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  رافاللجنـة التنفيـذيـة للصنـدوق المتعـدد األطـ
  لتنفيـــذ بروتوآـول مونتريــال 

  الســتون و الثالثاالجتمـــاع 
 2011نيسان /أبريل 8-4مونتريال، 

  
  
  

  جدول األعمال المؤقت المشروح
  

  افتتاح االجتماع -1
  .مالحظات افتتاحية ُيدلي بها رئيس اللجنة التنفيذية

  الشؤون التنظيمية -2
  إقرار جدول األعمال  )أ(

والستين للجنة  الثالثتتضمن جدول األعمال المؤقت لالجتماع  /163UNEP/OzL.Pro/ExCom/الوثيقة 
  .التنفيذية

  .ال شيء: مسائل ُتطرح للمعالجة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

، وإذا تطلب األمر، بصيغته UNEP/Ozl.Pro/ExCom/63/1جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة 
  .في الجلسة العامة المعدلة شفويا

  تنظيم العمل  ) ب(
  .سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة

  أنشطة األمانة -3
والستين  الثانيتقريرًا عن أنشطة األمانة منذ االجتماع تعرض  /263UNEP/OzL.Pro/ExCom/الوثيقة 

 الثانيوتتضمن الوثيقة معلومات عن أنشطة المتابعة التي نفذتها األمانة بشأن نتائج االجتماع . للجنة التنفيذية
بها آبيرة الموظفين  قامتالتي  البعثاتمعلومات عن ووالستين  الثالثالستين وعن التحضيرات لالجتماع و

  .المشمولة بالتقرير فترةالو األمانة خالل بها موظف وقام
  .ال شيء: ائل ُتطرح للمعالجةمس

قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بأنشطة : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/2(األمانة 
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  حالة المساهمات والمصروفات -4
 حسبما سّجلها اليونيبلة الصندوق معلومات عن حاتعرض  /363UNEP/OzL.Pro/ExCom/الوثيقة 

وهذا . اأمريكي ادوالر 139 090 813 آان رصيد الصندوق ،وفي ذاك التاريخ. 2011آذار /مارس 1حتى 
الحسبان جميع األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى، وبما في في هو الرصيد الصافي بعد األخذ 

  . الستينو الثانيذلك، االجتماع 
  : للمعالجةمسائل ُتطرح 

  .وضع حكم بشأن حساب الديون غير المؤآدة •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات  اإلحاطة  )أ (
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/3الصرف، آما وردت في الوثيقة 

  حّث األطراف على تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف، آاملة وفي أسرع وقت ممكن؛  )ب (
علما باالقتراح المقدم من اليونيب إلدراج بند بشأن الديون المشكوك فيها في حسابات اإلحاطة   )ج (

  .الصندوق المتعدد األطراف إعماال لتوصية مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة
  الموارد والتخطيطحالة  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ(
المالية التي حددتها الوآاالت الثنائية  للتعديالتموجزًا تعرض  /463UNEP/OzL.Pro/ExCom/الوثيقة 

ن المشروعات ذات أرصدة موتشتمل الوثيقة على بيانات إحصائية . والمنفذة ووافقت عليها أمانة الصندوق
مستوى الموارد المتاحة  المشروع، وتبين استكمالشهرا المسموح بها بعد  12احُتفظ بها ألآثر من فترة الـ 

  . والستين للجنة التنفيذية الثالثلالجتماع 
  :مسائل ُتطرح للمعالجة

  .أألرصدة غير الملتزم بها الخاصة بالمشروعات المستكملة منذ ما يزيد عن سنتين •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الذي يرد في الوثيقة   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/4؛  

الثالث والستين اإلحاطة علما بأن صافي مستوى األموال التي أعادتها الوآاالت المنفذة إلى االجتماع   )ب(
دوالرا أمريكيا  67 890دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، واشتمل على إعادة مبلغ  147 387بلغ 

  دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 40 357دوالرا أمريكيا من اليونيب و 39 140من اليوئنديبي و
فذة إلى االجتماع الثالث اإلحاطة علما بأن صافي مستوى تكاليف الدعم التي أعادتها الوآاالت المن  )ج(

دوالرات  8 707دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، ويشتمل على إعادة مبلغ  15 670والستين بلغ 
  دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 3 372دوالرا أمريكيا من اليونيب و 3 591أمريكية من اليوئنديبي و

دوالرا  3 301 923مجموعها يبلغ ة اإلحاطة علما مع القلق بأن الوآاالت المنفذة لديها أرصد  )د(
 مبلغ أمريكيا بخالف تكاليف الدعم من المشروعات المستكملة منذ ما يزيد عن سنتين، وتشتمل على

 634 543دوالرا أمريكيا لدى اليونيب و 1 124 885دوالرا أمريكيا لدى اليوئنديبي و 886 174
  لدى البنك الدولي؛ دوالرا أمريكيا 656 321دوالرا أمريكيا لدى اليونيدو و

دوالرا أمريكيا بخالف تكاليف  96 319اإلحاطة علما بأن الوآاالت الثنائية لديها أرصدة مجموعها   )ه(
  الدعم من مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن سنتين خاصة بفرنسا واليابان؛
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الثنائية إلى االجتماع  اإلحاطة علما بأن صافي مستوى األموال وتكاليف الدعم التي أعادتها الوآاالت  )و(
 52 712ويشتمل على إعادة فنلندا لمبلغ قدره . دوالرا أمريكيا 1 008 739الثالث والستين بلغ 

أمريكي  دوالر 397 500دوالرا أمريكيا وفرنسا لمبلغ  558 527دوالرا أمريكيا وآندا لمبلغ 
  مع فنلندا وفرنسا وآندا؛ ومطالبة أمين الخزانة بمتابعة عملية التحويل النقدي لهذه المبالغ

ة ـران اإلسالميـة إيـي جمهوريـات فـل مشروع الهالونـى تحويـة علـالموافق  )ز(
)IRA/HAL/28/TAS/49 ( من فرنسا إلى اليونيدو، بموافقة الحكومة اإليرانية، والذي تبلغ قيمته

دوالرا أمريكيا،  29 813دوالرا أمريكيا آتكاليف المشروع زائد تكاليف الدعم البالغة  397 500
  دوالرا أمريكيا من التمويل الثنائي لفرنسا؛ 397 500وتنزيل مبلغ 

) الشريحة الثانية(الموافقة على تحويل الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في المكسيك   )ح(
)MEX/FUM/60/INV/149 ( من آندا إلى اليونيدو، بموافقة حكومة المكسيك، والتي تبلغ قيمتها

دوالر أمريكي تكاليف الدعم، وتنزيل  37 500دوالر أمريكي تكاليف المشروع زائد  500 000
دوالرا أمريكيا من التمويل  58 527دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  500 000 لغمب

  الثنائي لكندا؛
لمحرز في مطالبة اليوئنديبي بمتابعة تسوية األرصدة الملتزم بها ورفع تقرير عن التقدم ا  )ط(

  المشروعات المنتهية ماليا بحلول االجتماع الرابع والستين؛
اإلحاطة علما بتوضيح اليونيب فيما يتعلق بالرصيد الملتزم به مقابل مشروع التعزيز المؤسسي   )ى(

ومطالبة اليونيب بتبرير سبب االحتفاظ باألرصدة الملتزم بها  2002الموافق عليه في عام 
  منذ ما يزيد عن سنتين إلى االجتماع الرابع والستين؛ للمشروعات المستكملة

مطالبة اليونيدو بإعادة األرصدة غير الملتزم بها الخاصة بالمشروعات المستكملة منذ ما يزيد عن   )ك(
سنتين إلى االجتماع الرابع والستين والتعجيل باالستكمال المالي للمشروعات ذات أرصدة ملتزم بها 

  .عن سنتين بغية إعادة هذه األرصدة واستكملت منذ ما يزيد
  2011توافر التدفقات النقدية لميزانية عام   )ب(

عن طريق  2011تتضمن تقييما للتدفقات النقدية لميزانية عام  /563UNEP/OzL.Pro/ExCom/ ةالوثيق
، والوقت المتوقع الستالم 2011-2009وضع في االعتبار اإليرادات المتوقعة لفترة الثالث سنوات 

