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   بمقررات االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةإخطار

، عضاء اللجنة جميع أ إلى مقررات اللجنة التنفيذيةع الرابع والخمسين الذي يتضمناالجتماأرسل تقرير  -1
 ذلك، عالوة على. البروتوكول مونتري واألطراف في ، في االجتماع الرابع والخمسين اآلخرينالمشاركينو

االت ، والوك5المادة  من بلدان 62التنفيذ إلى  في بالتأخير بالموافقات على المشاريع وأرسلت المقررات المتعلقة
 المقررات الجتماع تلخصيقة الحقة ل وث بالبريد اإللكترونيأرسلتكما. الثنائية والوكاالت المنفذة ذات الصلة

ول مونتريال،  في بروتوكمسين إلى جميع المشاركين في االجتماع وإلى األطرافرابع والخ في االجتماع الالمتخذة
 .باإلنترنت الخاص هموقععلى  ولصندوق المتعدد األطرافل الداخليةشبكة العلى وتم  وضعها 

، أرسلت األمانة الدراسة المتعلقة بجمع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير XVIII/9وفقا للمقرر  -2
 والبلدان غير العاملة بها إلى أمانة األوزون للنظر فيها من جانب فريق 5المادة فيها في البلدان العاملة بلمرغوب ا

ة في صورتها النهائية ووضعت الدراس). 54/45المقرر (العمل المفتوح العضوية في اجتماعه الثامن والعشرين 
 . تعليقات أعضاء اللجنة التنفيذيةفي الحسبان

  إجراءات معينة بمقتضاها إلى األمانة اتخاذتطلب والخمسين للجنة التنفيذية التي ع الرابعمقررات االجتما

ات المقدمة من اتفاقية روتردام مانة ردود اللجنة التنفيذية على الطلبرسلت األ، أ)ب(54/1لمقرر وفقا ل -3
برنامج ل ناعة، واالقتصاد التابعكنولوجيا، والص الكيمياء في قسم التة عن علم وفرعجراءات الموافقة المسبقبشأن إ

 ).40/41انظر الفقرتين (األمم المتحدة للبيئة 

بشأن إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في تطبيقين بمصنع براسكيم ) ج (54/36لمقرر وفقا ل -4
رعية الفقرة الف، وبخاصة 54/36إلحاطتها بالمقرر في البرازيل، كتبت أمانة الصندوق إلى أمانة األوزون 

 .من هذا المقرر بشأن حد استهالك رابع كلوريد الكربون في المصنع) 1)(ب(

 الجتماع الخامس والخمسينم تحضيرا للمهااستعراض ا

 . لالجتماع الخامس والخمسيناألمانة بالمهام التالية تحضيرااضطلعت  -5

 2007 عامالتقدم في تنفيذ البرامج القطرية ل

، 2007 عامالوطنية تقديم بياناتها عن التقدم في تنفيذ البرامج القطرية لطلبت األمانة من وحدات األوزون  -6
 تم 2007 عام عن ا مرحليا تقرير80 ومن بين .تمد في االجتماع الرابع والخمسينباستعمال النموذج المع

 .، قدمت عشرة بلدان بياناتها عن طريق نظام اإلنترنت2008حزيران  / يونيه16استالمها حتى 

 دوقحالة الصن

ت المنفذة األربع فيما يتعلق لتحويل أموال إلى الوكاالة تعليمات إلى أمين الخزانة رسلت األمانأ -7
صات الصافية التي ووفق عليها في االجتماع الرابع والخمسين، بعيد االنتهاء من إعداد التقرير الرابع يخصبالت

وردت األمانة . ثنائية بمساهمات البلدان المعنيةوالخمسين للجنة التنفيذية، ومضاهاة الموافقات على المشاريع ال
بتحويل األموال بين الوكاالت  فيما يتعلق  ونسقت مع أمين الخزانةعلى استفسارات مختلفة من الدول المانحة

 . األموالوإعادة
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  حالة الموارد والتخطيط

 تقرير حول األرصدة وتوفر الموارد

الوثيقة (ألمانة معلومات حول توفر الموارد ، أعدت ا41/92 والمقرر 31/2وفقا للمقرر  -8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4( .األموال المستردة من المشاريع المنتهية، واستعراضا وشملت هذه الموارد 

تكاليف مساندة للوكاالت ذات  وغير الملتزم بها من المشاريع المنتهية لدى الوكاالت، وأي لألرصدة الملتزم بها
 للجنة  كما قدمت األمانة حسابا للمبلغ اإلجمالي للموارد المتاحة.ية من تلك المشاريع المكتملة باألموال المتبقصلة

