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  رافاألطدد تنفيـذيـة للصنـدوق المتعة الاللجنـ

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  وناالجتمـــاع الســبع

 2013 يوليه/تموز 5-1بانكوك، 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
  
  افتتاح االجتماع .1

  مالحظات افتتتاحية يُدلي بھا رئيس اللجنة التنفيذية.

  الشؤون التنظيمية .2

  جدول األعمالإقرار   (أ)

والستين للجنة  تاسعجدول األعمال المؤقت لالجتماع ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1الوثيقة تتضمن 
  التنفيذية.

 ال شيء. مسائل تُطرح 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/70/1جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة 

  .في الجلسة العامة المعدلة شفويا

  تنظيم العمل  ) ب(

  سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة. 

  األمانةأنشطة   .3
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تقريراً عن األنشطة التي نفذتھا األمانة منذ االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/2تعرض الوثيقة 
  والستين للجنة التنفيذية.  تاسعال

 ال شيء.  مسائل تُطرح للمعالجة:

قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير عن أنشطة األمانة : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/2الوثيقة في 

  حالة المساھمات والمصروفات .4

معلومات عن حالة الصندوق حسبما سّجلھا يونيب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3الوثيقة تعرض 
دوالراً أمريكياً. وھذا ھو  69.487.827. وفي ذاك التاريخ، كان رصيد الصندوق 2013أيارماي/  27حتى 

الرصيد الصافي بعد األخذ في االعتبار جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى، وبما في ذلك، 
  االجتماع التاسع والستين.

  : ال شيء.مسائل تُطرح للمعالجة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: نة التنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللج

تقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة بأذونات  مالحظة  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3الصرف على النحو الوارد في الوثيقة 

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

  حالة الموارد والتخطيط  .5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  (أ)

موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4الوثيقة  عرضت
بيانات إحصائية، حسبما ھو الثنائية والمنفذة حسبما وافقت عليھا أمانة الصندوق. وتشتمل الوثيقة على 

، من المشروعات التي تنفذھا الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات أرصدة 56/2و 28/7مطلوب بموجب المقررين 
وعمال بالمقرر . شھرا بعد استكمال المشروع 12احتفظ بھا ألكثر من الفترة المسموح بھا البالغة 

رد المتاحة للجنة التنفيذية سواء النقدية أو أذونات (ب)، تشير ھذه الوثيقة أيضا إلى مستوى الموا41/92
الخزانة حسبما سجلت في الوثيقة المتعلقة بحالة المساھمات والمصروفات 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/3.( 

  :مسائل تُطرح للمعالجة

  2012من اليونيب بشأن ميزانية برنامجه للمساعدة على االمتثال لعام  دالذي لم يعالرصيد. 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: المنتظر من اللجنة التنفيذية اإلجراء

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)
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الموارد الوارد في الوثيقة توافر التقرير عن األرصدة و  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4؛ 

أن المستوى الصافي من األموال التي أعادتھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السبعين يبلغ   )2(
دوالرا أمريكيا  197,122دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات، ويشمل إعادة  612,700

 دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 415,578من اليوئنديبي، و

أن المستوى الصافي لتكاليف الدعم التي أعادتھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السبعين   )3(
دوالرا أمريكيا  14,897، ويشمل إعادة أمريكيا مقابل المشروعات دوالرا 46,074يبلغ 

 دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 31,177من اليوئنديبي، و

دوالرا أمريكيا، باستثناء  752,396أن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة يبلغ مجموعھا   )4(
 112,182الدعم، من المشروعات المستكملة منذ أكثر من عامين سابقين، وتشمل تكاليف 

دوالرا  239,120دوالرا أمريكيا لليونيب، و 401,094يكيا لليوئنديبي، ودوالرا أمر
  أمريكيا لليونيدو؛

دوالرا أمريكيا  308,920أن حكومة اليابان وحكومة فرنسا لديھما أرصدة يبلغ مجموعھا   )5(
دوالرا أمريكيا، باستثناء تكاليف الدعم، لما مجموعه ثالثة مشروعات استكملت  40,150و

  من عامين سابقين؛منذ أكثر 

أن رصيد حكومة اليابان للمشروعات المستكملة الذي لم يعاد إلى الصندوق، ويبلغ   )6(
دوالرا أمريكيا، باستثناء تكاليف الدعم، سيتم تعويضه مقابل  40,154مجموعه 

  المشروعات الثنائية في المستقبل؛

برنامج المساعدة على االمتثال أن اليونيب أبلغ عن أرصدة ملتزم بھا في إطار ميزانيتيه ل  )7(
وأن تطلب إلى اليونيب أن يستعرض ھذه األرصدة  2011و 2010المستكملتين في عامي 