مالحظات بوتختتم الوثيقة . اإليرادات، واإليرادات اإلضافية من مصادر أخرى، واألثر على تخطيط األعمال
  .موجزة وتوصيات

  : سائل ُتطرح للمعالجةم

مليون دوالر أمريكي  287.7مليون دوالر أمريكي من أصل مبلغ  275.4من المتوقع أن يكون مبلغ  •
  ؛2011في عام  لتخصيصهمتاحا  2011-2009متبقي من تجديد موارد الفترة 

قد ال يكون متاحا حتى بعد عام تخصيصه  المطلوبمليون دوالر أمريكي من التمويل  54.8حتى  •
2011.  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
حسبما ترد في الوثيقة  2011علما بتوافر التدفقات النقدية لميزانية عام  اإلحاطة  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5؛  
مليون دوالر أمريكي مع مالحظة أن من المرجح  275.4البالغة  2011على ميزانية عام  الموافقة  )ب(

  .2011مليون دوالر أمريكي فقط في عام  220.6توافر مبلغ وقدره 
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من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير  5المتأخرة وبلدان المادة حالة تنفيذ المشروعات   ) ج(
  تريالالرقابة التالية لبروتوآول مون

استجابة للمقررين  األولأعد الجزء . تتضمن تسعة أجزاء 63UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/الوثيقة 
معلومات  الثانيويعرض الجزء . 5، ويشتمل على تحديث بشأن حالة امتثال بلدان المادة 46/4و) ب(32/76

 الثالثأما الجزء . االمتثال بشأنالخاضعة لمقررات األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ  5عن بلدان المادة 
فيعرض بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك تحليال لبيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون، 

ويتناول . معلومات عن تنقيح شكل البرامج القطرية واإلبالغ عنها الرابعويعرض الجزء . حسب القطاع
أخيرات في التنفيذ وتلك التي ُطلب بشأنها تقارير إضافية عن المشروعات التي تعاني من ت الخامسالجزء 
ويغطي . حالة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية السادسويوجز الجزء . الحالة

إلى أي مدى يتناول نظام إصدار التراخيص تدابير الرقابة على المواد  السابعالجزء 
موجزا لإلجراءات المضطلع  الثامنويعرض الجزء . 2007تمدة في عام الهيدروآلوروفلوروآربونية المع

على تقرير عن  التاسعبها من قبل الوآاالت الرئيسية للحصول على تمويل مشترك ويحتوي الجزء 
  .2009ألداء خطة أعمال عام الكيفي تقييم الالحوارات بين اليونيدو وقيرغيزستان بشأن 

  : مسائل ُتطرح للمعالجة

مقترح الطريقة اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية القائمة على اإلنترنت ولبلدا فقط  11ل ااستعم •
  ؛2011مطالبة باستعمال النظام القائم على اإلنترنت ابتداء من التقرير الخاص ببيانات عام المتعلق بال

وفلوروآربونية ورابع الحاجة إلى تعديل شكل اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية إلزالة المواد الكلور •
  ؛2012آلوريد الكربون والهالونات من التقارير ابتداء من تقارير بيانات عام 

  مرضية؛أقل من أبلغت ثمانية بلدان عن عدم تشغيل أنظمة إصدار التراخيص بصورة  •

  ة؛المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيإزالة لم تصادق ثالثة بلدان على تعديل آوبنهاغن المطلوب لتمويل  •

   .تقرير اليونيدو المتعلق بالمشاورات مع قيرغيزستان •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

  :بما يلي علما اإلحاطة  )أ (
مع التقدير بحالة تنفيذ المشروعات المتأخرة المقدمة لألمانة من حكومات استراليا وآندا   )1(

وإيطاليا واليابان وأسبانيا والوآاالت المنفذة األربع التي ترد في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/6؛  

المعتمد  من خالل النظام 2009تقريرا عن البرامج القطرية عن عام  11بأنه لم يقدم سوى   )2(
  ؛2007نيسان / أبريل 25على الويب الذي بدأ العمل في 

التي تواجه تأخيرات في  26باالنتهاء من أحد عشر مشروعا من المشروعات البالغة   )3(
  التنفيذ؛

بأن األمانة والوآاالت المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي تجريها   )4(
، وتقوم بإبالغ وإشعار الحكومات والوآاالت المنفذة حسبما )عض التقدمالتقدم أو ب(األمانة 

  هو مطلوب؛
  :طلب ما يلي  )ب (

أن تقدم جميع تقارير البرامج القطرية من خالل البوابة المعتمدة على الويب ابتداء من   )1(
  ؛2012أيار / مايو 1المقرر تقديمه في  2011تقرير البرامج القطرية لعام 
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لهيدروفلوروآربون ورابع آلوريد الكربون والهالونات من تقرير البرامج القطرية إزالة ا  )2(
 2012على النحو المبين في المرفق الثالث من هذه الوثيقة بدءا من التقرير الخاص ببيانات 

  ؛2013أيار / مايو 1المقرر تقديمه في 
غيل نظم إصدار برنامج مساعدات االمتثال لدى اليونيب للتيقن من أسباب عدم تش  )3(

وليسوتو وموريتانيا وواليات  وآيريباسالتراخيص في جزر آوك وأثيوبيا وهايتي 
الموحدة والسنغال بصورة جيدة وخطط البلدان لتحسين تشغيل نظم إصدار  اميكرونيزي

  التراخيص فيها؛
والتاسع بهذه تقارير الحالة اإلضافية عن المشروعات المدرجة في المرفقات السابع والثامن   )4(

  الوثيقة؛
  :توجيه رسائل بشأن احتمال إلغاء المشروع التالي  )5(

 عنوان المشروع الرمز الوآالة
إزالة رابع آلوريد الكربون بوصفه عامل تصنيع في إزالة رابع آلوريد  COL/PAG/48/INV/66 ياليوئنديب

 برودسال شرآةخالل إنتاج الكلوريد في  النيتروجين
سبانيا تقارير التأخيرات في التنفيذ الخاصة بها إلى إحكومات إسرائيل والبرتغال وتقديم   )6(

  االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية؛
ن لتمكينها من الحصول غال على التصديق على تعديل آوبنهاتشجيع حكومات أنغوال وغينيا ونيب  )ج (

  ؛53/37ة المطلوب بمقتضى على التمويل إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني
علما بالتقرير المقدم من اليونيدو عن نتائج المشاورات مع قيرغيزستان بشأن عمليات تقييم  اإلحاطة  )د (

  .)د( 61/17إعماال للمقرر  2009األداء النوعي لخطط األعمال لعام 
  :2014-2011خطط أعمال الفترة  -6

  للصندوق المتعدد األطراف خطة األعمال المجمعة  )أ(
تعرض تحليال لخطط األعمال المقدمة من الوآاالت الثنائية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7 الوثيقة

وتشتمل على ثمانية أقسام تتناول تخصيص الموارد، واالتفاقات . والمنفذة إلى االجتماع الثالث والستين
من المواد المستنفدة لألوزون، واألنشطة المتعلقة  المتعددة السنوات والتكاليف القياسية، وأنشطة التخلص
إلى مقررات اللجنة التنفيذية، ومؤشرات  المستندةبالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وأثر التعديالت 

وفيما يتعلق باألنشطة الخاصة بالمواد . األداء، وقضايا السياسات العامة األخرى والتوصيات
الهيدروآلوروفلوروآربونية، يتم تناول أيضا الكمية الطنية المدرجة في خطة األعمال مقابل خطوط األساس 

متعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وقطاع اإلنتاج، ألنشطة العلى المناخ لثر األالمقدرة، و
  .والمشروعات التدليلية، وإعداد المزيد من المشروعات، وقطاعات الخدمة والرغاوى والتبريد

  : مسائل ُتطرح للمعالجة

مليون دوالر أمريكي عن المبلغ المتبقي لفترة  4.6قيمة تقل بمبلغ الخطط تغطي على الرغم من أن  •
يمكن  2011مليون دوالر أمريكي، فإن الموافقة على األنشطة في عام  287.7وات الثالث والبالغ السن

