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جدول األعمال المؤقت المشروح
.1

افتتاح االجتماع
مالحظات افتتتاحية يُدلي بھا رئيس اللجنة التنفيذية.

.2

الشؤون التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال

تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/1جدول األعمال المؤقت لالجتماع التاسع والستين للجنة
التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس
جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  ،UNEP/Ozl.Pro/ExCom/69/1وإذا تطلب األمر ،بصيغته
المعدلة شفويا في الجلسة العامة.
)ب(

تنظيم العمل

سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة.

.3

أنشطة األمانة
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/2تقريراً عن األنشطة التي نفذتھا األمانة منذ االجتماع
الثامن والستين للجنة التنفيذية.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير عن أنشطة األمانة في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/2

.4

حالة المساھمات والمصروفات
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/3معلومات عن حالة الصندوق حسبما سجّلھا يونيب حتى
 8مارس/آذار  .2013وفي ذاك التاريخ ،كان رصيد الصندوق  49.895.524دوالراً أمريكيا ً .وھذا ھو الرصيد
الصافي بعد األخذ في االعتبار جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى ،وبما في ذلك ،االجتماع الثامن
والستين.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

.5

)أ(

مالحظة تقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة بأذونات الصرف على
النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/3؛

)ب(

حث جميع األطراف على تسديد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت ممكن.

حالة الموارد والتخطيط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/4تعرض موجزا للتسويات المالية التى أشارت إليھا الوكاالت
الثنائية والمنفذة كما وافقت على ذلك أمانة الصندوق .وتشمل بيانات احصائية ،كما تطلب ذلك كل من المقررين 7/28
و ،2/56من مشروعات الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات أرصدة تم االحتفاظ بھا لفترة أكثر من  12شھرا المسموح بھا
عقب االنتھاء من المشروعات.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تحيط علما:
والموارد

باألرصدة
المتعلق
بالتقرير
)(1
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/4؛

المتاحة

الوارد

في

الوثيقة

بأن صافي مستوى المبالغ الجاري إعادتھا من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع التاســع والستين
)(2
يبلـــغ  635 063دوالرا أمريكيا مقابل مشاريع ،وھو يشمل إعادة مبلغ  505.286دوالرا أمريكيا من
اليوئنديبي ،و 29 119دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 66.345دوالرا أمريكيا من اليونيدو ،و34 313
دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/1/Add.1

بأن صافي مستوى تكاليف الدعم الجاري إعادتھا من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع التاسع والستين
)(3
يبلغ  51 625دوالرا أمريكيا مقابل مشاريع ،وھو يشمل إعادة مبلغ  39 758دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي،
و 3 785دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 4 994دوالرا أمريكيا من اليونيدو ،و 3 088دوالرا أمريكيا من
البنك الدولي؛
بأن لدى الوكاالت المنفذة أرصدة مجموعھا  535 869دوالرا أمريكيا ،بخالف تكاليف الدعم،
)(4
وذلك من المشاريــع المستكملة قبل مدة تزيد على السنتيـــن ،وھي تشمل  286.241دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ،و 8 000دوالر أمريكي لليونيب ،و 241 628دوالرا أمريكيا لليونيدو؛
بأن لدى حكومة اليابان أرصدة مجموعھا  13 087دوالرا أمريكيا ،بخالف تكاليف الدعم ،وذلك
)(5
عن مشروع أكمل قبل مدة تتجاوز العامين؛
بأن صافي مستوى المبالغ وتكاليف الدعم الجاري إعادتھا من الوكاالت الثنائية إلى االجتماع التاسع
)(6
والستين قيمته  176 122دوالرا أمريكيا ،تشمل إعادة مبلغ  175 930دوالرا أمريكيا من حكومة فرنسا
ومبلغ  192دوالرا أمريكيا من حكومة البرتغال ،وأن تطلب إلى أمين الخزانة أن يتابع مع حكومة البرتغال
إعادة التحويل النقدي البالغ  192دوالرا أمريكيا إلى الصندوق؛
)ب( أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة التي لديھا مشاريع تم إنجازھا في الفترة من  2007إلى  2009أن تعيد
األرصدة من ھذه المشاريع في أسرع وقت ممكن.
)ب(

تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال

تحتوي الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/6و االضافة األولى يتناول الجزء األول تنفيذ المقررين
)76/32ب( و)6/67ج( ،حيث طلبا من األمانة إعداد تحديث لكل اجتماع للجنة التنفيذية بشأن حالة إمتثال بلدان المادة
 5التى تخضع لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال وكتوجيه لتخطيط األعمال لالمتثال للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .ويحتوى الجزء الثاني على معلومات بشأن بلدان المادة  5التى تخضع لمقررات
األطراف بشأن االمتثال .ويعرض الجزء الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية ،بما في ذلك تحليال لبيانات استھالك
المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع وقسم يتناول خصائص البرامج الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون.
ويتناول الجزء الرابع المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ وذات حالة خاصة أو تقارير تفصيلية محددة حسب
الحاجة .ويعرض الجزء الخامس )الوارد في االضافة على الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/5ذات توزيع
محدود( تقرير اليونيدو استجابة للمقرر )34/68ب( بما في ذلك معلومات لبيان أن الواردات من المعدات إلى
جمھورية كوريا الديموقراطية الشعبية بناء على خطة إزالة رابع كلوريد الكربون ھى طبقا لقررات مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة المعتمدة إبتداء من عام  2006وما بعد ذلك .ويتناول الجزء السادس تقارير بشأن أنشطة حشد
الموارد.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 أي تعليقات على المالحظات التالية:
 oمعظم البلدان لديھا استھالك صفر من المواد المتبقية )باستثناء المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
واستخداماتھا المستثناه( وأبلغ  25بلدا عن استھالك أعلى لبروميد الميثيل من حدود الرقابة لعام 2015؛
 oكان استھالك  79بلدا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2011أو  2012أقل من خط أساس
استھالكھا؛
 oلم تتلق  8بلدان من بلدان المادة  5تمويال لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ولكن قدمت
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واحدة لبلد واحد فقط إلى االجتماع التاسع والستين؛
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 oستقدم  7بلدان )ليبيا وموريتانيا وجنوب السودان وتونس( أو ستعيد تقديم )جمھورية كوريا الديموقراطية
الشعبية وبوتسوانا والجمھورية العربية السورية( خططتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بعد االجتماع التاسع والستين؛
 oمن بين ثالث مسائل متعلقة باالمتثال في عام  ،2012تم حلھا جميعا عدا واحدة؛
 oمن بين  143بلدا مطلوب منھا اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية ،أبلغ  138بلدا عن بيانات عام 2011
و 81بلدا قددم بيانات باستخدام نظام قائم على الويب؛
 oسينتج عن تمويل خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة  24في المائة من خط أساس
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
 oولعدد  147بلدا أبلغ عن بيانات عامي  2010و ،2011زاد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بنسبة  0.05في المائة؛
 oأشار  71بلدا بأن لديھا نظم حصص لتدابير الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
 الحاجة إلى:
 oمواصلة رصد  11مشروعا من  25ذات تأخيرات في التنفيذ؛
 oالنظر في طلب تقارير اضافية لعدد  48مشروعا بما في ذلك نشاط واحد إلعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
 oالنظر في طلب تقارير حالة محددة اضافية لعدد  29مشروعا ذات مشاكل؛
 oتقرير مرحلي عن الحالة الراھنة في تنفيذ مشروعات بروميد الميثيل في ثالثة بلدان؛
 oتقرير عن حالة نظام الترخيص لعدد  6بلدان؛
 oتقرير نھائي لمشروع بياني لكولومبيا للتحقق من صالحية استخدام ثاني أكسيد الكربون الحرج في صناعة
رغاوي البوليثان الجاسئ المرشوش رزازيا من حكومة اليابان؛
 oتقرير نھائي من اليونيب بشأن دراسة الخيارات المالية للبلدان المستھلكة ألحجام منخفضة وتقرير نھائي من
البنك الدولي بشأن دراسة الفوائد المشتركة للمناخ؛
 oتحليل شامل نھائي من اليونديبي عن النتائج الواردة في التقرير النھائي بشأن حشد الموارد من أجل الفوائد
المشتركة للمناخ؛
 oتحديث من اليونيب عن االنتاج وتقديم تقرير مالي وتقني وتوقيع اتفاق استراتيجية تنفيذ جديدة لھايتي؛
 oتقرير من اليونديبي عن إنتھاء مشروع الخطة الوطنية لإلزالة للبرازيل وإعادة أي رصيد بأموال إلى
الصندوق المتعدد األطراف بعد االنتھاء من األنشطة المتبقية.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:
)أ(

اإلحاطة علما:
)(1

مع التقدير بالتقارير عن األوضاع القائمة والتقارير عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في
التنفيذ المقدمة إلى األمانة من الوكاالت المنفذة وحكومات الجمھورية التشيكية ،وإيطاليا ،واليابان
وإسبانيا التي تمت معالجتھا في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/5؛

)(2

أن  81تقريرا عن تنفيذ البرامج القطرية لعام  2011قدمت من خالل النظام القائم على الويب ،الذي
بدأ استخدامه في  25أبريل/نيسان 2007؛

)(3

أن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ إجراءات وفقا لتقييمات وتقرير األمانة من أجل إخطار
الحكومات والوكاالت المنفذة حسب الضرورة؛
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)ب(

)(4

بتقرير التحقق من االستھالك للسنوات  2007إلى  2009لخطة إدارة اإلزالة النھائية في زامبيا،
الذي يبين أن االستھالك المتبقي كان أقل من أقصى استھالك مسموح به المحدد للسنوات  2007إلى
 2009على النحو الموافق عليه في اتفاق خطة إدارة اإلزالة النھائية؛

)(5

مع التقدير بالتقرير عن اإلجراءات المتخذة للمشروعات في ھايتي للنھوض بعناصر التدريب
وتحويل األموال وإلسداء مشورة تقنية ألغراض مناسبة التخاذ القرار المتعلق بالتكنولوجيا؛

)(6

بتقرير التحقق من االستھالك لعامي  2011و 2012والتقرير السنوي للتنفيذ لعامي  2011و2012
لخطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية في البرازيل؛

)(7

مع التقدير بالتقرير المؤقت عن المشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون الحرج
في إنتاج الرغاوي الجسئة برش البوليوريثان ،على النحو الذي قدمته حكومة اليابان؛

)(8

بالتقرير عن حشد الموارد الذي قدمه اليونيب؛

)(9

بالتقريرين الختاميين عن حشد الموارد لتحقيق المنافع المشتركة للمناخ المقدمان من اليوئنئديبي
واليونيدو؛

أن تطلب:
)(1

تقارير حالة إضافية عن المشروعات المذكورة في المرفقين السادس والسابع بالوثيقة الحالية؛

)(2

تقديم تقارير حالة خاصة إضافية إلى االجتماع السبعين عن  29مشروعا لديھا مشاكل مذكورة في
المرفق الثامن؛

)(3

حكومتا فرنسا وإسرائيل تقديم تقاريرھما عن التأخيرات في التنفيذ إلى االجتماع السبعين للجنة
التنفيذية؛

)(4

الوكاالت المنفذة بالنظر في الحاجة إلى مشروعات إضافية لبروميد الميثيل في البلدان التالية التي
لديھا مشروعات جزئية إلزالة بروميد الميثيل أو التي ھي معفاة من االمتثال حسب المقرر
 :12/XVالجزائر ،واألرجنتين ،والصين ،والكونغو ،وجمھورية الكونغو الديمقراطية ،ونيجيريا،
والسودان ،وسوازيلند ،وتونس وتركيا؛

)(5

أن يقدم اليونيدو تقريرا مرحليا إلى االجتماع السبعين عن الحالة الراھنة لتنفيذ مشروعات بروميد
الميثيل في األرجنتين ،ومصر ،والمغرب ،بما في ذلك شرح مفصل عن سبب ارتفاع مستويات
االستھالك المبلغ عنھا بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال في عام  2001عن المستويات
المسموح بھا في اتفاقات كل منھا مع اللجنة التنفيذية ،وخطط األعمال المقترحة للوفاء باألھداف
حسبما ھو مطلوب في ھذه االتفاقات؛