  بغرض إعادة ھذه األموال إلى االجتماع الحادي والسبعين؛

أن المستوى الصافي لألموال وتكاليف الدعم الذي سيعاد من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع   )8(
  دوالرا أمريكيا من حكومة كندا؛ 5,603السبعين كان 

) أبلغت األمانة بأن حكومة السويد لن (SIDA أن الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  )9(
 يكون لديھا برنامج ثنائي للصندوق المتعدد األطراف بعد اآلن؛

  مطالبة:  (ب)

أن تعيد  2009ى إل 2004الوكاالت التي لديھا مشروعات مستكملة في السنوات من   )1(
 األرصدة في أسرع وقت ممكن؛

دوالرا  432,419اليونيب أن يفسر لماذا لم يعيد إلى االجتماع السبعين الرصيد البالغ   )2(
أمريكيا في ميزانية التكاليف اإلدارية لبرنامج المساعدة على االمتثال من ميزانية العام 

 ؛2012

 5,650دا من حكومة كندا إلى الصندوق ومقداره أمين الخزانة أن يخصم المبلغ المعاد نق  )3(
دوالرا أمريكيا  5,603) وإعادة مبلغ وقدره 2(د)(68/2دوالرا أمريكيا كمتابعة للمقرر 

، ومشروع مستكمل في (JAM/FUM/47/TAS)مقابل مشروع مستكمل في جامايكا 
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في  ، وذلك من المساھمة العادية لحكومة كندا(STL/PHA/56/INV/15)سانت لوسيا 
  الصندوق.

  

  ، وحاالت التأخير في تقديم الشرائح2015-  2013خطط أعمال الفترة   (ب)  

في تخطيط األعمال في ضوء الموافقات في االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5 الوثيقة تنظر
. 2015-2013الفترة  التاسع والستين، والتقديمات إلى االجتماع السبعين، والتخصيصات في خطط أعمال

وتعالج في المقام األول المقررات المتخذة في االجتماع التاسع والستين فيما يتعلق بخطط األعمال للفترة 
، وتقدم قيمة األنشطة التي لم تقدم لالجتماع التاسع والستين أو االجتماع السبعين، ولكنھا 2013-2015

ات المطلوبة لالمتثال. وتقوم أيضا بتقييم االلتزامات ، وتحدد المشروع2013أدرجت في خطط أعمال العام 
نظرا لعدم طلب أية التزامات آجلة في ھذا االجتماع، وتختتم بمالحظات حتى اآلن اآلجلة الموافق عليھا 

وتوصيات. وتتضمن ھذه الوثيقة معلومات عن التأخيرات في التقديم، وھي تقديم الشرائح التي كانت واجبة 
  تماع السبعين وتعرض مالحظات وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.التقديم في االج

  3.6الموافقات في االجتماع التاسع والستين المخصصات لھا في خطة األعمال بمقدار تجاوزت 
 2015-2013ولكنھا كانت أقل من مخصصاتھا في الفترة  2013مليون دوالر أمريكي في عام 

  مليون دوالر أمريكي؛ 40.7بمقدار 
  2013خطط األعمال في عام في  ھاالطلبات المقدمة إلى االجتماع السبعين أقل من مخصصاتكانت 

  ؛2015-2013دوالر أمريكي للفترة  142,937و 2013دوالر أمريكي في عام  541,616بمقدار 
 شريحة لالتفاقات المتعددة األطراف  70من الشرائح البالغ عددھا  42 في الوقت المقرر لم تقدم

القدرة على الوفاء بعتبة  عدمجب تقديمھا إلى االجتماع السبعين، ويرجع السبب الرئيسي إلى الوا
  في المائة؛ 20الصرف البالغة 

 تم سحب أربع شرائح إضافية بعد تقديمھا؛  
  تواريخ التقديم المقررة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا وفييت

 نام.
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: المنتظر من اللجنة التنفيذيةاإلجراء 

  أن تحيط علماً:  (أ) 

، وبتأخيرات تقديم الشرائح 2015-2013بالتقرير المتعلق بالوضع القائم لخطط أعمال  ) 1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5السنوية كما وردت في الوثيقة 

في نطاق االتفاقات المتعددة السنوات، التي قدمتھا بالمعلومات بشأن تأخيرات تقديم الشرائح  ) 2(
  إلى األمانة كّل من ألمانيا ويوئنديبي ويونيب ويونيدو؛