 . في االجتماع الخامس والخمسينالتنفيذية للموافقات

  السنوية والتأخيرات في تقديم الشرائح2008 عاملل اعماألخطط 

 المستوى اإلجمالي لألموال التي ك فياالجتماع الرابع والخمسين وكذل حتى هاموافقاتفي  األمانة نظرت -9
  وتتضمن الوثيقة.2008 عامل اعمأصات خطة يخصالجتماع الخامس والخمسين في ضوء تستطلب في ا

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 (لمقررات ذات الصلة التي تم التوصل إليها في االجتماع الرابع ملخصا ل
 – 2008 المخصصة في خطط أعمال الوكاالت للفترة  المواردت الناتجة عن ذلك علىوالخمسين والتعديال

 التي لم تقدم إلى االجتماع الرابع 2008  عاملاعمأوتسلط الضوء على المشاريع الموجودة في خطط ، 2010
واقترحت أنشطة يمكن أن تساعد البلدان وتم تحديد المشاريع المطلوبة لالمتثال . والخمسين أو الخامس والخمسين

، للعودة إلى االمتثال للتدابير الرقابية لبروتوكول  تتعلق باالمتثال مقررات بشأنهااع األطرافالتي اتخذ اجتم
 .مونتريال

ا حول التأخيرات في  قسما جديدUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5، تقدم الوثيقة )ج(53/3وفقا للمقرر  -10
ت لم تقدم إلى اجتماعين متتاليين،  وكانت لدى ستة بلدان شرائح لمشاريع متعددة السنوا. السنويةتقديم الشرائح

 .بينما كانت لدى تسعة بلدان أخرى شرائح واجبة التقديم ألول مرة في االجتماع الخامس والخمسين ولم تقدم

لتدابير الرقابية التالية  فيما يتعلق بتحقيق االمتثال ل5ة  بلدان الماد تنفيذ المشاريع المتأخرة واحتماالتحالة
 لبروتوكول مونتريال

، أعدت األمانة وثيقة حالة االمتثال على النموذج الجديد المقدم إلى االجتماع الرابع 53/4وفقا للمقرر  -11
 الخاضعة 5 تحديثا لحالة االمتثال في بلدان المادة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6 وتشمل الوثيقة .والخمسين

 الخاضعة لمقررات األطراف وتوصيات 5ة ومعلومات حول بلدان المادللتدابير الرقابية لبروتوكول مونتريال؛ 
المواد المستنفدة بيانات استهالك وبيانات حول تنفيذ البرامج القطرية، بما فيها تحليل اللجنة التنفيذية بشأن االمتثال؛ 

تأخيرات في ال مات حول المشاريع ذات بما فيها معلو الثاني للمخاطرتقييمال بحسب القطاع؛ ونتائج لألوزون
 .تنفيذها

بيانات ، و) بلدا44 (2007 عام ل7 إلى بيانات المادة 5استندت حالة االمتثال المحدثة لبلدان المادة  -12
 ولم تقدم سبعة وستون بلدا ). بلدا34 (7بالنسبة إلى البلدان التي لم تقدم بيانات المادة  2007البرنامج القطري لعام 

ووفقا للمقرر .  على بيانات األعوام السابقةهاامتثالت ، وهكذا اعتمد تقدير احتماال2007 عامحتى اآلن بيانات 
 حول تقدير المخاطر، 5واصلت أمانة الصندوق جهودها للحصول على تغذية راجعة من بلدان المادة ، )ح(54/4

 . للخطر المحتمل لعدم االمتثال فيها، وقدرتها على تحقيق االمتثالوالمؤشرات العامة
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  الرصد والتقييم

  وإعداد الملخصاتوالتقارير المرحلية وتقارير التحقق في االتفاقات المتعددة السنواتلعمل السنوية، توحيد برامج ا
  القطرية

على تقرير حول التقدم المحرز في إعداد أداتين لإلبالغ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7تحتوي الوثيقة  -13
  نظام االتفاقات المتعددة السنوات األمانة وتستعمل الوكاالت المنفذة وموظفو.والمعلومات تعتمدان على اإلنترنت

 في خطط إزالة ، إلعداد واستعراض طلبات الشرائح)ج(51/13الذي ووفق عليه بصفة مؤقتة بموجب المقرر 
 اإلزالة  في خطط2008أيار /  كما يستخدم هذا النظام منذ مايو.الكلوروفلوروكربون المتعددة السنوات القائمة

التي تحتوي   وتشكل البيانات التي تجمع باستخدام هذا النظام أوراق تقييم المشروع.يدةالوطنية والختامية الجد
 . المقدمة إلى اللجنة التنفيذيةوثائق مقترحات المشاريععليها 

 الميسور إلى بهدف توفير النفاذ بدئ العمل في إعداد الملخصات القطرية، )ب(53/8وفقا للمقرر  -14
 وتشمل . من الصندوق المتعدد األطرافالدعم شطة اإلزالة القطرية التي تحصل علىالمتعلقة بأنالمعلومات المهمة 

