الطابع المنھجي على عملية إبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم في مختلف التقارير وتبسيطھا إضف  ’1‘

نظر االجتماع السادس والستون في مسألة إضفاء الطابع المنھجي على عملية اإلبالغ بالتقدم في مختلف   - 46
التي أعدتھا األمانة قررت اللجنة  التقارير المقدمة للجنة وتبسيطھا. وبعد مالحظة أن الوثيقة الخاصة بالموضوع

التنفيذية: أن يحل بند جديد في جدول األعمال بعنوان "تقارير الحالة واالمتثال" بدال من بنود جدول األعمال "حالة 
من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية" و "تقرير عن  5تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 

المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة". كما تقرر أيضا أنه ال يشترط تقديم تقارير خطط تنفيذ تنفيذ 
الشرائح في غياب طلب لشريحة التمويل إال في الحاالت التي توجد فيھا مسألة تتعلق بتطبيق بند العقوبات أو 

عليھا. وقررت اللجنة التنفيذية أيضا أنه يمكن  بتغييرات تطرأ على األھداف المحددة في خطط تنفيذ الشرائح الموافق
للوكاالت أن تقدم تقارير إتمام مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات وأي تقارير تحقق متوافرة إلى جانب الجدول 

) من الشكل المقرر لتقارير إتمام مشروعات 8المعنون "خطة التنفيذ الشاملة وتقرير التنفيذ السنوي" (الجدول 
ي حاالت: خطط تنفيذ الشرائح فاقات المتعددة السنوات عوضا عن خطط تنفيذ الشرائح والتقارير عن خطط االتف

 إدارة غازات التبريد، وخطط إدارة اإلزالة النھائية، والخطط الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع
قبل تقرير إتمام المشروعات، أن يقدم تقرير التحقق  كلوريد الكربون وبروميد الميثيل، وفي حال إتمام تقرير التحقق

في سياق تقرير الحالة أو التقرير السنوي المرحلي والمالي. وطالبت اللجنة التنفيذية اليونيب بأن يقدم تقريره 
ة المرحلي السنوي المفصل ألنشطة برنامج المساعدة على االمتثال إلى االجتماع الثالث من كل سنة في سياق الموافق



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/37 
 
 

13 
 

 يحدد العقبات التي تعترض تنفيذ أي مشروع لبرنامج المساعدة على على برامج المساعدة على االمتثال السنوي وأن
االمتثال في التقرير السنوي المرحلي والمالي. كما قررت اللجنة التنفيذية أيضا استعراض فاعلية ھذا المقرر في أول 

  ) و (ج)). 5) و (ب) (4) و (ب) (3) و (ب) (1ت الفرعية (ب) (الفقرا 66/16. (المقرر 2015اجتماع تعقده عام 

  المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي لم تقدم لالجتماع السادس والستين   ’2‘

في مسألة تمويل إعداد المشروعات للمشروعات التدليلية للتخلص من  االجتماع السادس والستوننظر   - 47
االستھالك المنخفض، والتي لم يقدم بعضھا إلى االجتماع وقدم لمستنفدة لألوزون لعدة بلدان ذات حجم المواد ا

. قررت اللجنة التنفيذية أنه يمكن إعادة تقديم 58/19البعض اآلخر ثم تم إرجاؤھا بسبب عدم اتساقھا والمقرر 
االستھالك المنخفض والتي سبقت الموافقة المستنفدة لألوزون في البلدان ذات حجم  الموادمشروعات التخلص من 

في اجتماعات سابقة على تمويل إعداد المشروعات فيھا. كما قررت اللجنة التنفيذية أيضا عدم الموافقة على إعادة 
ة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان ذات حجم دائرتقديم طلبات إعداد المشروعات للمشروعات ال

  ). 66/18خفض في أمريكا الجنوبية (المقرر االستھالك المن

  مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ  ’3‘

استعرض االجتماع السادس والستون مسألة مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ،   - 48
  ). 66/53والستين (المقرر  ع السابعر في التقرير حتى االجتماولكن نظرا لضيق الوقت قرر إرجاء النظ

  توزيع الوثائق السرية  ’4‘

تطرق االجتماع السادس والستون القتراح بأن توفر أمانة الصندوق أي معلومات تقنية محددة أو وثيقة   - 49
وم اللجنة التنفيذية إلى أي شخص بعينه يكون ضمن وفد عضو اللجنة التنفيذية مقدم الطلب. كما اقترح أيضا أن تق