)(6

حكومات غينيا -بيساو ،وكينيا ،وموزامبيق ،وبنما ،وبابوا غينيا الجديدة وتيمور -ليشتي ،بالنسبة
لثاني اجتماع متتالي باستثناء غينيا ،إبالغ األمانة على نحو فوري ،ما إذا كان نظام إصدار
التراخيص فيھا يعمل بشكل "مرضي" أو "جيد جدا" أو غير مرضي"

)(7

اليونيب أن يقدم تحديثا عن اإلنتاج وتقديم التقرير المالي وتقرير األنشطة والتوقيع على اتفاق
التعزيز المؤسسي الجديد لھايتي الذي سيمكن صرف رصيد األموال؛
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)ج(

.6

)(8

أن يستكمل اليوئنديبي األنشطة المتبقية على النحو المبين في التقرير عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية
في البرازيل؛ وبمجرد استكمال خطة اإلزالة الوطنية خالل عام  ،2013تقديم تقرير إتمام
المشروع ،وفقا للشكل المالحظ في االجتماع الخامس والستين وعلى النحو الذي اقترحه اليوئنديبي؛
وإعادة أي أرصدة إلى الصندوق المتعدد األطراف بعد استكمال األنشطة المتبقية؛

)(9

أن تقدم حكومة اليابان التقرير الختامي للمشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون
الحرج في إنتاج الرغاوي الجسئة برش البوليوريثان في كولومبيا إلى االجتماع السبعين ،مع األخذ
في الحسبان المعلومات اإلضافية المطلوبة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/5

)(10

أن يعد اليوئنديبي تحليال شامال نھائيا للنتائج المشار إليھا في التقرير الختامي عن حشد الموارد
لتحقيق المنافع المشتركة للمناخ المقدم من اليوئنديبي ،وذلك لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية في موعد
أقصاه االجتماع الحادي والسبعين؛

أن تحث اليونيب على:
)(1

تقديم التقرير الختامي عن الدراسة بشأن خيارات التمويل لبلدان االستھالك المنخفض قبل االجتماع
السبعين مع األخذ في الحسبان المقررات التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية بشأن المعلومات المعينة التي
ينبغي أن يحتويھا التقرير الختامي؛

)(2

استكمال حلقات العمل اإلقليمية بشأن التمويل المشترك بحلول ديسمبر/كانون األول  2013بغية
تقديم تقرير عن استنتاجات حلقات العمل ھذه إلى أول اجتماع يعقد في عام 2014؛

)د(

حث البنك الدولي على تقديم تقرير ختامي عن الدراسة بشأن المنافع المشتركة للمناخ بحلول االجتماع
السبعين.

)ھـ(

أن تأخذ علما بالتقرير الذي قدمته يونيدو حول خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في جمھورية كوريا الشعبية
الديمقراطية استجابة للمقرر ) 34/68ب( الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/5/Add.1

خطط أعمال لفترة 2015-2013
)أ(

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/6و التصويب األول تعرض تحليال لخطط األعمال التى قدمتھا
الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع التاسع والستين .وتحتوي على  8أقسام تتناول تخصيص الموارد واتفاقيات
متعددة السنوات والتكاليف المعيارية وأنشطة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة أخرى وأنشطة غير مطلوبة
لالمتثال وأثر التسويات القائمة على أساس مقررات اللجنة التنفيذية الحالية ومؤشرات األداء ومسائل السياسة األخرى
والتوصيات .وبالنسبة ألنشطة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تم أيضا تناول قطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد المشروعات للمرحلتين األولي والثانية والمرحلة الثانية في البلدان المستھلكة
ألحجام منخفضة والمرحلة الثانية لقطاع الخدمة في البلدان غير المستھلكة ألحجام منخفضة والبلدان غير المستھلكة
ألحجام منخفضة التى لم تتلق تمويال لنسبة  35في المائة وأنشطة أخرى.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
 تتجاوز قيمة خطة األعمال للفترة  2015-2013الميزانية بمجموع يبلغ حوالي  153.8مليون دوالر أمريكي؛

6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/1/Add.1






تتجاوز التسويات القائمة على المقررات الحالية الميزانية بحوالي  116.1مليون دوالر أمريكي؛
االفراط في وضع الميزانية وتوزيع الشرائح السنوية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
توافر التمويل للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع اإلنتاج؛
سواء اإلزالة أو االحتفاظ أو االحتفاظ مع إعادة المراحل بعد عام :2013
 oألنشطة غير مطلوبة لالمتثال؛
 oأنشطة جديدة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتجاوز خفض بنسبة  35في المائة من خط األساس؛
 ال يوجد تمويل لعدد  6بلدان من البلدان غير المستھلكة ألحجام منخفضة وعدد  15بلدا من البلدان المستھلكة
ألحجام منخفضة في خطط أعمالھا لتناول خفض بنسبة  35في المائة من خط األساس؛

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توافق على خطة العمل المجمعة للصندوق
المتعدد األطراف للفترة  2015-2013على النحو الذي نقحته األمانة ]واللجنة التنفيذية[ الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/6مع مالحظةأن الموافقة ال تعنى الموافقة على المشروعات المحددة فيھا أو
مستويات التمويل أو حجم التخفيضات وأنھا تعتمد على نظرھا لما إذا كانت:
)أ(

تنقح خطط األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة؛

)ب(

يمكن إزالة األنشطة غير المطلوبة لتحقيق االمتثال أو االحتفاظ بھا؛

يمكن االحتفاظ بأنشطة الھيدروكلوروفلوروكربون الجديدة بالصيغة التي قدمت بھا أو تنقيحھا لتصل الى الحد
)ج(
األقصى البالغ  35في المائة أو تنقيحھا على أساس االستعراض الذي أجرته األمانة للمرحلة األولى لخطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ومايتبقى لمعالجته خالل المرحلة الثانية؛
أن تواصل تنقيح القيمة الواردة في خطط األعمال لقطاع اإلنتاج للمحافظة على األنشطة الشاملة في حدود
)د(
ميزانية فترة الثالث سنوات.
)ب(