  البلدالمنجزة للمواد المستنفدة لألوزون، وامتثالاإلزالة  المواد المستنفدة لألوزون، واستهالكالمعلومات هذه 
أنشطة المشاريع المعتمدة  و،ألهداف اإلزالة الواردة في بروتوكول مونتريال، ومعلومات حول خطر عدم االمتثال

 .والمكتملة

 ية لتقييم خطط إدارة اإلزالة الختاميةدراسة نظر

الهدف من تقييم خطط إدارة اإلزالة الختامية هو تحليل دور هذه الخطط في تمكين البلدان ذات االستهالك  -15
  واإلزالة الكاملة2007 عام ل%85 هدف خفض الكلوروفلوروكربون بنسبة من تحقيقالمنخفض 

لرصد كبير المسؤولين عن اواستعرض خبير استشاري، بالتعاون مع . 2010 عامللكلوروفلوروكربون بحلول 
وتعليقات األمانة، الوثائق المتاحة المتعلقة بخطط إدارة اإلزالة الختامية، بما فيها وثائق المشاريع، والتقييم، 

 وتم .الجنة التنفيذية وخطوطها التوجيهية ذات الصلة اتمقرر وبرامج العمل السنوية، ووالتقارير المرحلية السنوية
 وتتضمن الوثيقة .التالية لها بالتفصيلالشرائح الثانية أو  بلدا ووفق على تحليل ستة عشر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8للتقييم الكامل تشمل دراسات قطرية في ية مع خطة عمل نتائج الدراسة النظر 
 .ضعدد من بلدان االستهالك المنخف

 التقرير المرحلي المجمع

جمعت األمانة بيانات من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية لتلخيص التقدم المحرز والمعلومات المالية  -16
كانون /  ديسمبر31 من الصندوق المتعدد األطراف حتى دعم لقة بالمشاريع واألنشطة التي حصلت علىالمتع

 على موجز للتقدم المحرز في التنفيذ على UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9 وتحتوي الوثيقة .2007األول 
 .، باإلضافة إلى تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها2007 عامالمستوى القطري، وموجز لألنشطة حتى نهاية 

تعالج تعليقات األمانة قضايا مشتركة تم تحديدها أثناء استعراض التقارير المرحلية للوكاالت كبطء صرف  -17
المشاريع :  وتم تقديم تعليقات وتوصيات محددة حول مسألتين محددتين هما.لخطط المتعددة السنواتاألموال في ا

جنة التنفيذية الخاصة للاتمويل وحالة نافذة  للتحول إلى المعدات المستخدمة للهيدروكلوروفلوروكربون؛ الجارية
  . أجهزة تبريد المبانيبمشاريع
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 2007  لعاملاعماألتقييم تنفيذ خطط 

 الوثيقة  المعروض باعتباره2007 لعام لوكاالت المنفذةل ااعمأاستند تقييم خطط  -18
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15 ، في والوزن المنقح، 41/93إلى مؤشرات لألداء ووفق عليها في المقرر 

 51/10 إلى 51/7 بموجب المقررات 2007  عاملاعمأ، واألهداف التي اعتمدتها اللجنة في خطط 47/51المقرر 
 . والتقارير المالية للوكاالت المنفذة المقدمة إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذيةوالتقارير المرحلية

وتتضمن الوثيقة أيضا تحليال لالتجاهات لكل مؤشر من مؤشرات األداء التسعة المستعملة في تقييمات السنوات 
لمنفذة القائم على المدخالت التي تم الحصول عليها من االستبيان  النوعي ألداء الوكاالت اتقييمالسابقة ونتائج ال

 .2008أيار / المرسل إلى وحدات األوزون الوطنية في مايو

 ةنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددتقرير عن ت

ي  عن التقدم المحرز ف التي تقدم تقريراUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16أعدت األمانة الوثيقة رقم  -19
يتعلق بالتحقق من واردات و من البنك الدولي بالنيابة عن الصين ا مقدمينتقرير أحد ال وكان.مشروعين محددين

كان مطلوبا بموجب خطة اإلزالة المعجلة  وهو التحقق الذي 2007 عاموصادرات الكلوروفلوروكربون ل
 كوريا ية الصناعية بالنيابة عن جمهوريةوقدمت التقرير الثاني منظمة األمم المتحدة للتنم. للكلوروفلوروكربون

 واستعرضت األمانة هذا التقرير في .يتعلق بخطة اإلزالة الختامية لرابع كلوريد الكربونالديمقراطية الشعبية و
ضوء مقترحات المشاريع األصلية وبيانات المواد المستنفدة لألوزون المبلغة من حكومة جمهورية كوريا 

 اللجنة والمقررات ذات الصلة الصادرة عن من بروتوكول مونتريال، 7وجب المادة الديمقراطية الشعبية بم
 .التنفيذية واجتماع األطراف