أمانة الصندوق بتنزيل جميع الوثائق التي سينظر فيھا في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية على موقع الويب للصندوق 
المتعدد األطراف ما لم تطلب اللجنة التنفيذية خالف ذلك. وبسبب ضيق الوقت للمناقشة المتعمقة للمسألة قررت 

اجتماعھا السابع والستين وطالبت أمانة الصندوق باستعراض جل النظر في المسألة حتى ؤاللجنة التنفيذية أن ت
الممارسة الحالية والمقررات ذات الصلة واقتراح تدابير لكفالة التوزيع اآلمن وفي الوقت المناسب للمواد السرية 

  ). 66/55على األعضاء المعينين في اللجنة التنفيذية (المقرر 

  أنشطة أمانة الصندوق  (ح)

ة قيد االستعراض، اتخذت أمانة الصندوق تدابير بموجب المقررات التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية خالل الفتر  - 50
وفرت خدمات المؤتمرات لالجتماع ووثائق الفي اجتماعھا السادس والستين [والسابع والستين]. كما أعدت أيضا 

الوكاالت المنفذة والشركاء الثنائيين  السادس والستين [والسابع والستين]. وقدمت اقتراحات لمشروعات وأنشطة من
وتبلغ قيمتھا [مبلغ] دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى الوثائق التي يتم عادة إعدادھا الجتماعات اللجنة التنفيذية، أعدت 

  األمانة أيضا الوثائق المتعلقة، من جملة أمور، بمسائل السياسات المشار إليھا أعاله. 

طلبا للتمويل وقدمت تعليقات وتوصيات لكي تنظر فيھا اللجنة  66استعراض قامت األمانة بتحليل و  - 51
وبعد استعراض المشروعات بلغ مستوى التمويل المطلوب للموافقة عليه في االجتماع السادس والستين  .التنفيذية

  دوالر أمريكي.  40,063,547

  مسائل متعلقة باجتماعات األطراف  (ط)
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لتنفيذية الصادر عن االجتماع السادس عشر لألطراف والذي يطالب اللجنة ا XVI/36استجابة للمقرر   - 52
وي حول التقدم المحرز والمسائل التي ظھرت عند النظر فيه عنصرا يتعلق بالتوصيات بإدراج في تقريرھا السن

ت اللجنة التنفيذية بروتوكول مونتلایر، أرفقللآللية المالية  2004الواردة في الملخص التنفيذي لتقييم واستعراض عام 
  بھذه الوثيقة التقرير المرحلي المقدم إلى اجتماع األطراف الرابع والعشرين (المرفق الثاني). 

ب التي تم إدخالھا من 141- يتضمن المرفق الثالث جدوال يوضح كمية استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  - 53
ربونية كبديل. وكان ذلك استجابة لمقرر اللجنة التنفيذية خالل المشروعات التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروك

(ھـ) والذي ينص، من جملة أمور، على أنه "ينبغي للتقرير السنوي للجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف أن  36/56
ب التي تم إدخالھا من خالل مشروعات تستخدم 141-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك يحدد حسب البلد كمية

يستثنيھا من التمويل في  – 27/13تطبيقا للمقرر  –واد الھيدروكلوروفلوروكربونية كبديل، وھو االستھالك الذي الم
  المراحل المقبلة". 

  تقارير اللجنة التنفيذية   (ي)

) والسابع والستين UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54تم توزيع تقارير االجتماع السادس والستين (  - 54
الجتماعات على جميع األطراف في بروتوكول مونتلایر. وتتاح تقارير ھذه االجتماعات (يستكمل) وملخصات ا

واجتماعات اللجنة التنفيذية السابقة لدى أمانة الصندوق بالطلب ويمكن الحصول عليھا على موقع أمانة الصندوق 
 ). nd.orgwww.multilateralfuعلى الويب (
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Annex I 

TABLES WITH DATA ON PROJECT APPROVALS 

Table 1: Sectoral distribution of phase-out in all approved projects and activities since inception* 

Sector ODP approved ODP phased out 
Consumption   
Aerosol  27,808  26,809  
Destruction  45  -   
Foam  68,868  65,712  
Fumigant  7,948  6,618  
Halon  39,380  46,423  
Multi-sector  670  455  
Other  1,530  1,574  
Process agent  19,573  6,090  
Phase-out plan  45,588  43,482  
Refrigeration  53,560  50,389  
Several  753  714  
Solvent  7,313  7,318  
Sterilant  55  60  
Total Consumption  273,089  255,643  
Production   
CFC  87,251  85,297  
Halon  31,581  43,158  
CTC  65,841  63,032  
TCA  213  213  
MBR  576  450  
Total Production  185,462  192,150  
* Excluding cancelled and transferred projects 

