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  مقّدمــــــة
  

  د األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایرإن شروط التكليف المسندة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدّ   .1
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/9/12 إلى اجتماع  يقضي بأن) الخامس المرفق ً تقّدم اللجنة التنفيذية تقريراً سنويا

والتقرير الحالي الذي يغطي األنشطة التي قامت بھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع السادس عشر . األطراف 
ً . اك الطلب لألطراف مقّدم تنفيذاً لذ ،  XVI/36، أُعّد استجابة للمقّرر ) ھو المرفق األول(ويتضّمن التقرير مرفقا

لآللية المالية لبروتوكول مونتلایر ، التي  2004وفيه تقرير تقييم للتوصيات الواردة في االستعراض والتقييم لعام 
 حول االجراءات المتخذة لترقية اآللية المالية X/31تحّل مكان المرفق في التقارير السابقة ، المعّدة تنفيذاً للمقّرر 

   .لالجتماع العاشر لألطراف

ديسمبر / كانون األول 3نوفمبر إلى / تشرين الثاني 29خالل الفترة التي يشملھا ھذا التقرير ُعقد في براغ من  .2
الخامس واألربعون والسادس  ، االجتماع الرابع واألربعون للجنة التنفيذية ، وُعقدت في مونتلایر االجتماعات 2004

يوليه / تموز 8إلى  4، ومن  2005أبريل / نيسان 8إلى  4واألربعون والسابع واألربعون ، على التوالي من 
ق ــوتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية ھذه واردة في الوثائ.  2005نوفمبر / تشرين الثاني 25إلى  21، ومن 2005

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73 و 1ب ـــتصويوال ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55  و
UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/47  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/47/- .  

ً للمقّرر   .3 لالجتماع الخامس عشر لألطراف ، حضر اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع واألربعين  XV/46وفقا
ً للرئيس(كّل من النمسا  رلندا الشمالية ين ، المملكة المتحدة لبريطانيا وإ، بلجيكا ، كندا ، ھنغاريا ، اليابا) نائبا

  ،من بروتوكول مونتلایر 5من المادة  1والواليات المتحدة األميركية ، ممثلة األطراف غير العاملة بموجب الفقرة 
ً (وكّل من األرجنتين  ، بنغالديش ، الصين ، كوبا ، جمھورية إيران اإلسالمّية ، موريشيوس والنيجير ، ) رئيسا

  . 5من المادة  1ممثلة األطراف العاملة بموجب الفقرة 

ً للمقّرر   .4 لالجتماع السادس عشر لألطراف ، حضر اجتماعات اللجنة التنفيذية الخامس  XVI/43وفقا
ً (واألربعين والسادس واألربعين والسابع واألربعين كّل من النمسا  كية ، ي، بلجيكا ، كندا ، الجمھورية التش) رئيسا

رلندا الشمالية ، والواليات المتحدة األمريكية ، ممثلة األطراف غير العاملة ين ، المملكة المتحدة لبريطانيا وإاليابا
السورية  من بروتوكول مونتلایر ، والبرازيل ، كوبا ، النيجير ، الجمھورية العربية 5من المادة  1بموجب الفقرة 

ً للرئيس( ً ، وزامبيا ،  ممثلة األطراف العاملة بموجب الفقرة ، جمھورية يوغسالفيا  ند، تايل) نائبا  1ومقدونيا سابقا
  . 5من المادة 

مع السيد بول ) األرجنتين( Marcia Levaggiترأست االجتماع الرابع واألربعين السيدة مارسيا ليفادجي  .5
ن والسادس وقد ترأس االجتماعات الخامس واألربعي. بصفة نائب رئيس ) النمسا( Paul Krajnikكراجنيك 

الجمھورية ( Khaled Klaly، مع الّسيد خالد قاللي ) النمسا(واألربعين والسابع واألربعين السيد بول كراجنيك 
مديرة الصندوق بمھمة األمين  Maria Nolanقامت السيدة ماريا نوالن و .بصفة نائب رئيس ) العربية السورية
  .لھذه االجتماعات

  

  

  شؤون إجرائية –ألف 
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  نة التنفيذيةعمل اللج

ً للمقرر الصادر في اإلجتماع  .6 وجرى . الواحد واألربعين عملت اللجنة التنفيذية بدون اللجان الفرعية وفقا
الرابع إدخال نظام جديد على سبيل التجربة لفترة سنة وُطلب إلى األمانة تقديم تقرير عن عملھا إلى اإلجتماع 

، قررت مواصلة اإلجتماع في جلسة عامة وطلبت إلى رابع واألربعينال وفي اجتماع اللجنة التنفيذية .واألربعين
المالية لخفض عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية ضمنيات األمانة إعداد وثيقة تجمع آراء أعضاء اللجنة التنفيذية حول ال

ً  وفي إجتماعھا الخامس واألربعين. وإعداد إجراء ما بين الدورات الضمنيات المالية  تفّحصت اللجنة التنفيذية أيضا
جتماع ثالث إلبشأن تخفيض عدد االجتماعات ، وقّررت ، على ضوء ثقل حجم العمل المتواصل ، أن تستّمر في ا

 ً أيضاً في المقترحات إلنشاء إجراء الموافقة في ما بين الدورات ولكنھا قررت أن  46ونظر اإلجتماع . مّرات سنويا
  .ميسنختنظر في ھذه المسألة في إجتماعھا ال

  الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج

ً (إن الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج المكّون من بنغالديش ، كندا   .7 ، الصين ، كوبا ، اليابان ، ) رئيسا
ً على يموريشيوس، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإ رلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية ، عقد اجتماعا

ً للمقّرر  .ابع واألربعين ھامش االجتماع الر أعادت اللجنة التنفيذية تكوين الفريق الفرعي في اجتماعھا  45/1وفقا
ً (الخامس واألربعين ، بعضوية البرازيل ، كندا  ، المملكة لندالجمھورية العربية السورية ، تاي، اليابان ، ) رئيسا

ً على رلندا الشمالية ، والواليات المتيالمتحدة لبريطانيا العظمى وإ حدة األمريكية ، وقد عقد الفريق الفرعي اجتماعا
  .ھامش اجتماعات اللجنة التنفيذية الخامس واألربعين والسادس واألربعين والسابع واألربعين للجنة التنفيذية 

 

  الشؤون المالية –باء 

  حالة المساھمات والمصروفات

الصندوق المتعّدد األطراف ، شامالً الفوائد كان مجموع إيرادات  ]2005أكتوبر / تشرين األول 17[حتى   .8
وبلغ مجموع األموال المصروفة ،  ]دوالر أمريكي  2.015.948.351 [واإلسھامات الثنائية واإليرادات المتنّوعة

 2005 ]أكتوبر/ تشرين األول[والرصيد المتاح في  ]دوالر أمريكي  1.865.247.142 [شامالً المبالغ االحتياطية 
  . ]دوالر أمريكي 115.418.095 [ بلغ بالتالي

  :إن التوزيع السنوي لإلسھامات مقابل المبالغ المتعّھد بھا ھو كاآلتي   .9

  1الجدول 

المبالغ المتعّھد / المتأخرات
بھا غير المسّددة دوالر 

 أمريكي

  إجمالي الدفعات 
 دوالر أمريكي

 اإلسھامات المتعّھد بھا
 السنة دوالر أمريكي

[24,570,102] [210,359,139] [234,929,241] [1993 – 1991] 

[31,376,278] [393,465,069] [424,841,347] [1996 – 1994] 

[43,084,019] [429.482,990] [472,567,009] [1999 – 1997] 
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[10,886,230] [429,113,771] [440,000,001] [2002 – 2000] 

[71,173,830] 402,826,173][ [474,000,001] [2005 – 2003] 

[181,090,459] [1,865,247,142] [2,046,337,599]  :المجموع
 

 2005 ]أكتوبر / تشرين األول 17 [بتاريخ : ملحوظة 

   اإلسھامات المتأخرة

  ،2005-1991بلغ مجموع اإلسھامات المتأخرة المتراكمة لفترة  ]2005أكتوبر / تشرين األول[بتاريخ   .10
متعلّق ببلدان  ]دوالر أمريكي 103.746.599 [ومن ھذا المجموع ثّمة مبلغ .  ]دوالر أمريكي 181.090.458 [

متعلّق ببلدان غير البلدان ذات اقتصاد في  ]دوالر أمريكي 77.343.860 [ذات اقتصاد في مرحلة انتقالية ، ومبلغ 
  .]دوالر أمريكي 63.173.932 [ 2005وبلغت اإلسھامات غير المسّددة لعام . مرحلة انتقالية 

   اإلسھامات الثنائية

اللجنة التنفيذية على طلبات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، إسبانيا،  وافقتتقديم التقرير خالل فترة   .11
  السويد، سويسرا والواليات المتحدة األمريكية بأن ُيعلى لحساب المساعدة الثنائية مبلغ

يمّثل  ]دوالر أمريكي 98.869.940 [وبذلك يصبح مجموع التعاون الثنائي .  ]دوالر أمريكي 18.190.399 [
وتشكيلة المشروعات الثنائية المعتمدة تشمل أموراً منھا تحديثات خطط . بالمئة من المبالغ المعتمدة  ] 5.3 [ابة قر

؛  CFC؛ وخطط إدارة اإلزالة الوطنية لمواّد  CFCإدارة غازات التبريد؛ وخطط إدارة اإلزالة الختامية لمواّد 
من قطاع خدمة  CFCفدة لألوزون ؛ وخطط إزالة مواّد ؛ وخطط إزالة المواّد المستن CTCوخطط إزالة ماّدة 

والھالونات ؛ وإعداد مشروع لخطة اإلزالة الختامية ؛ وخطط  CFC  ،CTCالتبريد ؛ وخطة إزالة معّجلة لمواّد 
  .إزالة لبروميد الميثيل

  قضايا متعلّقة باإلسھامات

  تسديد الدول المانحة في األوقات المحّددة

د الدول المانحة في األوقات المحّددة ، في كافة االجتماعات خالل الفترة التي يغطيھا ھذا تّمت معالجة تسدي  .12
ً من الرئاسة أن توّجه رسائل إلى الدول المانحة التي لديھا . التقرير وطلب االجتماع الخامس واألربعون أيضا

وبمساعدة األمانة . فيه تنفيذ التزاماتھا ، لتسألھا عن الوقت الذي يتسنى لھا 2004إسھامات متأخّرة ، حتى نھاية عام 
، أو لسنوات سابقة، تحّثھا على تسديد 2004بلداً لم تسّدد إسھامات لعام  13ُوّجھت في وقت الحق رسالة إلى 

  .دفعاتھا

  أذونات الصرف

بشكل في االجتماع الخامس واألربعين استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير عن نسبة اإلسھامات المسّددة   .13
ومع أنَّ بعض الوكاالت المنفذة تقبل بأذونات الصرف، تفّضل وكاالت أخرى أن يحتفظ بھا أمين . أذونات صرف

ً ببعض التأخيرات في تحويل األموال  من . الخزانة وأن يعمد على قبضھا حسب الحاجة وھذا األمر تسّبب أحيانا
أن يوّزع على "طلبت اللجنة التنفيذية من أمين الخزانة  45/59وفي مقّررھا . أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/60 
Annex I 

 

4 

األمانة والوكاالت المنفذة قبل كل اجتماع للجنة التنفيذية سجالً يحّدد مواعيد تحويل وتلّقي وصرف أذونات 
  ".الصرف

  آلية سعر الصرف الثابت

ابت في كل من اجتماعاتھا استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقارير عن خسائر ومكاسب آلية سعر الصرف الث  .14
أسفرت آلية سعر الصرف  ]2005أكتوبر / تشرين األول 17 [وحتى تاريخ . خالل الفترة التي يغطيھا ھذا التقرير
  . ]دوالر أمريكي [7.454.722الثابت عن مكاسب للصندوق قدرھا 

  حسابات الصندوق المتعّدد األطراف

  2003حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام 

ً بحسابات   .15 مراجعة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/65 [ 2003أخذ االجتماع الرابع واألربعون علما
وقّررت المضي في طريقتھا بتسجيل أي تغييرات تعلنھا الوكاالت المنفذة إلنفاق فترة سابقة كجزء من  ]1رقم 

ن اتفاقيات الوكاالت المنفذة لمعالجة وقد أُعلم أمين الخزانة بمراجعة المظاھر المناسبة م. عمليات الفترة الجارية
وفي االجتماع . قضية التسليفات النقدية الممنوحة في وقت ال تكون فيه التسليفات السابقة قد ُطلبت بعد بطريقة كاملة

ً ، بأن دور أمين الخزانة بالنسبة للتسليفات النقدية، مقتصر على  الخامس واألربعين أوضح أمين الخزانة أيضا
  .الصافيةالتحويالت 