  مليون دوالر أمريكي؛ 230.9بمبلغ  2014-2011أن تؤدي إلى تجاوز ميزانية الفترة 

  نشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض؛ك األاشب •

في المائة من خط األساس المقدر لبلدان المادة  20 ستعالجوالمشروعات الموافق عليها  خطط األعمال •
  ؛5

على دائم أثر سنوي بحد أدنى آفي خطط األعمال  ةعلى المناخ الوارد قياس األثر عالمات تستأثر •
مليون طن من  24.39مليون طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون، بما في ذلك  78.96المناخ يبلغ 
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سيتم توفيرها من إزالة إنتاج التي  23- انبعاثات الهيدروفلوروآربونمن كافئ ثاني أآسيد الكربون م
  ؛22-الهيدروآلوروفلوروآربون

بوابة معارف عن نشاء لمي لألنشطة اإلعالمية وأنشطة االتصال والتثقيف إلاالحاجة إلى مشروع ع •
  ؛وتنفيذ خطط إدارة إزالة هذه المواد إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

إلى  2014-2011خفض عجز ميزانية الفترة إلى  القائمةالمقررات المستندة إلى التعديالت ستؤدي  •
  مليون دوالر أمريكي والحاجة إلى المزيد من تخفيضات؛ 147.7

لتعديل خطط األعمال الجديدة عدم السماح بتعديل مؤشرات األداء إال إذا طبقت مقررات اللجنة التنفيذية  •
  بصيغتها المقدمة؛

  تأييد خطة األعمال المجمعة واإلحاطة علما بخطط أعمال الوآاالت؛ •

  ؛2014-2011توزيع الشرائح السنوية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بعد الفترة  •

ربونية والمرحلة الثانية تعريف المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ •
-2011المحتملة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في خطط أعمال الفترة 

  ؛2014

  خطة األعمال القادمة؛ ةمد •

  بعد تمويل إعداد المشروع؛ المنفذةتغيير الوآالة  •

 .الهيدروآلوروفلوروآربونيةتوزيع الكمية الطنية حسب الوآالة في خطط إدارة إزالة المواد  •
 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في :المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

المجمعة للصندوق المتعدد األطراف آما أجرت األمانة  2014 – 2011على خطة أعمال  التصديق  )أ(
المصادقة ال ، مع اإلشارة إلى أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7تسويتها والواردة في الوثيقة 

تعني الموافقة على المشروعات ضمنها وال على تمويلها أو مستويات حجم األطنان، وأن المصادقة 
  :هي مع أية تعديالت مرتكزة على

ما إذا آانت أية تعديالت إضافية مفّوضة بتخفيض مستويات خطة األعمال للميزانية   )1(
  ؛2014 – 2011المخططة لفترة خطة أعمال 

آان يجب حذف أنشطة المشروع الشامل لإلعالم واالتصال والتوعية في مجال تنمية ما إذا   )2(
وتنفيذ خطة إدارة إزالة  يةدروآلوروفلوروآربونالمواد الهيإلزالة  –وإحالل بوابة معرفة 

  المواد؛هذه 
ان ما إذا آان يجب اإلبقاء على األنشطة الممكنة للمرحلة الثانية في خطة األعمال لتلك البلد  )3(

  نقطة البداية؛/ من خط أساسها المقدر ةبالمائ 10التي سبق وتلّقت تمويًال إلزالة أآثر من 
اإلبقاء على المستويات الراهنة للتمويل للتعزيز المؤسسي ألغراض تخطيط األعمال حتى الوقت   ) ب(

  الذي ُيتخذ فيه قرار بشأن المستويات الفعلية؛
تبلغ  XXI/2تنفدة لألوزون لبلدان االستهالك المنخفض وفقًا للمقرر إنشاء شباك إلتالف المواد المس  ) ج(

طن من قدرات  308.8، يسفر عن إتالف 2011و 2010مليون دوالر أمريكي عام  5.633قيمته 
  استنفاد األوزون؛

 السماح بتعديل مؤشرات األداء استنادًا إلى بيانات في خطط األعمال، آما ُقّدمت فقط إذا تّم تطبيق  ) د(
  مقررات اللجنة التنفيذية لتسوية خطط األعمال المقّدمة؛

رصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة على ضوء االلتزامات الموافق عليها لضمان أن يكون   )ه(
  التمويل الموافق عليه ُمتاحًا لتلبية تلك االلتزامات؛
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إآمال  بعدهيدروآلوروفلوروآربونية خطط إدارة إزالة المواد المن المرحلة الثانية البّت بأن تبدأ   ) و(
  المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

  :فيما إذا آان النظر  ) ز(
تمويل إعداد المشروعات ألنشطة المرحلة الثانية خالل السنة السابقة إلآمال المرحلة نبغي ي  )1(

  األولى؛
تضمين قيمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرحلة الثانية  ينبغي  )2(

  في خطط األعمال المستقبلية، مع افتراض وجود مبادئ توجيهية للتكاليف؛
، أو 2014 – 2012أن تكون مّدة خطة األعمال التالية فقط لفترة السنوات الثالث  ينبغي  )3(

  تمويل المخطط للمستقبل؛لمدة أطول لتسهيل متطلبات ال
ليوئنديبي في غامبيا من خطة لحذف أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   ) ح(

  يوئنديبي آما تطالب به حكومة غامبيا؛الأعمال 
أن ُيحتسم من أهلية التمويل لخطة إدارة إزالة  ينبغيالقبول بأن أي تمويل لنشاط إعداد مشروع   ) ط(

د الهيدروآلوروفلوروآربونية إذا اختار بلد أن يعّين وآالة منفذة أخرى مختلفة عن تلك التي الموا
  تمت الموافقة عليها أصًال، لالضطالع بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

لة المواد مطالبة الوآاالت الثنائية والمنفذة بأن توافق على توزيع حجم األطنان لخطط إدارة إزا  ) ي(
الهيدروآلوروفلوروآربونية المتبع في آل اتفاق مع البلدان ذات الشأن وتبليغ االجتماع الرابع 

 .والستين عن االتفاق
  خطط أعمال الوآاالت المنفذة  )ب(

 الوآاالت الثنائية  )1(
 تعرض خطط أعمال الوآاالت الثنائية المقدمة إلى االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/8 الوثيقة

وقدمت حكومات أستراليا والجمهورية التشيكية وألمانيا وإيطاليا واليابان خطط أعمال . الثالث والستين
  .2014-2011للسنوات 

  : مسائل ُتطرح للمعالجة

الواردة في خطة أعمالها تتجاوز الحد األقصى لمستوى مساهمات ألمانيا  2011أنشطة ألمانيا لعام  •
 .أمريكيادوالرا  3 041 375بمبلغ  2011-2009الثنائية لفترة الثالث سنوات 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في اإلحاطة علما بما يلي :المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء
للتعاون الثنائي المقدمة من أستراليا والجمهورية التشيكية  2014-2011خطط األعمال للسنوات   )أ(

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/8وألمانيا وإيطاليا واليابان آما تمت معالجتها في الوثيقة 
قة على التمويل إنه فيما يتعلق بالبرمجة الزائدة في خطة أعمال ألمانيا، إذا ما آان من الممكن المواف  )ب(

بالكامل في العام الحالي، يمكن أللمانيا أن تشترك مع وآاالت أخرى في هذه األنشطة وأن جميع 
البلدان التي يمكن أن تتأثر بالبرمجة الزائدة قد أبلغت بأن ألمانيا يمكن أال تتوفر لديها الموارد الكافية 

  .2011لتقديم أنشطتها للتمويل عام 
 )اليوئنديبي(م المتحدة اإلنمائي برنامج عمل األم  )2(

تتضمن موجزا ألنشطة اليوئنديبي المخططة إلزالة المواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/9 الوثيقة
وأثر التعديالت التي أجرتها أمانة الصندوق استنادا إلى مقررات  2014-2011المستنفدة لألوزون للفترة 

