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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الثامن و الثالثون االجتماع 
 2002وفمبر ن/تشرين الثاني  22-20،روما 

 

 

 

 أنشطة األمانة 

 الصندوق المتعدد األطراف أن تثني بإمتنان على الضيافة السخية من حكومة أيطاليا إذ إسهمت                    تود أمانة  "
 " . أورو في استضافة االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذية في روما  354,731بمبلغ 
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 . للجنة التنفيذية 37تها أمانة الصندوق منذ االجتماع الـ تتضمن هذه الوثيقة ملخصًا لألنشطة التي بذل -1

  من اجتماعات اللجنة التنفيذية37تبليغ مقررات االجتماع الـ 

 ، الذي يتضمن مقررات اللجنة التنفيذية ، تم توزيعه على جميع أطراف بروتوآول                               37أن تقرير االجتماع الـ           -2
 . ريق العامل المفتوح العضوية الذي انعقد مباشرة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للف22مونتريال الذين يحضرون االجتماع الـ 

 والوآاالت الثنائية والوآاالت المنفذة     5أن المقررات المتصلة بالموافقات على المشروعات قد أرسلت إلى بلدان المادة              -3
 .التي يعنيها األمر 

ضايا محددة ، ومشروعات الوثائق التي أعدتها األمانة ، قد أبلغت ،              أن المقررات التي تدعو إلى إبداء تعليقات حول ق          -4
 .آما أشـارت بذلك اللجنة التنفيذية ، إلى أعضاء اللجنة وإلى الوآاالت الثنائية والوآاالت المنفذة حسب متقضى الحال 

 أو أبلغت حسب توجيهيات       أو من الوآاالت المنفذة قد أرسلت        /أن المقررات التي طلبت بعض التدابير من األمانة و              -5
 .اللجنة التنفيذية 

 قد تم تحويلها إلى الوآاالت المنفذة ، أما األنشطة            37أن الموارد التي تغطي تمويل الطلبات المعتمدة في االجتماع الـ              -6
  .5المعتمدة للوآاالت الثنائية فقد استنزلت من إسهامات األطراف التي يعنيها األمر من غير بلدان المادة 

 38التقديمات إلى االجتماع الـ 

استعرضت األمانة وعلقت وأعدت البيانات الالزمة بشأن الوثائق التالية المقدمة من الوآاالت الثنائية والوآاالت                               -7
 :المنفذة 

  لكل من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي ؛2002تعديالت على برنامج عمل  (أ)

  ؛2003برنامج العمل اليونيب لعام  (ب)

 . دوالر أمريكي مليونًا 430.6 مشروعًا استثماريًا وغير استثماري وأنشطة مجموعها حوالي 139 )ج(

 .البرامج القطرية لكل من البانيا وأنغوال وهاييتي و تحديث البرنامج القطري لألردن  )د( 

 : وقامت األمانة بالمهام اآلتية  -8
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 استعراض المشروعات 

 طن  19,707 مشروعًا ونشاطًا ، تشمل خطط إزالة قطاعية ووطنية إلزالة ما مجموعه                        139ة   استعرضت األمان   -9
ODP             ومستوى التمويل المطلوب أن تنظر فيه اللجنة           .  مليون    دوالر أمريكي   430.6 من المواد الخاضعة للرقابة ، قيمتها

فة إلى ذلك قدمت أيضا ثالثة برامج قطرية وتحديث             وباإلضا . دوالر أمريكي   مليون     183 يبلغ    38التنفيذية في االجتماع الـ       
 .واحد لبرنامج قطري 

 تمويل التكنولوجيا غير الداخلة في نطاق الملكية العامة 

 من اللجنة التنفيذية مشروع المبادئ التوجيهية بشأن          40 طلب من األمانة أن تقدم إلى االجتماع الـ            37/62أن المقرر    -10
داخلة في نطاق الملكية العامة ، بعد أن ترد تعليقات من أعضاء اللجنة التنفيذية والمنظمة العالمية                            تمويل التكنولوجيا غير ال     

وطلب المقرر آذلك من األمانة السعي إلى الحصول على مشورة من فريق التكنولوجيا والتقييم                       ) . WIPO(للملكية الفكرية    
أنهاء هذه العملية ووضعت الوثيقة المطلوبة في صورتها النهائية قبل  وقد عجلت األمانة    . االقتصادي بشأن خبرته في هذا الشأن       

  .38الموعد المضروب ، بحيث قدمتها إلى االجتماع الـ 

 تنفيذ إطار التخطيط االستراتيجي للصندوق 

 في سبيل   عقدت أمانة الصندوق اجتماعًا في أوائل سبتمبر مع الوآاالت المنفذة  لمناقشة المنهجيات ولتنسيق الجهود                      -11
 . إعداد خطة إزالة للصندوق تغطي ثالث سنوات ، وإلعادة تصحيح النظام الحالي لتكاليف مساندة الوآاالت وحصص الوآاالت 

قامت األمانة بتنقيح مشروع المبادئ التوجيهية لخطط اإلزالة القطاعية والوطنية القائمة على األداء الفعلي ، وذلك في                    -12
والتنقيح المذآور معروض على االجتماع الـ       . 37/67 ، باتباع عملية ذات خطوتين يقضي بها المقرر           5 تشاور مع بلدان المادة   

38.  