شريحة لالتفاقات المتعددة السنوات المستحقة للتقديم، قٌدمت في الوقت  70من أصل  42بأن  ) 3(
ً من ھذه الشرائح قد ُسحبت بع د مناقشة مع أمانة المناسب إلى االجتماع السبعين، وأن أربعا

  الصندوق؛

  أن تطلب:  (ب)  
  

من البنك الدولي، أن يعطي خالل االجتماع السبعين، األسباب التي أدت إلى عدم تقديم الشرائح  ) 1(
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  إلندونيسيا وفييت نام إلى االجتماع السبعين؛

كما ُخطط لھا،  2013من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعالج تلك األنشطة التي لم تُقدم عام  ) 2(
- 2013وحسب ما وردت في المرفقين األول والثاني لھذه الوثيقة في خطط أعمالھا لفترة 

  ؛2015

  من األمانة ) 3(

أن توّجه رسائل إلى حكومات البلدان المذكورة أدناه لإلسراع في تقديم الشريحة التالية  (أ) 
لسبعين اإلشارة إلى أن تقديم من االتفاق المتعدد السنوات، إلى االجتماع الحادي وا

ً إلى االجتماع الثاني ولكنّه لم يتحقق، على النحو المناسب: دولة  الشريحة كان ممكنا
بوليفيا المتعددة القوميات، البرازيل، جمھورية أفريقيا الوسطى، شيلي، الصين، جمھورية 

، المكسيك، الجبل الكونغو، كرواتيا، كوبا، غابون، غينيا بيساو، الھند، إندونيسيا، مالي
األسود، ناميبيا، بابوا غينيا الجديدة، جنوب أفريقيا، توغو، ترينيداد وتوباغو، 

  تركمانستان، فييت نام وزامبيا؛
  

أن توجه رسالة إلى حكومة جمھورية إيران اإلسالمية وحكومة نيجيريا لإلسراع في  (ب) 
االجتماع الحادي والسبعين، مع تقديم الشرائح التالية لالتفاقات المتعددة السنوات إلى 

اإلشارة إلى أن الشرائح قد ُسحبت من مجال االعتبار في االجتماع السبعين بعد مناقشة 
مع أمانة الصندوق، بسبب عدم قدرة البلدان على تلبية عتبة العشرين بالمئة من الصرف 

  للتمويل للشريحة السابقة.
  

 تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال   (ج)

من ستة أقسام (يقدم أحدھا في   UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6 and Add.1تألف الوثيقتانت
، اللذين طلبا إلى األمانة أن 46/4(ب) و 32/76استجابة للمقررين بالوثيقة). وأعد القسم األول  1الضميمة 

وقد تم تعديل القسم األول . 5تعّد تحديثاً لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية لحالة امتثال بلدان المادة 
لتقديم تحليالت للبيانات فقط عن تلك المواد المستنفدة لألوزون التي لم يتم إزالتھا،  67/3تمشيا مع المقرر 

أي كلوروفورم الميثيل، وبروميد الميثيل، والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتواصل أمانة الصندوق 
تتعلق باالمتثال للمواد الكلوروفلوروكربونية، والھالونات ورابع  تجميع كل البيانات لتحديد أي مسائل

التي تخضع لمقررات األطراف  5ويتضمن القسم الثاني معلومات عن بلدان المادة كلوريد الكربون. 
وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال. ويعرض القسم الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك 

تلك المشروعات الرابع قسم يعالج الو .بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون، حسب كل قطاعتحليل ل
القسم  قدمتأخيرات في التنفيذ، والمشروعات التي طُلبت من أجلھا تقارير حالة إضافية. وي تعاني منالتي 

 تعبئةعن أنشطة  اتقرير دسالقسم السا عالجبروميد الميثيل. ويإزالة الخامس تقارير عن مشروعات 
 .الموارد

  :مسائل تُطرح للمعالجة

  من الھيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة ألربعة وسبعين بلدا كان أقل  2012أو  2011استھالك العام
 من خط أساس استھالكھا؛

  موافقا تمويال دارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إل اخطط المؤھلة التي لديھابلدان التلقت جميع
إلدارة إزالة  قدمت طلبا إلعداد مشروعھافيما عدا جنوب السودان التي إلعداد المشروع عليه 

 السبعين؛إلى االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربون 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1/Add.1 
 
 

6 

  ،ال يوجد لدى سبعة بلدان خططا موافق عليھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ليبيا
وتونس) أو أعادت تقديم ھذه الخطط (بوتسوانا، وجمھورية كوريا وموريتانيا، وجنوب السودان 

 عبية الديمقراطية والجمھورية العربية السورية)؛شال
  أطنان من قدرات استنفاد األوزون من  34,692 كمية قدرھا 5أنتجت سبعة بلدان من بلدان المادة