  2004حسابات عام 

وأخذت علماً بأن  2004في اجتماعھا السادس واألربعين أخذت اللجنة التنفيذية علماً بالحسابات المؤقتة لعام   .16
بالنسبة للصرف المتأخر ألذونات الصرف طلبت اللجنة  .الحسابات النھائية ستقّدم إلى االجتماع السابع واألربعين

انة، في اجتماعھا الرابع واألربعين أن ُيجري التسويات الضرورية ليضمن أن األموال الكافية التنفيذية من أمين الخز
  .ستكون متوافرة للوكاالت المنفذة لتغطية االعتمادات التي أقّرتھا اللجنة التنفيذية

  2004و 2003و  2002تسويات حسابات 

زانة والوكاالت المنفذة واألمانة حلقة عمل حول طالب االجتماع الرابع واألربعون أيضاً بأن يعقد أمين الخ  .17
وقد . المصطلحات واإلجراءات الشائعة بالنسبة لتسوية الحسابات ، وأن يوضح استعمال الشروط واإلجراءات 

رفعت األمانة تقرير حلقة العمل حول االصطالحات واإلجراءات الشائعة إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس 
في اجتماعھا الخامس واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية في و ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/50(واألربعين 

تقرير حلقة العمل وطالبت بإجراء مزيد من العمل لتتميم الوصف المفّصل لإلجراءات، ولألدوار والمسؤوليات 
ر مشروعات االتفاقات بين الوكاالت وفي ھذا السياق طالبت اللجنة التنفيذية بأن ُتَحضَّ . المتعلّقة بتسوية الحسابات

وطالبت اللجنة أيضاً بأن ُتّعد األمانة وثيقة معلومات . المنفذة وأمين الخزانة لتستعرضھا وتوافق عليھا اللجنة التنفيذية
قّدمت األمانة مشروع نّص االتفاقات بين  .تتعلق بالممارسات واإلجراءات الداخلية، لالجتماع السادس واألربعين

  .الخزانة والوكاالت المنفذة، إلى االجتماع السادس واألربعين، ووافقت اللجنة التنفيذية على نّص االتفاقاتأمين 

  2007و  2006، 2005ميزانية ألمانة الصندوق المتعّدد األطراف لألعوام 

 2005لعاَمي نظر االجتماع الرابع واألربعون في الميزانيات المراجعة ألمانة الصندوق المتعّدد األطراف   .18
وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية الميزانية المراجعة لعام . 2007، وفي الميزانية المقترحة لمكّون األجور لعام 2006و 

دوالر  2.563.624ومجموعھا  2006دوالر أمريكي، والميزانية المراجعة لعام  3.867.547، بمبلغ 2005
  .دوالر أمريكي 2.676.214الميزانية بمبلغ  في 2007أمريكي، وفي مكّون األجور المقترح لعام 
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المراجَعتين ألمانة الصندوق المتعّدد  2007و 2006نظر االجتماع السابع واألربعون في ميزانّيَتي   .19
وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية الميزانية . 2008األطراف، وفي الميزانية المقترحة من أجل مكّون األجور لعام 

دوالر أمريكي، __ المراجعة ومجموعھا  2007دوالر أمريكي، وميزانية  __بمبلغ قدره  2006المراجعة لعام 
  .دوالر أمريكي __بمبلغ قدره  2008في ميزانية  وفي مكّون األجور المقترح

  تخطيط األعمال وإدارة الموارد –جيم 

  للصندوق المتعّدد األطراف 2004تنفيذ خطة أعمال 

عين لحظت اللجنة التنفيذية التقرير عن األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ خطة في اجتماعھا الرابع واألرب  .20
الذي استعرض ) 1والضميمة  NEP/OzL.Pro/ExCom/44/5(للصندوق المتعّدد األطراف  2004أعمال 

ابقة على ضوء التقديمات إلى االجتماع الرابع واألربعين والموافقات الس 2004األوضاع القائمة لتنفيذ خطط أعمال 
  .في االجتماعين الثاني واألربعين والثالث واألربعين

  

  للصندوق المتعّدد األطراف 2007-2005خطط أعمال 

  ال الصندوق المتعّدد األطرافـة في خطط أعمــفي اجتماعھا الخامس واألربعين نظرت اللجنة التنفيذي  .21
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/5 (المنفذة األربع  ّون من خطط أعمال الوكاالتـالذي تك  
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/7  و ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/8  و ،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/9  و1، والتصويب ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/10 ( وفي خطط ،
،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/6(، التي لديھا برامج تعاون ثنائي 5أعمال البلدان من غير بلدان المادة 

ً قدره و). 1والتصويب  مليون دوالر أمريكي بشكل مشروعات وأنشطة لعام  244.5قد غّطت الخطط مجموعا
وحّثت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية والمنفذة على زيادة جھودھا من أجل تنفيذ المشروعات الموافق عليھا . 2005
  .2005من استھالك وإنتاج المواّد المراقبة عام  ODPطن  96,734إلزالة 

في اجتماعھا الخامس واألربعين قّررت اللجنة التنفيذية أّنه يمكن إدراج الدراسات االستطالعية لمواّد   .22
HCFC  في خطط األعمال، مع التفّھم بأن ھدف الدراسات االستطالعية ھو تمكين اللجنة التنفيذية من تحديد مستوى

ل HCFCإجمالي وطني مؤّھل الستھالك مواّد  وفي االجتماع الخامس . المقترحات بموجبھا ، التي سوف ُتَموَّ
واألربعين قّررت اللجنة التنفيذية أيضاً المحافظة على استراتيجيات أجھزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات في 

  .البلدان التي ليس لديھا أھلية متبّقية للتمويل 

  مشروعات تبريد المباني

لألطراف ، أن تنشئ  XVI/13للجنة التنفيذية على ضوء المقّرر في اجتماعھا الخامس واألربعين قّررت ا  .23
نظرت اللجنة التنفيذية في  .2005مليون دوالر أمريكي لقطاع تبريد المباني لعام  15.2نافذة تمويل مجموعھا 

غي اجتماعھا السادس واألربعين في دراسة عن المعايير والمنھجيات لمشروعات التدليل لتبريد المباني، التي ينب
  الجتماع األطراف السادس عشر XVI/13إعدادھا بمقتضى المقّرر 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/37  ( واستناداً إلى مناقشات قّررت اللجنة التنفيذية استعمال نافذة التمويل بمبلغ
أن اللجنة مليون دوالر أمريكي، لمزيد من مشروعات التدليل في القطاع الفرعي لتبريد المباني، مع التفّھم ب 15.2

وسيجري تطبيق عدد من الشروط للمشروعات . التنفيذية لن توافق على تمويل إضافي لبديل تبريد المباني
ً إلزالة المواّد المستنفدة لألوزون؛ أن : االستثمارية، مثالً  ينبغي أن تكون البلدان المعنّية قد سّنت وأّنھا تطّبق قانونا
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دوالر أمريكي؛ و، حيث أّنه قد قُّدر  1.000.000د األطراف لبلد ما تكون المنحة القصوى من الصندوق المتعدّ 
كالبرامج الوطنية أو صندوق البيئة (للمشروعات أن تستعمل موارد مالية من خارج الصندوق المتعّدد األطراف 

فقة من جانب ، يجب تحديد مصداقية ھذه الموارد المالية لدى تقديم المشروع للموا)العالمّية أو غيرھا من المصادر
  .اللجنة التنفيذية

وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إلعداد مشروعات تبريد مباني تقوم به الوكاالت المتعّددة األطراف   .24
وُيتوقّع أن يغطي ھذا التمويل مقترحات مشروعات المنھجيات والتدليل، وأن ُتمنح األولوية بمقتضى عدد من . المنفذة

ً من برنامج . دف تسھيل عملّية اللجنة التنفيذية في اتخاذ المقّرراتالمعايير المحّددة بھ وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا
أن ُيقّدم مقترحاً بمشروع إعالم شامل يغطي المعلومات المناسبة لتبريد المباني من، بما ) يونيب(األمم المتحدة للبيئة 

  .الخبرة المكتسبة في مشروعات التدليل، بصورة إجماليةفي ذلك أنشطة النشر والتوعية، التي سيكون لھا ھدف نشر 

  2005حالة تنفيذ خطة أعمال 

  2005في اجتماعھا السادس واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية في تقرير عن حالة تنفيذ خطط أعمال   .25
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/5  م إ)1، والضميمة لى ، ولحظت ببعض القلق عدد المقترحات التي سُتقدَّ

مليون دوالر أمريكي باق للتقديم من أجل األنشطة في خطط أعمال  133االجتماع السابع واألربعين، وأنَّ مبلغ 
 2005وحّثت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف التي لديھا مشروعات في خطط أعمال . 2005

على تقديم تلك المشروعات إلى االجتماع السابع  لبلدان خاضعة لمقّررات اجتماع األطراف حول االمتثال،
ً للجدول المتعلّق بالمشروعات في كافة . واألربعين ً تفسيريا ً من األمانة أن ُتدخل قسما وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا

نفيذية في اجتماعھا السابع واألربعين راجعت اللجنة الت. التقارير القادمة حول البلدان الخاضعة لمقّررات االمتثال
على ضوء )  UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/5( 2005حالة تنفيذ خطة أعمال الصندوق المتعّدد األطراف لعام 

التقديمات التي ُرفعت إلى االجتماع السابع واألربعين، واالعتمادات السابقة في االجتماَعين الخامس واأل ربعين 
  . ]والسادس واألربعين

  2005و  2004برامج عمل 

للوكاالت المنفذة ،  2004الجتماع الرابع واألربعون على التعديالت التي أُدخلت على برامج عمل وافق ا  .26
ووافقت االجتماعات الخامس واألربعون . التي تخضع لعدد من المعايير والتعليقات المتعلّقة بالمشروعات اإلفرادية

، 2005على برامج عمل الوكاالت المنفذة لعام والسادس واألربعون والسابع واألربعون على التعديالت التي أُدخلت 
  .التي تخضع لعدد من المعايير والتعليقات المتعلقة بالمشروعات اإلفرادية

  األرصدة وتوافر الموارد

جرت مناقشة مسائل تمويل المشروعات وتكاليف المساندة المرتجعة من مشروعات متّممة أو ملغاة، في   .27
  .، وأخذت اللجنة علماً بالمبالغ التي أعادتھا الوكاالتديم التقريرتقكافة االجتماعات خالل فترة 

  .]2008 – 2006 [و  2007 – 2005: خطط أعمال منزلجة لإلزالة على مدى ثالث سنوات

. 2007 – 2005في اجتماعھا الرابع واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية في خطة نموذجية محّدثة للسنوات   .28
فيذية الخطة النموذجية كدليل َمرن لتخطيط الموارد إلزالة المواّد المستنفدة لألوزون المؤھلة، واعتمدت اللجنة التن

لفترة السنوات الثالث الموازية، وطلبت من األمانة أن تقّدم خطة أعمال منزلجة لإلزالة على مدى ثالث سنوات 
ابع واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية في في اجتماعھا الس [ .، لالجتماع السابع واألربعين2008 – 2006للسنوات 

  .]2008 – 2006خطة نموذجّية محّدثة للسنوات 
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  نافذة تمويل للتعجيل في اإلزالة والحفاظ على قّوة الدفع

قّررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع واألربعين أن الحاجة إلى نافذة تمويل خاّصة لإلزالة المعّجلة،   .28
ى توافر التمويالت المتبقّية بعد النظر في التمويل المطلوب للمشروعات من أجل تحقيق احتياجات ستكون مرتكزة عل

  .االمتثال

  إنجاز الصندوق –دال 

  مجموع المواّد المستنفدة لألوزون التي أُزيلت

ً  4,895تّمت الموافقة على  1991منذ العام   .30 ً ونشاطا لةباستثناء المشروعات الملغاة أو الم(مشروعا ، )حوَّ
ً للتوزيع الجغرافي التالي ً تّمت الموافقة عليھا لبلدان في آسيا ومنطقة الھادي؛  2,227: وقا ً ونشاطا  1309مشروعا

لتغطية  266لبلدان في أوروبا و 263لبلدان في أفريقيا،  1030لبلدان في أمريكا الالتينية والمنطقة الكاريبية؛ 
المواد المستنفدة لألوزون التي ينبغي إزالتھا لدى تنفيذ كافة ھذه  من ODPطن  329,240ومن مجموع . إجمالية

. 2004من المواّد المستنفدة لألوزون سبق وأُزيلت مع نھاية العام  ODPطن  244,397المشروعات، ثّمة مجموع 
  :أدناه  2والتوزيع القطاعي لھذه اإلزالة مدرج في الجدول 