  .خطة أعمال اليوئنديبي وتوصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذيةآما تشتمل على مؤشرات أداء . اللجنة التنفيذية
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  : مسائل ُتطرح للمعالجة

 .التعديالت على مؤشرات األداء •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

في الوثيقة  حسبما ترد 2014-2011 للفترة ليوئنديبيااإلحاطة علما بخطة أعمال   )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/9؛  

آما هي ُمدرجة في الوثيقة  5جدول الفي  على النحو الواردالموافقة على مؤشرات أداء اليوئنديبي   )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/9 للشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة  40، مع تحديد الهدف

طن من قدرات استنفاذ  1.7الموافق عليها، وللمشاريع الفردية  21السنوات الموافق عليها، و
الستكمال المشروع  28األوزون بالنسبة إلزالة المواد المستنفذة لألوزون في المشاريع الفردية، و

  .لألنشطة األساسية المستكملة بالنسبة لالتفاقات المتعددة السنوات 2و
 )اليونيب(برنامج عمل األمم المتحدة للبيئة   )3(

تتضمن موجزا ألنشطة اليونيب المخططة إلزالة المواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/10 الوثيقة
وأثر التعديالت التي أجرتها أمانة الصندوق استنادا إلى مقررات  2014-2011المستنفدة لألوزون للفترة 

  .التنفيذية آما تشتمل على مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيب وتوصيات لتنظر فيها اللجنة. اللجنة التنفيذية
  : مسائل ُتطرح للمعالجة

 .التعديالت على مؤشرات األداء •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

في الوثيقة  حسبما ترد 2014-2011علما بخطة أعمال اليونيب للفترة  اإلحاطة  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/10؛  

الواردين في الوثيقة  6و 5على مؤشرات أداء اليونيب على النحو الوارد في الجدولين  الموافقة  )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/10  للشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة  81مع تحديد هدف

طن بقدرات استنفاد  13.3للمشاريع االفرادية الموافق عليها وإزالة  80السنوات والموافق عليها، و
ألنشطة  3الستكمال المشاريع و 26المواد المستنفدة لألوزون في المشاريع االفرادية و األوزون من

  .القياسات المستكملة في إطار االتفاقات المتعددة السنوات
 )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )4(

تتضمن موجزا ألنشطة اليونيدو المخططة إلزالة المواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11 الوثيقة
وأثر التعديالت التي أجرتها أمانة الصندوق استنادا إلى مقررات  2014-2011المستنفدة لألوزون للفترة 

  .آما تشتمل على مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيدو وتوصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. اللجنة التنفيذية
  : للمعالجة مسائل ُتطرح

 .التعديالت على مؤشرات األداء •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

في الوثيقة  حسبما ترد 2014-2011 للفترةيونيدو العلما بخطة أعمال  اإلحاطة  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11 ؛  

آما وردت في الوثيقة  5في الجدول  على النحو الواردليونيدو اعلى مؤشرات أداء  الموافقة  )ب( 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11  شريحة سنوية لالتفاقات متعددة  43مع تحديد هدف

طن من قدرات استنفاد األوزون إلزالة المواد المستنفدة لألوزون  594السنوات الموافق عليها، و 
  .تالستكمال المشروعا 19للمشروعات الفردية و 
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 البنك الدولي  )5(
تتضمنان موجزا ألنشطة البنك الدولي المخططة  Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/12 الوثيقتان

وأثر التعديالت التي أجرتها أمانة الصندوق استنادا إلى  2014-2011إلزالة المواد المستنفدة لألوزون للفترة 
خطة أعمال البنك الدولي وتوصيات لتنظر فيها  آما تشتمل على مؤشرات أداء. مقررات اللجنة التنفيذية

  .اللجنة التنفيذية
  : مسائل ُتطرح للمعالجة

 نشاط تعبئة موارد إضافية إلعداد منهجية آللية التنمية النظيفة؛ •

 .التعديالت على مؤشرات األداء •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

 تينحسبما ترد في الوثيق 2014-2011علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  اإلحاطة  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/12 وAdd.1؛  

حسبما ترد في الوثيقة  5في الجدول  على النحو الواردعلى مؤشرات أداء البنك الدولي  الموافقة  )ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/12.  

بقاء على أو حذف نشاط إعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون القائمة ما إذا آان من الواجب اإل  )ج(
، من خالل خفض استخدام 23-على أساس تجنب انبعاثات الهيدروفلوروآربون

  في خطة أعمال البنك الدولي؛ 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
، 4وافق عليها إلى تعديل مؤشرات أداء البنك الدولي بتحديد هدف لعدد المشروعات الفردية الم  )د(

اعتمادا على مقرر اللجنة باإلبقاء على أو حذف نشاط إعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون القائمة 
- من خالل خفض استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون 23-على أساس تجنب الهيدروفلوروآربون

22.  
  :تنفيذ البرامج -7

  2012و 2011والتقييم للسنتين مشروع برنامج عمل الرصد : والتقييمالّرصد   )أ(
 2011تتضمن مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين  13/3UNEP/OzL.Pro/ExCom/6ة الوثيق

؛ واألسلوب 2012و 2011وتعرض مقترحا لدراسات التقييم التي يتعين إجراؤها في عامي . 2012و
  .2011المنهجي العام والميزانية المطلوبة لبرنامج عمل عام 

  : مسائل ُتطرح للمعالجة

  ؛2012و 2011دراسات التقييم المقترحة لعامي  •

  طرائق التنفيذ واألسلوب المنهجي؛ •

 .2011ميزانية عام  •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

دوالرا أمريكيا على النحو  153 750 بميزانية تبلغ 2011الموافقة على برنامج العمل المقترح لعام   )أ (
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13المبين في الوثيقة 

  :يلي علما بما اإلحاطة  )ب (
  ؛2012مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )1(
سوف تقدم للموافقة إلى  2012أن ميزانية مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )2(

  .التنفيذية االجتماع الخامس والستين للجنة
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  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  )ب(
يمها دقتتتناول التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية المستحق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/14 ةالوثيق

  .تقديمها ما عدا شريحة واحدة المستحقجميع الشرائح السنوية تقديم أن في هذا االجتماع وتشير إلى 
  : مسائل ُتطرح للمعالجة

إحدى الشرائح السنوية الخمس الواردة في االتفاقات المتعددة السنوات والمستحق تقديمها إلى  لم تقدم •
  .االجتماع الثالث والستين

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
اإلحاطة مع التقدير بالمعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية بموجب االتفاقات   )أ(

المتعددة السنوات المقدمة إلى األمانة من قبل البنك الدولي حسبما ترد في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/Ex/Com/63/14؛  

المتعددة السنوات المستحق تقديمها  بأن أربع من الشرائح السنوية الخمس لالتفاقاتعلما اإلحاطة   )ب(
  قدمت في الوقت المحدد إلى االجتماع الثالث والستين؛

مطالبة األمانة بتوجيه رسالة إلى حكومة الهند تحث فيها على التوقيع على اتفاق المنحة لمشروع   )ج(
قديم اإلغالق المعجل لقطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروآربونية بأسرع ما يمكن حتى يتيسر ت

 .الشريحة الثانية من االتفاق إلى االجتماع الرابع والستين
  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )ج(

للبرازيل تتألف من تقارير مرحلية بشأن تنفيذ المشروعات  /15/63UNEP/OzL.Pro/ExCom ةالوثيق
في المكسيك واالقتراح باستعمال المنفذ مشروع الطلب نقل  آما تتناول. آوستاريكا وباراغوايلصين ووا

  .الميزانية المتبقية في سري النكا
  : مسائل ُتطرح للمعالجة

  .من إنتاج الفربونيل في الصين 1301انبعاثات مخلفات الهالون  •
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  :فيما يتعلق بالبرازيل  )أ(
لخطة اإلزالة الوطنية  2010وتقرير التنفيذ السنوي لعام  2009علمًا بتقرير تحقق  اإلحاطة  )1(

  في البرازيل؛ يةلكلوروفلوروآربونللمواد ا
  ؛ 2011على خطة التنفيذ السنوية لعام  الموافقة  )2(
اصل يوئنديبي بصفته الوآالة المنفذة الرئيسية، أن توال حكومة البرازيل، بمساعدة مطالبة  )3(