نتاج إوأبلغت أربعة عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى البيانات األخيرة، 
نان من قدرات طأ 32,106الھيدروكلوروفلوروكربون أقل من خطوط أساسھا، وكان معظم اإلنتاج (

استنفاد األوزون) في الصين، التي تلقت تمويال للمرحلة األولى من إزالة إنتاجھا في االجتماع 
 تاسع والستين؛ال

 ي بوتسوانا وجنوب السودان؛الحاجة إلى تقارير حالة عن إنشاء نظم التراخيص ف 
  في بربادوس؛ 2012يونيب حالة استھالك بروميد الميثيل في عام أن يوضح الالحاجة إلى 
 بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية 

o زاد استھالك 2012و 2011أبلغت عن بيانات عامي التي  ابلد 52ـلبالنسبة ل ،
 في المائة؛ 16الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

  إلى تقارير حالة إضافية؛الحاجة 
  االنحرافات عن االتفاقات المتعلقة بمشروعات بروميد الميثيل في األرجنتين ومصر تقارير عن

 وكينيا والمغرب؛
  قرير نھائي عن تعبئة الموارد من البنك الدولي.تالحاجة إلى  

 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 تحيط علما بما يلي:أن   (أ)

تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال الواردة في الوثيقة ال  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6 ؛و االضافة األولى  

قد تقدمت بتقاريرھا الخاصة بتنفيذ  2012بلدا قدمت بيانات العام  46بلدا من أصل  40أن   )2(
 25الذي بدأ استخدامه في  البرامج القطرية من خالل النظام القائم على الويب،

  ؛2007أبريل/نيسان 

  أن تطلب:  (ب)

إلى اليونيب أن يقدم، بحلول االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية، تقريرا عن إقامة   )1(
  نظم إصدار التراخيص في بوتسوانا وجنوب السودان؛

من  2012الك العام إلى اليونيب أن يقدم، خالل االجتماع السبعين، إيضاحا لحالة استھ  )2(
 بروميد الميثيل في بربادوس.

من حكومة إسرائيل تقديم تقريرھا عن التأخير في التنفيذ لالجتماع الحادي والسبعين للجنة   )3(
 التنفيذية؛

تقديم تقارير حالة إضافية عن المشروعات المدرجة في المرفقين الثالث والرابع بھذه   )4(
 الوثيقة؛
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نوعية إضافية لالجتماع الحادي والسبعين بشأن سبعة مشروعات لديھا  تقديم تقارير حالة  )5(
 قضايا مدرجة في المرفق الخامس؛

تقديم البنك الدولي تقرير تحقق عن خطة قطاع عوامل التصنيع (المرحلة الثانية) في   )6(
 الصين لالجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية؛

من البنك الدولي تقارير "عن تنفيذ" استراتيجية قطاع الھالونات في الصين" "االتفاق   )7(
الخاص بقطاع اإلنتاج في الصين" واالتفاق بشأن إزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع 

 عنرغاوي البوليوريثان في الصين" وإبالغ االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية 
ية المتبقية، وتقديم تقارير استكمال المشروعات لدى تحقيق اإلنفاق تقارير المراجعة المال

 .56/13النھائي لألموال بحسب المقرر 

فيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين، تحاط علما بأن حكومة األرجنتين قد   ) ج(
بة لبروميد الميثيل طن بقدرات استننفاد األوزون لالستخدامات الخاضعة للرقا 100.4التزمت بإزالة 

يناير/ كانون الثاني  1بمواردھا الخاصة، وأنھا التزمت بإزالة االستخدامات الخاضعة للرقابة بحلول 
2015 : 

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين المقدم  )1(
 من اليونيدو نيابة عن حكومة األرجنتين؛

 2006مع القلق بأن مستويات استھالك بروميد الميثيل المستوردة فيما بين  أن تالحظ كذلك )2(
انحرفت عن تلك التي التزمت بھا حكومة األرجنتين في الشروط المتفق عليھا  2012و

 إلزالة بروميد الميثيل؛

أن تحث حكومة األرجنتين على وضع تدابير رقابة مالئمة لضمان العودة الفورية إلى  )3(
ويات االستھالك التي التزمت بھا في الشروط المتفق عليھا إلزالة بروميد االمتثال لمست

 الميثيل؛

أن تطلب من اليونيدو وحكومة األرجنتين تقديم تقارير مرحلية سنوية إلى أن ينتھي العمل  )4(
من تنفيذ مشروع اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في الفراولة واألزھار والخضر 

