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 .تنطوي هذه الوثيقة على األنشطة التي قامت بها أمانة الصندوق منذ االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية       -1
 

 اإلبالغ عن مقررات االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية    
 

 5بلدان المادة   
 

المعنيين بالمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس   5جرى إبالغ حكومات أطراف المادة  -2
 الذي نشأ من قيام اللجنة التنفيذية   35/57والثالثين بشأن الموافقات على المشاريع ومقررات أخرى ذات صلة، ال سيما المقرر  

المستنفدة لألوزون المؤهل للتمويل من جانب    بالنظر في الدراسة بشأن تحديد نقطة البدء لتحديد استهالك ما تبقى من المواد  
 .الصندوق متعدد األطراف  

 
 الواردة في قائمة المرفق الرابع من  99الـ ) 5( بلدًا من بلدان المادة  95، طلبت األمانة إلى 35/57بالنسبة إلى المقرر  -3

عليهما اللجنة التنفيذية لتحديد       الختيار أحد الخيارين الذين وافقت    UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61 and Corr. 1الوثيقة  
وبما أن االجتماع   .  بلدان خيارًا واحداً    5 بلدان من أصل   3وحتى آتابة هذه الوثيقة، اختارت  . نقطة البدء لكل بلد من البلدان   

دة في    الوار CFCالخامس والثالثين وافق على اتفاقات مع الباهاماس وماليزيا وتايالند وترآيا لتحقيق إزالة آاملة من مواد          
 .، فلم يطلب من هذه البلدان أن تختار بين الخيارين   )أ(المرفق 

 
 نقل الموارد من الصندوق المتعدد األطراف     

 
جرى تحويل الموارد التي تغطي جميع طلبات التمويل التي تّمت الموافقة عليها في االجتماع الخامس والثالثين إلى    -4

 .لموافق عليها في حساب إسهامات البلدان المعنية، على أنها تّتصل بالموضوع   وسجلت األنشطة الثنائية ا . الوآاالت المنفذة 
 

 استعراض التقديمات إلى االجتماع السادس والثالثين 
 

 2002خطط األعمال لعام  
 
 على أساس تقديمات  2002أعدت أمانة الصندوق مشروع خطة أعمال موحدة للصندوق المتعدد األطراف لعام            -5

 للوآاالت   2002وباإلضافة إلى ذلك استعرضت أيضًا وعّلقت على خطط األعمال لعام       .  والوآاالت المنفذة  الوآاالت الثنائية 
الثنائية والوآاالت المنفذة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   

 .والبنك الدولي  
 

 تخصيص الموارد  المزيد من التعديالت ل 
 
أنه ينبغي أن تقوم اللجنة التنفيذية بإجراء " الصادر عن االجتماع الحادي عشر لألطراف على  XI/7نص المقرر  -6

 35/2، وصرحت اللجنة التنفيذية بالمقرر  2002 ملزمة في نهاية عام 2002-2000لضمان إلى الحد الممكن أن تكون ميزانية    
ارد للمشروعات لألخذ في الحسبان خطط األعمال النهائية للوآاالت الثنائية وإعادة الفوائد           إلى األمانة بتعديل تخصيص المو 

وعند استعراض الدخل والمصروفات الفعلية والمتوقعة وفقًا لهذه المقررات،        . والمبالغ من المشروعات المستكملة والملغاة     
وجرى تناول هذه المسائل في ورقة أعدتها األمانة  . ية من قبلحددت األمانة مسائل إضافية متوقعة لم تنظر فيها اللجنة التنفيذ
 . 2002بشأن المزيد من التعديالت المحتملة على تخصيص الموارد لعام    

 
 الرصد والتقييم 

 
أعّدت األمانة تقريرًا عن دراسة نظرية موسعة بشأن تقييم غرفة تبادل المعلومات وتقرير عن دراسة نظرية حول            -7

 .   هواء السيارات مشروعات تكييف
 

 تأخيرات التنفيذ والمشروعات المنتهية ذات األرصدة    
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طلبت األمانة إلى الوآاالت المنفذة موافاتها بمعلومات محّدثة حول المشروعات التي تعاني من التأخيرات والتي تّم         -8

وقامت األمانة  بتجميع . ذات األرصدة وحّددت األمانة أيضًا مشروعات منتهية   . النظر فيها في االجتماع الخامس والثالثين 
 .وتحليل تقديمات الوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية، تبعًا لذلك  

 
 التعاون الثنائي 

 
 .عالجت أمانة الصندوق طلبات بموجب التعاون الثنائي وقّدمت التعليقات والتوصيات حيث اقتضى األمر      -9
 

 2002برامج العمل لعام  
 

لصندوق وعّلقت على الطلبات التي قدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة     استعرضت أمانة ا -10
 .2002للتنمية الصناعية والبنك الدولي حول برامج عملها لعام      

 
  2002تعديالت على برامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  

 
واردة في التعديالت على عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام    استعرضت أمانة الصندوق وعّلقت على األنشطة ال    -11

2002 . 
 