 استعراض المشاريع

  دوالرا أمريكيا94 295 231 إلى  قيمتها وأنشطة تصل،اتفاقات متعددة السنوات، ومشاريعتلقت األمانة  -20
 المقترح  هذا المبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقات المتعددة السنواتويشمل. للنظر فيها في اجتماعها الخامس والخمسين

أنشطة أخرى /  طلبا للتمويل، تشمل شرائح سنوية محددة ومشاريع236 كما يغطي .الموافقة عليها من حيث المبدأ
 .) ذلكشاملة تكاليف مساندة الوكالة حيث يلزم( دوالرات أمريكية 92 898 306تصل قيمتها إلى 

   مشروع ونشاط، قيمتها200 قدم للجنة التنفيذيةاب االستعراض من جانب األمانة، في أعق -21
 مشروعا ونشاطا، تشمل أنشطة تنفذ 167 وتوصي األمانة بالنظر في .، للنظر فيهادوالر أمريكي 87 060 701

 وتشمل .ى حدة ومشاريع استثمارية، على أساس كل حالة عل،برامج العملعلى تعديالت الفي إطار برامج العمل و
بالنظر فيها على أساس كل حالة على حدة لعدد من األسباب على هذه المشاريع االستثمارية التي توصي األمانة 

خطط إدارة إزالة إعداد  لتمويل طلبا 144 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17النحو الموضح في الوثيقة 
على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17ة ـوي الوثيقـ وتحت.الدـ ب105 في ونـالهيدروكلوروفلوروكرب

، ويمكن الحصول على ة الهيدروكلوروفلوروكربونـات إعداد خطط إدارة إزالـة بطلبـل المتعلقـملخص للمسائ
 ذةـ الوكاالت المنفبرامج عملعلى تعديالت المعلومات تفصيلية في الوثائق المتعلقة ب

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19-22.( 

من الوكاالت  عرضا عاما للطلبات المقدمة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18قة قدمت األمانة في الوثي -22
الحد األقصى من مستوى  ما إذا كانت مؤهلة للموافقة عليها من جانب اللجنة التنفيذية في ضوء الثنائية لتوضيح

، ات ذات الصلةاالجتماعثيقة أيضا إشارات دقيقة إلى وثائق  كما تتضمن الو.2008 عامالتعاون الثنائي المتاح ل
 . مناقشة للطلبات الثنائيةالتي تحتوي علىو
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  ))ز(53/37المقرر ( المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون المسائل

أعدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين خططا لعودة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  -23
  وللتحضير.))ز(53/37المقرر ( المتعلقة بإزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون إلى االجتماع للنظر في القضايا

نظمت األمانة اجتماعا للخبراء في إزالة إنتاج الجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، 
 . في مكتب األمانة في مونتريال2008حزيران /  يونيه13 إلى 12الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة من 

وركز االجتماع، الذي شهده خبراء فنيون في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون من الصين، والمكسيك، والواليات 
 بهدف 5، بشكل محدد على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان المادة المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة

 .5لة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في بلدان المادة معالجة القضايا األساسية وتقديم معلومات تمهيدية حول إزا
 المقدمة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45استخدمت كمدخالت للوثيقة ستعرضت األمانة هذه المعلومات التي وا

 االجتماع الخامس  أثناءإلى اللجنة التنفيذية وفريقها الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، والمقرر أن يعود إلى االجتماع
 .خمسينوال

  تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونتكلفةاعتبارات تتعلق ب

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين في تحليل تمهيدي ) ط(53/37بموجب المقرر  -24
 في أعقاب المناقشات، يل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وقررت،لجميع اعتبارات التكلفة المهمة والمتعلقة بتمو

 تي قدمتوثيقة تكاليف الهيدروكلوروفلوروكربون الل المنقحةنسخة ال في في اجتماعها الخامس والخمسين نظرأن ت
 وعند إعداد الوثيقة ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/54(إلى االجتماع الرابع والخمسين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47كما أدرجت .ة وضعت األمانة في اعتبارها تعليقات أعضاء اللجنة التنفيذي 
وتوافر البدائل والجوانب المتعلقة بعض المعلومات المحدثة حول قطاعات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، 

 .في المجالالطاقة التي عرضها الخبراء / بالمناخ

 2011 - 2009 الثالث سنواتالتقدير التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة 

لكفالة أن   كوبرز- شركة برايس ووترهاوس المنفذة معلومات إلى، قدمت الوكاالت 54/42لمقرر وفقا ل -25
 وتم .، شامال ومفيدا بقدر اإلمكان2011 – 2009  الثالثسنواتال وب لفترةطل، الميكون تقدير التكاليف اإلدارية

تعليقات وسوف يقدم التقرير النهائي للدراسة، مع وضع . تعميم مشروع تقرير على الوكاالت المنفذة للتعليق عليه
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه باعتباره الوثيقة الوكاالت المنفذة في االعتبار، 