يم تقرير استكمال المشروع في موعد اليتجاوز االجتماع األخير للجنة التنفيذية المحمية، وتقد
 ؛2015في عام 

 

وفيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في مصر فإنه بالنظر إلى األوضاع الخاصة السائدة في (د)      
يثيل الكاملة في ، وتأخر تنفيذ المشروع في البلد، ومالحظة أن إزالة بروميد الم2011مصر في 

 :2014يناير/ كانون الثاني  1مصر سوف تتحقق بحلول 
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تعديل الجدول الزمني إلزالة بروميد الميثيل في مصر على النحو المبين في الجدول  )1(
لتجسيد المستوى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6/Add.1من الوثيقة  7

 المتفق عليه المعدل الستھالك بروميد الميثيل في مصر؛

من اليونيدو وحكومة مصر االنتھاء من تنفيذ المشروع الخاص بإزالة  أن تطلب )2(
بروميد الميثيل المستخدم في قطاعي اإلنتاج البستاني والسلع، وتقديم تقرير استكمال 

 المشروع في موعد اليتجاوز االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.

 فى كينيا:وفيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل   (ھ)  

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروعات إزالة بروميد الميثيل في كينيا التي  )1(
 قدمتھا اليونيدو نيابة عن حكومة كينيا؛

أن تحاط علما كذلك مع التقدير بأن حكومة كينيا قد أبلغت عن استھالك صفري من بروميد  )2(
 تريال؛من بروتوكول مون 7بموجب المادة  2012الميثيل في 

أن تطلب من اليونيدو وحكومة كينيا االنتھاء من تنفيذ المشروع الخاص بتحقيق اإلزالة  )3(
الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في معامالت ما بعد الحصاد، وتقديم تقرير استكمال 

 المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية؛

فيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في المغرب، تحاط علما بأن حكومة المغرب قد التزمت   (و)
طن بقدرات استنفاد األوزون لالستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل بمواردھا  58.8بإزالة 

 لرقابة:الخاصة كما أنھا فرضت حظرا على الواردات من بروميد الميثيل لالستخدامات الخاضعة ل

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروعات إزالة بروميد الميثيل في المغرب المقدم  )1(
 من اليونيدو نيابة عن حكومة المغرب؛

انحرفت  2011أن تالحظ مع القلق أن مستويات استھالك بروميد الميثيل المبلغة عن عام  )2(
تفق عليھا بشأن إزالة بروميد عن تلك التي التزمت بھا حكومة المغرب في الشروط الم

 الميثيل في المغرب؛

أن تطلب من اليونيدو وحكومة المغرب االنتھاء من تنفيذ المشروع الخاص باإلزالة الكاملة  )3(
لبروميد الميثيل المستخدم في قطاع الفاصوليا الخضراء والقرع، وتقديم تقرير استكمال 

 عين للجنة التنفيذية؛المشروع في موعد اليتجاوز االجتماع الثالث والسب

وفيما يتعلق بتقرير البنك الدولي عن حشد الموارد، أن تحث البنك الدولي على تقديم تقرير نھائي   (ز)
أسابيع أو قبل ذلك  8عن الدراسة الخاصة بالمنافع المشتركة المناخية بحلول الموعد النھائي البالغ 

 للنظر من جانب االجتماع الحادي والسبعين.
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 البرامج : تنفيذ 6.

 الرصد والتقييم:  (أ)    

 دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )1(   

استخدام المبادئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/7تحلل 
الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل إعداد المرحلة األولى من ھذه الخطط، وتصل إلى استنتاجات يمكن أن 
ترشد اللجنة التنفيذية في صنع قراراتھا بشأن المتطلبات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 15فلوروكربونية. وتقدم الدراسة النظرية موجزا على أساس استخدام المبادئ التوجيھية في الھيدروكلورو
. وتعالج االستنتاجات أكثر تفصيالنحو منفصل وقدمت معلومات ت فردية بلد. وتم تحليل خمس حاال

السياسات والتوصيات مسائل تتعلق بالتأخيرات في التنفيذ؛ واختيار التكنولوجيا؛ والمساعدة التقنية؛ و
  والقواعد والتمويل.