تقديم تقارير تنفيذ سنوية بشأن السنة السابقة، إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية، آل سنة، 
  .حتى إآمال خطة اإلزالة الوطنية

  :فيما يتعلق بالصين  )ب(
  برنامج إزالة إنتاج واستهالك الهالونات

هالون الحكومة الصين والبنك الدولي مواصلة تبليغ أمانة الصندوق عن آمية مطالبة   )1(
المنبعثة بواسطة انبعاثات الغاز المتخّلف الناتجة عن أنتاج الفربونيل من دون أنظمة  1301

  .ترميد في تقارير المراجعة التقنية السنوية
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سابقة إلى بوليوالت ب 141-ونهيدروآلوروفلوروآربالعلى  قائمةتدليل التحويل من البوليوالت ال
 Guangdongفي  بوليوريتان الجاسئةاوى الع رغيصنتسيكلوبنتان في العلى القائمة الخلط 

Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd  
علما بالتقرير حول تحليل السالمة والصالحية التقنية للمشروع للتدليل على  اإلحاطة  )2(

إلى  ب141-هيدروآلوروفلوروآربونالعلى  ائمةقمن خالئط البوليوالت ال التحويل
 بوليوريتان الجاسئةال اوىع رغيصنتسايكلوبنتان في العلى  القائمةبوليوالت جاهزة الخلط 

الذي قّدمه البنك  Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltdفي 
  الدولي؛

للصين للمرحلة الثانية من  اأمريكي ادوالر 635 275 السماح للبنك الدولي بصرف مبلغ  )3(
  المشروع؛

المطالبة بأن يقدم البنك الدولي التقرير للمرحلة األولى من المشروع، بما في ذلك الحسابات   )4(
  .لتدابير السالمة، لُينظر فيه في االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية

  التبريد ةقطاع خدم ية فيكلوروفلوروآربونالمواد الخطة إزالة 
 علمًا بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ اإلزالة في قطاع خدمات التبريد في الصين اإلحاطة  )5(

  ؛ 2010خالل 
يونيدو ستؤّمن سنويًا، عن آّل ال، مع التسليم بأن 2011على برنامج التنفيذ لعام  الموافقة  )6(

المتبقية، حتى اإلقفال سنة تقويمّية، تقارير عن األنشطة الجارية، والمبالغ المنفقة والميزانية 
  .المالي لخطة اإلزالة

  :فيما يتعلق بكوستاريكا  )ج(
بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من  2010بأن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي السنوي لعام   )1(

المشروع من أجل اإلزالة اإلجمالية لبروميد الميثيل المستعمل آغاز تبخير في القرعيات، 
للزينة، والموز وطبقات بذور ومشاتل التبغ، باستثناء تطبيقات الحجر واألزهار المقطوعة 

  الصّحي وما قبل الشحن، في آوستاريكا؛
آان دون المستوى  2010بأن تحيط علمًا بأن استهالك بروميد الميثيل في آوستاريكا عام   )2(

  ثيل للبلد؛األقصى لالستهالك المحدد في الجدول الزمني المنقح من أجل إزالة بروميد المي
دوالر أمريكي لكوستاريكا آجزء من الشريحة  255 000 ليوئنديبي بصرفلبالسماح   )3(

  الخامسة للمشروع؛
يوئنديبي بتقديم تقارير مرحلية سنوية بشأن تنفيذ المشروع، بما في ذلك البأن تطالب   )4(

  .59/36التقارير المالية، إلى أن يتّم إآمال المشروع وفقًا للمقرر 
  :يما يتعلق بالمكسيكف  )د(

دوالر أمريكي لتكاليف  37 500 دوالر أمريكي، زائد 500 000 على تحويل الموافقة  )1(
ليونيدو من أجل تنفيذ الشريحة الثانية إلزالة بروميد الميثيل في مجال الّسلع ل دعمال

  األساسية في المكسيك؛
باستثناء  اأمريكي ادوالر 417 522 مبلغ يونيدوالعلى التحويل من حكومة آندا إلى  الموافقة  )2(

، من أجل إزالة بروميد الميثيل 2013و 2012الوآالة، الملحق ببرامج عمل  دعمتكاليف 
  في السلع األساسية في المكسيك؛ 

 على الشروط المنقحة المتفق عليها من أجل إزالة بروميد الميثيل في المكسيك، الموافقة  )3(
  .لثاني في هذه الوثيقةعلى النحو المضّمن في المرفق ا
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  :فيما يتعلق بباراغواي  )ه(
علمًا بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المرفق ألف،  اإلحاطة  )1(

  ؛ 2010المجموعة األولى بالنسبة لفترة تنفيذ 
والثالثة والرابعة استعمال رصيد األموال المتبقية من الشرائح الثانية بباراغواي  مطالبة  )2(

لخطة إدارة اإلزالة النهائية إلآمال األنشطة المتبقية من أجل استدامة استهالك صفر من 
المواد الكلوروفلوروآربونية ودعم األنشطة األخرى لتسهيل إزالة المواد 

  .الهيدروآلوروفلوروآربونية في باراغواي
  :فيما يتعلق بسري النكا  )و(

ير من حكومة اليابان بشأن المقترح الستعمال المبالغ المتبقية من خطة علمًا بالتقر اإلحاطة  )1(
  العمل الوطنية لالمتثال لسري النكا؛

على طلب حكومة سري النكا بمواصلة تنفيذ أنشطة اإلزالة الموافق عليها في  الموافقة  )2(
نطاق خطة العمل الوطنية لالمتثال من أجل استدامة استهالك صفر من المواد 

وروفلوروآربونية، ودعم أنشطة أخرى لتسهيل إزالة المواد الكل
  الهيدروآلوروفلوروآربونية في سري النكا؛

م تقرير نهائي بشأن تنفيذ األنشطة في نطاق خطة العمل الوطنية لالمتثال في مهلة ال يتقد  )3(
  .تتجاوز االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية

  مقترحات مشروعات -8
  على القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات نظرة عامة  )أ(

لعدد المشروعات التي  تحليل :أقسام أربعةعلى  تشتمل 3/16UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 
خالل  تبينهاتم التي عامة ال اتسياسالقضايا ووالستين؛  الثالثقدمتها الوآاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع 

مشروعات وال؛ عليها شموليةالموافقة للمة مقدالنشطة األمشروعات ووالعملية استعراض المشروعات؛ 
  . بصورة فرديةالنظر فيها التي يتم  ستثماريةاال

  : مسائل ُتطرح للمعالجة

بموجب من بروتوآول مونتريال وتلك المبلغ عنها  7االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  •
  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

طلبات التمويل اإلضافي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج إطار خطط إدارة المواد  •
  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها؛

ك المواد تمويل تحويل الشرآات المؤهلة التي لديها حاليا مستويات منخفضة جدا من استهال •
  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

مدى انطباق عتبات جدوى تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم استهالك  •
 .منخفض

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليها

على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليها على مستويات التمويل الواردة  الموافقة  )أ(
بالتقرير النهائي، جنبا إلى جنب الشروط أو األحكام المدرجة في الوثائق ذات الصلة [] في المرفق 

  بتقييم المشروعات والشروط المرفق بالمشروعات التي حددتها اللجنة التنفيذية؛
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افقة على أن الموفقة الشمولية في المشروعات المتعلقة بتجديد بالتعزيز المؤسسي تتضمن المو  )ب(
بالتقرير [] الموافقة على المالحظات التي يتعين إرسالها إلى الحكومات المستلمة الواردة في المرفق 

  النهائي؛
والمبلغ عنها بموجب خطة من بروتوآول مونتريال  7االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 

  إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في أن يستند حساب نقاط البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أحدث بيانات مقبولة

  .7عن استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مبلغ عنها بموجب المادة 
طلبات التمويل اإلضافي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج خطط إدارة إزالة المواد 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها
ي لديها استهالك مبلغ عنه من المواد الت 5قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى بلدان المادة 

الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد فقط وبها شرآات تعتمد حصرا على نظم البوليوالت 
ب أن تقدم بصفة استثنائية وعلى 141-المستورة سابقة الخلط التي تحتوي على هيدروآلوروفلوروآربون

الل تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد أساس حالة بحالة طلب تحويل لهذه الشرآات خ
  :الهيدروآلوروفلوروآربونية، على أساس الفهم أن

ال توجد شرآات نظم في البلد المعني ولم يطلب تمويل لتحويل ألي من شرآات إنتاج الرغاوى   )أ(
ولكن يرد وصف آامل له في طلب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  دروآلوروفلوروآربونية؛الهي
ب 141- ستدرج جميع شرآات إنتاج الرغاوى والكمية السنوية من الهيدروآلوروفلوروآربون  )ب(

الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط خالل السنوات الثالث التي تسبق تقديم المرحلة 
  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

سيحدد مدى تأهيل شرآات إنتاج الرغاوى وقت تقديم طلب المشروع وسيستند مستوى التمويل إلى   )ج(
ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 141-آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
  أعاله؛) ب(حسبما هو محدد بموجب الفقرة

ب في نظم 141-ل الهيدروآلوروفلوروآربونسيؤدي مقترح المشروع إلى اإلزالة الكاملة الستعما  )د(
البوليوالت المستورة سابقة الخلط وسيشتمل على التزام من البلد بوضع لوائح أو سياسات عامة، 
بحلول وقت تحويل آخر مرفق لتصنيع الرغاوى إلى تكنولوجيا غير المواد 

سابقة الخلط التي تحتوي الهيدروآلوروفلوروآربونية، تحظر استيراد أو استعمال نظم البوليوالت ال
  .61/47ب بما يتسق مع المقرر 141-على الهيدروآلوروفلوروآربون

تمويل تحويل الشرآات المؤهلة التي لديها استهالك قليل جدا أو ليس لديها أي استهالك من المواد 
  الهيدروآلوروفلوروآربونية

تي ليس لديها استهالك من المواد قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا آانت الشرآات ال
الهيدروآلوروفلوروآربونية في السنتين اللتين تسبقان تقديم طلب التمويل يمكن اعتبارها مؤهلة للتمويل على 
أساس آل حالة على حدة شرط أن يثبت بوضوح أن العودة الفورية إلنتاج الرغاوى سيعرض البلد لخطر 

  .لبروتوآول مونتريالعدم االمتثال ألهداف الرقابة الوشيكة 
  مدى انطباق عتبات فعالية تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض

الواردة في قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في مسألة تحويل شرآات التصنيع في ضوء التعليقات 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/16  اتخذتها اللجنة التنفيذية نفسها واألطراف في التي والمقررات

  .بروتوآول مونتريال والمشار إليها في الوثيقة نفسها
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  التعاون الثنائي  )ب(
من الوآاالت الواردة طلبات لة على اعام نظرةتعرض  3/17UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 

ضوء المستوى األقصى  فيالثنائية، وما إذا آانت هذه الطلبات مؤهلة للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية 
ومن بين ستة عشر مشروعا مقدما إلى االجتماع الثالث والستين، تتناول  .2011للتعاون الثنائي المتاح لعام 

) أ(8قة شمولية على مشروع واحد ونظر فيه تحت بند أوصي بمواف(ثالثة منها بشكل آامل في هذه الوثيقة 
  .اآلخران في مقترح المشروع القطري ذي الصلة نويتناول المشروعا) من جدول األعمال

  : مسائل ُتطرح للمعالجة

  مشروعات غير مطلوبة لالمتثال؛ •

  .نشاط تعبئة الموارد •
  :التنفيذية فيقد ترغب اللجنة : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

النظر في الموافقة على مشروع التعاون الجمرآي اإلقليمي بين أوروبا ووسط آسيا لمنع االتجار   )أ (
دوالر  80 500 غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون لعام واحد فقط بمستوى تمويل قدره

التشيكية، دون إخالل بأي  دوالرا أمريكيا للجمهورية 10 465أمريكي زائدا تكلفة للمساندة قدرها 
  موافقات على التمويل مستقبال للعام المتبقي من المشروع المقترح؛

النظر فيما إذا آان يجب تمويل دراسة حول آليات واستراتيجيات حساب التخفيضات في االنبعاث   )ب (
ها أنشطة بوصف 2012المتصلة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في نظام المناخ بعد عام 

  تتعلق بحشد الموارد في ضوء التعليقات الواردة أعاله؛
أن تطلب من أمين الصندوق تغطية تكاليف المشاريع الثنائية التي تمت الموافقة عليها في االجتماع   )ج (

  :الثالث والستين على النحو التالي
)1(  ] XXX دوالر أمريكي[ )تراليا الثنائية في رصيد مساهمة أس) بما في ذلك رسوم الوآالة

  ؛2011لعام 
)2(  ] XXX دوالر أمريكي[ )في رصيد مساهمة الجمهورية ) بما في ذلك رسوم الوآالة

  ؛2011التشيكية الثنائية لعام 
)3(  ] XXX دوالر أمريكي[ )في رصيد مساهمة فرنسا الثنائية لعام ) بما في ذلك رسوم الوآالة

  ؛2011
)4(  ] XXX دوالر أمريكي[ )في رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية لعام ) بما في ذلك رسوم الوآالة

  ؛2011
)5(  ] XXX دوالر أمريكي[ )في رصيد مساهمة إيطاليا الثنائية لعام ) بما في ذلك رسوم الوآالة

  ؛2011
)6(  ] XXX دوالر أمريكي[ )في رصيد مساهمة اليابان الثنائية لعام ) بما في ذلك رسوم الوآالة

2011. 
  برامج العمل  )ج(

  2011لعام  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج عمل   )1(
لتجديد  نطلبامنها  ،أنشطة قدمها اليوئنديبي ثالثةتتضمن  3/18UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 

وأوصي بموافقة شمولية على . مشروعات التعزيز المؤسسي وطلب واحد للمساعدة التقنية لتعبئة الموارد
وينظر في النشاط . من جدول األعمال) أ(8ونظر فيهما تحت البند جديد مشروعات التعزيز المؤسسي ت طلبي
  .بصورة فردية الثالث
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  :مسائل ُتطرح للمعالجة

  .نشاط تعبئة الموارد •
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا آان ينبغي أن يمول ضمن : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

ة لتعبئة الموارد إعداد المشروعات للمشاريع الرائدة األربع في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف أنشط
الهواء التي تنظر في إدخال تدخالت تقنية لتحسين آفاءة الطاقة والسياسة العامة على الصعيد الوطني 

ي إلزالة المواد والتدابير التنظيمية الالزمة الستمرار هذه التدخالت لزيادة التأثير المناخ
  .أقصى حدالهيدروآلوروفلوروآربونية إلى 

  2011لعام  برنامج عمل األمم المتحدة للبيئة  )2(
تتضمن تسعة أنشطة قدمها اليونيب منها طلبات لثماني  3/19UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 

وأوصي بموافقة شمولية على سبعة أنشطة . مشروعات تعزيز مؤسسي وطلب لمساعدة تقنية لتعبئة الموارد
وينظر في طلبين بصورة فردية ويرد وصف لهما في برنامج . من جدول األعمال) أ(8ونظر فيها تحت البند 

  .هذاالعمل 
  :للمعالجةمسائل ُتطرح 

  عدم التصديق على تعديالت بروتوآول مونتريال؛ •

  .نشاط تعبئة الموارد •
  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  ؛نغوالألما إذا آانت ستوافق أو ال توافق على طلب تجديد التعزيز المؤسسي   )أ(
بشأن التمويل المشترك، اإلقليمية حلقات العمل أو /خيارات التمويل وما إذا آان إعداد الدراسة بشأن   )ب(

أو بشأن واحد أو أآثر من التطبيقات التجريبية لعمليات التمويل المشترك لبلد واحد أو أآثر من /و
، يجب التي لديها خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بلدان االستهالك المنخفض

  .مواردآتعبئة أن ُيَموَّل 
  2011لعام منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج عمل   )3(