 . أسبوعانقبل انتهاء المدة المحددة لتقديمه وهي

 وعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في بلدان استعمال رابع كلوريد الكربون كمادة خام
 )52/44 و51/36المقرران  (5المادة 

ال أي مناقشات أخرى حول قضية استعمفي اجتماعها الثاني والخمسين، قررت اللجنة التنفيذية تأجيل  -26
، 5وريد الكربون في بلدان المادة عوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلرابع كلوريد الكربون كمواد أولية و

  عن التقييمومشروع تقرير البنك الدولي  لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي عند توفر تقرير2008إلى صيف 
 وتم إعداد الوثيقة ).52/44المقرر ( القلوي –العالمي إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/50ةقالوثيفي  في ضوء المعلومات المقدمة عدة اللجنة التنفيذية في مناقشاتها لمسا 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49) ال رابع كلوريد الكربون كمواد  عن استعم المقدم من البنك الدوليتقريرال

لجنة ) عملفرقة ( وتقرير) ،5 وكعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في بلدان المادة أولية
 .إلى االجتماع الثامن والعشرين لفريق العمل المفتوح العضويةالمقدم  خبراء التقييم التقني واالقتصادي
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 2006  عامتسوية حسابات

الوثيقة (، أعدت األمانة تقريرا )ب(54/41و) د(و) ج(53/42وفقا للمقرر  -27
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/51 ( بشأن تسوية مبلغ األمم المتحدة للبيئةحول النتائج التي توصل إليها برنامج 

واإلجراءات التصحيحية  وغير المسجل في تقريره المرحلي كشف حسابه المسجل في  دوالرا أمريكيا105 494
البيانات الواردة في التي اقترح برنامج األمم المتحدة للبيئة اتخاذها لتسوية البيانات في التقرير المرحلي لتتفق مع 

 واقترح إجراءات  المتحدة للبيئة أسباب االختالفقدم برنامج األممناء على طلب األمانة، وب. كشف الحساب
مم  كما أشار برنامج األ. بصورة غير صحيحة أنه قد تم صرفهغ تكلفة مساندة المشروع الذي ذكرلتصحيح مبل

 وتجنب حدوث 2007  عام سيتخذ لتصحيح صرف تكاليف مساندة المشروع فيالمتحدة للبيئة إلى أن إجراء
 .مشكالت مماثلة في المستقبل

 2007 عام المؤقتة لكشوف الحساب

 التي أعدها أمين الصندوق واستعرضت 2007 عاماستعرضت األمانة الوثيقة الخاصة بالحسابات المؤقتة ل -28
فيق وحددت األمانة بندا للتو). UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/52الوثيقة ( في ميزانية األمانة 2007  عامحسابات

الغ التي أبلغ أنها  وتقريرها المرحلي المتعلق بالمب2007 عاملبنك الدولي عن بين كشف الحساب المقدم من ا
 . في تايالندألجهزة تبريد المبانيمشروع القرض بشروط تيسيرية ل صرفت 

  السياسات التي أعدتها أمانة الصندوقاتقالوثائق وور

لخامس والخمسين للنظر فيها، أعدت أمانة الصندوق الوثائق من بين الوثائق المقدمة إلى االجتماع ا -29
 :التالية

 جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛ •
 أنشطة األمانة؛ •
 ؛)باالشتراك مع أمين الصندوق(حالة المساهمات والمصروفات  •
 تقرير عن األرصدة وتوفر الموارد؛ •
 ؛ والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2008خطط عمل  •
متثال للتدابير الرقابية القادمة تحقيق االل 5لة تنفيذ المشاريع المتأخرة واحتماالت بلدان المادة حا •

 بروتوكول مونتريال؛ل
 المتعددة التفاقات في ا وتقارير التحقق،تقرير حول توحيد برامج العمل السنوية، والتقارير المرحلية •

 ؛ القطريةالسنوات وإعداد الملخصات
  حول تقييم خطط إدارة اإلزالة الختامية؛ظريةالدراسة الن •
 ؛2007كانون األول /  ديسمبر31 حتى التقرير المرحلي المجمع •
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية، حولتعليقات وتوصيات  •

 ؛) وثائق5( والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،
 ؛2007  عاملاعمأتقييم تنفيذ خطط  •
  محددة؛افق عليها بشروط تبليغوتقرير عن تنفيذ المشاريع الم •
 عرض عام للقضايا التي تم تحديدها أثناء استعراض المشروع؛ •
 التعاون الثنائي؛ •
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متحدة اإلنمائي،  لبرنامج األمم ال2008  عامبرامج عملعلى تعديالت التعليقات وتوصيات حول  •
 ؛) وثائق4(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي 