خطط أعمال الوكاالت المنفذة
)(1

الوكاالت الثنائية

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/7خطط أعمال الوكاالت الثنائية المقدمة إلى االجتماع التاسع
والستين .وقدمت حكومتا ألمانيا واليابان خطط أعمال للسنوات .2015-2013
مسائل تطرح للمعالجة:
 الحاجة إلى أن يشمل تمويل المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا في
خطط أعمال الوكاالت.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في
)أ(

تحاط علما بخطتي أعمال الفترة  2015-2013الخاصة بالتعاون الثنائي و المقدمتين من ألمانيا واليابان على
النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/7؛

)ب(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بإدراج التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا في خطط أعمالھا.
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)(2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/8على موجز لألنشطة المخططة لليوئنديبي إلزالة المواد
المستنفدة لألوزون للفترة  2015-2013وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس المقررات الصادرة
عن اللجنة التنفيذية .وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال اليوئنديبي وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 مسائل السياسة:
 oمسألتان للسياسة تتعلقان بالحاجة إلى االنتھاء من تقديمات المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومبادئ توجيھية إلعداد المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
 oالتقارير المتراكمة النتھاء المشروعات؛
 oالنشاط المقترح لرسم خرائط لبدائل المواد المستنفدة لألوزون على المستوى الوطني.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:
)أ(

أن تحاط علما بخطة أعمال اليوئنديبي للفترة  2015-2013على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/8؛

)ب(

أن توافق على مؤشرات األداء الخاصة باليوئنديبي الواردة في الجدول الرابع على النحو المتضمن في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/8؛

)ج(

أن ترفع الدراسة الخماصة برسم خرائط بدائل المواد المستنفدة لألوزون في نيجيريا بمبلغ 128,400
دوالر أمريكي من خطة أعمال .2013
)(3

برنامج األمم المتحدة للبيئية )اليونيب(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9على موجز لألنشطة المخططة لليونيب إلزالة المواد المستنفدة
لألوزون للفترة  2015-2013وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس المقررات الصادرة عن اللجنة
التنفيذية .وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيب وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 مسألة السياسة فيما يتعلق بإدراج دولة فلسطين في خطط األعمال؛
 تعديالت على مؤشرات األداء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية :
)أ( في أن تحيط علما ً بخطة أعمال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9؛

يونيب

لفترة

2015-2013

كما

وردت

في

الوثيقة

)ب( في أن توافق على مؤشرات األداء ليونيب المدرجة في الجدولين  4و 5كما وردت في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9مع تحديدھا الرقم  51كھدف للشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات
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الموافق عليھا ،و 57لعدد المشروعات اإلفرادية الموافق عليھا ،و"صفر" أطنان من قدرات استنفاد األوزون من
المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات اإلفرادية ،و 36إلتمام المشروعات و 46لألنشطة المرحلية المتممة
لالتفاقات المتعددة السنوات؛ و
)ج( إضافة مبالغ إلعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،المرحلة الثانية لكيريباس،
بمبلغ  22,600دوالر أمريكي في العام .2018
)(4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10على موجز لألنشطة المخططة لليونيدو إلزالة المواد المستنفدة
لألوزون للفترة  2015-2013وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس المقررات الصادرة عن اللجنة
التنفيذية .وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيدو وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 ما إذا كان تمويل مشروعات بيانية بشأن بدائل لبروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن من الممكن
اضافته إلى خطة أعمال اليونيدو؛
 تعديالت على مؤشرات األداء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:
)أ(

اإلحاطة علما ً بخطة أعمال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10؛

يونيدو

للفترة

2015-2013

كما

وردت

في

الوثيقة

)ب( الموافقة على مؤشرات أداء يونيدو المحددة في الجدول  4كما وردت في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10بينما تحدد ھدف  55.4من أطنان قدرات استنفاد األوزون للمواد
المستنفدة لألوزون المزالة للمشروعات اإلفرادية ،و 6من أجل إتمام المشروعات؛ و
)ج( ما إذا كان باإلمكان إضافة تمويل مشروعات تدليلية لبدائل بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن إلى
خطة أعمال يونيدو.
)(5

البنك الدولي:

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11على موجز لألنشطة المخططة للبنك الدولي إلزالة المواد
المستنفدة لألوزون للفترة  2015-2013وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس المقررات الصادرة
عن اللجنة التنفيذية .وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال البنك الدولي وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 مسائل السياسة بشأن:
 oتمويل المصانع المتأرجحة؛
 oالطابع اإلشارى ألرقام الفترة 2020-2015؛
 oمدى مالءمة بعض مؤشرات األداء؛
 تعديالت على مؤشرات األداء.
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اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بخطة أعمال البنك
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11؛

الدولي

للفترة

 2015-2013كما

وردت

في

الوثيقة

)ب( الموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي المحددة في الجدول الرابع كما وردت في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/11وفي الوقت نفسه حين تحديد ھدف قدره  8للشرائح السنوية لالتفاقات
المتعددة السنوات المواق عليھا ،و 2للمشروعات الفردية الموافق عليھا ،و 240.4طن من قدرات استنفاد
األوزون المزالة للمشروعات الفردية ،و 7لألنشطة المرحلية المنجزة لالتفاقات المتعددة السنوات؛
)ج( مطالبة األمانة والوكاالت المنفذة معالجة المسألة التي طرحھا البنك الدولي فيما يتعلق بمؤشرات األداء في
سياق وثيقة "خطط أعمال الفترة  2015-2013والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية" المقرر تقديمھا إلى
االجتماع السبعين.