 المشروعات االستثمارية 
 

استعرضت أمانة الصندوق اقتراحات المشروعات االستثمارية التي قدمها آل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -12
 والوآاالت الثنائية، وذلك استنادًا    2001من خطط أعمالها لعام   ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي المتبقية       

وجرى تقديم ورق تقييم المشاريع والتوصيات حسب المالئم لتنظر فيها اللجنة  . إلى المبادئ اإلرشادية الراسخة والمعايير 
 .التنفيذية

 االستراتيجية اإلقليمية لالمتثال 
 

راتيجية اإلقليمية لالمتثال التي تغطي ثمانية بلدان من البلدان الجزرية    استعرضت أمانة الصندوق وعلقت على االست   -13
 . من منطقة المحيط الهادئ، وهي، آيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالو وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو   

 
 التخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف في فترة االمتثال    

 
، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تعمل على إعداد جدول زمني استداللي للتغيرات في         35/56ر استنادًا إلى المقر   -14

اإلجراءات وآليات التنفيذ والنماذج األهداف واألولويات والمشاآل والنماذج للتخطيط االستراتيجي للصندوق متعدد األطراف        
ووفقًا لهذا المقرر، أعدت األمانة ورقة حددت فيها   , الث والثالثين في فترة االمتثال، التي جرى اعتمادها في االجتماع الث

 .  التغيرات التي يجب إدخالها آتبعات للتعديالت في السياسة العامة التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لغاية اآلن    
 

     CFCقطاع إنتاج 
 

ووضعت األمانة  . CFCاع إنتاجها من استعرضت األمانة وعلقت على طلب من حكومة فنزويال لتدقيق تقني لقط    -15
 في المكسيك، وبعد مراسالت مع حكومة جمهورية آوريا   CFCأيضًا عقدًا لالستشارات بشكله النهائي للتدقيق التقني لمادة     

ا الشعبية الديمقراطية، تسّلمت توضيحًا بشأن برنامج زمني مقترح لجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية إلغالق مرافق إنتاجه 
 . من المواد المستنفدة لألوزون   

 
 تمويل التكنولوجيا التي ليست في المجال العام   
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، جرى استكمال ورقة أعدتها مدرسة الحقوق في جامعة ماآجيل، بشأن تمويل التكنولوجيا التي   34/59وفقًا للمقرر  -16
 .السادس والثالثين للجنة التنفيذية   ، وجرى تقديمها إلى االجتماع )مسائل الملكية الفكرية(ليست في المجال العام 

 
  في تطبيقات الرغاوى الجاسئة CFCتقرير حول دراسة البدائل لمادة    

 
 في صناعة الرغاوى الجاسئة، التي أعدتها شرآة    CFC، جرى استكمال الدراسة حول بدائل      31/49وفقًا للمقرر   -17

 .ة التنفيذية وجرى تقديمها إلى االجتماع السادس والثالثين للجن  , استشارية
 

 الوثائق وأوراق السياسة العامة التي أعدتها أمانة الصندوق      
 

 :من أصل الوثائق التي قدمت ليجرى النظر فيها في االجتماع السادس والثالثين، أعّدت أمانة الصندوق الوثائق التالية        -18
 
 جدول األعمال المؤقت للجنة التنفيذية      •
 ح جداول األعمال للجنتين الفرعيتين     جداول األعمال المؤقتة وشر   •
 نشطة األمانة    أ•
 2002   مشروع الخطة المجّمعة ألعمال الصندوق المتعدد األطراف لعام      •
  للوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية  2002   تعليقات وتوصيات حول خطط األعمال لعام  •
    المزيد من التعديالت على تخصيص الموارد  •
 روعات المستكملة بأرصدة     المش•
    تأخيرات في تنفيذ المشروعات•
    نظرة عامة على المسائل التي جرى تحديدها خالل استعراض المشاريع   •
    تعليقات وتوصيات بشأن التعاون الثنائي•
دة للتنمية الصناعية     لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتح 2002تعليقات وتوصيات حول برامج العمل لعام  •