  2الجدول 
  

 ODPأطنان 
  المزالة

الموافق  ODPأطنان 
 القطاع  عليھا

 استھالك   
أيروصوالت [25,717.0]  [24,923.8]
 رغاوى [63,968.0]  [57,773.1]
 تبخير [4,703.5]  [1,872.1]  
ھالونات [38,487.9]  [36,048.6]
قطاعات عّدة [670.0]  [454.6]     
توّسع زراعة التبغ [1,230.0]  [1,074.0]  
 عامل تصنيع [5,770.3]  [1,134.3]  

  إنتاج -    -
 تبريد [42,011.5]  [35,908.9]  
  مذيبات  [6,800.6]  [4,899.6]    
        مواّد تعقيم [55.0]  [30.7]         
  خطة إزالة [21,914.7]  [5,477.2]   
     متعّدد [660.5]  [204.1]      
مجموع االستھالك [211,988.9]  [169,800.9]

 إنتاج    
   CFCمواّد  [50,236.6]  [32,363.6]  
     ھالونات [1,200.0]  [1,200.0]     
      CTCماّدة  [25,466.0]  [9,295.0]     

        [[500.0]  [500.0] 
مواّد متعّددة مستنفدة لألوزون

          
  TCAمادة  [33.8]    -

   مجموع اإلنتاج* [77,436.4]  [43,358.6]   
ولة*       .باستثناء المشروعات الملغاة أو المحَّ
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  التمويل والصرف

إلنجاز ھذه اإلزالة ولتنفيذ  1991إن مجموع األموال التي صادقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام   .31
دوالر  1.674.302.202ارية، يبلغ المشروعات االستثمارية الجارية وكافة المشروعات واألنشطة غير االستثم

ومن مجموع أموال المشروعات المعتمدة فإن . دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوكالة 180.830.541أمريكي زائد 
  :أدناه 3المبالغ المخّصّصة لكّل من الوكاالت المنفذة والثنائية، والتي صرفتھا ھذه الوكاالت، مبّينة في الجدول 

  3الجدول 
  

بالدوالر مصروفات 
 )2(األمريكي 

مبالغ مصادق عليھا بالدوالر 
 الوكالة )1(األمريكي 

  يوئنديبي [485,650,501] [368,747,397]
  يونيب [97,879,748]   [72,914,862]

  يونيدو [412,167,406] [311,661,847]
  البنك الدولي [760,614,779] [575,076,601]
  يةثنائ [98,961,137] [52,874,107]

 المجموع [1,855,273,571] [1,381,274,814]
  ]2005نوفمبر / تشرين الثاني 1بتاريخ  [  )1(
  2004ديسمبر / كانون األول 31بتاريخ  )2(

  -  2004أكتوبر / تشرين األول(تقديم التقرير المشروعات واألنشطة المعتمدة خالل فترة 
  ]2005أكتوبر / تشرين األول[

ً ونشاطاً  297وافقت اللجنة التنفيذية على مجموع  اع الثالث واألربعينمنذ اإلجتمخالل الفترة   .32 مشروعا
ووافقت على مبلغ . من إنتاج واستھالك المواّد المراقبة ODPطن  68,009إضافياً، مع إزالة مزمعة لـ 

ھا على دوالر أمريكي لتكاليف مساندة الوكالة، من أجل تنفيذ 16.458.815دوالر أمريكي يشمل  163.661.883
  :النحو التالي

  4الجدول 
  

  المجموع
 بالدوالر األمريكي

 

  تكاليف مساندة
 بالدوالر األمريكي

مبالغ مصادق
عليھا بالدوالر 
 الوكالة األمريكي

 
 27,907,338 

 
 يوئنديبي 24,421,247 3,486,091

 
 12,846,937 

 
887,543  يونيب 11,959,394

 
 35,505,002 

 
 يونيدو 31,617,334 3,887,668

 
 67,767,523 

 
 البنك الدولي 61,410,806 6,356,717

 
 19,635,083 

 
  ثنائي 17,794,287 1,840,796

 

 163,661,883 
 

 المجموع 147,203,068  16,458,815 
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  المشروعات االستثمارية

 [ غـ، خّصصت اللجنة التنفيذية مبل الصلة ذات رةـفتالالل ـا خـادق عليھـوال المصـمن مجموع األم  .33
 [ ھي من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية وتدليلية ستزيل لدى تنفيذھا كمّية مّقدرة ]دوالر أمريكي 163.661.885

  .من استھالك وإنتاج المواّد المستنفدة لألوزون ] ODPطن  58,182

  :فيما يلي تجزئة األرقام حسب كّل قطاع  .34

  5الجدول 
  

مبالغ المصادق عليھا بالدوالر ال
 األمريكي

 
 القطاع  ODPأطنان 

  [1,201,191] [239.9] أيروصوالت
[13,720,729] [2,813.3] رغاوى
[11,845,971] [986.9] تبخير
[ 2,093,424] - ھالونات 
[1,827,500] [200.0] غير ذلك 
[2,150,000] [20,727.0] عامل تصنيع

[46,340,625] [15,397.0] إنتاج
[12,824,780] [1,243.7] تبريد
 [9,488,256] [794.9] مذيبات

[42,032,533] [15,711.4] خطة إزالة
[20,136,874] [68.2] متعّدد

  

  :من بينھا، صادقت اللجنة التنفيذية على اتفاقات مع عدد من البلدان، تقديم التقريرخالل فترة   .35
  

  المجموع
 دوالر أمريكي

  المساندة
 دوالر أمريكي

  الكلفة
 دوالر أمريكي

 البلد المشروع تقوم بتنفيذه

قطاع التبخير
  إسبانيا  2,030,641 184,220 2,214,861

 ويونيدو
إزالة كاملة لبروميد الميثيل 
المستعمل في التبغ واألزھار 
ونباتات الزينة والفراولة وغيرھا 

 من االستعماالت

 البرازيل

إزالة كافة االستعماالت المتبقية  البنك الدولي 2,547,156 191,037 2,738,193
لبروميد الميثيل في مجال مكافحة 

 الحشرات المؤذية في التربة 

 تشيلي

  يونيدو 14,789,342 1,279,201 16,068,543
إيطاليا

إزالة على صعيد وطني لبروميد 
 الميثيل

 الصين

ميثيل في تبخير إزالة بروميد ال يونيدو 1,673,324  1,673,324
التربة، والطبقة السفلى، والخزن 

 والبنيان

 كوبا

3,912,949 
مستوى تمويل (

 )منّقح

إزالة بروميد الميثيل المستعمل  يونيدو  
 لتبخير التربة في إنتاج الطماطم

)إتفاق منّقح(

 المغرب

 لندتاي خطة وطنية إلزالة بروميد الميثيل البنك الدولي 2,901,600 217,620 2,901,600
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  المجموع
 دوالر أمريكي

  المساندة
 دوالر أمريكي

  الكلفة
 دوالر أمريكي

 البلد المشروع تقوم بتنفيذه

[--] [--] [--] [--]  [--]  [--] 
 خطط اإلزالة

  اليابان، يونيب 7,885,000 836,130 8,721,130
 ويونيدو

من قطاع  CFCخطة إزالة مواّد
  خدمة التبريد

 الصين

  خطة إزالة ختامية لمواّد يونيدو 1,711,600 128,370 1,839,970
  )Iالمجموعة (أ  –المرفق 

الجمھورية 
 الدومينيكية

 مصر  CFCخطة وطنية إلزالة مواّد يونيدو 3,100,000 232,500 3,332,500
جمھورية   CFCخطة إزالة ختامية لمواّد يونيدو 279,081 20,931 300,012

يوغسالفيا 
 ومقدونيا السابقة

فرنسا، ألمانيا،  8,099,045 714,928 8,813,973
اليابان، البنك 

 الدولي ويونيدو

اعي لقط  CTCإزالة ماّدة
  االستھالك واإلنتاج

 الھند

يوئنديبي،البنك  20,645,507 1,754,701 22,400,208
 الدولي ويونيدو

 إندونيسيا   CFCخطة وطنية إلزالة مواّد

خطة وطنية إلزالة مواّد المرفق أ فرنسا 725,000 94,250 819,250
  )Iالمجموعة (

 كينيا

يونيدو والبنك  4,978,000 373,350 5,351,350
 دوليال

 المكسيك   CFCخطة وطنية إلزالة مواّد

خطة وطنية إلزالة مواّد المرفق أ يوئنديبي 2,091,420 156,857 2,248,277
  )Iالمجموعة (

 لبنان

خطة وطنية إلزالة مواّد المرفق أ يوئنديبي ويونيب 993,152 77,237 1,070,389
  )Iالمجموعة (

 بنما

 رومانيا  CFCخطة وطنية إلزالة مواّد سويديونيدو وال 545,300 47,470 592,770
خطة وطنية إلزالة مواّد يونيدو 1,139,480 85,461 1,224,941

CTC/CFC  
 السودان

 CFCخطة وطنية إلزالة مواّد البنك الدولي 1,260,000 94,500 1,354,500
  والھالونات

 فييتنام

[--] [--] [--] [--]  [--]  [--]  
 قطاع اإلنتاج

10,750,000} 750,000 10,000,000 البنك الدولي 
والواليات المتحدة 

 األمريكية

خطة إزالة معّجلة لمواّد
CFC/CTC / 1301وھالون  

 الصين

17,737,500 1,237.500 16,500,000  فنزويال  CFCإزالة قدرة إنتاج مواّد البنك الدولي
 

      

  

  قطاع اإلنتاج

نتاج االجتماع الرابع واألربعين عن عمل المجموعة الفرعية ، أبلغ رئيس اللجنة الفرعية لقطاع اإل  .36
 CFC  ،CTCوصادقت اللجنة التنفيذية في أعقاب ذلك ، ومن حيث المبدأ ، على اتفاقات لتسريع إزالة مواّد 

أموال وقّررت اللجنة التنفيذية أيضاً الموافقة على . في فنزويال CFCفي الصين، وإلزالة إنتاج مواّد  1301وھالون 
  .دوالر أمريكي كإضافة لحساب األمانة من أجل عمليات التدقيق التقني 60.000مجموعھا 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/60 
Annex I 
 

11 

ً على مبلغ   .37 دوالر أمريكي إلعداد  40.000في اجتماعھا الخامس واألربعين وافقت اللجنة التنفيذية أيضا
إلعداد مشروع إزالة المواّد دوالر أمريكي  25.000مشروع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين، وعلى مبلغ 

واعتماداً على حصيلة مناقشات الفريق الفرعي . المستنفدة لألوزون في رومانيا، زائد تكاليف المساندة المقرونة بذلك
حول تدقيق تقني في قطاع إنتاج المواّد المسنفدة لألوزون في رومانيا، التي جرت على ھامش االجتماع السادس 

ة التنفيذية من يونيدو أن تأخذ بالحسبان نتائج تقرير التدقيق، إبان تحضيرھا مشروعاً واألربعين، طلبت اللجن
  .]اجتمع الفريق الفرعي في االجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية [. استثمارياً لرومانيا

  األنشطة غير االستثمارية

  المساعدة التقنّية والتدريب

 [دة التقنية والتدريب مجموعھا ـات للمساعـمشروع 107ة على ـالموافق تّمت رـتقديم التقريرة ـخالل فت  .38
دوالر أمريكي، مّما جعل مجموع كلفة عدد مشروعات المساعدة التقنية وأنشطة التدريب الموافق  ]  20.347.802

يشمل  وھذا المبلغ ال. دوالر أمريكي ] 183.631.117 [عليھا منذ شروع الصندوق المتعّدد األطراف ، يبلغ 
  .المرّكبات غير االستثمارية التفاقات اإلزالة المتعّددة السنوات

  برنامج المساعدة على االمتثال

لبرنامج يونيب للمساعدة على  2005وافق االجتماع الرابع واألربعون للجنة التنفيذية على ميزانية عام   .39
دوالر أمريكي،  572.604مساندة الوكالة البالغة  بما في ذلك تكاليف. دوالر أمريكي  7.157.544االمتثال ، البالغ 

مع التفّھم بأنه سيكون ھنالك احتياطي داخل الميزانية لمسؤول عن الھالونات لمنطقة غرب آسيا، والموافقة على 
وظيفة لموظف خدمة عامة بنصف دوام ، كمساعد لمنّسق شبكة العمل اإلقليمية ألوروبا وأفريقيا الوسطى، وأن أي 

كما أن . ني إضافي لمنطقة غرب آسيا سوف يمّول من داخل ميزانية برنامج المساعدة على االمتثالمركز مھ
دوالر أمريكي من مجموع المساعدة المؤقتة إلنشاء  40.000الموافقة على الميزانية كانت أيضاً مشروطة بتخفيض 

ى منھج البرنامج المتعلّق بالتعاقد الفرعي وبالموافقة عل) من الميزانية 1317الخط (برنامج المساعدة على االمتثال 
، تبلغ يونيب في أعقابھا اللجنة التنفيذية عن العقود الفرعية التي ) 2299خط الميزانية (لمرحلة سنة واحدة اختبارية 