.7

تنفيذ البرامج
)أ(

الرصد والتقييم
)(1

تقرير التقييم النھائي لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12على تجميع تمويل  8دراسات حالة نفذت في  8بلدان من البلدان
المستھلكة ألحجام منخفضة بشأن إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية .وتشمل دروسا مستفادة وتوصيات لتحسين تنفيذ
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شئ
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في التوصيات الواردة في تقرير التقييم
النھائي لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات كما ورد ذلك في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12
)(2

اختصاصات للدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد الھيدرو كلورو
فلوروكربونية

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/13على اختصاصات لدراسة نظرية بشأن تقييم المرحلة التحضيرية
إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية .وتوصي الوثيقة بإعداد العديد من دراسات حالة فردية باالضافة إلى الدراسة
النظرية.
مسائل تُطرح للمعالجة :زيادة في الميزانية.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توافق على الدراسة النظرية الموسعة المقترحة،
بما في ذلك زيادة الميزانية بقيمة  15,000دوالر.
)ب(

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

تتناول الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/14التأخيرات في تقديم الشرائح الواجبة في االجتماع الحالي وتقدم
توصيات لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية.
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مسائل تُطرح للمعالجة:
 لم تقدم  14شريحة سنوية من بين  28في اتفاقات متعددة السنوات واجبة التقديم إلى االجتماع التاسع والستين؛
 كانت جميع الشرائح المتأخرة إما انھا شرائح ثانية أو تالية لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن السبب الرئيس للتقديم المتأخر كان الفشل في تلبية متطلبات نسبة  20في المائة
من عتبة الصرف لتمويل الشريحة األولي من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر في:
)أ(

اإلحاطة علما ً
) (1بالمعلومات عن تأخيرات تقديم الشرائح في نطاق االتفاقات المتعددة السنوات ،والتي ق ّدمتھا إلى األمانة ك ٌل
من ألمانيا ويوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي ،كما وردت في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/14؛
) (2بأن أربع عشرة من الشرائح الثماني والعشرين المستحقة للتقديم قُ ّدمت في الوقت المحدد إلى االجتماع
التاسع والستين ،وأن جميع الشرائح المتأخرة كانت إ ّما شرائح ثانية أو الحقة لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وأن السبب الرئيسي للتقديم المتأخر كان الفشل في تحقيق المطلب لعتبة
تمويل صرف الـ  20بالمئة للشريحة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛

)ب( مطالبة األمانة بتوجيه رسائل إلى حكومات شيلي وكرواتيا وكوبا وإندونيسيا وجمھورية إيران اإلسالمية
والجبل األسود وناميبيا وينما وسيشيل وفييت نام لحثّھا على التعجيل في معالجة المسائل التي حالت دون
التقديم المخطط لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،في أسرع وقت ممكن.

-8

مقترحات المشروعات
)أ(

نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15على أربعة أقسام :تحليل لعدد من المشروعات و األنشطة المقدمة
من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع التاسع والستين؛ والمسائل المحددة أثناء عملية استعراض المشروع؛
والمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا؛ والمشروعات االستثمارية للنظر الفردي.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
)أ(

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا على مستويات التمويل الواردة في
المرفق ] [ بالتقرير النھائي ،جنبا إلى جنب الشروط أو األحكام المدرجة في الوثائق ذات الصلة بتقييم
المشروعات والشروط المرفقة بالمشروعات التي حددتھا اللجنة التنفيذية؛

)ب(

البت فيما إذا كانت الموفقة الشمولية على المشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي تتضمن الموافقة
على المالحظات التي يتعين إرسالھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق ] [ بالتقرير النھائي؛
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)ب(

التعاون الثنائي

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/16نظرة شاملة على طلبات الوكاالت الثنائية وما إذا كانت مؤھلة
لموافقة اللجنة التنفيذية على ضوء مستوى الحد األقصي للتعاون الثنائي المتاح لعام .2013
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من أمين الخزانة أن يعوض تكاليف
المشروع الثنائي الموافق عليه في االجتماع التاسع والستين كما يلي:
 مبلغ … دوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف الوكالة( مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية للفترة .2014-2012
)ج(

برامج العمل
)(1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( لعام 2013

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/17على طلبات لتجديد مشروعين للتعزيز المؤسسي قدمھا
اليوئنديبي .وأوصي بالموافقة الشمولية على طلبات التعزيز المؤسسي ھذه وتم النظر فيھا في إطار البند )8أ( من
جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :ال شيء.
)(2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( لعام 2013

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18على عشر أنشطة قدمتھا اليونيب بما فيھا طلبات لتسعة برامج
لتجديد التعزيز المؤسسي وطلبا للمساعدة الفنية .وأوصي بالموافقة الشمولية على تسع أنشطة وتم النظر فيھا في إطار
البند )8أ( من جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة :يطلب لتمويل مشروع يروج لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عاملي منخفضة لقطاعات
تكييف الھواء في البلدان ذات درجات حرارة مرتفعة في غرب آسيا عند مجموع التمويل المطلوب البالغ 575 000
دوالر أمريكي )لليونيب واليونيدو( مع األخذ في االعتبار المقرر )5/66ب( ،حيث قررت اللجنة التنفيذية االحتفاظ
بالمشروع في خطة األعمال مع تمويل معدل يبلغ  250 000دوالر أمريكي للمشروع بكامله.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :بعد أن يؤخذ في االعتبار المقرر )5/66ب( الذي يحدد الحدود القصوى البالغة
 250,000دوالر أمريكي لھذا المشروع بأكمله في خطة أعمال اليونيب لعام  ،2012قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن
تنظر فيما إذا كانت توافق أو التوافق على عنصر اليونيب في الطلب الخاص بمشروع الترويج لغازات التبريد
المنخفضة القدرة على االحترار العالمي لقطاعات تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة في
غرب آسيا بمستوى تمويل إجمالي قدره  175,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  22,750دوالرا
أمريكيا لليونيب.
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)(3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( لعام 2013

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19على مكون طلب يروج لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار
عاملي منخفضة لقطاعات تكييف الھواء في البلدان ذات درجات حرارة مرتفعة في غرب آسيا .ويرد المشروع في
برنامج عمل عام  2013لليونيب ،باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة.
مسائل تُطرح للمعالجة :يطلب تمويل لمكون اليونيدو لمشروع يروج لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عاملي
منخفضة لقطاعات تكييف الھواء في البلدان ذات درجات حرارة مرتفعة في غرب آسيا مع األخذ في االعتبار المقرر
)5/66ب( ،حيث قررت اللجنة التنفيذية االحتفاظ بالمشروع في خطة األعمال مع تمويل معدل يبلغ  250 000دوالر
أمريكي للمشروع بكامله.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :بعد أخذ المقرر ) 5/66ب( بعين االعتبار ،وقد تحدد فيه مبلغ  250 000دوالر
أمريكي لھذا المشروع بكامله كجزء من خطة أعمال اليونيب ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة أو
عدم الموافقة على العنصر الخاص باليونيدو في الطلب المقدم لمشروع العمل على استخدام غازات التبريد ذات
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في قطاعات تكييف الھواء بالبلدان ذات حرارة الھواء المرتفعة في غرب آسيا
بمستوى تمويل قدره  400.000دوالر أمريكي ،عالوة على تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  28 000دوالر أمريكي
لليونيدو.
)(4