أوراق تقييم المشاريع، والتعليقات والتوصيات المتعلقة بالمشاريع واألنشطة المقدمة إلى االجتماع  •
 الخامس والخمسين؛

 ي جمهورية إيران اإلسالمية؛التعليقات على تحديث البرنامج القطري ف •
 مزيد من البحث والتحليل للقضايا المتعلقة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛ •
المقرران ( بتمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون تبارات التكلفة ذات الصلةالتحليل المنقح الع •

 ؛)54/40و) ط(53/37
، 50/27متابعة للمقررات  (2011 – 2009 ث الثالسنواتال ف اإلدارية المطلوبة لفترةتقييم التكالي •

 ؛)54/42، و51/38و
 وكعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد ال رابع كلوريد الكربون كمواد أوليةاستعم •

 ؛)52/44 و51/36المقرران  (5الكربون في بلدان المادة 
 ؛))ب(54/41متابعة للمقرر  (2006تسوية حسابات  •
 ).باالشتراك مع أمين الصندوق(ات المالية المؤقتة التعليقات على البيان •

  تنفيذ المهاموحضور االجتماعات 

   الموظفينةمهام كبير

 )2008نيسان /  أبريل25 – 19(فيينا، النمسا 

كمصدر لتقديم  2008لعام  االقتصاديو التقني التقييمندوق إلى حضور اجتماع لجنة دعيت أمانة الص -30
  التقييم التقني ولم يتضمن اجتماع لجنة.علق بتشغيل الصندوق المتعدد األطرافمعلومات تستند إلى حقائق وتت

رضا تفصيليا اللجان المعنية بالخيارات الفنية المختلفة فحسب، بل تضمن أيضا عاالقتصادي فقط عروضا من و
 – 2009ف للفترة فيما يتعلق بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراحتى اليوم  للجهود التي بذلتها فرقة العمل

 ).XIX/10المقرر (ألطراف في بروتوكول مونتريالالتاسع عشر لجتماع اال الذي أقره 2011

االقتصادي  التقني والتقييمبرنامج اجتماع لجنة  من الة الموظفين وموظف رفيع المستوى كبيرتحضر -31
لجنة التنفيذية بشأن النموذج القائم بمقررات الوقدما بيانات مهمة وإيضاحات وأحاطا المشاركين في االجتماع علما 

، وإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في أجهزة االستنشاق 2010 – 2008  الفترةلاعمأعلى االمتثال، وخطط 
 كما عقد الرئيس .، وإزالة بروميد الميثيل، واإلزالة المعجلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالجرعة المقننة
استعراض تقرير أمانة الصندوق في إطار عملية  بتجديد الموارد أيضا اجتماعا مع ةل المعني العمةقالمشارك لفر

تقييم التمويل المطلوب لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة "االقتصادي حول و  التقنيالتقييملجنة 
2009 – 2011." 

 )2008حزيران /  يونيه1 –أيار /  مايو24(القاهرة، مصر 

 2008 عامالرصد والتقييم في االجتماع الرئيسي المشترك لظفين وكبير المسؤولين عن  الموة كبيرتشارك -32
 توقدم). 2008نيسان /  أبريل29-27 (لشبكة أفريقيا الناطقة باإلنجليزية وشبكة غرب آسيا لموظفي األوزون

 وبخاصة الخطوط التوجيهية ة، الموظفين عروضا حول مقررات االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةكبير
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كما عقدت اجتماعا مع وزير . 54/39لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون المتفق عليها بموجب القرار 
 .لألوزون في مصر والتحديات المنتظرة لمناقشة برنامج إزالة المواد المستنفدة البيئة المصري

األوزون واثنين من الخبراء االستشاريين من  موظفي كبير المسؤولين عن الرصد والتقييمأحاط  -33
 وعقد الخبيران .المشاركين في االجتماع علما بإعداد دراسات حالة إقليمية وقطرية لتقييم مشاريع الدعم المؤسسي

. ذةمناقشات مع ممثلي الوكاالت المنفواالستشاريان لقاءات فردية وجماعية مع جميع موظفي األوزون المشاركين، 
 . مصر واحدة من دراسات الحالة عند تقييم المشاريع المؤسسيةوسوف تكون

  مهام موظفي األمانة اآلخرين

 )نيسان/  أبريل24-16(واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية 

نيسان /  أبريل25-22 (ةحضر موظف رفيع المستوى من البرنامج اجتماع مجلس مرفق البيئة العالمي -34
 في ضوء الدراسة الجارية التي ةات المتعلقة بدراسة التكاليف اإلدارية لمرفق البيئة العالميلمتابعة المناقش) 2008

ا  فيمةكما تابع مناقشات مجلس مرفق البيئة العالمي. يقوم بها الصندوق المتعدد األطراف حول التكاليف اإلدارية
 . للصندوق المتعدد األطرافيتعلق بمسائل أخرى قد تكون ذات أهمية