صيص وطلبت اللجنة التنفيذية أيضاً من يونيب أن تستّمر في تبليغ اللجنة التنفيذية عن التخ. ُنّفذت على صعيد إقليمي
بالمئة لتكاليف المساندة بين خدمات المساندة المتعلّقة بتنفيذ برنامج المساعدة على االمتثال  8الّراھن واستعمال الـ 

صادق االجتماع السابع واألربعون للجنة  .وتكاليف المساندة اإلدارية التي يحتسبھا مكتب األمم المتحدة في نايروبي
دوالر ___دوالر أمريكي زائد __ اعدة على االمتثال الذي يبلغ ج يونيب للمسلبرنام 2006التنفيذية على ميزانية 

  .]أمريكي لتكاليف مساندة الوكالة

  التعزيز المؤّسسي

دوالر أمريكي لمشروعات التعزيز  ] 160.693 [تّمت الموافقة على مبلغ تقديم التقرير خالل فترة   .40
بلداً  56دوالر أمريكي لتجديد مشروعات التعزيز المؤّسسي في  ] 6.061.233 [بلدان، وعلى مبلغ  4المؤّسسي في 

دوالر أمريكي لمشروعات  ] 52.684.667 [وبذلك يصبح مجموع االعتمادات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية . 
  .5بلداً من بلدان الماّدة  ] 137 [التعزيز المؤسسي في 

  البرامج القطرية

ولبوتان، كاب فيردي، سانت توم  ]اسم البلد [الموافقة على برامج قطرية  تّمتتقديم التقرير فترة خالل   .41
وھكذا فإن عدد البرامج القطرية  . ] باإلضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تحديث برنامج قطري [وبرانسيب و 
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 ] ــ[الك ـونات واستھوالھال CFCمن مواّد  ODPطن  ] -- [اً قُّدر بـ ـ، تغّطي إنتاج ] --- [ع إلى ـدة ارتفـالمعتم
  ).لألمانة 5كما أبلغت عنه بلدان المادة (من المواّد المراقبة  ODPطن 

  

  رصد تنفيذ المشروعات –ھاء 

  التقارير المرحلية

ً بالتقرير المرحلي حول التعاون الثنائي  .42   في اجتماعھا السادس واألربعين أخذت اللجنة التنفيذية علما
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/11  (وبالتقارير المرحلية الصادرة عن الوكاالت المنفذة ،  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/12  1،  والتصويب  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/13  ،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/14  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/46/15  وبالتقرير المرحلي المجّمع ،

  .2004ديسمبر / كانون األول 31، بتاريخ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/10الذي أعّدته األمانة 

أظھرت نسبة بطيئة من إتمام المشروعات،  2004لحظت اللجنة التنفيذية أن التقارير المرحلية لعام   .43
وشّجعت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية المنفذة وبلدان المادة . ومستوى أكثر انخفاضاً من اإلزالة عّما كان متوقّعاً 

  .نفيذ المشروعاتعلى التعجيل في ت 5

ً من األمانة أن تعالج ، بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة،   .44 طلب االجتماع السادس واألربعون أيضا
مسألة كيفية تبيين التقّدم في تنفيذ المشروعات ذات شرائح التمويل السنوية، وأن تعّد ورقة مناقشة تبين الخطوط 

  .ييم التقّدم الذي تحرزه الوكاالت المنفذة بالنسبة لالتفاقات المتعّددة السنواتالعريضة للخيارات الجديدة لرصد وتق

  التأخيرات في تنفيذ المشروعات

تقديم فترة استمّرت اللجنة التنفيذية في أن ترصد عن كثب المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ خالل   .45
يھا تأخيرات في التنفيذ، ستتخذ الخطوة العملية الثابتة وفقاً ، ولحظت أن األمانة، بالنسبة للمشروعات التي لدالتقرير

  .لتقييمھا لحالة الوضع، وأّنھا ستبلغ الحكومات والوكاالت المنفذة الثنائية المعنية

  اّطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس واألربعين على تقرير  .46
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/18 (وكاالت المنفذة ، أفادت أنه يمكن حّل العديد من تّضمن بيانات قّدمتھا ال

المشاكل المقرونة بتأخيرات التنفيذ، إّما خالل إعداد المشروعات، أو من خالل اّتصال تقيمه مع البلدان والمراجع 
تائج بالحسبان وقد أخذت اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير وشّجعت الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ الن. الستفيدة المعنية

 .خالل تصميم وتنفيذ المشروعات في المستقبل 

  المشروعات المتّمّمة ذات األرصدة

  ] 960.219 [واألربعين، أعادت الوكاالت المنفذة مجموع  بعاالجتماع السالغاية خالل فترة التبليغ ، و  .47
  :أدناه  7، كما ھو مبّين في الجدول  دوالر أمريكي إلى الصندوق المتعّدد األطراف، من مشروعات متّمّمة وملغاة

  7الجدول 

  مجموع كلفة المساندة المعادة
 )دوالر أمريكي(

  مجموع األموال المعادة
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة

 يوئنديبي [833,436] [107,291]
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 يونيب [1,542,846] [176,548]
 يونيدو [1,364,740] [146,834]
 يالبنك الدول [4,271,824] [529,546]
 المجموع [8,012,846] [960,219]

  

  تنفيذ برامج عمل الرصد والتقييم

  تقرير التقييم النھائي عن مشروعات بنوك الھالونات للبلدان ذات المستويات المتدنية للطاقة المصّممة القصوى

لھالونات للبلدان ذات في اجتماعھا الرابع واألربعين ناقشت اللجنة التنفيذية تقرير التقييم النھائي حول بنوك ا  .48
وأظھر التقرير، مع استثناءات قليلة، أن البلدان التي لديھا مشروعات . مة القصوى  المستويات المتدنية للطاقة المصم

ونظراً لقيم . إدارة ھالونات، قد خّفضت استھالكھا بمقتضى بروتوكول مونتلایر، أو قبل موعد الجدول الزمني
ODP ونات، قّررت اللجنة التنفيذية أن تواصل النظر في تمويل البلدان ذات المستويات المرتفعة بنوع خاص للھال

ومع أخذ ھذه المرونة بالحسبان، قّررت اللجنة . المتدنية لطاقات الھالونات المصّممة القصوى ، مع بعض المرونة
دوالر أمريكي  50.000ل من التنفيذية إتاحة تقديم مشروعات لتحديث بنوك الھالونات للبلدان التي سبق وتلّقت أق

  .لبنوك الھالونات

ً أن على البلدان ذات المستويات المتدنية للطاقة المصّممة القصوى   .49 قّرر االجتماع الرابع واألربعون أيضا
رقابة / للھالونات، أن ترّكز أنشطة المشروعات على حلقات عمل أصحاب الشأن، والتدريب ، وتنمية عمليات حظر

ارة التوعية ، واعتبار فائدة إنشاء غرفة تبادل معلومات إقليمية لتوفير المعلومات عن المصادر إلعادة االستيراد وإث
  .تدوير الھالونات، وعلى خيارات أخرى 

  ]2005و  [ 2004التقارير المجّمعة عن إتمام المشروعات لـ 

 2004روعات لعام اّطلع االجتماع الرابع واألربعون على التقرير المجّمع عن إتمام المش  .50
) UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/11  الذي أفاد أن بعض تقارير إتمام المشروعات مازالت غير ) 1، والضميمة

وطلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة أن تعطي المعلومات التي مازالت ناقصة في عدد من تقارير . منجزة 
، 2000المشروعات بالنسبة للمشروعات التي أُكملت قبل نھاية عام  إتمام المشروعات، وأن تزيل تراكم تقارير إتمام

إتمام  اّطلع االجتماع السابع واألربعون على التقرير المجّمع عن [ .2005يناير / وذلك مع نھاية كانون الثاني
  ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/8( 2004المشروعات لعام 

  ر التراخيصتقييم تدريب موظفي الجمارك ومشروعات نظام إصدا

لحظ االجتماع الرابع واألربعون الدراسة النظرية المتعلّقة بتدريب موظفي الجمارك ومشروعات نظام   .51
وفي اجتماعھا الخامس واألربعين اّطلعت اللجنة التنفيذية على تقرير حول تقييم تدريب موظفي . إصدار التراخيص

، الذي أورد الخطوط )UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11(الجمارك ومشروعات نظام إصدار التراخيص 
العريضة ألنظمة التراخيص في البلدان التي تّمت زيارتھا، واإلجراءات الجمركية، والواردات غير القانونية التي 
اكُتشفت ، ودورات التدريب المنجزة ، ووسائل تحديد غازات التبريد المسلّمة، والخبرات المبلغ عنھا والتحسينات 

العمل  ، جرى تقديمه إلى اإلجتماع الخامس والعشرين لفريقاللجنة التنفيذية هطلبتتنقيح التقرير كما  وبعد. المقترحة
  .وأخذ فريق العمل المفتوح العضوية علماً بالتقرير وقّرر رفعه إلى اجتماع األطراف السابع عشر. المفتوح العضوية

  ]2006و  [ 2005برنامج عمل الرصد والتقييم لـعام 
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دوالر  246.000للرصد والتقييم بتمويل قدره  2005االجتماع الرابع واألربعون على برنامج عمل  صادق  .52
ً لخطط إدارة غازات التبريد في البلدان غير تلك التي لديھا  2005وقد تضّمن برنامج العمل لعام . أمريكي تقييما

ً لمشروعات بروميد الميثيل، ودراسة نظ رية عن تقييم خطط اإلزالة الوطنية، مستوى استھالك منخفض، وتقييما
، والھالونات وبروميد الميثيل وكلوروفورم CFCودراسة نظرية عن عدم االمتثال بالتجميد في مجال استھالك مواّد 

دوالر أمريكي على الميزانية  80.000وفي اجتماعھا السادس واألربعين قّررت اللجنة التنفيذية إضافة . الميثيل
إلعداد دراسات أوضاع تتعلّق بالبلدان من أجل تقييم الخطط الوطنية  2005والتقييم لعام  لبرنامج عمل الرصد

، مدمجة مع تقييم خطط إدارة غازات التبريد في البلدان غير تلك 2005والقطاعية لإلزالة في النصف الثاني لعام 
  .التي لديھا مستوى استھالك منخفض

  لة الوطنيةدراسة نظرية موّسعة حول تقييم خطط اإلزا

 في اجتماعھا الخامس واألربعين اطلّعت اللجنة التنفيذية على دراسة نظرية حول تقييم خطط اإلزالة الوطنية  .53
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/12  .( بالدراسة النظرية وقّررت أن تأخذ مرحلة ً وأخذت اللجنة التنفيذية علما

في بلدان عديدة قد حصلت بسبب مشاكل إدارية تتعلّق بتنمية عمليات  المتابعة للتقييم بالحسبان الواقع بأن التأخيرات
ً بالحسبان كلفة التحّقق المستقّل، والواقع بأن مستويات إزالة المواّد . وإجراءات جديدة وينبغي أن يأخذ التقييم أيضا

  .المستنفدة لألوزون لم تكن متناسبة مباشرة مع مستويات الصرف

  مشروعات بروميد الميثيل التقرير النھائي عن تقييم

اطلّعت اللجنة التنفيذية ، في اجتماعھا السادس واألربعين على التقرير النھائي عن تقييم مشروعات بروميد   .54
وكانت . ، الذي تضّمن دراسة نظرية وأخرى ميدانية على حد سواء)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/7(الميثيل 

بروميد الميثيل، وھي أنَّ بعض المستعملين لم يكونوا مقتنعين بأن ثّمة  ھنالك مشكلة رئيسية واجھت مشروعات إزالة
ً من الوجھة االقتصادية وحثت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية والمنفذة والبلدان على . بديالً لبروميد الميثيل مناسبا

مود على المدى البعيد، بمزيد من النظر في قدرة بدائل بروميد الميثيل على التواصل والقدرة االقتصادية على الص
ً على تعزيز إشراك كافة أصحاب الشأن ً الوكاالت الثنائية . التفصيل، وحّثتھا أيضا وحثت اللجنة التنفيذية أيضا

وقد ُطلب . والمنفذة على مساعدة السلطات الحكومية على وضع إجراءات سياسية عاّمة منذ بدء تنفيذ المشروعات
التي تواجه مسائل مماثلة،  5والمنفذة أن تبحث عن إمكانية عقد اتفاقات إقليمية بين بلدان الماّدة إلى الوكاالت الثنائية 

  .من أجل تسھيل اإلزالة، وتوحيد األنظمة والتقليل من حظر االّتجار غير القانوني

  لوروفورم الميثيلوالھالونات وبروميد الميثيل وك CFCدراسة نظرية عن عدم االمتثال بالتجميد في استھالك مواّد 

اّطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس واألربعين على دراسة نظرية حول عدم االمتثال بالتجميد في   .55
،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8(والھالونات وبروميد الميثيل وكلوروفوم الميثيل  CFCاستھالك مواّد 

نتج عن بعض القلق الذي أُعرب عنه في االجتماع الثالث واألربعين بالنسبة لتأخيرات التنفيذ  ، الذي)1والتصويب 
ً بالتقرير وطلبت بأن ُيدرج . واحتمال أن تسھم مثل ھذه التأخيرات في عدم االمتثال وأخذت اللجنة التنفيذية علما

ارات الميدانية، في برنامج عمل الرصد تحليل كامل ودراسة متابعة حول حاالت عدم االمتثال، بما في ذلك الزي
الذي تمت المافقة عليه في اإلجتماع  2006وجرى إدراج ھذا النشاط في برنامج العمل لعام  .2006والتقييم لعام 

  .السابع واألربعين للجنة التنفيذية

  ونتلایراالمتثال االحتمالي بتدابير الرقابة البدئية والوسيطة المنصوص عنھا في بروتوكول م –واو 

  في تحقيق االمتثال بتدابير الرقابة البيئية المنصوص عنھا في بروتوكول مونتلایر 5حالة بلدان المادة 
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في تحقيق  5اّطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع واألربعين على تقرير حول حالة بلدان المادة   .56
 بروتوكول مونتلایراالمتثال بالتدابير البدئية والوسيطة المنصوص عنھا في 

 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/6  ومن أجل معالجة االستھالك المؤّھل الذي ُسلّط الضوء ). 1، والتصويب
 – 2005عليه في التقرير، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن ُتدرج في خطط عملھا لفترة 

ثال، أو المعّرضة لعدم االمتثال بتدابير الرقابة الخاصة األنشطة للبلدان التي ھي في وضع عدم امت 2007
  .المنصوص عنھا في بروتوكول مونتلایر

بالنسبة  5اّطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس واألربعين على تقرير منقّح حول حالة بلدان الماّدة   .57
  وتوكول مونتلایرلتحقيق االمثثال بالتدابير البدئية والوسيطة المنصوص عنھا في بر

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6  الذي أظھر أن المشروعات واالتفاقات من أجل التمويل ) 1، والضميمة
وطالبت اللجنة التنفيذية بأن . ODPطن  16,373أصبحت جاھزة إلزالة كافة المواّد المستنفدة لألوزون، ما عدا 

بالمئة  85ئل االمتثال الّراھنة والمحتملة، لمعالجة تخفيض الـ تعيد األمانة تصميم شكل التقرير بغية التركيز على مسا
، وليس فقط عن تلك التي يدعمھا الصندوق المتعّدد  5وإلدراج تقرير عن كافة بلدان الماّدة  2007عام  CFCلمواّد 

  .وأعدت األمانة وثيقة مركزة لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في إجتماعھا السابع واألربعين. األطراف

طلبت اللجنة التنفيذية أيضاً في اجتماعھا السادس واألربعين أن تضمن الوكاالت تقديم مقترحات مشروعات   .58
وحثت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية والمنفذة . في ثالثة بلدان CTCمن أجل معالجة الھالونات في بلدين ومواّد 

األوزون الوطنية بمطلب توفير كافة البيانات الضرورية، من أجل التي تنّفذ مشروع تعزيز مؤسسي أن ُتعلم وكاالت 
  .تلّقي الحّد األقصى لتجديد التعزيز المؤسسي أي لمّدة سنتين

، للبلدان ذات مستوى االستھالك  2007استعراض المتطلّبات من أجل مزيد من المساعدة لفترة ما بعد عام 
  المنخفض

عھا الخامس واألربعين على تحليل لنتائج خطط إدارة غازات التبريد من اّطلعت اللجنة التنفيذية في اجتما  .59
وحّثت اللجنة . في قطاع خدمة التبريد في البلدان ذات مستوى االستھالك المنخفض CFCأجل إزالة استھالك مواّد 

ليس لديھا خطط إدارة التنفيذية الوكاالت الثنائية والمنفذة، نيابة عن البلدان ذات مستوى االستھالك المنخفض والتي 
إزالة ختامية موافق عليھا، على تقديم مقترحات خطط إدارة إزالة ختامية، وحّددت الشروط للمصادقة عليھا، 
والمستويات المحتملة للتمويل والمتطلّبات للتحّقق ، وقّررت أنه يمكن طلب تمويل إضافي إلعداد مثل ھذه الخطط 

  .إلدارة اإلزالة الختامية

  سياسة عاّمة شؤون –زاي 

  معايير تقييم التقارير المرحلية وعملّيات التحّقق لالتفاقات المتعّددة السنوات

في اجتماعھا الرابع واألربعين استعرضت اللجنة التنفيذية المعايير المقترحة لتقييم التقارير المرحلية   .60
  43/38مقّرر وعمليات التحّقق لالتفاقات المتعددة السنوات ، التي أُعّدت بمقتضى ال

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/70(،   وبھدف دفع تنمية المعايير، قّررت تنظيم حلقة دراسية حول الموضوع
  .امش االجتماع الخامس واألربعينوعلى ھ

خالل استمعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس واألربعين إلى تقرير الحلقة الدراسية التي عقدت   .61
وكان .   )UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/44(ربعين ونظرت في المعايير المنّقحةاالجتماع الخامس واأل

واستناداً إلى تقرير رئيس . االجتماع قد شّكل فريق اّتصال ، برئاسة ممثل البرازيل، لمزيد من التفكير في القضية
ف االستھالك لالتفاقات فريق االتصال، قّررت اللجنة التنفيذية أن توافق على المبادئ التوجيھية للتحقق من أھدا

السنوات وأن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تّطبق المبادئ التوجيھية على التحقق في أھداف  ةالمتعّدد
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وقد ُطلب من األمانة أن .  2005االستھالك الوطنية لالتفاقات المتعددة السنوات، بدءاً بالتحّقق في االستھالك لعام 
  .2007التوجيھية في نھاية عام تستعرض تنفيذ المبادئ 

  الشكل المنّقح لتبليغ البرامج القطرية

ناقشت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع واألربعين متطلّبات الرصد والتبليغ لخطط إدارة غازات التبريد،   .62
أن تستبدل  وقّررت اللجنة التنفيذية). UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/70(أو خطط إدارة اإلزالة الختامية / و

الشكل الحالي للتبليغ عن تنفيذ البرامج القطرية، وأن تطلب من وحدات األوزون الوطنية أن تستعمل الشكل المنّقح 
ً من األمانة أن تدمج البيانات المجّمعة في التحليل السنوي الذي يقّدر .  2006ابتداء من عام  وطلب االجتماع أيضا

وقّررت اللجنة التنفيذية أن تستعرض تنفيذ الشكل المنقّح في اجتماعھا .  5ماّدة الطاقة الكامنة لالمتثال لبلدان ال
  .2007األخير عام 

  تقييم واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتلایر

اتخذه االجتماع السادس عشر لألطراف، اّطلع االجتماع الرابع واألربعون على  XVI/2بمقتضى مقّرر   .63
امش و، وقّررت دعوة فريق االتصال إلى االجتماع على ھ2004لمالية لبروتوكول مونتلایر لعام تقرير تقييم اآللية ا

االجتماع الخامس واألربعين لوضع مشروع تقرير تقدير عن التوصيات المدرجة في تقييم واستعراض اآللية المالية 
روع تقرير فريق االتصال وقّرر أن واّطلع االجتماع الخامس واألربعون على مش. 2004لبروتوكول مونتلایر لعام 

ً لتوصيات الدراسة لآللية المالية إلى االجتماع   ،يقّدم التقرير الذي يتضّمن موجزاً للخطوات العملية المتخذة وفقا
  .الخامس والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية

64.   ً أن ُتحفظ وثائق الجلسة السابقة  وعلى أساس تقرير فريق االتصال، قّرر االجتماع الخامس واألربعون أيضا
، باستثناء أي مشروع يكون فريق ما قد قّرر حصر االطالع عليه في انتظار أن " توزيع عام"لالجتماع من أجل 

 تماع السابع واألربعينوقد تّم أيضاً إعداد كتّيب بأنظمة وممارسات اللجنة التنفيذية ، لالج. تطلّع عليه اللجنة التنفيذية
[--].  

ً عن التقّدم في توثيق   .65 طلب االجتماع الخامس واألربعون من أمين الخزانة أن يستمر في التبليغ سنويا
اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاصة بأمين الخزانة حتى يتّم توثيقھا بصورة كاملة تّم االطالع على تقرير 

وتّم تقديم تقرير مرحلي [، )UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/INF.2(مرحلي في االجتماع السادس واألربعين 
  . ]نھائي عن توثيق الممارسات واإلجراءات الداخلية إلى االجتماع السابع واألربعين

  استعراض المبادئ التوجيھية المتعلّقة بجمع واسترداد وإعادة تدوير وإتالف المواّد المستنفدة لألوزون

الجتماع األطراف، طلبت اللجنة  IV/18ن المقّرر م 6في اجتماعھا الرابع واألربعين، وعلى ضوء الفقرة   .66
ً والمتعلقة بجمع واسترداد وإعادة تدوير وإتالف  التنفيذية من األمانة أن تجمع المبادئ التوجيھية الموجودة حاليا

 واّطلع االجتماع السادس واألربعون على التقرير بشأن استعراض المبادئ التوجيھية. المواّد المستنفدة لألوزون
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/42  وطلب من األمانة أن تعّد ورقة تشمل شروط التكليف ) 1والتصويب

والميزانية والشكليات لدراسة تتعلق بجمع واسترداد واستصالح ونقل وإتالف المواّد المستنفدة لألوزون غير 
  . [--]المرغوب فيھا، مع األخذ باالعتبار مقترحات قّدمھا اثنان من األعضاء

  زيز بناء القدرة في مجال تنمية وحدات األوزون الوطنية القطريةتع

اّطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الرابع واألربعين والخامس واألربعين على مقترح قّدمته حكومة   .67
ثال ، خالل المراحل األخيرة من فترة امت 5الصين لتعزيز بناء قدرة وحدة األوزون الوطنية في بلدان الماّدة 
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وطلب االجتماع الخامس واألربعون من األمانة أن توّسع ورقة الصين وأن تقّدم إلى االجتماع . بروتوكول مونتلایر
السابع واألربعين النتائج األولية لتحليل الخطوات العملية والسياسات العامة المستقبلية المطلوبة للمساعدة على 

  .لمستنفدة لألوزون ، التي يشملھا بروتوكول مونتلایراالمتثال بمتطلّبات اإلزالة لكافة المواّد ا

  عوامل التصنيع

  اطلعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع واألربعين على وثيقة إعالمية تتعلق بعوامل التصنيع  .68
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/Inf.2 . (ل وأتاحت اللجنة التنفيذية لألمانة بأن تتعاقد مع مستشار خبير ُيَجْدو

  .ومستويات االنبعاثات المرتبطة بھا 5استخدامات عوامل التصنيع في بلدان الماّدة 

نظر االجتماع الخامس واألربعون في تقرير يتضّمن دراسة تقنّية لجدولة استخدامات عوامل التصنيع   .69
لبت اللجنة وط) . UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/53( 5ومستويات االنبعاثات المرتبطة بھا في بلدان الماّدة 

ومستويات  5التنفيذية من األمانة أن تضع اللمسات األخيرة على تقرير استخدامات عوامل التصنيع في بلدان المادة 
االنبعاثات المرتبطة بھا، وأن تقّدم التقرير إلى االجتماع الخامس والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية ، ُمرفقاً 

مات عوامل التصنيع ومستويات االنبعاثات المرتبطة بھا، المشتملة على مواّد مراقبة بالدراسة التقنية لجدولة استخدا
  .من البروتوكول 1.5بموجب بروتوكول مونتلایر في البلدان العاملة تحت الماّدة 

  مؤشرات األداء

التعليقات حول قّررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس واألربعين أن تدعو األعضاء إلى تقديم اآلراء و  .70
مؤشرات األداء، كُمدخالت لمناقشة تجري في االجتماع السابع واألربعين،  وأن تتيح التفكير فيما إذا كان ينبغي 

وعّدلت اللجنة التنفيذية االستفتاء المتعلّق بمؤشرات األداء الكّمي . جعلھا أم ال قابلة للتطبيق على الوكاالت الثنائية 
. 4إلى  1ي، وإعطاء وحدات األوزون الوطنية الخيار أن تمنح عالمات تقدير من عن طريق إدخال عمود إضاف

ً في قضية ترجيح مؤشرات األداء، وكان ثّمة اتفاق على أن الترجيحات  ونظر االجتماع السادس واألربعون أيضا
  .قد تكون فشلت في تقدير عمل الوكاالت المنفذة حق قدرھا 2004المستخدمة خالل عام 