برنامج عمل البنك الدولي لعام 2013

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/20على طلب تمويل ليغطى التحقق من إنتاج الكلوروفلوروكربون
لالستخدامات األساسية في الصين الذي قدمه البنك الدولي .وأوصي بالموافقة الشمولية على ھذا الطلب وتم النظر فيه
في إطار البند )8أ( من جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :ال شيء.
)د(

المشروعات االستثمارية

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/15على قائمة بالمشروعات للنظر فيھا على أساس إنفرادي )انظر
الجدول األول( .وقد أوصي بالموافقة الشمولية على خمس شرائح )اثنتان لخطط إزالة بروميد الميثيل وثالث لخطط
إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون( وطلب لباقي شريحة لالسراع بإزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون وتم النظر
فيھا في إطار البند )8أ( من جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة :في الجدول أدناه ،ينبغي النظر في كل مشروع من المشروعات للموافقة عليھا بشكل إنفرادي.
وترد أوصاف المشروعات وتعليقات األمانة في وثائق المشروع القطري ذات الصلة المشار إليھا في الجدول.
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الجدول األول :قائمة المشروعات المقدمة ليُنظر فيھا إفراديا ً
البلد

المشروع

الوكالة

تدمير المواد المستنفدة لألوزون
مشروع بياني تجريبي إلدارة النفايات والتخلص منھا يونديبي
جورجيا
بيان استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة يونيب/يونيدو
اإلقليم :أوروبا
لألوزون والتخلص منھا في أوروبا وإقليم آسيا
الوسطى
الشرائح الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يونيدو/ألمانيا
الصين
)المرحلة األولي ،الشريحة الثانية( لخطة قطاع
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
)الجمھورية خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يونيدو/يونيب
فنزويال
)المرحلة األولي ،الشريحة الثالثة(
البوليفارية(
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المنخفصة االستھالك
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يونيب/يونديبي
بربادوس
)المرحلة األولي ،الشريحة األولي(

اللجنة
التنفيذية

المسألة

69/26

تم تناول جميع المسائل بشكل
مرض
تم تناول جميع المسائل بشكل
مرض

69/32

69/23

تم تناول جميع المسائل بشكل
مرض )إعادة تقديم(

69/31

حالة نظام الترخيص والحصص؛
مستوى الصرف؛ التقدم في التنفيذ

69/21

تم تناول جميع المسائل بشكل
مرض

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على كل مشروع وارد في
الجدول أعاله على أساس المعلومات المقدمة في وثيقة مقترح المشروع ذات الصلة بما في ذلك تعليقات األمانة ،وأية
وثائق إضافية تم توزيعھا وفقا للمقرر  ،80/41وأية معلومات تقدمھا األمانة أو وكالة ثنائية/منفذة ذات صلة إلى
االجتماع.

9

مشروع مبادئ توجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدرو لورو فلور كربونية )المقرر 5/66ج(.
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33على مشروع مبادئ توجيھية لتحديد مستويات التمويل إلعداد
المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة .5
مسائل تُطرح للمعالجة:






مبادئ توجيھية مقترحة لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
تحديد وقت التقديم المحتمل لطلبات تمويل إعداد مشروعات للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
المعلومات المطلوبة عند تقديم طلبات إعداد مشروعات للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لبيان أن تمويال اضافيا مطلوبا؛
مستويات التمويل المقترح لالعداد الشامل للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
األرصدة من التمويل السابق الموافق عليه إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:
)أ(

أن تحاط علما بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33بشأن مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)ب(

أن تطلب من بلدان المادة  5أن تدرج في عملية وضع الخطة اإلستراتيجية للمرحلة الثانية من خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ووضع صيغتھا النھائية كحد أدنى ،أھداف الرقابة لبروتوكول
مونتريال تتجاوز ذلك الملتزم به في المرحلة األولى من خططھا على أساس الفھم أنه إذا قررت البلدان
التزامات إزالة إضافية بما في ذلك اإلزالة الكاملة )أي  100في المائة في المرحلة األولى( عليھا أن تظھر
مستوى التزام وطني قوي لدعم اإلزالة المعجلة بجانب اعتبارات التكاليف لتحقيق تلك االلتزامات؛

)ج(

أن تحاط علما بأنه يمكن تقديم طلبات تمويل إعداد المرحلة الثانية من مشروع خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية:

)د(

)(1

في موعد اليقل عن عام بعد الموافقة على الشريحة الثانية إلى األخيرة من المرحلة األولى من خطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة  5التي التزمت بخفض استھالك خط
األساس من الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  10في المائة في 2015؛

)(2

من عام  2014لبلدان المادة  5التي التزمت بخفض استھالكھا من خط األساس
للھيدروكلوروفلوروكربون بأكثر من  10في المائة فيما بين  2015و 2020وفقا لمقرر اللجنة
التنفيذية الذي وافق على المرحلة األولى لكل منھا من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)(3

ابتداء من  2018لبلدان المادة  5التي التزمت بخفض استھالكھا من خط األساس
للھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  35في المائة في 2020؛

)(4

من  2014لبلدان المادة  5التي تقرر تحقيق اإلزالة الكاملة لالستھالك من
الھيدروكلوروفلوروكربون قبل الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال المحدد في المرحلة الثانية؛

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تبين لدى تقديم طلبات إعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن التمويل اإلضافي ضروري وأن تقدم:
)(1

)(2

لإلستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية:
أ.

إشارة إلى األنشطة التي سيتعين االضطالع بھا إلعداد المشروع مع تحديد التكاليف النوعية
بوضوح )أي االستبيانات واالجتماعات التشاورية وغير ذلك(؛

ب.

وصف للمعلومات التي يتعين جمعھا وتحديثھا والسبب في عدم تضمينھا في المرحلة األولى؛

لمشروعات االستثمار إعماال للمقرر :16/56
أ.

معلومات عن عدد المنشئات التى يطلب لھا طلب التمويل؛

ب.