Table 2: Sectoral distribution of approved investment projects since inception* 

Sector ODP tones US $ approved 
Aerosol  27,650  89,925,372  
Destruction 0 0 
Foam  68,744  419,827,893  
Fumigant  7,635  107,558,056  
Halon  64,118  77,795,380  
Multi-sector  670  2,568,987  
Other  1,530  17,023,270  
Process agent  71,508  129,528,752  
Phase-out plan  56,111  467,605,091  
Production  91,940  346,994,995  
Refrigeration  45,309  485,901,399  
Solvent  7,276  102,881,070  
Sterilant  55  1,198,819  
Total  442,545  2,248,809,085  
* Excluding cancelled and transferred projects 
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Table 3: HPMPs approved during the reporting period 

Country Project 
To be 

implemented 
by 

Total phase-out 
ODP tonnes 

Funding approved in principle (US $) 
Project 
funds 

Support 
costs 

Total 

Algeria HPMP UNIDO 14.48 1,993,331 152,731 2,146,062 

Antigua and 
Barbuda 

HPMP UNEP 0.03 51,700 6,721 58,421 

Argentina  HPMP 
IBRD  

83.53 
914,612 68,596 983,208 

UNIDO 9,560,542 717,041 10,277,583 
Italy 300,000 39,000 339,000 

Bosnia and 
Herzegovina 

HPMP  UNIDO 6.58 953,284 71,496 1,024,780 

Brunei 
Darussalam  

HPMP  
UNDP  

2.14 
132,000 11,880 143,880 

UNEP 183,000 23,790 206,790 

Cote d’Ivoire  HPMP 
UNEP 

22.33 
905,740 109,631 1,015,371 

UNIDO 920,000 69,000 989,000 

Djibouti HPMP UNEP 0.24 164,500 21,385 185,885 

Guinea HPMP 
UNIDO 

7.91 
320,000 24,000 344,000 

UNEP 327,000 42,510 369,510 

India HPMP 
Germany 

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

UNDP 18,438,490 1,382,887 19,821,377 
UNEP 861,600 104,776 966,376 

Kenya HPMP France 11.00 900,000 109,000 1,009,000 

Kuwait HPMP 
UNIDO 

239.15 
8,861,677 664,626 9,526,303 

UNEP 1,043,000 124,730 1,167,730 

Mozambique HPMP 
UNEP 

2.27 
165,000 21,450 186,450 

UNIDO 150,000 13,500 163,500 

Nepal HPMP 
UNDP 

0.64 
84,000 7,560 91,560 

UNEP 126,000 16,380 142,380 

Nicaragua HPMP 
UNEP 

2.69 
108,000 14,040 122,040 

UNIDO 222,000 19,980 241,980 

Niger HPMP 
UNEP 

5.60 
275,000 35,750 310,750 

UNIDO 285,000 21,375 306,375 
Sudan HPMP UNIDO 16.15 1,456,341 109,226 1,565,567 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/37 
Annex II 

 

1 

Annex II 

ASSESSMENT REPORT ON THE RECOMMENDATIONS IN THE 2004 EVALUATION AND 
REVIEW OF THE FINANCIAL MECHANISM OF THE MONTREAL PROTOCOL 

A. Introduction 

1. This report is submitted by the Executive Committee pursuant to the following decision of the 
Meeting of the Parties: 

(a) “To request the Executive Committee of the Multilateral Fund, within its mandate, to 
consider the report on the 2004 evaluation and review of the financial mechanism of the 
Montreal Protocol, with a view to adopting its recommendations, whenever possible, in 
the process of continuous improvement of the management of the Multilateral Fund, and 
having in mind the need to contribute to the assessment of the Technology and Economic 
Assessment Panel of the 2006-2008 replenishment of the Multilateral Fund; 

(b) To request the Executive Committee regularly to report back to and seek guidance from 
the Parties on the subject.  To this effect, the Executive Committee shall submit a 
preliminary assessment to the Open-ended Working Group at its twenty-fifth meeting and 
include a component in its annual report to the Meeting of the Parties, on progress made 
and issues encountered in its consideration of the recommended actions contained in the 
executive summary of the evaluation report.” 

(Decision XVI/36) 

2. A first report on the recommendations from the 2004 evaluation and review of the financial 
mechanism of the Montreal Protocol was prepared by the Secretariat for consideration by the Executive 
Committee at the 45th Meeting, as a follow-up to decision 44/60 (document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51).  The report was noted and the Executive Committee decided to “forward 
its assessment report on the recommendations in the 2004 evaluation and review of the financial 
mechanism of the Montreal Protocol for consideration at the 25th Meeting of the Open-ended Working 
Group” (decision 45/59). 