  كاليف اإلداريةنظام الت

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع واألربعين في موضوع نظام التكاليف اإلدارية وطلبت من   .71
وفي اجتماعھا السادس واألربعين قّررت اللجنة . الوكاالت المنفذة أن تقّدم معلومات أكثر عمقاً عن تكاليفھا اإلدارية 

مع التعديالت التالية ستكون  2008-2006إلدارية على فترة السنوات الثالث التنفيذية أن تمّدد نظام التكاليف ا
مليون دوالر أمريكي، وستكون ھنالك زيادة سنوية  1.7التعرفة األساسية لتكاليف الوحدة الرئيسية ليوئنديبي ويونيدو 

م للحصول على مصادقة في آخر بالمئة ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي ، مرتكزة على الميزانيات التي سُتقدّ  3حتى 
  .اجتماع للسنة خالل السنة الالحقة

وبروميد  TCAو  CTCمساعدة تقنية للبلدان التي لھا استھالك جار ضئيل، أو التي ليس لھا أي استھالك لمواّد 
  المثيل

تضّمنت نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس واألربعين في خطط األعمال وبرامج العمل التي   .72
، واعتمدت مبادئ توجيھية  TCAو  CTCمشروعات لبلدان ذات مستوى منخفض جّداً الستھالك بروميد الميثيل و 

  .أو أقلّ  ODPطن  2لبلدان كان لھا استھالك مبلغ عنه قدره  TCAو  CTCمن أجل توفير المساعدة إلزالة مواّد 

  ببروتوكول مونتلایرتقرير مرحلي سنوي عن استراتيجية االتصال المتثال شامل 
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ً مع التقدير بتقرير يونيب السنوي لعام   .73 حول استراتيجية  2004أخذ االجتماع الرابع واألربعون علما
  .االتصال من أجل امتثال شامل ببروتوكول مونتلایر

  أنشطة أمانة الصندوق –حاء 

ت خدمات المؤتمرات الجتماعات كانت أمانة الصندوق قد أعّدت الوثائق ووفرّ تقديم التقرير خالل فترة   .74
اللجنة التنفيذية الرابع واألربعين والخامس واألربعين والسادس واألربعين والسابع واألربعين، وألربعة اجتماعات 

  .للفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج

ين كانت أمانة الصندوق قد حلّلت واستعرضت مقترحات لمشروعات وأنشطة من الوكاالت المنفذة والمانح  .75
وقد قّدمت األمانة تعليقات وتوصيات ، بالنحو المالئم، . دوالر أمريكي  521.879.719الثنائيين ، قيمتھا اإلجمالية 

  .عن كافة المقترحات المقّدمة لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية

بالنسبة  5كانت األمانة قد أعّدت وثائق، من بين أمور أخرى، حول قضايا متعلّقة بوضع بلدان المادة   .76
لتحقيق االمتثال باإلجراءات البدئية والوسيطة لبروتوكول مونتلایر، ودراسة عن المعايير والمنھجيات لمشروعات 
ً للمبادئ التوجيھية  ً لنظام التكاليف اإلدارية وتكاليف الوحدة الرئيسية، واستعراضا تدليل تبريد المباني، واستعراضا

ر وإتالف مواّد مستنفدة لألوزون، والمعايير لتقدير التقارير المرحلية وتدقيق المتعلّقة بجمع واسترداد وإعادة تدوي
بالنسبة  2007التحّقق لالتفاقات المتعّددة السنوات، واستعراضاً للمتطلّبات من أجل مساعدة إضافية لفترة ما بعد العام 

ة استخدامات عوامل التصنيع للبلدان ذات مستوى االستھالك المنخفض، وتقريراً يتضّمن دراسة تقنية لجدول
، واستعراضاً للمساعدة التقنية للبلدان التي لھا استھالك ضئيل 5ومستويات االنبعاثات المرتبطة بھا في بلدان المادة 

  . أو بروميد الميثيل TCAو  CTCأو ال استھالك على اإلطالق لمواّد 

ً منشورة لتزويد أصحاب القر  .77 ار الحكوميين بالمعلومات األساسية حول وكانت األمانة قد أعّدت أيضا
ً لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لمعاھدة فيينا، مع إعطاء مزيد من  ً أيضا إنجازات وعمليات الصندوق، وكتّيبا

  .المستقبلية هوتحديات وعملياتهالمتعدد األطراف المعلومات المفصلة عن منجزات الصندوق 

بالتعاون مع البنك الدولي حلقة دراسية حول مشروع معايير تتعلّق بالتحّقق نّظمت أمانة الصندوق أيضاً ،   .78
  .والتبليغ لخطط إدارة غازات التبريد واالتفاقات المتعّددة السنوات

 كانت مديرة الصندوق وأعضاء آخرون عاملون في الصندوق قد حضروا عدداً من االجتماعات، من بينھا  .79
والحلقة العملية الدولية حول التكنولوجيات البديلة للمواد " في الصين 2004لعام  االحتفال بيوم األوزون الدولي"

وإجتماع محفل التقييم  يونيب،الالثالثة والعشرون لمجلس إدارة ، والحلقة )الصين(المستنفدة لألوزون في سيام 
، والجلسة الثالثة للجنة راف إعادة تمويل الصندوق المتعدد األط التكنولوجي واالقتصادي حول مسودة التقرير بشأن

اإلعدادية من أجل تنمية إضافية للمعالجة االستراتيجية إلدارة الكيميائيات الدولية، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف 
ً بالنسبة لبعض المواّد الكيميائية والمبيدات المتضّمنة للمخاطر  لمعاھدة روتردام حول إجراء القبول المسلَّم به مسبقا

والقسم الوزاري من اإلجتماع الخامس عشر لمحفل الوزراء بشأن البيئة في أمريكا الالتينية  لتجارة الدولية ،في ا
  .والكاريبي

في االجتماع السادس واألربعين أبلغت المديرة اللجنة التنفيذية بالتغييرات التي طرأت على وضع التوظيف   .80
اض، من بينھا تقاعد أحد كبار مديري البرامج، والتعيين المؤقت في األمانة خالل الفترة الخاضعة لھذا االستعر

  .لموظف آخر في أمانة األوزون

  شؤون تتعلّق باجتماع األطراف –طاء 
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لالجتماع السادس عشر لألطراف الذي يطلب من اللجنة التنفيذية أن تدرج  XVI/36للمقّرر   استجابة  .81
والقضايا التي صودفت خالل نظرھا في التوصيات الواردة في  عنصراً في تقريرھا السنوي عن التقّدم المحرز

لآللية االقتصادية الخاصة ببروتوكول مونتلایر ، ترفق اللجنة  2004الموجز التنفيذي لتقييم واستعراض عام 
  ).األولالمرفق (إلى االجتماع السابع عشر لألطراف المرحلي التنفيذية طّيه تقريرھا 

المزالة من خالل مشروعات تستخدم مواّد  HCFC-141bبلد كمية استھالك مادة  لكلّ  IIيورد المرفق   .82
HCFC  ينبغي أن يبّين التقرير "الذي يشير ، من بين أمور أخرى ، إلى أنه ) ھـ( 36/56كبديل، بمقتضى المقّرر

المستعملة في  HCFC-141bالسنوي اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف ، بالنسبة لكّل بلد ، مقدار استھالك الـ 
من التمويل  27/13إعماالً للمقّرر  –كمواٌد بديلة ، وھو استھالك سوف ُيستبعد  HCFCالمشروعات التي تستعمل 

  ".في مراحل المستقبل

  تقارير اللجنة التنفيذية –ياء  

ألربعين ُوّزعت على أطراف بروتوكول مونتلایر تقارير االجتماعات الرابع واألربعين والخامس وا  .83
، UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73(والسادس واألربعين والسابع واألربعين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/47 و ،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/-  ويمكن االطالع على ھذه التقارير وكافة التقارير الّسابقة . على التوالي

  بأمانة الصندوق المتعدد األطرافوموجزات االجتماعات في موقع الوب الخاص 
)www.multilateralfund.org(  
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 تقرير تقييم للتوصيات الواردة في عملية التقييم واالستعراض

  لآللية المالية لبروتوكول مونتلایر 2004لعام 
  

  مقّدمة
  

  :ة التنفيذية بمقتضى المقّرر التالي الجتماع األطرافإن ھذا التقرير مقّدم من جانب اللجن  .1

أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق متعّدد األطراف أن تنظر ، في حدود اختصاصاتھا، في تقرير تقييم "
، بھدف اعتماد توصياته، حيثما كان ذلك مالئماً، 2004واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتلایر لعام 

  لتحسين المستّمر إلدارة الصندوق متعّدد األطراف، مع الوضع في الحسبان الحاجة إلىفي سياق ا
مساھمة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييم تجديد موارد الصندوق متعّدد األطراف للفترة 

  ؛"2006-2008

ھذا الموضوع وأن تلتمس أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتقّدم بتقارير منتظمة إلى األطراف بشأن "
توجيھاتھا بشأنه، وتقوم اللجنة التنفيذية، من أجل ھذا ، بتقديم تقييم أولي إلى االجتماع الخامس والعشرين 
للفريق العامل مفتوح العضوية، وتدرج عنصراً في تقريرھا السنوي إلى اجتماع األطراف بشأن التقّدم 

إلجراءات الموصى بھا الواردة في الموجز التنفيذي لتقرير المحقق والقضايا التي ووجھت عند النظر في ا
  ."التقييم

  XVI/36المقّرر 

توصية عاّمة لھا صلة بأنشطة جارية للجنة  11في اجتماعھا الخامس واألربعين اعتبرت اللجنة التنفيذية أن   .2
جديد، ولكنھا، عوضاً عن ذلك، تتطلّب  التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، وأنھا ال تحتاج إلى إجراء

وسوف تقّدم اللجنة التنفيذية تقريراً إلى اجتماع األطراف بشأن ھذه التوصيات، . متابعة منتظمة في اجتماعات اللجنة
  .بالّنحو المالئم ، في سياق تقريرھا السنوي

ً أن   .3 صيات عامة من التي لھا صلة تو 10في اجتماعھا الخامس واألربعين اعتبرت اللجنة التنفيذية أيضا
باألنشطة الجارية للجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة قد تحتاج إلى خطوات عملية جديدة على 

وستقّدم اللجنة التنفيذية إلى اجتماع األطراف تقريراً عن ھذه التوصيات، بالّنحو المالئم، في سياق . المدى القريب
  .يتقريرھا السنو

توصيات عاّمة لم تكن تحتاج إلى تنفيذ؛ سّت منھا ألن العمل في  7قّرر االجتماع الخامس واألربعون أن   .4
المستقبل قد يكون تكراراً على ضوء التطّورات الحديثة للممارسات القائمة ، وتوصية واحدة منھا بسبب الحافز 

  .اجة للمزيد عن اإلبالغ بشأن ھذه التوصياتوتعتبر اللجنة التنفيذية أن ليست ھناك ح. السلبي المحتمل

  :إن التوصيات العامة التي تطابق الفقرات الثالث السابقة من ھذه المجموعة ھي كما يلي   .5

الفئة أرقام التوصيات العامة
 2الفقرة  28، 25، 24، 22، 21، 18، 16، 15، 7، 6، 2
 3الفقرة  26، 23، 20، 17، 12، 11، 9، 4، 3، 1
 4الفقرة  27، 19، 14، 13، 10، 8، 5
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إجراء مزيد من التغييرات الھيكلية على اللجنة التنفيذية، إذا لزم األمر، لمعالجة موضوع : 1التوصية العاّمة 
  .االمتثال بالذات

شعرت اللجنة التنفيذية بأن ليس ثّمة حاجة إلى تغيير ھيكلي للجنة التنفيذية لمعالجة موضوع االمتثال ألن   .6
إضافة إلى ذلك قّررت . األمر معالج في نطاق الھيكلية القائمة من خالل التخطيط والرصد وأنشطة التمويلھذا 

اللجنة في اجتماعھا الخامس واألربعين أن تنظر في اجتماعھا السادس واألربعين في عملية للموافقات فيما بين 
لجديدة واألطراف التي ھي في وضع عدم دورات االجتماع قد تعّجل في الموافقة على المشروعات لألطراف ا

  .امتثال، أو التي ُيحتمل أن تصبح في وضع عدم امتثال

في اجتماعھا السادس واألربعين ناقشت اللجنة التنفيذية الحاجة إلى عملية موافقة فيما بين دورات االجتماع،   .7
ة التنفيذية النظر في مزيد من التغييرات وستواصل اللجن. وقّررت إعادة النظر في ھذه القضية في اجتماعھا الخمسين