تاريخ إنشاء ھذه المنشئات مع مراعاة المقرر )44/60أ( بشأن نقطة البداية؛

ج.

إذا كان الطلب لقطاع كان قد ووفق على إعداد المشروع له في المرحلة األولى إالّ أنه لم
يدرج في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة ،يتعين تقديم توضيح
ألسباب التمويل اإلضافي وقائمة باألنشطة والتكاليف المقابلة لدعم ھذا الطلب؛
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)ه(

.10

توفير تمويل إلعداد مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى
المستويات التالية:
) (1

 20,000دوالر أمريكي لبلدان المادة  5التي لديھا استھالك متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل صفر
إلى  5أطنان بقدرات استنفاد األوزون المستخدمة في قطاع خدمة التبريد فقط؛

) (2

 30,000دوالر أمريكي لبلدان المادة  5التي لديھا استھالك متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 5.1
طن إلى  10أطنان بقدرات استنفاد األوزون؛

) (3

 50,000دوالر أمريكي لبلدان المادة  5التي لديھا استھالك متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 10.1
إلى  50طنا بقدرات استنفاد األوزون ؛

) (4

 70,000دوالر أمريكي لبلدان المادة  5التي لديھا استھالك متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 50.1
إلى  100طن بقدرات استنفاد األوزون؛

) (5

 90,000دوالر أمريكي لبلدان المادة  5التي لديھا استھالك متبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون مؤھل لتمويل 100.1
إلى  1,500طن بقدرات استنفاد األوزون؛

) (6

مبلغ بالدوالر األمريكي ]يحدد فيما بعد[ للصين.

)و(

توفير التمويل ألي بلد من بلدان المادة  5لديه قطاع تصنيع يستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ،لم
يعالج في المرحلة األولى من خططته إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا لعدد منشئات
التصنيع التي سيتم تحويلھا )أي  30,000دوالر أمريكي لمنشأة واحدة و 60,000دوالر أمريكي لمنشئتين
و 80,000دوالر أمريكي لثالث إلى  14منشأة و 150,000دوالر أمريكي ألكثر من  14منشأة( حتى
مستوى تمويل أقصى يستند إلى استھالك البلد من الھيدروكلوروفلوروكربون في ) 2007أي 100,000
دوالر أمريكي للبلدان التي يقل استھالكھا عن  100طن بقدرات استنفاد األوزون و 200,000دوالر أمريكي
لالستھالك بين  101و 300طن بقدرات استنفاد األوزون( إعماال للمقرر .16/56

)ز(

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة إعادة أي أرصدة متبقية من تمويل إعداد المشروعات المقدمة
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى الصندوق المتعدد األطراف قبل
أن ينظر في أي طلب لتمويل إعداد مشروع المرحلة الثانية.

تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ )المقررات  45/59و62/62
و 62/63و 51/64و 48/65و 53/66و(32/67
تحتوى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/34على تقرير أعدته األمانة عمال بالمقرر  .32/67وتوفر معلومات
عن خواص الصيغة الكاملة المطورة لـمؤشرات أثر المناخ على الصندوق المتعدد األطراف والحالة وجدول التنفيذ
الكامل والخيارات لتنفيذھا في المستقبل واالستنتاج والتوصيات.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 ما إذا كان من الممكن طلب عمل اضافي تطلع به األمانة.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في :
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)أ( اإلحاطة علما ً بالتقرير المتعلق باستكمال مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/34؛
)ب( ما إذا كان يجب طلب عمل إضافي تجريه األمانة ما بعد ذاك المبيّن في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/34؛
)ج( مطالبة األمانة بأن تُبقي على منتدى نقاش بشأن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ،
إلتاحة مبادالت متواصلة وشفافة بين الوكاالت المنفذة ،وأعضاء اللجنة التنفيذية واألمانة حول ھذه المسألة؛ و
)د( مطالبة األمانة بأن ترفع التقرير القادم إلى االجتماع الثاني والسبعين بشأن التقدم المحرز والخبرة المكتسبة في
مجال تطبيق مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ على تقديمات المشروعات.

.11

تحويالت األموال ومعلومات عن أي فائدة تحققت على األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة
األولى لخطتھا من أجل إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،وإجراءات التنفيذ في
الماضي الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف )المقرر ) 22/68أ( و)ب((.
تحتوى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/48على استعراض لالتفاقات ذات العالقة وتقدم مالحظات عن
االتفاقات بين الوكاالت المنفذة ومكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة حماية البيئة .ويرد موجز لھذه
االتفاقات في المرفق بھذه الوثيقة .ثم تتناول مكونات المقرر  :22/68الطرائق التاريخية لتنفيذ الصندوق المتعدد
األطراف ومعلومات عن الصرف من الصين للشركات المستفيدة والفوائد المصرفية المتراكمة على األموال التى
تحتفظ بھا الصين من المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم المتحقق السنوي
والتقرير المالي وشرط المستوى األدنى للصرف واالشراف على نفقات التمويل .وتنتھي بمالحظات شاملة
وتوصيات.
مسائل تُطرح للمعالجة:






تقرير حالة عن المعلومات بشأن الفائدة المصرفية المتراكمة من المرحلة األولي لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
نسبة  20في المائة من عتبة الصرف لالتفاقات في المستقبل؛
الحاجة إلى تسجيل الصرف في التقرير المرحلي السنوي؛
تقديم بيان مالي في الحسابات السنوية للصندوق؛
الحاجة إلى إبالغ اضافي عن المسائل التى تثار في الوثيقة.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

مالحظة:
)(1

وثيقة "تحويالت األموال ومعلومات عن أي فوائد تحققت على األموال التي تحتفظ بھا الصين
للمرحلة األولى من خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وطرائق التنفيذ في
الماضي للصندوق المتعدد األطراف )المقرر )22/68أ( و)ب((" على النحو الوارد في
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/35؛
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)(2

)ب(

)ج(

12

مع التقدير ،مدخالت اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي بشأن اتفاقاتھا مع مكتب
التعاون االقتصادي بوزارة حماية البيئة الخاصة بتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

مطالبة:
)(1

الوكاالت المنفذة بتقديم تقرير عن الوضع القائم يحتوي على معلومات عن أي فوائد تحققت على
األموال التي تحتفظ بھا الصين للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المقرر )68/22ب( ،إلى االجتماع التاسع والستين؛

)(2

أمانة الصندوق بأن تنظر في سياق ورقتھا بشأن المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،في خيارات لضمان أن يفي مستوى التمويل للسنة األولى
من المرحلة الثانية بعتبة الصرف البالغة  20في المائة وأنه يمكن النظر في الشرائح الالحقة فيما
يتعلق بالحاجة إلى النقد واحتمال الوصول إلى تلك العتبة؛

حث الوكاالت المنفذة على التوصل إلى اتفاق مع أمانة الصندوق بشأن تسجيل الصرف لطريقة التنفيذ
المستخدمة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين والمشروعات
المماثلة في التقارير المرحلية والمالية السنوية وحسابات الصندوق وتقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع
السبعين.