  ال شئ :مسائل تُطرح للمعالجة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالمعلومات المقدمة في : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
الدراسة النظرية بشأن تقييم المرحلة التحضيرية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في 

 والتوصيات بشأنھا. UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/7الوثيقة 

 )68/6تعددة السنوات (المقررالتقرير المجمع إلنجاز مشروعات االتفاقات الم   )2(

عرضا عاما إلى اللجنة التنفيذية للتطورات التي حدثت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/8الوثيقة تقدم 
ه اآلن حويلالذي يمكن تالمتعددة السنوات االتفاقات  اتمشروعلتقرير استكمال  ةاإللكتروني االستمارةفي 
مع شركاء متعددين. وباإلضافة إلى  المعلومات بصورة أفضلكسيل مما يسمح للوكاالت بتقاسم اإلإلى 

. وقدمت أكثر مواءمة للمستعملين ةاإللكتروني ستمارةصغيرة أخرى لتجعل االذلك، أدخلت تحسينات 
ات. سنوالمتعددة الاالتفاقات ات مشروع استكمالتقارير  لتقديمالزمني  الجدولالوكاالت الثنائية والمنفذة 

وأبريل/نيسان  2013بين مايو/أيار  اتاستكمال المشروع من تقارير 68ووفقا لذلك، سيتم تقديم حوالي 
2015.  

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

ة في مقدم: قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالمعلومات الاإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
المنفذة بتقديم تقارير استكمال ومطالبة الوكاالت الثنائية و UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/8الوثيقة 

، وذلك إلى االجتماع السنوي الثاني لزمني للتقديماجدول لوفقا لالمتعددة السنوات، مشروعات االتفاقات 
  للجنة التنفيذية.

المواد قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة   )3(
 )68/7الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

وتقدم معلومات عن التقدم المحرز في  68/7عمال للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/9أعدت 
واستخدام قاعدة البيانات لإلبالغ السنوي عن االتفاقات المتعددة السنوات. وبعد إجراء مناقشات مع  تطوير

أخرى على قاعدة البيانات لجعلھا أكثر مالءمة للمستعملين ويجري تحسينات ت دخلمختلف المستخدمين، أ
حاليا إدخال مزيد من التحسينات. وتعكس ھذه الوثيقة، مثلھا مثل التقارير السابقة، المعلومات المدخلة في 
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قاعدة البيانات حسب كل بلد وكل وكالة. وتجدر مالحظة أنه بالنسبة للخطط الموافق عليھا إلدارة إزالة 
  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ھناك زيادة في مدخالت البيانات في قاعدة البيانات.ال

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

أن تحاط علما بالتقرير المتعلق بقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات بشأن خطط إدارة إزالة   )أ (
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/9الوثيقة  الواردفيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة استيفاء المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات االتفاقات   )ب (
المتعددة السنوات وتحديثھا في موعد أقصاه ثمانية أسابيع قبل االجتماع الحادي والسبعين للجنة 

 التنفيذية.

 2012ديسمبر/ كانون األول  31التقارير المرحلية الى غاية      (ب)

 التقرير المرحلي المجّمع  )1(  

التقدم المحرز والمعلومات المالية عن تنفيذ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10الوثيقة تلخص 
. ويتألف التقرير من 2012ديسمبر/كانون األول  31المشروعات واألنشطة التي يدعمھا الصندوق حتى 

القسم األول ھو موجز للتقدم المحرز في التنفيذ على المستوى القطري؛  ثالثة أقسام، ومرفقين وتذييل واحد:
؛ ويتضمن القسم الثالث تعليقات وتوصيات أمانة 2012نشطة حتى نھاية عام والقسم الثاني ھو موجز لأل

الصندوق. ويحتوي المرفق األول على بيانات تنفيذ المشروعات حسب كل بلد. والمرفق الثاني ھو تحليل 
  للبيانات من التقارير المرحلية، ويحتوي التذييل على المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ.

  : مسائل تُطرح للمعالجة

 ؛لية والمعلومات المقدمة في خانة المالحظات في التقارير المرحليةترشيد التقارير السنوية والما  
  ألنشطة الكلوروفلوروكربون،  2009إعادة األرصدة للمشروعات الجارية الموافق عليھا قبل عام

 ؛2010يناير/كانون الثاني  1فيھا والھالونات ورابع كلوريد الكربون التي كان تاريخ اإلزالة 
  إعادة األرصدة إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة لھذه

 الخطط التي تمت الموافقة عليھا؛
  2012في المائة من الموافقات على المشروعات في عام  13.1تمثل التكاليف اإلدارية.  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:: التنفيذية اإلجراء المنتظر من اللجنة

تحاط بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف كما ورد في الوثيقة   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10؛ 

  
 تطلب من الوكاالت المنفذة:   ) ب(

 
تؤكد ما إذا كانت األنشطة المبلغ عنھا تحت فترة االستعراض تمثل جميع األنشطة أن  )1(