 قطاع اإلنتاج 

  في الصين و   CTC/TCAأتمت األمانة عملية الدعوة إلى تقديم عطاءات للتعاقد بشأن القيام بمراجعات تقنية إلنتاج                  -13
CTC   ات التابعة لمكتب األمم المتحدة بنيروبي على الشرآة المختارة للقيام بتلك المراجعات               وقد وافقت لجنة التعاقد   . في الهند .

 بين مواد التغذية واالستعماالت     CTCوصدر العقد الخاص بالمراجعة الهندية بعد أن قدمت الهند بياناتها بشأن مفردات إنتاج الـ                
 .ن الصين لم تقدم مثل تلك البيانات أما العقد الخاص بالصين فال يزال معلقًا ، حيث أ. األخرى 

 المقدم من األرجنتين وقدمت بيانًا بشأن هذا الموضوع للفريق                   CFCاستعرضت األمانة مشروع إغالق إنتاج الـ              -14
قد أيضا إلى    .  في المكسيك قدم    CFCوالتقرير النهائي بشأن المراجعة التقنية لقطاع إنتاج الـ             . الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج       

 .لفريق الفرعي ا

 ، وآذلك   CFC لبرنامج الصين الخاص بإغالق إنتاج الـ          2003قامت األمانة باستعراض برنامج العمل السنوي لعام           -15
 .استهالك الهالونات /استعرضت تقرير المراجعة المتعلق ببرنامج الصين السنوي عن إنتاج 

 الرصد والتقييم 

 الموظف الكبير المسؤول عن الرصد والتقييم وموظف آبير عن إدارة                            ذهبت إلى الهند بعثة تقييم مكونة من                 -16
وأجرى . المشروعات واثنين من الخبراء االستشاريين ، في سبيل تقييم مشروعات تكييف هواء السيارات والهالونات في الهند                    

 ) .2002مبر  سبت6-1(الفريق مناقشات أيضا مع وزارة البيئة والغابات ومع الشرآات والوآاالت المنفذة 

قام الموظف الكبير المسؤول عن الرصد والتقييم بتجميع تقارير إتمام المشروعات المقدمة من الوآاالت الثنائية                                 -17
والوآاالت المنفذة ، ووضع في صورته النهائية تقرير التقييم بشأن قطاع اإليروصوالت ، وآذلك تقييم مشروعات تكييف هواء                    

 . السيارات في الهند 

  . 2003 للجنة التنفيذية مشروع برنامج العمل الخاص بالرصد والتقييم عن عام 38أعد وقدم إلى االجتماع الـ  -18



UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/2 
 

4 

 اجتماع األطراف في بروتوآول مونتريال 

تقتضي أن تقوم اللجنة التنفيذية بتقديم       )  ، المرفق الخامس     ,UNEP/OzL.Pro9/12(أن صالحيات اللجنة التنفيذية       -19
 للجنة  37 والـ    36 و الـ      35فقد أعدت األمانة تقريرًا يلخص مقررات االجتماعات الـ               . إلى اجتماع األطراف      تقرير سنوي    

 ،  38وسوف يتم تحديث التقرير المذآور فورًا عقب االجتماع الـ           . التنفيذية ، التي انعقدت منذ االجتماع الثالث عشر لألطراف            
  .14 ويجرى توزيعه على األطراف في اجتماعها الـ

 آلية سعر الصرف الثابت 

واصلت األمانة تعاونها الوثيق مع أمين الخزانة ومع الخبير االستشاري الذي أعد الدراسة حول آلية سعر الصرف                           -20
 . لألطراف ، من خالل أمانة األوزون 14السابـق ، بقصد وضع تلك الدراسة في صورتها النهائية لتقديمها إلى االجتماع الـ 

 عالمية بشأن التنمية المستدامة القمة ال

) 37/1المقرر (قامت األمانة بمزيد من استكشاف إمكانية مواصلة مشارآتها في القمـة العالمية بشأن التنمية المستدامة         -21
 .غير أن الحدث الجانبي المتعلق بتلك القمة تم إلغاؤه 

 وثائق وورقات تتعلق بالسياسة العامة ، أعدتها أمانة الصندوق 

 : للنظر فيها ، توجد الوثائق اآلتية من إعداد أمانة الصندوق 38من الوثائق المقدمة إلى االجتماع الـ  -22