عمل اللجنة التنفيذية )المقرر (48/61
تحتوى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36على تقرير أعدته األمانة عمال بالمقرر  .48/61وتعرض
األسباب المحتملة للتغيير في عمل اللجنة التنفيذية وتحليال لسيناريو اجتماعين على اساس الحالة الراھنة للسياسات
والمبادئ التوجيھية التى اعتمدتھا اللجنة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وعمل اللجنة التنفيذية في المستقبل .وتقترح أيضا إعادة ترتيب اجتماعات اللجنة التنفيذية
من خالل وصف عملية ما بين الدورات للموافقة على مقترحات المشروعات؛ تقديم مقترحات بتواريخ االجتماعات
بما في ذلك استعراض تكاليفھا .وترد أيضا مجموعة من المالحظات والتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ باالعتبار اإلبقاء ،إما على الوضع الراھن
بعقد ثالثة اجتماعات سنوية ،أو بعقد اجتماعين سنويا ً عام  ،2014على سبيل التجربة.

.13

عملية التعيين لمنصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف )إعماال للمقررين 37/67
و(46/68
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/37على تقرير أعدته األمانة كمتابعة للمقررين  37/67و.46/68
وتوفر الوثيقة تحديثا عن حالة اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة لكبير الموظفين ،وتقديم تقرير عن التشكيل فيما بين
الدورات لفريق االختيار واقتراح خط زمنى منقح للمقابالت الشخصية وتقديم االستنتاجات والتوصيات.
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مسائل تُطرح للمعالجة:
 طرائق المشاورات فيما بين الدورات لفريق االختيار الستعراض القائمة الطويلة واالتفاق على قائمة المقابالت
الشخصية.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

14

)أ(

أن تحاط علما بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/37؛

)ب(

أن توافق على المرفق األول الذي يتضمن اإلعالن المنقح لشغل وظيفة كبير الموظفين الثالث مع موعد
اإلقفال في  24أبريل /نيسان 2013؛

)ج(

أن تحاط علما برد المدير التنفيذي على كبير الموظفين في  22مارس /آذار  2013بشأن ممثلي برنامج األمم
المتحدة للبيئة في فريق االختيار؛

)د(

أن توافق على إنشاء فريق اختيار يتكون من :المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والواليات
المتحدة األمريكية واليابان ممثلين عن البلدان غير العاملة بالمادة  5و xxx, xxx, xxxممثلين عن بلدان
المادة  5والسيد اثيم استاينر والسيدة أمينة محمد نيابة عن السيد ستاينر والسيد ماركو جونزاليز ممثال عن
برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

)ه(

أن تحاط علما بمذكرة المدير التنفيذي كبير الموظفين الى رئيسية اللجنة التنفيذسة بشأن عملية اختيار كبير
الموظفين؛

)و(

أن توافق على فرز من ثالث مراحل بواسطة فريق االختيار لمايلي) :أ( استعراض نظري للطلبات و"وضع
القائمة الطويلة" )ب( اختبار تحريري ومقابالت شخصية مع المرشحين الواردين في القائمة القصيرة
بواسطة الفريق )ج( اختيار ثالثة مرشحين لالقتراح لألمين العام التخاذ قراره النھائي؛

)ز(

أن تطلب من فريق االختيار أن يقدم تقريرا من خالل رئيسة اللجنة التنفيذية لالجتماع السبعين للجنة التنفيذية
عن التقدم المحرز في عملية اختيار كبير الموظفين؛

مقررات األطراف في اجتماعھا الرابع والعشرين المتعلقة بتقييم اآللية المالية
تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/38استجابة لطلب في بند جدول األعمال بشأن توصيات من تقييم اآللية
المالية .وتقدم الوثيقة اإلجراءات التى اتخذتھا اللجنة التنفيذية بشأن كل توصية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بمقررات األطراف
الصادرة في اجتماعھا الرابع والعشرين فيما يتعلق بتقييم اآللية المالية ،على النحو الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/38وإرسال نسخة معدلة منه إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطراف بما في ذلك
أي مقررات أو إجراءات ذات صلة تتخذ في اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تعقد قبله.
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15

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
ستصدر الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/39خالل االجتماع التاسع والستين وتقدم تقريرا الجتماع الفريق
الفرعي لقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع .وستحتوى الوثيقة على وصف نظر الفريق الفرعي في
جدول األعمال المؤقت ومشروع مقرر بالمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما عدلھا
الفريق الفرعي في اجتماعه على ھامش االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية ،وورقة بشأن التكاليف والسبب
الرئيس للتكاليف اإلدارية للوظائف المحددة في مشروع االتفاق ومدة مشروع خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )المرحلة األولي( .وسيقدم التقرير أيضا وصفا لنظر الفريق الفرعي في مقترح
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )المرحلة األولي( ،الذي قدمه الفريق الفرعي للموافقة
عليه في االجتماع الثامن والستين )الوثائق .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/SGP/1-3

15

مسائل أخرى
ان المسائل الجوھرية التي تم االتفاق على ادراجھا في البند )2أ( من جدول األعمال سيتم النظر فيھا في إطار ھذا
البند.
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اعتماد التقرير
سيكون أمام اللجنة مشروع التقرير لالجتماع التاسع والستين للنظر فيه واعتماده.
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اختتام االجتماع
من المتوقّع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة  19أبريل/نيسان .2013
______
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