تتضمن سبعة أنشطة قدمتها اليونيدو للحصول على تمويل  3/20UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 
جميع طلبات وأوصي بموافقة شمولية على . طلبات إلعداد المشروعات وطلب للمساعدة التقنية 6لها منها 

المساعدة التقنية  وينظر في طلب. من جدول األعمال) أ(8ونظر فيها تحت البند  إعداد المشروعات الستة
  .بصورة فردية

   :مسائل ُتطرح للمعالجة

  .نشاط تعبئة الموارد •
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا آان ينبغي تمويل إعداد  :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

ونشر نتائج هذه  يةهيدروآلوروفلوروآربونمواد المشاريع للتمويل المشترك المحتمل لألنشطة الخاصة بال
  .المشاريع بوصفها أنشطة لتعبئة الموارد

  2011لعام  البنك الدوليبرنامج عمل   )4(
للحصول على تمويل  البنك الدوليا مقدمهنشاطين تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/213الوثيقة 

وأوصي بموافقة شمولية على طلب إعداد المشروع . طلب إلعداد مشروع وطلب للمساعدة التقنيةوهما ، امله
  .وينظر في طلب المساعدة التقنية بصورة فردية. من جدول األعمال) أ(8ونظر فيه تحت البند 
  :مسائل ُتطرح للمعالجة

  .نشاط تعبئة الموارد •
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ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا آان ينبغي تمويل زيادة  دق :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
المساهمات في المستقبل، وتسييل قروض الكربون في المستقبل وزيادة سيناريوهات التمويل لألطراف 

  .المساهمة الخمسة في شكل تعبئة للموارد
  المشروعات االستثمارية  )د(

قائمة بالمشروعات التي يتعين النظر فيها بصورة  تتضمن 163UNEP/OzL.Pro/ExCom/6/الوثيقة 
وأوصي بموافقة شمولية على جميع المشروعات االستثمارية األخرى، ). 6إلى  2نظر الجداول ا(فردية 

  .من جدول األعمال )أ(8، ونظر فيها تحت البند لألنشطة الجارية والجديدة
. ينبغي النظر في آل مشروع للموافقة عليه بصورة فرديةفي الجداول الواردة أدناه،  :مسائل ُتطرح للمعالجة

  .ويرد وصف المشروعات وتعليقات األمانة في وثيقة المشروع القطري ذي الصلة المشار إليه في الجداول
  مقدمة للنظر فيها بصورة فردية مشروعات استثمارية ال تتعلق بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية - 2الجدول 

 المسألة الوثيقةالوآالة المشروعالبلد
خطط إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية

 اليونيب)الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائيةإريتريا
اليونيدو

 عدم إحراز تقدم في التنفيذ 63/29

 اليونيب)الشريحة الثانية(خطة اإلزالة الوطنيةالعراق
اليونيدو

 تقديم تقرير التحقق 63/36

مشروعات تجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات الموادغانا

المستنفد األوزون والتخلص منها
المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/31اليوئنديبي

 بالتكاليف تم تناولها بصورة مرضية
مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات الموادالمكسيك

منهاالمستنفد األوزون والتخلص
المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/42اليونيدو

 بالتكاليف تم تناولها بصورة مرضية
  

  مشروعات مستقلة بشأن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مقدمة للنظر فيها بصورة فردية - 3الجدول 
 المسألة الوثيقةالوآالة المشروعالبلد

 قطاع األيروسوالت
 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونالمكسيك

ب المستعمالن في 141-والهيدروآلوروفلوروآربون
تصنيع األيروسوالت في شرآة سيميليكس في 

 المكسيك

المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/42 اليونيدو
 مرضيةبالتكاليف تم تناولها بصورة 

  
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض مقدمة  – 4الجدول 

  للنظر فيها بصورة فردية
 المسألة الوثيقةالوآالة المشروعالبلد

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي ال يوجد بها مسائل معلقة
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة بنن

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 اليونيب
اليونيدو

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/23
 مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالكونغو
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليونيدو

جميع المسائل بصورة تم تناول  63/27
 مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةجورجيا
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/30اليوئنديبي
 مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةغيانا
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليوئنديبي
اليونيب

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/32
 مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةهندوراس
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليونيدو

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/33
 مرضية

الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة إدارة إزالة الموادقيرغيزستان
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليوئنديبي
اليونيب

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/37
 مرضية
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 المسألة الوثيقةالوآالة المشروعالبلد
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةليبيريا

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(
تم تناول جميع المسائل بصورة  63/39ألمانيا

 مرضية
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمالي

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 اليوئنديبي
اليونيب

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/40
 مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الجبل األسود
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/44اليونيدو
 مرضية

البلدان الجزرية 
في المحيط الهادئ

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
للبلدان الجزرية في المحيط الهادئ من خالل نهج

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(إقليمي 

من بلدان المادة 12نهج إقليمي يغطي  63/46اليونيب
5 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةباراغواي
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليوئنديبي

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/48
 مرضية

جمهورية
 مولدوفا

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/49اليوئنديبي
 مرضية

سان تومي
برينسيبيو

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/50اليونيبخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 مرضية

 اليونيبخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تيمور ـ ليشتي
اليوئنديبي

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/53
 مرضية

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لإلزالة المعجلة لهذه المواد قبل مواعيد بروتوآول مونتريال
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبوتان

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 اليوئنديبي
اليونيب

المعجلة للمواد  إلزالة 63/24
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةموريشيوس
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

إلزالة المعجلة للمواد  63/41ألمانيا
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةناميبيا
)الشريحة األولىالمرحلة األولى،(

 للموادإلزالة المعجلة  63/45ألمانيا
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبابوا غينيا الجديدة
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

إلزالة المعجلة للمواد  63/47ألمانيا
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةسيشيل
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

إلزالة المعجلة للمواد  63/51ألمانيا
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 على قضايا سياسات عامة أخرىخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تشتمل
جمهورية الو
الديمقراطية 

الشعبية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 فرنسا
 اليونيب

ُيطلب تمويل . حساب خط األساس 63/38
إضافي لشرآات إنتاج الرغاوى التي 

 تستعمل نظم مستوردة
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة منغوليا

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 اليونيب
اليابان

تمويل للشرآات ذات مستويات  63/43
 استهالك منخفضة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةسوازيلند
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليوئنديبي

 انطباق عتبة جدوى التكاليف 63/52

  
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لغير البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض مقدمة  – 5الجدول 

  للنظر فيها بصورة فردية 
 المسألة الوثيقةالوآالة المشروعالبلد

بشأنها قضايا معلقةخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ال يوجد
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةأفغانستان

)المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 ألمانيا
اليونيب

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/22
 مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةشيلي
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليوئنديبي

 اإلزالة في قطاع الخدمة فقط 63/25

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليوئنديبي

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/28
 مرضية

الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة إدارة إزالة الموادإندونيسيا
 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 أستراليا
  اليوئنديبي
  اليونيدو

 البنك الدولي

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/34
 مرضية
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 المسألة الوثيقةالوآالة المشروعالبلد
جمهورية إيران 

 اإلسالمية
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(
 ألمانيا

  اليوئنديبي
  اليونيب
اليونيدو

تم تناول جميع المسائل بصورة  63/35
 مرضية

جمهورية فنزويال 
البوليفارية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 اليونيب
اليونيدو

المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/54
 المناقشةبالتكاليف قيد 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةفييت نام
)المرحلة األولى، الشريحة األولى(

المسائل التقنية والمسائل المتعلقة 63/55 البنك الدولي
 بالتكاليف قيد المناقشة

  
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26(أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين  - 6الجدول 

 الوآالةنشاط اإلزالة
 اليوئنديبي موجز اإلستراتيجية الشاملة: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين

 البنك الدولي )المرحلة األولى(ب في قطاع الرغاوى 141-خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

المرحلة(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط خطة قطاعية إلزالة 
 )األولى