  .الھيكلية، إذا لزم األمر بالنسبة لالمتثال، وستبلغ األطراف،  بأي تطّورات جديدة بالنحو المالئم

  مواصلة تقييم تركيبة اللجنة التنفيذية والنظر في تخفيض عدد االجتماعات السنوية:  2التوصية العامة 

لتغييرات الھيكلية على اللجنة التنفيذية، من بينھا تخفيض عدد االجتماعات نظرت اللجنة التنفيذية في ا  .8
السنوية، وعملّية موافقة تتّم فيما بين دورات االجتماع التي نوقشت في االجتماعات الرابع واألربعين والخامس 

الستمرار  في االجتماع وفي اجتماعھا الخامس واألربعين قّررت اللجنة التنفيذية ا. واألربعين والسادس واألربعين
ً نظراً للحجم الراھن لعمل اللجنة  وستستّمر اللجنة التنفيذية في تقييم ھيكليّتھا وإبالغ األطراف، . ثالث مّرات سنويا

  .بالنحو المالئم، بشأن أي تطّورات جديدة

الجدد في اللجنة  وضع كتّيب أولي إلعطاء معلومات خلفية عن الصندوق، يقّدم إلى األعضاء: 3التوصية العامة 
  .التنفيذية

بعد النظر في ھذه القضية طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعّد مشروع خطوط عريضة لكتّيب أولي   .9
للجنة التنفيذية يجري النظر فيه في االجتماع السادس واألربعين للجنة التنفيذية، بقصد تقديم مشروع كتّيب أولي إلى 

وستبلغ اللجنة . بشكل منتظم وسيكون الكتيَّب األولي وثيقة حّية يجري بالتالي تحديثھا. عين االجتماع السابع واألرب
  .التنفيذية اجتماع األطراف عن استكمال الكتّيب األولي األول ، وستقّدم نسخاً منه لجميع األطراف

روعات، على تحديد إلغاء ضمان أالّ يقتصر تطبيق نتائج استعراض التأخير في تنفيذ المش:  4التوصية العاّمة 
ً من أجل إعالم الوكاالت المنفذة بطريقة تفادي  المشروعات ورصدھا، أو رفعھا من قائمة التأخيرات، ولكن أيضا

  .التأخيرات في المستقبل

بعد النظر في ھذه القضية طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة تقديم معلومات عن كيفية تفادي   .10
في المستقبل كجزء من الدروس المكتسبة المبّينة في وثيقة ينظر فيھا االجتماع السادس واألربعون للجنة التأخيرات 
  .التنفيذية

) UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/18(في اجتماعھا السادس واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية في تقرير   .11
حّل العديد من المشاكل المقرونة بتأخيرات التنفيذ، إّما  يتضّمن بيانات قّدمتھا الوكاالت المنفذة ، تشير إلى أنه يمكن

وشّجعت اللجنة التنفيذية الوكاالت . خالل إعداد المشروعات، أو من خالل االتصال بالبلدان والمستفيدين المعنّيين
  .الثنائية والمنفذة أن تأخذ النتائج بالحسبان خالل تصميم وتنفيذ المشروعات في المستقبل
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ث اللجنة التنفيذية المعلومات الموّجھة إلى األطراف والمتعلّقة بقراراتھا في المستقبل، وستبلغ سوف تحدّ   .12
  .عن ذلك في وقت الحق ، بالنحو المالئم

مطالبة األمانة باتخاذ التدابير من أجل وضع نھوج توجيھّية لمعالجة تأخيرات تنفيذ : 5التوصية العاّمة 
  المشروعات

مل طلباً إلى األمانة، شعرت اللجنة التنفيذية بأنھا مسؤولة عن اتخاذ مثل ھذه اإلجرءات مع أن التوصية تش  .13
ً عن األمانة  إضافة إلى ذلك فإن لدى اللجنة التنفيذية نھوج معالجة توجيھية لتفادي التأخيرات التي تحدث . عوضا

ات في تنفيذ المشروعات أوالً ، من خالل ويجري تطبيق النھوج التوجيھية لمعالجة موضوع التأخير. وُتَطّبق حالياً 
عملية رصد ھذه المشروعات في كل اجتماع، ومن خالل مقّررات أخرى تتعلّق بأسباب التأخيرات، كالتأخيرات 

ونظراً لھذه الوقائع شعرت اللجنة بعدم وجوب تنفيذ ھذه التوصية . بسبب تمويل الجھة النظيرة والتخليص الجمركي
  .للجنة تقوم بتنفيذھاكما ُوصَفت ، ولكن ا

  والتقرير الالحق الذي قدمته يونيب 40/19االعتماد على المقّرر :  6التوصية العامة 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/Inf.2 ( لمساعدة البلدان التي تستھلك مقادير منخفضة جداً من بروميد

  .وكلوروفورم الميثيل CTCالميثيل و

مدت اللجنة التنفيذية خطط األعمال ووافقت على برامج العمل التي في اجتماعھا الخامس واألربعين اعت  .14
واعتمدت . ولكلوروفورم الميثيل CTCتضّمنت مشروعات للبلدان ذات االستھالك المنخفض جداً لبروميد الميثيل و

.  أو أّقل ODPطن  2وكلوروفورم الميثيل للبلدان التي لھا خطوط أساس قدرھا  CTCمبادئ توجيھية لمشروعات 
ً مبادئ توجيھية تتناول البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض والتي تستھلك كمّيات منخفضة جداً من  وتوجد حاليا

  .بروميد الميثيل

ستواصل اللجنة التنفيذية التبليغ ، بالنحو المالئم، عن مدى مساعدتھا للبلدان ذات الكمّيات المنخفضة جداً   .15
  .من ھذه الموادّ 

مواصلة التعاون مع األمانة والوكاالت المنفذة للحفاظ على الفعالية في معالجة قضايا تشابك :  7ة التوصية العام
  .المشروعات وعدم األھلية للتمويل والتكاليف المضّخمة

تجتمع األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة سنوياً لتجّنب تشابك المشروعات وأي تشابكات محتملة ُتبلغ عنھا   .16
وعلى حّد سواء ،  تلفت األمانة انتباه اللجنة التنفيذية في كل اجتماع . التنفيذية في سياق خطط األعمال السنويةاللجنة 

وكما تقترحه التوصية ستواصل اللجنة التنفيذية التعاون لتجّنب . إلى حاالت تمويل غير مؤّھل وتكاليف مضّخمة 
المضّخمة وتعمل على تبليغ األطراف بشأن أي تطّورات  تشابكات المشروعات والتمويل غير المؤّھل والتكاليف

  .جديدة، بالنحو المالئم

  "التوزيع العام"إعادة تصنيف وثائق اجتماعات اللجنة التنفيذية تحت بند :  8التوصية العامة 

الصادرة  قّررت اللجنة التنفيذية أنه ابتداء من االجتماع السادس واألربعين فصاعداً ، سوف ُتَصّنف الوثائق  .17
مع حصر االطالع على أي وثيقة مشروع طالبت طرف من األطراف " التوزيع العام"قبل االجتماعات تحت بند 

  .تصنيفھا ھكذا، إلى أن تنظر اللجنة في ھذا األمر

ً بأن تنشراألمانة كافة الوثائق ابتداء من االجتماع السادس واألربعين، على   .18 طالبت اللجنة التنفيذية أيضا
وبما أن اللجنة قد وافقت على إعادة تصنيف .  II/8ع الوب باللغات التي اعُتمدت لالجتماعات بمقتضى المقّرر موق
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إال إذا جرى حصرھا بطلب من أحد األطراف، شعرت اللجنة التنفيذية " التوزيع العام"وثائق اجتماعاتھا تحت بند 
  .بأن التوصية قد ُنّفذت

  شرات األداء على الوكاالت الثنائية المنفذةبسط نطاق مؤ:  9التوصية العامة 

بعد النظر في ھذه القضية طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إعداد ورقة تعالج موضوع جدوى واستصواب   .19
على الوكاالت الثنائية المنفذة لتقديمھا ) 12راجع التوصية العامة (بسط نطاق مؤشرات األداء ، الحالية والمقترحة ، 

  .جتماع السادس واألربعين للجنة التنفيذيةإلى اال

في االجتماع السادس واألربعين قّررت اللجنة التنفيذية دعوة األعضاء إلى تقديم اآلراء والتعليقات بشأن   .20
مؤشرات األداء كعامل للمناقشة في االجتماع السابع واألربعين، وأن تتيح التفكير باحتمال تطبيقھا على الوكاالت 

  .وقد اعتبرت اللجنة التنفيذية ھذه القضية جارية مع النتائج التي سيتّم تبليغ األطراف بھا .الثنائية

  إضافة مؤشرات أداء لمعالجة تحديد المشروعات: 10التوصية العامة 

استناداً إلى نظرھا في ھذه القضية في االجتماع الخامس واألربعين، اعتبرت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي عدم   .21
يذ ھذه التوصية، حيث أن وضع المشروعات أو تحديدھا أمر مرتبط باحتياجات االمتثال، ويجري تنسيقه فعالً من تنف

  .جانب الوكاالت واألمانة

المواّد المستنفدة لألوزون المزالة بالنسبة للمشروعات الفردية "زيادة ترجيح مؤشر األداء :  11التوصية العامة 
  "ر المرحليةمقابل ما ھو مزمع في التقاري

استناداً إلى المناقشة في االجتماع الخامس واألربعين قّررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجتماعھا السادس   .22
واألربعين فيما إذا كان ثّمة مبّرر إلى مزيد من استعراض ترجيح مؤشرات األداء الكّمي، وذلك على أساس تطبيقه 

  .التي ستقّدم إلى االجتماع السادس واألربعين 2004لعام في تقييم خطط أعمال الوكاالت المنفذة 

ة إجماع . في اجتماعھا السادس واألربعين نظرت اللجنة التنفيذية في قضية ترجيح مؤشرات األداء  .23 وكان ثمَّ
لى قد ال تقّدر حق قدره عمل الوكاالت المنفذة، وأن ثّمة حاجة إ 2004على االتفاق بأن الترجيحات المستخدمة عام 
وعلى ضوء ھذا األمر اعتبرت اللجنة التنفيذية أن ھذه القضية ماضية . استعراض القضّية في اجتماع في المستقبل

  .نحو اإلتمام وأنه سيجري تبليغ النتائج لألطراف

  االستمرار في عملية وضع مؤشرات  نوعّية:  12التوصية العامة 

المجال أمام وحدات األوزون الوطنية لكي تنظر في مؤشرات  للجنة التنفيذية أُفسح 44/6إعماالً بالمقّرر   .24
  .األداء النوعي المقترحة التي وضعتھا اللجنة في اجتماعھا الرابع واألربعين

في اجتماعھا السادس واألربعين عّدلت اللجنة التنفيذية االستجواب المتعلّق بمؤشرات األداء النوعي عن   .25
على أن يكون ( 4إلى  1حدات األوزون الوطنية خيار منح عالمات تقدير من طريق إدخال عمود إضافي وإعطاء و

ً أعضاء اللجنة التنفيذية أن ُيعربوا عن آرائھم وتعليقاتھم بشأن ). ھي األقوى 4أضعف نقطة والـ  1 ودعت أيضا
طراف بشأن أي وتابعت اللجنة التنفيذية التماس التحسينات على مؤشرات األداء، وسوف تبلغ األ. مؤشرات األداء
  .تطّورات إضافية

  مشاطرة نتائج تقييمات األداء مع اإلدارة العليا للوكاالت المنفذة:  13التوصية العاّمة 
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استناداً إلى المناقشة في االجتماع الخامس واألربعين رأت اللجنة التنفيذية أن لديھا القدرة على مشاطرة مثل   .26
ً إلى ھذا النھج ، كما فعلت في اجتماعھا الثاني ھذه التقييمات مع اإلدارة العليا وغي رھا عندما تشعر بأن ثّمة داعيا

  .ولذا رأت أنه ينبغي عدم تنفيذ ھذه التوصية بصورة منتظمة ، وإنما يجري تنفيذھا حسب الحاجة. والثالثين

  ية ذات الصلة إزالة مؤشرات إدارية مختارة إذا كان قد تّم حلّ المشكالت اإلدار:  14التوصية العاّمة  

استناداً إلى المناقشة في اجتماعھا الخامس واألربعين اعتقدت اللجنة التنفيذية أن إزالة ھذه المؤشرات قد   .27
  .لذا رأت أنه ينبغي عدم تنفيذ ھذه التوصية. تشّجع على انتكاس األداء 

  قطريزيادة الجھود لتحسين مستوى تبليغ البيانات على صعيد :  15التوصية العاّمة 

تواصل اللجنة التنفيذية التماس إدخال التحسينات على تبليغ البيانات من خالل مساندة مشروعات التعزيز   .28
كان ممتازاً، وأن عدد البلدان  2003وُيشار إلى أن تبليغ بيانات . المؤسسي وبرنامج يونيب للمساعدة على االمتثال