 )2008أيار /  مايو9-2(وس أيرس، األرجنتين بوين

شارك موظف رفيع المستوى من البرنامج في االجتماع المواضيعي المتعلق بأجهزة االستنشاق بالجرعة  -35
 في المكسيك، وبلدان أمريكا لشبكات عمل األوزون) أيار/  مايو7(واجتماع المتابعة ) أيار/  مايو6-5 (المقننة

 كما شارك في عدد من المناقشات الثنائية مع موظفي األوزون الوطنيين والوكاالت .الوسطى وأمريكا الجنوبية
 .المنفذة

 )2008أيار /  مايو16-9(كينيا / نيروبي

 إلى نيروبي لمعالجة عدد من القضايا لصندوقومسؤول التسيير با ر الموظف اإلداري الرفيع المستوىساف -36
  مكتب األمم المتحدة في نيروبييل، والشراء، واإلدارة العامة فيواإلدارية المعلقة المعنية بالتوظيف، والتم

 .وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 )2008أيار /  مايو17-13(أوريد، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

موارد في االجتماع إلعداد خطط اإلزالة ال ظف رفيع المستوى من البرنامج كمسؤول عنشارك مو -37
روكلوروفلوروكربون في أوريد، وقدم للمشاركين شرحا للخطوط التوجيهية لخطط إدارة إزالة الوطنية للهيد

 ).54/39المقرر  (الهيدروكلوروفلوروكربون

 )2008حزيران /  يونيه11-1(الدوحة، قطر 

 مكتب انة األوزون ودائرة المؤتمرات فيانضم الموظف المساعد لتكنولوجيا المعلومات إلى ممثلي أم -38
  الدوحة، بقطر، لتقييم الترتيبات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات استعدادا في مهمة فيلمتحدة في نيروبياألمم ا

 المقرر عقدها في االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية واالجتماع العشرين لالجتماعات غير الورقية
 ).2008تشرين الثاني / نوفمبر(لألطراف في بروتوكول مونتريال 
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  غير ورقي للجنة التنفيذية الجتماع نظاما لتسيير إجراءات العمل أمانة الصندوق المتعدد األطرافأعدت -39
 ومشروع التقرير الخاص باالجتماع السادس والخمسين بطريقة إلكترونية  أوراق االجتماع وإعدادتوزيعبهدف 
تماع السادس والخمسين إلكترونيا على  مشروع تقرير االج اللجنة التنفيذية كما سيتم توزيعانعقاد اجتماعأثناء 

 ومندوبي نظام على فريق العمل المفتوح العضويةال وتخطط حكومة قطر لعرض .أعضاء اللجنة التنفيذية العتماده
 .2008تموز /  في اجتماعاتهم في بانكوك، بتايالند، في يوليواللجنة التنفيذية

 لمنظمات األخرىالتعاون مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وا

 إجراءات اتفاقية روتردام بشأنالمقدم من طلب الأحاطت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين ب -40
 لتحديد المجاالت التي )RC-3/5المقرر (إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الموافقة المسبقة عن علم 

 دوق المتعدد األطراف إعداد وتوزيع الصلة وطلبت من أمانة الصنيمكن أن تدعم تنفيذ أهداف االتفاقية ذات
المقرر (ألعضاء اللجنة التنفيذية حول تجارب الصندوق المتعدد األطراف ذات الصلة باتفاقية روتردام مشروع رد 

م  وت2008نيسان /  أبريل30 مشروع الرد على أعضاء اللجنة التنفيذية في  وتم توزيع. قبل إصداره))ب(54/1
 كبير  وأرسل.تنقيحه على أساس التعليقات الواردة من أستراليا، وبلجيكا، والسودان، والواليات المتحدة األمريكية

 ).انظر المرفق األول (2008حزيران /  يونيه3الموظفين الرد إلى اتفاقية روتردام في 

وق إعداد وتوزيع مشروع للرد طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين أيضا من أمانة الصند -41
 على برنامج األمم المتحدة للبيئةل كنولوجيا، والصناعة، واالقتصاد التابعفي قسم الت على رئيس فرع الكيميائيات

). )ب(54/1المقرر (تجارب الصندوق فيما يتعلق بالبرنامج العالمي لمراقبة الزئبق  بشأن أعضاء اللجنة التنفيذية
 وأرسل رد وضع في االعتبار التعليقات الواردة من . مشروع ردبإعداد وتوزيعاألمانة  وبناء على ذلك، قامت

برنامج األمم ل كنولوجيا، والصناعة، واالقتصاد التابع في قسم التوأوروغواي إلى رئيس فرع الكيميائياتبلجيكا 
 ).انظر المرفق الثاني (2008حزيران /  يونيه3 في المتحدة للبيئة