ب 141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22-مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون
رغاوى البوليستيرين إلى ثاني أآسيد الكربون بتكنولوجيا النفخ المشترك من فورمات الميثيل في تصنيع 

 لوفورات الطاقة المحدودة) Nanjing(المسحوبة بالضغط في شرآة فايننغر 

إلى عامل النفخ البوتان في تصنيع رغاوى  22-مشروع تدليلي للتحويل من الهيدروآلوروفلوروآربون
 البوليستيرين المسحوبة بالضغط في شرآة مؤسسات شنغهاي شينزاو المحدودة للبالستيك

 اليونيدو/ألمانيا
 

 اليوئنديبي

 

 اليابان/اليونيدو

 اليوئنديبي خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاعي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري

 اليونيدو في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 22-خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

 اليابان/اليونيب تدليلي إلدارة وإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريدمشروع 

ب إلى تكنولوجيا اإليزو بارافين 141-مشروع تدليلي للتحويل من تكنولوجيا قائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون
 غ آندلي المحدودة لألجهزة الطبيةللتنظيف في تصنيع األجهزة الطبية في شرآة زيجان) Kc-6(والسيلوآسان 

  اليابان/اليوئنديبي

  
   :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

ستوافق على آل مشروع من المشروعات الواردة في آانت قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا 
من جدول األعمال والمعلومات الواردة في ) أ(8تحت البند  الجاريةالجداول أعاله على أساس المناقشات 

 41/80تعليقات األمانة وأي وثائق إضافية معممة وفقا للمقرر  هاوثيقة مقترح المشروع ذات الصلة بما في
  .الثنائية المعنية في االجتماع/وأي معلومات تقدمها األمانة أو الوآالة المنفذة

  ةقطريالبرامج ال -9
تضمن برنامجا قطريا مقدما بالنيابة عن حكومة تيمور ت 3/56UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 
  .ليشتي

  .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

الموافقة على البرنامج القطري لتيمور ليشتي، مع مالحظة أن الموافقة على البرنامج القطري ال   )أ(
ينبغي أن تكون الموافقة على . تعني الموافقة على المشروعات المحددة فيه أو على مستويات تمويلها

ة عدم االمتثال البرنامج القطري لتيمور ليشتي دون اإلخالل بتشغيل آلية بروتوآول مونتريال لمعالج
  . المحتمل
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أمانة الصندوق أيضا بأن يطلب إلى حكومة تيمور ليشتي أن تقدم سنويا إلى اللجنة التنفيذية  مطالبة  )ب(
معلومات حول التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري، وفقا لمقرر اللجنة التنفيذية حول تنفيذ 

باستخدام الشكل المعتمد ) 135فقرة ، الUNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40(البرامج القطرية 
إلى  2011آانون الثاني /يناير وينبغي تقديم التقرير األولي الذي يغطي الفترة من أول. اإللكتروني

  .2012أيار /مايوإلى أمانة الصندوق في ميعاد غايته أول  2011ديسمبر /آانون األول 31
وات لخطط إدارة إزالة المواد قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السن تقرير عن -10

 )59/7المقرر (الهيدروآلوروفلوروآربونية 
معلومات مقدمة إلى اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالتقدم عرض ت 3/57UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 

باسم جداول االتفاقات  تعرفبشأن إعداد قاعدة بيانات لإلبالغ السنوي بشأن االتفاقات المتعددة السنوات، 
  .المتعددة السنوات

  :مسائل ُتطرح للمعالجة

الحاجة إلى تحديث المدخالت في قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات بعد الموافقات على خطط  •
  .الهيدروآلوروفلوروآربونيةإدارة إزالة المواد 

  :التنفيذية فيقد ترغب اللجنة  :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
اإلحاطة علما بالتقرير عن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد   )أ(

 الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
 المطالبة بإجراء عمل إضافي حسبما يرد عرضه في التقرير؛  )ب(
لسنوات تعود مرة أخرى إلى المسؤول مالحظة أن المسؤولية عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة ا  )ج(

 الرئيسي للرصد والتقييم؛
مطالبة الوآاالت بتحديث المدخالت في قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات بمجرد الموافقة   )د(

على هذه الخطة لتعكس النشاط الموافق عليه والمزمع للخطة والخطط السنوية ذات الصلة حتى 
 ديم الشريحة التالية؛السنة التي يتم فيها تق

مطالبة المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم بإبالغ الجنة التنفيذية عما إذا آانت الوآاالت المعنية قد   )ه(
  .أعاله) د(لب المقدم من اللجنة التنفيذية تحت الفقرة الفرعية امتثلت للط

  )62/62و 59/45المقرران (الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ  تقرير عن مؤشر -11
وتشتمل على . 62/62مقدمة من األمانة عمال بالمقرر  58/3UNEP/OzL.Pro/ExCom/6الوثيقة 

وصف للنتائج الناتجة عن تطبيق مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ وذلك على 
ويشتمل المرفق . 59/45مجموعة فرعية من الطلبات، المقدمة من االجتماع الستين فصاعدا، وفقا للمقرر 

وردود  اإلنترنتمساهمات أعضاء اللجنة التنفيذية في المناقشة القائمة على /يقاتاألول بالوثيقة على تعل
األمانة ذات الصلة؛ ويشتمل المرفق الثاني على الوصف التقني ذي الصلة الذي يشير إلى قطاعات التبريد 

ذجا تلقائيا وتكييف الهواء والرغاوى والمذيبات وعوامل التصنيع وخدمة التبريد؛ ويبين المرفق الثالث نمو
  .إلى حد بعيد لحساب مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ لقطاع التبريد

  .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

الصندوق المتعدد األطراف بشأن  بالتقرير عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مؤشراإلحاطة علما   )أ (
  المناخ؛على ثر األ

مختلف القطاعات على النحو المبين في الوثيقة لاالنتهاء من وضع المؤشر باألمانة  مطالبة  )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/56؛  
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على إبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في تطبيق المؤشر باألمانة  مطالبة  )ج (
  والستين؛ خامسيتجاوز االجتماع ال المشاريع في موعد ال طلبات

المشاريع الفرعية ذات الصلة المشاريع والمناخ على األثر على أن تطبق مؤشر باألمانة  مطالبة  )د (
  المناخ؛على  الطلباتالمقدمة في  ةلخيارات التكنولوجيا أثرالمقدمة إلتاحة الفرصة لقياس 

على ثر أن تقدم نسخة آاملة اإلعداد من مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن األباألمانة  مطالبة  )ه(
والستين للتمكين من تقييم ما إذا  السادسيتجاوز االجتماع  المناخ إلى اللجنة التنفيذية في موعد ال

مشاريع  أثرالمشاريع لحساب  طلباتآان يمكن تطبيقه باعتباره أداة مدرجة بالكامل إلعداد وتقييم 
  .المناخعلى  يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد استهالك المتعلقة بالصندوق المتعدد األطراف 

 المعني بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعي -12
تقريرا  عرضتالل االجتماع الثالث والستين وسخستصدر  3/59UNEP/OzL.Pro/ExCom/6ة الوثيق
وستتضمن الوثيقة نبذة . اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج المقرر عقده على هامش االجتماععن 

عن نظر الفريق الفرعي في جدول أعمال مؤقت، وتقرير حالة بشأن المراجعة التقنية لقطاع إنتاج المواد 
لعناصر المتبقية من مقرر الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين، والعمل المضطلع به حتى اآلن بشأن ا

الوثائق (نهائي يتعلق بقطاع إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
UNEP/OzLPro/ExCom/63/SGP/1  3إلى(.  

  مسائل أخرى -13
هذا البند  بمن جدول األعمال بموج) أ(2سوف تتناول القضايا الموضوعية المتفق على إدراجها تحت البند 

  .من جدول األعمال
  التقريراعتماد  -14

  .واعتماده للنظر فيهوالستين للجنة التنفيذية  الثالثسيكون معروضا أمام اللجنة مشروع تقرير االجتماع 
  اختتام االجتماع -15

  .2011نيسان /أبريل 8من المتوقع اختتام االجتماع يوم الجمعة 
 

_____ 
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