 جدول األعمال المؤقت للجنة التنفيذية  •

 أنشطة األمانة  •

 .جداول األعمال المؤقتة والمشروحة للجنتين الفرعيتين للرصد والتقييم والمالية واستعراض المشروعات  •

 ؛) ج (37/5متابعة للمقرر : ييم مشروعات تكييف هواء السيارات في الهند تقرير تق •

  35/8 و 26/11متابعة للمقررين : تقرير مجمع عن إتمام المشروعات  •

 2003مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  •

 التأخيرات في تنفيذ المشروعات  •

 أرصدة المشروعات  •

 ؛))ح(37/8المقرر  (إلغاء المشروعات في ضوء إمتثال البلدان •

 ؛2003الميزانية المقترحة ألمانة الصندوق ، لعام  •

 نظرة عامة إلى القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات؛ •

 ؛38أوراق تقييم المشروعات وتعليقات وتوصيات عن جميع المشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع الـ  •

 ؛37/52متابعة للمقرر : طاق الملكية العامة تمويل التكنولوجيا غير الداخلة في ن •

 ؛)) أ(37/70المقرر (خطط إدارة التبريد وخطط إدارة اإلزالة الختامية  •
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 القطاعية والوطنية القائمة على أساس األداء الفعلي         ODSالمبادئ التوجيهية المنقحة إلعداد وتنفيذ وإدارة خطط إزالة الـ             •
 37/67متابعة للمقرر : 

 ؛)) ب(37/68المقرر ( ، للصندوق المتعدد األطراف 2005 � 2003للفترة خطة اإلزالة  •

 تكاليف المساندة اإلدارية وحصص الوآاالت ؛ •

 مؤشرات األداء ؛ •

 تعليقات على البرامج القطرية لكل من ألبانيا وأنغوال وهاييتي ، وتحديث البرنامج القطري لألردن ؛ •

  لألطراف في بروتوآول مونتريال ؛14 الـ مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع •

 ؛)) د(35/61المقرر (تقرير عن الورشة التقنية المعنية باإلقراض الميسر  •

 )) .ب(37/1المقرر (إطار الستراتيجية إعالمية للصندوق المتعدد األطراف  �

 االجتماعات التي تم حضورها والبعثات التي جرى القيام بها 

،  L�Esterelب عليها هذا التقرير شارآت األمانة في ورشة تقنية بشأن االقراض الميسر في                خالل الفترة التي ينسح    -23
  .2002 يوليه 22بكندا يوم 

 بعثات مدير الصندوق 

 )2002 سبتمبر 17 � 14: (مصر 

ة مجموعات  جرت هذه البعثة مع رئيس اللجنة التنفيذية لمقابلة وزير البيئة وغيره من آبار موظفي الحكومة ولمخاطب                   -24
وعقد اجتماع  . مختارة من الصناعة والحكومة واألآاديميات بمناسبة يوم األوزون ، في حلقة دراسية نظمتها جامعة القاهرة                         

 .وجرى زيارة  لموقع مشروع للتدليل على استعماالت بروميد الميثيل . آذلك مع الممثل المقيم لليوئنديبي 

 )2002  سبتمبر 19 � 18( فرنسا 

إدارة التكنولوجيا والصناعة    ( دعا إليها اليونيب       CAPرك مدير الصندوق في مشاورة غير رسمية بشأن برنامج               شا -25
وقد سبق هذا االجتماع لقاء مدته يوم واحد للتفكير بشأن االمتثال ، قام بتنظيمه               .  سبتمبر ، في باريس      20 � 19في  ) واالقتصاد

جتماعين آذلك رئيس ونائب الرئيس وآذلك أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلون عن               وحضر اال . األمين التنفيذي ألمانة األوزون      
 . الوآاالت المنفذة 

 )2002 أآتوبر 9 � 7( اليابان 

 : زار مدير الصندوق مع الرئيس ونائب الرئيس للجنة التنفيذية اليابان للقيام باألنشطة اآلتية  -26

 زارة ؛زيارة مجاملة لوزير البيئة وآبار موظفي الو •

 زيارة مجاملة لنائب الوزير الرئيسي في وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ؛ •

 لقاءات مع المدير العام إلدارة التعاون المتعدد األطراف في وزارة الشؤون الخارجية ، وغيره من آبار الموظفين؛ •

 لقاء مع عضوين من مجلس النواب ؛ •



UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/2 
 

6 

 باني لحماية طبقة األوزون ؛لقاء مع األمين العام للمؤتمر الصناعي اليا •

 لقاءات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ؛ •

االستراتيجية الدولية بشأن حماية طبقة األوزون ودور الصندوق المتعدد األطراف               "مشارآة في حلقة دراسات عن          •
متها وزارة الشؤون   ، في معهد الدراسات المتقدمة التابع لجامعة األمم المتحدة ، وهي حلقة نظ               " لبروتوآول مونتريال 