لتلك الفترة، أو تقدم بشكل منتظم لكل مشروع قائمة األنشطة المخططة ولكن المخططة 
غير المنفذة وأسباب التأخير في تنفيذ األنشطة وخطة العمل لحل المشاكل وما إذا كان 
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التأخير في تنفيذ أنشطة محددة يؤثر على تاريخ إنتھاء المشروع في عمود المالحظات 
 الية.لتقاريرھا المرحلية السنوية والم

 
تمشيا  2013عدم تكبد التزامات جديدة وأن تعيد األرصدة لألنشطة التالية بحلول نھاية عام  )2(

 :2010يناير/كانون الثاني  1مع التوصيات بشأن المواد ذات إزالة في 
  

بالنسبة لمشروعات إزالة الكلوروفلوروكربون والمواد المستنفدة لألوزون، تشير   ) أ(
) باستثناء   UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10( 4المشروعات في الجدول 

إعادة األرصدة بناء على التواريخ التالية لخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونيب 
) وخطة إزالة الكلوروفلوروكربون لليونديبي في 2014في الفلبين (مارس/آذار 

) وخطة إزالة المواد المستنفدة 2014سانت كيتس ونيفيس (يناير/كانون الثاني 
 ؛)2014ألوزون لليونيدو في اليمن (يناير/كانون الثاني ل

 
 مشروع مصارف الھالون في الجمھورية الدومينيكية وبالنسبة للھالون،    ) ب(

(DOM/HAL/51/TAS/39) لليونيب والمشروع العالمي لمصارف الھالون 
GLO/HAL/52?TAS/281) باستثناء إعادة األرصدة حسب التاريخ التالي (

) (CHI/51/TAS/164لمشروع مصارف الھالون لليونديبي في شيلي 
 )؛2014(يناير/كانون الثاني 

  
وبالنسبة لرابع كلوريد الكربون، خطة إزالة رابع كلوريد الكربون التى ينفذھا البنك   ) ج(

 الدولي؛
  

مبالغ إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة عدم تكبد أي التزامات جديدة وإعادة أرصدة  )3(
من الوثيقة  8المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما تمت اإلشارة في الجدول 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10  2013بحلول نھاية عام.  
 

  الوكاالت الثنائية    )2( 

 31على تقرير مرحلي عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/11الوثيقة تحتوي 
المنفذة في إطار التعاون الثنائي من: أستراليا، وكندا، والجمھورية التشيكية،  2012ديسمبر/كانون األول 

وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والبرتغال، وإسبانيا والسويد. ولم يتم استالم تقارير مرحلية من إسرائيل 
 ا.والبرتغال وسويسر

  :مسائل تُطرح للمعالجة

 من إسرائيل والبرتغال وسويسرا؛ التقارير المرحلية لم تقدم 
 تعيين تكاليف المشروعات إلى رسوم الوكالة من أجل معالجة تجاوز تكاليف المشروع؛ 
  الجمارك نظرا لعدم الصرف بعد خمس سنوات من الموافقة األفريقية إلنفاذ شبكات الإلغاء مشروع

 على المشروع؛
  تقارير حالة إضافية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي لديھا معدالت

منخفضة في أفغانستان، وجمھورية إيران اإلسالمية وزمبابوي (ألمانيا)، وإعداد خطة إدارة صرف 
انيا)، مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوتسوانا بسبب الحاجة إلى نظام تراخيص (ألملإزالة ا

ومشروع تدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون الحرج جدا (اليابان)؛ والمشروع األفريقي 
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لمبردات المباني (اليابان)، وإعداد مشروع لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في آسيا والمحيط 
 الھادئ (اليابان).

  
 :التنفيذية فيقد ترغب اللجنة : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وكندا والجمھورية التشيكية   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/11وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأسبانيا الواردة في الوثيقة 

ون في قطاع خدمة التبريد في الصين: أن تحاط علما فيما يتعلق بخطة إزالة الكلوروفلوروكرب (ب)
)، CPR/REF/47/INV/438)، والشريحة الثانية (CPR/REF/44/INV/420الشريحة األولى (

يتعين إعادة تخصيص تكاليف المشروع من تكاليف الدعم مما سيؤدي الى أن تظل تكاليف المشروع 
 المشروعات؛الشاملة وتكاليف الدعم في حدود الميزانية الموافق عليھا لھذه 

أن تنظر في احتمال إلغاء المشروع "شبكات اإلنفاذ الجمركية األفريقية لمنع االتجار غير القانوني   (ج)
بالمواد المستنفدة لألوزون في المنظمات التجارية شبه اإلقليمية ألفريقيا" 

)AFR/SEV/53/TAS/39الذي تنفذه فرنسا؛ ،( 

 أن تطلب:  (د)