3. The assessment report (document UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3), based on the deliberations at 
the 45th Meeting, grouped the 28 recommendations contained in the 2004 evaluation and review of the 
financial mechanism of the Montreal Protocol into three categories, as follows. 

Category I: 

“...11 general recommendations are related to ongoing activities of the Executive Committee, the 
Secretariat, the Implementing Agencies and the Treasurer and do not need any new action, but 
instead require regular follow-up at meetings of the Committee.  The Executive Committee will 
report back to the Meeting of the Parties on these recommendations, as appropriate, in the 
context of its Annual Report”.  These include: recommendations 2, 6, 7, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25 
and 28. 

Category II: 

“Ten general recommendations are related to ongoing activities of the Executive Committee, the 
Secretariat, the Implementing Agencies and the Treasurer but may require new actions in the 
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short term.  The Executive Committee will report back to the Meeting of the Parties on these 
recommendations, as appropriate, in the context of its Annual Report”.  These include 
recommendations:  1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 20, 23 and 26. 

Category III: 

“Seven general recommendations were considered not necessary to be implemented.  Six because 
future action would be redundant in the light of recent developments or existing practices.  One 
because of the potential negative incentive.  The Executive Committee considers that there is no 
need for further reporting on these recommendations”.  These include recommendations 5, 8, 10, 
13, 14, 19 and 27. 

4. The following report therefore covers the recommendations falling under the first two categories 
where further work needed to be done and new information was available. As reported to the Eighteenth 
and Twentieth Meeting of the Parties, efforts with respect to recommendations 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, and 28 have taken place on a regular basis as already reported in the past and no 
further action in addition to the existing practice of the Executive Committee is required.  Under this 
reporting period, the recommendations 15 and 26 do not require further action by the Committee. 

B. Recommendations under the first two categories 

GENERAL RECOMMENDATION 24:  Take action to encourage timely payment by the donor 
countries. 

5. During the period under review, the Committee urged all Parties to pay their contributions to the 
Multilateral Fund in full and as early as possible and concern was expressed regarding arrears in 
contributions and the length of time that these had existed. 

6. The 66th Meeting heard a report from the Chief Officer on her meeting with the representatives of 
the Russian Federation on the margins of the 23rd Meeting of the Parties (MOP) to the Montreal Protocol 
to discuss the outstanding contributions of the Russian Federation. 
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Annex III 

AMOUNTS OF HCFCs1 CONSUMPTION PHASED-IN (ODP TONNES) 

Country 
CFC phased out in projects using 

HCFC technologies 
HCFC phased in 

Algeria 54.8 6.0 
Argentina 749.9 82.5 
Bahrain 15.5 1.7 
Bolivia 5.5 0.6 
Bosnia and Herzegovina 29.4 3.2 
Brazil 4,904.8 536.6 
Chile 238.8 22.5 
China 10,162.6 855.7 
Colombia 652.8 71.8 
Costa Rica 33.5 3.7 
Cuba 0.8 0.1 
Dominican Republic 137.0 15.1 
Egypt 489.4 42.4 
El Salvador 18.5 2.0 
Guatemala 46.0 5.1 
India 4,546.9 486.1 
Indonesia 2,722.7 292.3 
Iran 1,022.6 112.5 
Jordan 334.3 36.8 
Kenya 23.0 2.5 
Lebanon 82.0 9.0 
Libya 62.2 6.8 
Macedonia, FYR 76.0 8.4 
Malaysia 1,240.9 132.9 
Mauritius 4.3 0.5 
Mexico 2,129.2 216.4 
Morocco 119.5 13.1 
Nicaragua 8.1 0.9 
Nigeria 382.6 42.1 
Pakistan 790.7 87.0 
Panama 14.6 1.6 
Paraguay 67.3 7.4 
Peru 148.7 16.4 
Philippines 525.3 57.8 
Romania 194.4 21.4 
Serbia 44.7 4.9 
Sri Lanka 7.3 0.8 
Sudan 4.4 0.5 
Syria 636.1 70.0 
Thailand 2,047.2 224.0 
Tunisia 237.5 22.9 
Turkey 376.8 41.4 
Uruguay 99.3 10.9 
Venezuela 689.1 75.8 
Vietnam 44.9 4.9 
Yemen 9.8 1.1 
Zimbabwe 11.5 1.3 
Total 36,243.3 3,659.2 

     Note 1: ODP values as follows:  HCFC-123:  0.02  
HCFC-22:  0.055 
HCFC-141b: 0.11 
 

--------------- 
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