وافتتح الحلقة مدير الجامعة ونائب رئيس اللجنة              . الخارجية في تعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة                   
 .التنفيذية ، وحضرها أساتذة الجامعة والباحثون والخبراء ووسطاء األعالم والخبراء في المنظمات التي يعنيها األمر 

 ، من األجهزة الزائدة عن       ODSدة التدوير تستعمل تكنولوجيا مستدامة الستصالح الـ         قامت البعثة بزيارة مرفق إلعا      •
 .الحاجة ويقوم بإعادة تدوير الفلزات والبالستيكات وغير ذلك 

 )2002  أآتوبر 18 � 10: ( الصين 

 ؛ )وهو اختصار يعني وآالة الدولة لحماية البيئة) (SEPAوآالة (لقاءات مع وزير ونائب وزير البيئة  •

 SEPAلقاءات مع مدير وموظفي مكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوآالة  •

 Lang Fangزيارة للحقل الصناعي  •

زيارة لمنشأة في مدينة دليان ، التي نالت مساعدة جزئية من خالل استراتيجية قطاع الهالـونات المعتمدة للصين ،                                •
 ؛) مع رئيس اللجنة التنفيذية (دويرها من المصانع من منتجات معاد ت1211إلنتاج بديل فعال للهالون 

 ؛)مع رئيس اللجنة التنفيذية (حضر اجتماع مجلس المرفق العالمي للبيئة  •

 أدلى ببيان أمام الجمعية الثانية للمرفق العالمي للبيئة ، بشأن الصندوق المتعدد األطراف ؛ •

 ".المرفق العالمي للبيئة وحماية البيئة في الصين "شارك في ورشة نظمتها وزارة البيئة ووزارة المالية بشأن  •

 مناقشات مع ممثلي الجمعية الصينية لإلجهزة الكهربائية للمنازل ، ومع جمعيات صناعية أخرى ؛ •

 في التبريد المنزلي في      ODSبشأن خطة إزالة الـ      ) SEPA(مناقشات مع مدير مكتب التعاون االقتصادي الخارجي           •
 .صنيع الصين ، وخطة عوامل الت

 موظفو األمانة 

 بوصفها المسؤولة الجديدة عن إدارة            2002 سبتمبر     13انضمت السيدة جوليا ديرنغ ، إلى أمانة الصندوق يوم                       -27
 .المعلومات 

 38التخطيط الجتماع اللجنة التنفيذية الـ 

األمانة نتيجة للمقررات الصادرة في     اتصلت األمانة وناقشت مع الوآاالت المنفذة التدابير المختلفة المطلوبة منهم ومن             -28
 . للجنة التنفيذية وآذلك التدابير التي ال يزال مطلوبًا تنفيذها ، التي تقضي بها االجتماعات السابقة للجنة التنفيذية 37االجتماع الـ 

 اإلعداد الجتماعات اللجنة التنفيذية ولجانها الفرعية 

ضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المكتب ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ                   أرسلت آتابات دعوة ووثائق االجتماع ألع           -29
 .وأمانة األوزون والوآاالت المنفذة والمنظمات غير الحكومية 
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بناء على دعوة من حكومة أيطاليا قامت أمانة الصندوق بتدبير عقد اجتماعات اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات      -30
 بروما   triaدوالر أمريكي Palazzo Confid للجنة التنفيذية في        38قييم والمالية واالجتماع الـ        واللجنة الفرعية للرصد والت     

 .أيطاليا 

 9 إلى    5سافرت إلى روما مسؤولة اإلدارة وإدارة شؤون الصندوق من              ) logistics(بقصد تنظيم األنشطة الَسوقية        -31
 . للجنة التنفيذية 38لتحضير لالجتماع الـ  وقابلت المسؤولين بوزارة البيئة واألراضي ل2002أآتوبر 

 استعراض وتحديث قواعد البيانات والوثائق والمبادئ التوجيهية التشغيلية بأمانة الصندوق 

 :قامت أمانة الصندوق باستعراض وتحديث قواعد البيانات والوثائق والمبادئ التوجيهية التشغيلية اآلتية  -32

 ؛2002تى يوليه قائمة جرد المشروعات المعتمدة ح •

 ؛2002السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمعايير حتى يوليه  •

 ؛2002ورقات الموجز للبرامج القطرية ، حتى يوليه  •

 ورقات الموجز لتقارير إتمام المشروعات ؛ •

 .وثائق وتقارير االجتماعات التي أضيفت إلى وب سايت أمانة الصندوق  �

----- 