مع ذلك ستواصل اللجنة التنفيذية التماس التحسين في تبليغ البيانات . اً التي لم تبلغ في الوقت المحّدد كان متدّنياً جدّ 
  .على مستوى قطري وتقديم تقرير عن ذلك إلى اجتماع األطراف ، بالنحو المالئم

  تحاشي التأخيرات في تنفيذ المشروعات/ مواصلة الجھود لتخفيض : 16التوصية العاّمة 

تحاشي التأخيرات في التنفيذ كانت تنفّذ بشكل / لسابقة والجارية لتخفيض رأت اللجنة التنفيذية أن الجھود ا  .29
واللجنة التنفيذية ستواصل، مع ذلك، بذل جھودھا لتخفيض التأخيرات . فّعال من خالل جھود الوكاالت واألمانة

  .وإبالغ األطراف ، بالّنحو المالئم

ذة وأمين الخزانة إّبان تحويل أذونات الصرف وتلّقيھا زيادة االّتصال بين الوكاالت المنف:  17التوصية العاّمة 
  .وقبضھا

بعدما تّم النظر في ھذا الموضوع، قّررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين الخزانة أن يوّزع على األمانة   .30
ت الصرف، وتلّقيھا والوكاالت المنفذة قبل كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية، سّجالً يبّين مواقيت تحويل أذونا

وستبلغ اللجنة التنفيذية اجتماع األطراف بشأن تنفيذ آلية التبليغ ألذونات الصرف كما ستواصل التبليغ ، . وقبضھا
  .بالنحو المالئم، عن جھودھا لزيادة االتصال فيما بين الوكاالت وأمين الخزانة

تنفق على التنفيذ إلى حّدھا األقصى ، والتقليل من االستمرار في رفع نسبة الميزانية التي :  18التوصية العاّمة 
  نسبة الميزانية التي ُتنفق على المكّونات الرئيسية

قّررت اللجنة التنفيذية أن يجري تنفيذ ھذه التوصية على أساس مستّمر من خالل االستعراض السنوي   .31
  .الئملتكاليف الوحدات الرئيسية، وأنھا ستواصل إبالغ األطراف ، بالنحو الم

مطالبة الوكاالت المنفذة بأن تفّسر الزيادات المحسوسة في نفقات ميزانيتھا على الوحدات :  19التوصية العاّمة 
  الرئيسية

في اجتماعھا الرابع واألربعين طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة أن تقّدم معلومات أكثر عمقاً بشأن   .32
وقد طلبت اللجنة ھذه المعلومات بھدف ، . ستعراض السنوي المطلوب لھذه التكاليف تكاليفھا اإلدراية في سياق اال

من جملة أمور أخرى ، تّفھم كافة المصروفات الرئيسية في الميزانية ، بما في ذلك تلك الحاالت التي قد تكون فيھا 
  .التوصية قد ُنّفذت وبما أن اللجنة قد طلبت ھذه المعلومات ، اعتبرت اللجنة أن ھذه . زيادة ملموسة 
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  .إجراء دراسة بشأن فعالية إدارة الوكاالت المنفذة للمشروعات األصغر حجماً :  20التوصية العاّمة 

كان رأي اللجنة التنفيذية بأن ھذه المسألة قد عولجت جزئياً في سياق استعراض خطة إدارة غازات التبريد   .33
ً نظامھا للتكاليف اإلدارية وفي اجتماعھا السادس واأل.  2007لما بعد عام  ربعين استعرضت اللجنة التنفيذية أيضا

ستكون التعريفة األساسية لتكاليف . ، مع التعديالت التالية  2008-2006وقّررت تمديده على فترة السنوات الثالث 
؛ وزيادة سنوية  مليون دوالر أمريكي 1.5مليون دوالر أمريكي بدالً من  1.7الوحدة الرئيسية ليوئنديبي ويونيدو 

بالمئة ليوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي مرتكزة على ميزانيات سُتقّدم للحصول على موافقة في آخر  3حتى الـ 
وقّررت اللجنة التنفيذية أيضاً استعراض عملية نظام التكاليف اإلدارية ، كما ُعّدل . اجتماع للسنة بالنسبة للسنة التالية

  .ت الثالث التالية ، قبل نھاية فترة السنوا

رصد استعمال األموال لألنشطة غير االستثمارية مقابل األنشطة االستثمارية ضمن خطط :  21التوصية العاّمة 
  .اإلزالة الوطنية أو القطاعية 

. تقوم اللجنة التنفيذية برصد استعمال كافة األموال لكافة األنشطة في الخطط الوطنية والقطاعية لإلزالة   .34
  .تواصل اللجنة رصد استعمال كافة األموال ، وإبالغ األطراف ، بالنحو المالئم وسوف 

من تقرير الوضع القائم لإلسھامات والمصروفات ، اإليرادات  1تسجيل، في الجدول :  22التوصية العاّمة 
الجموع  والتخصيصات وسائر األموال اإلضافية ، مع بيان الرصيد المتاح للتخصيصات الجديدة ، إضافة إلى

  .التراكمية لھذه المكّونات المالية 

من تقرير الوضع القائم بشأن اإلسھامات والمصروفات ،  1وافقت اللجنة التنفيذية على أن يتّضمن الجدول   .35
  .وسوف تواصل اللجنة التبليغ عن ھذه القضية ، بالّنحو المالئم . معلومات ُطلبت في ھذه التوصية 

  وثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاّصة بأمين الخزانةت:  23التوصية العاّمة 

بعد النظر في قضية وضع وثائق لإلجراءات والممارسات الداخلية الخاّصة بأمين الخزانة ، قّررت اللجنة   .36
م النھائي  بھذا الصدد التنفيذية في اجتماعھا الخامس واألربعين أن تطلب من أمين الخزانة أن يقّدم تقريراً عن التقدُّ

  .إلى االجتماع السادس واألربعين

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس واألربعين في تقرير مؤقت حول التقّدم في مجال تنمية   .37
ً القيام بخطوات خاّصة من جانب مديرة . اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاّصة بأمين الخزانة  وتّم أيضا

وسوف تبلغ .  2004التنفيذية ، بالنسبة للبلدان التي لديھا تأخيرات في تسديد إسھامات لعام  الصندوق ورئيس اللجنة
اللجنة التنفيذية األطراف بعدما يكون قد تّم تقديم التقرير المرحلي النھائي حول اإلجراءات والممارسات الداخلية 

  .الخاصة بأمين الخزانة

  ملية لتشجيع البلدان المانحة على تسديد الدفعات في المواعيد المحّددةالقيام بالخطوات الع:  24التوصية العاّمة 

واصلت اللجنة التنفيذية القيام بالخطوات العملية لتشجيع البلدان المانحة على تسديد الدفعات في المواعيد   .38
  .المحّددة 

  لمحفوظاتتنفيذ إجراءات رقابة الجودة الداخلية لتحسين دّقة مسك ا:  25التوصية العاّمة 

بعد نظر اللجنة التنفيذية في موضوع مراقبة الجودة الداخلية ، قّررت في اجتماعھا الخامس واألربعين أن   .39
تطلب من أمين الخزانة تقديم تقرير مفّصل مّرة في السنة وتقارير مؤقتة في أوقات أخرى ، بالنحو المالئم ، عن 

  .ظات تدابير مراقبة الجودة لتحسين دّقة مسك المحفو
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توضيح كيفية إدراج البيانات المالّية في الحسابات ، مع المواقيت وتحديد طبيعة ھذه :  26التوصية العاّمة 
  .البيانات، من جانب الوكاالت المنفذة

بعد النظر في اجتماعھا الخامس واألربعين في تقرير الحلقة الدراسية حول المصطلحات واإلجراءات   .40
وكانت . ات ، رأت اللجنة التنفيذية أنه قد تّم توضيح دور الوكاالت فيما يتعلق بتبليغ البيانات الشائعة لتسوية الحساب

االتفاقات بين أمين الخزانة وكل وكالة ، قيد اإلعداد ، واعتزمت األمانة أن تصدر ، بالتعاون مع أمين الخزانة 
ً لتوضيح كيفية إدراج البيان ً أولّيا ات المالية في الحسابات مع المواقيت وتحديد طبيعة ھذه والوكاالت المنفذة ، كتّيبا

  .البيانات واإلبالغ عنھا من جانب الوكاالت المنفذة 

اً حول الممارسات واإلجراءات الداخلية لإلجتماعين السادس واألربعين والسابع قدمت األمانة تقارير  .41
ة لتسھيل دراسيمجموعة مواد مرجعية من الحلقة ال ويجري إعداد كتّيب استناداً إلى. اللجنة التنفيذيةواألربعين 

   . اصدار كتّيب أولي

التفكير في التعاقد مع مدقق حسابات مستقلّ ليساعد في تسوية الحسابات في حال استدامة :  27التوصية العاّمة 
  .التباينات المالية

عند الحاجة ، بموجب القواعد  بما أنه يجب إجراء أي عملية تدقيق في حسابات وكاالت األمم المتحدة ،  .42
  .المالية لألمم المتحدة ، ارتأت اللجنة التنفيذية أنه ال يمكن تنفيذ ھذه التوصية 

  مواصلة تحليل انعكاس آلية سعر الصرف الثابت على قيمة الصندوق :  28التوصية العاّمة 

سعر الصرف الثابت، كما وردت في لحظت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الرابع واألربعين أن قضية آلية   .43
وبعد استعراضھا في االجتماع . بھذا التقرير ، ھي قضية يجب أن يبّت فيھا اجتماع األطراف  XIXالمرفق 

الخامس واألربعين ، لحظت اللجنة أن انعكاس آلية سعر الصرف الثابت على قيمة الموارد المتاحة للصندوق ، قد 
من تقريره عن الوضع القائم لإلسھامات والمصروفات الذي ُيَقّدم إلى كل واحد  ُرصد من جانب أمين الخزانة كجزء

 .من اجتماعات اللجنة التنفيذية 
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  )بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون( HCFC 1مقادير استھالك مواّد 

المدرجة في  HCFCمواّد 
  المشروعات

المزالة في المشروعات التي تستعمل  CFCمواّد 
  HCFCتكنولوجيات 

 البلد

الجزائر [54.1]  [5.4] 
 األرجنتين [743.1] }[73.6
البحرين [15.3] [1.5]
بوليفيا [11.0] }[1.1
 البوسنة والھرزك [29.1]  }[2.9

البرازيل ] [4,847.3 }  [477.7
تشيلي  [179.5    ]   } [14.6

الصين [10,082.9 ]     } [776.0
مبياكولو  [644.9]         } [63.9
 كوستاريكا  [33.1]   }[3.3
كوبا [0.8]  } [0.1

 الجمھورية الدومنيكية [135.3]  }[13.4
مصر   [484.4]  } [37.4
 السلفادور  [18.3]  } [1.8
 غواتيماال  [45.4]   } [4.5

الھند  [4,501.8]  } [434.6
 أندونيسيا [1,900.1]   } [182.1
إيران  [1,045.5] } [103.6

األردن  [330.3] } [32.7
كينيا    [22.8]  } [2.3
لبنان  [81.0]  } [8.0
ليبيا  [61.5]  } [6.1
مقدونيا  [75.1]    } [7.4

ماليزيا  [1,226.5]  } [118.5
 موريشيوس  [4.2]  } [0.4

المكسيك  [2,106.3]  } [193.6
المغرب  [118.0]  } [11.7
 غوانيكارا  [8.0]  } [0.8

يجيريان [383.2] } [38.0
باكستان [781.1]  } [77.4
بنما  [14.4] } [1.4
 باراغواي  [66.5] } [6.6

بيرو [146.9 } [14.6
الفلبين } [504.4 } [50.0
رومانيا } [192.0 } [19.0
 صربيا والجبل األسود } [44.2 } [4.4
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المدرجة في  HCFCمواّد 
  المشروعات

المزالة في المشروعات التي تستعمل  CFCمواّد 
  HCFCتكنولوجيات 

 البلد

 نكاسري ال } [7.2 } [0.7
نالسودا } [4.4 } [0.4

سوريا } [628.4 } [62.3
تايالندا } [2,022.8 } [199.6

تونس } [234.9 } [20.3
تركيا } [372.2 } [36.9
 أوروغواي } [104.6 } [10.4
فنزويال } [699.1 } [69.3
نام فييت } [44.4 } [4.4
اليمن } [9.7 } [1.0
زمبابوي } [11.3 } [1.1

 عالمجمو } [34,985.6 } [3,186.3
  :قيم القدرات المستنفدة لألوزون على النحو اآلتي :  1ملحوظة 

HCFC-123:  0.02   
  HCFC-22:  0.055 
HCFC-141b: 0.11 

  

_______  