 من السكرتير التنفيذي ألمانة اتفاقية 2008نيسان /  أبريل10وظفين خطابا مؤرخا في  المة كبيرتلقت -42
 ويشير الخطاب إلى). المرفق الثالث (والتخلص منها عبر الحدودرة  بشأن التحكم في نقل النفايات الخطبازل
وط خاصة للمشاريع  بروتوكول مونتريال واتفاقية بازل وطلب من األمانة أن تنظر في وضع شر روابط بينوجود

 للنفايات التي تحتوي على مواد مستنفدة لى اإلدارة السليمة بيئياالتي تقترحها األطراف في اتفاقية بازل تركز ع
خطاب شكر وتقدير للسكرتير التنفيذي التفاقية بازل وأحاطته علما بأن أرسلت أمانة الصندوق و. لألوزون

 التقرير الخاص بالدراسة التي أجريت حول المواد المستنفدة ناألطراف في بروتوكول مونتريال سوف يناقشو
 في االجتماع لمواد المستنفدة لألوزون وإتالفهاوقضية التخلص من ا) 2انظر الفقرة (لألوزون غير المرغوب فيها 

بتفصيل الرد وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في . الثامن والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية لألطراف
 .هذا الخطاب في ضوء مناقشات اجتماع فريق العمل المفتوح العضويةأكبر على 

 قضايا تتعلق بالموظفين

 . لموظفي األمانةةق عقدت دورة لتشكيل األفرأيار/  مايو7واصلت األمانة برنامج التدريب اللغوي، وفي  -43

نفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة اتخذ إجراء إداري لتأمين مصادقة المدير الت، 54/44متابعة للمقرر  -44
واالنتهاء من  P3 وظيف المؤقت على وظيفة من الفئة واتخذت األمانة إجراءات للت.على وظائف الموظفين الجدد

وباإلضافة إلى . G6  من الفئةواثنين من الموظفين P3 من الفئة  لثالثة موظفين إعداد بطاقات الوصف الوظيفي
 الموظفين لمدة سبعة ةنائب كبيرلحصول على موافقة مقر األمم المتحدة، على تمديد عقد اذلك، نجحت األمانة في 
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وسوف يتم االحتفاظ بخدماته الثمينة لالجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية في . أشهر إضافية بعد سن التقاعد
 .2008تشرين الثاني / نوفمبر

 اإلعداد الجتماعات اللجنة التنفيذية

تيبات لوجيستية لالجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية، المقرر عقده في مركز مؤتمرات اتخذت تر -45
 وتم إعداد خطابات الدعوة ألعضاء اللجنة .2008تموز /  يوليو18 إلى 14األمم المتحدة في بانكوك، تايالند، من 

والمدير التنفيذي ئيس لجنة التنفيذ،  االجتماع التاسع عشر لألطراف، ورئيس ونائب رالتنفيذية ورئيس هيئة مكتب
 وكما ذكر في . والمراقبينلبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والسكرتير التنفيذي ألمانة األوزون، والوكاالت المنفذة

 من تقرير االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية، 19انظر الفقرة (االجتماع الرابع والخمسين 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/59( ، االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية في الشكل أصدرت وثائق فقد

 .اإللكتروني فقط

لالجتماع السادس والخمسين غير الورقي في الدوحة بالتعاون المباشر مع واصلت األمانة استعداداتها  -46
 .أمانة األوزون

 أنشطة إعالمية

تقارير االجتماع الرابع والخمسين ) org.multilateralfund.www(نشرت على موقع اإلنترنت العام  -47
 .الجتماع مع موجز الحق  لللجنة التنفيذية باللغات العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية

 واإلنجليزية وثائق باللغات العربية والصينيةعلى  يحتوي لالجتماع الخامس والخمسينأنشئ موقع  -48
للصندوق على الشبكة الداخلية وذلك  والفرنسية واإلسبانية، ومعلومات لوجيستية حول االجتماع الخامس والخمسين

 . كما نشرت جميع الوثائق المعدة للتوزيع العام على موقع اإلنترنت العام.المتعدد األطراف

نوات وجداول  اإلنترنت لالتفاقات المتعددة السأجرت األمانة مزيدا من التنقيح والتطوير للنظام القائم على -49
  ).14-13انظر الفقرة ( القطرية العرض العام والملخصات

 قواعد البيانات، والوثائق، والخطوط التوجيهية التشغيلية التالية يثحدتوباستعراض  أمانة الصندوق قامت -50
 :لالجتماع الخامس والخمسين

  ؛2008نيسان / لقائمة بالمشاريع الموافق عليها حتى أبري  )أ (

 ؛2008نيسان / السياسات، واإلجراءات، والخطوط التوجيهية، والمعايير حتى أبريل  )ب (

 .2008نيسان / خطط ومشاريع اإلزالة حتى أبريل  )ج (

  

______ 
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