 والبنك الدولي   
  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   2002   تعليقات وتوصيات حول تعديالت برنامج العمل لعام •
    تعليقات وتوصيات حول المشروعات االستثمارية وصحائف تقييم المشروعات •
    تمويل التكنولوجيا الخارجة عن المجال العام   •
 35/56   تنفيذ المقرر •
  في تطبيقات الرغاوى الجاسئة CFC   تقرير حول دراسة بدائل مادة   •
 

 االجتماعات التي جرى حضورها والزيارات التي جرت 
 

 :خالل فترة تقديم التقارير، اشترآت األمانة في األمور التالية -19
 
يطالية للسياسة العامة والتكنولوجيات    االستراتيجية اإل: حلقة عملية دولية حول خفض استعمال وانبعاث بروميد الميثيل     •

 .2001آانون األول /  ديسمبر19-17البديلة، بيجينغ 
اجتماع الممثلين من االتفاقات المتعددة األطراف للبيئة، ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن اتصال           •

 .2002آانون الثاني /  يناير21تجارة العالمية، جنيف  سياسي بين االتفاقات متعددة األطراف للبيئة ومنظمة ال  
،  2001، بغلق حسابات الصندوق لعام  ضمن أمور أخرىاجتماع مع مسؤولي مكتب األمم المتحدة في نيروبي للقيام،  •

 . 2002شباط /  فبراير8 –آانون الثاني /   يناير29،  نيروبي
 

مم المتحدة اإلنمائي، قدم المدير العام بيانًا إلى المجلس التنفيذي   استجابة إلى دعوة من المدير المساعد لبرنامج األ    -20
 في نيويورك بشان الصندوق متعدد األطراف،    2002آانون الثاني /  يناير30لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دورة 

سات المحتملة لهذه المقررات  والمقررات األخيرة الصادرة عن اللجنة التنفيذية حول التخطيط االستراتيجي للصندوق والمالب      
 . على عمليات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المستقبل
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 االجتماع التنسيقي

 
 وجرى البحث، ضمن  2002شباط /  فبراير7مع ممثلي الوآاالت المنفذة في ) دعوة المؤتمر (عقد اجتماع تنسيقي  -21

 .  2002 المنفذة وبرامج عملها لعام    للوآاالت2002أمور أخرى ، في إعداد خطط األعمال لعام    
 

 التخطيط لالجتماع السادس والثالثين للجنة التنفيذية  
 

اتصلت األمانة بالوآاالت المنفذة وبحثت معها مختلف اإلجراءات التي يجب أن تّتخذها، واإلجراءات التي يجب أن          -22
لثالثون للجنة التنفيذية إلى جانب اإلجراءات العالقة من تقارير     تّتخذها األمانة بنتيجة المقررات التي اتخذها االجتماع الخامس وا  

 . االجتماعات السابقة للجنة التنفيذية
 

 قيام أمانة الصندوق باستعراض وتحديث قواعد المعلومات والوثائق والمبادئ اإلرشادية التشغيلية    
 

 :مبادئ اإلرشادية التشغيلية التالية استعرضت أمانة الصندوق وقامت بتحديث قواعد المعلومات والوثائق وال      -23
 
  2001آانون األول /    جرد للمشروعات الموافق عليها في ديسمبر   •
  2001آانون األول /    السياسات العامة واإلجراءات والمبادئ اإلرشادية والمعايير في ديسمبر  •
 2001آانون األول /    صحائف موجز للبرامج القطرية في ديسمبر •
 وجز تقارير استكمال المشروعات    صحائف م•
    تحديث موقع أمانة الصندوق في اإلنترنت  •
 

 التحضير الجتماعات اللجنة التنفيذية ولجانها الفرعية 
 

قامت أمانة الصندوق بالترتيبات الجتماعات اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات، واللجنة الفرعية المعنية       -24
وجرى إرسال . ن المالية واالجتماع السادس والثالثين للجنة التنفيذية الذي سيعقد في مونتريال، آندا  بالرصد والتقييم والشؤو 

 .دعوات ووثائق االجتماع إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المكتب والوآاالت المنفذة والمنظمات غير الحكومية      
 
 

------ 