والبرتغال وسويسرا تقديم تقاريرھا المرحلية الى االجتماع الحادي من حكومات إسرائيل  (1)
 والسبعين للجنة التنفيذية؛

من حكومات فرنسا وإسرائيل واسبانيا تقديم تقارير لالجتماع الحادي والسبعين عن  (2)
بالوثيقة  2المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ المدرجة في الجدول 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/11؛ 

 أن تقدم تقارير حالة إضافية لالجتماع الحادي والسبعين لرصد: (3)

تقدم تنفيذ المشروع لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي   (أ)
تنخفض فيھا معدالت االنفاق في البلدان التالية: أفغانستان وجمھورية إيران 

 ألمانيا؛ اإلسالمية، وزمبابوي التي تنفذھا

فيما يتعلق بإعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوتسوانا   (ب)
)BOT/PHA/60/PRP/14 التي تنفذھا ألمانيا، اإلجراءات التي اتخذتھا بوتسوانا ،(

صوب إنشاء نظام للتراخيص بشأن الواردات والصادرات من المواد المستنفدة 
يم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألوزون للتمكين من تقد

 ؛60/44استنادا الى المبادىء التوجيھية الواردة في المقرر 

استكمال "المشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون السائل فائق   (ج)
من البوليوريثان المرشوش" في  الجسئةالحرارة الحرجة في تصنيع الرغاوي 

)، الذي تنفذه اليابان في حالة عدم استكماله COL/FOA/60/DEM/75ومبيا (كول
 قبل االجتماع الحادي والسبعين؛

االنتھـاء مــن وضـع الصيغــة النھائيــة للخطـة  الماليـة مع المستفيديـن فـي السنغـال   (د)
المباني والسـودان "للمشـروع التدليلـي االستراتيجي للتعجيل بتحويل أجھزة تبريـد 

العاملــة بالكلورورفلوروكربـون في البلدان األفريقية" 
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)AFR/REF/48/DEM/35الذي تنفذه اليابان؛ ،( 

إعداد مشروع تدليلي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون إلقليم آسيا   (ھ)
)، الذي تنفذه اليابان في حالة عدم ASP/DES/54/PRP/53والمحيط الھادىء (

 مويل لالجتماع الحادي والسبعين.تقديم طلب الت

 برنامج  األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )3(

 31على تقرير مرحلي ليوئنديبي عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/12الوثيقة تحتوي 
  التقرير. لىوتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق ع 2012ديسمبر/كانون األول 

  :مسائل تُطرح للمعالجة

 رصدة ألنشطة رابع كلوريد الكربون والھالونات؛األ 
  فة كمشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي تخضع إلجراءات إلغاء المصنّ المشروعات

 المشروعات؛
 معدالت الصرف المنخفضة لألموال الموافق عليھا و/أو التنفيذ البطيء لألنشطة؛ 
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.التوقيع على وثيقة المشروع ألنشطة خطة إدارة  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 تحيط علما بما يلي:  (أ) 

التقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) الوارد في الوثيقة   ) 1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/12؛ 

أنه ال تزال توجد أرصدة كبيرة لمشروع واحد ألنشطة المواد الكلوروفلوروكربونية  كما   ) 2(
من الوثيقة  1ھو مبين بالبنط الثقيل المائل في الجدول 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/12؛ 

دوالرا أمريكيا  لألنشطة األربعة لخطة   410 062أن رصيد المبالغ المتراكم يقدر بمبلغ   ) 3(
)، وبروني دار السالم BAR/REF/43/TAS/12التبريد  في بربادوس ( إدارة غازات

)BRU/REF/44/TAS/10) وملديف (MDV/REF/38/TAS/05 وسري النكا (
)SRL/REF/32/TAS/15 ؛2012)، الموافق عليھا حتى نھاية عام 

ن أن اليوئنديبي  سيقدم تقريرا إلى االجتماع الحادي والسبعين عن عدد يصل إلى مشروعي  ) 4(
يعانيان من حاالت تأخير في التنفيذ وھذا يشمل المشروعين اللذين تم تصنيفھا على ھذا 

 ؛2011النحو في عام 

 تطلب ما يلي:  (ب) 

 تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الحادي والسبعين لرصد:   )1(

مستوى الصفر للمبالغ المنصرفة وعملية شراء المعدات في خطة إدارة إزالة    -أ
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في بليز، الموافق عليھا منذ أكثر من سنة؛
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مستوى الصفر للمبالغ المنصرفة وتوقيع االتفاق مع الشركات في خطة إدارة    -ب
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في الھند، الموافق عليھا منذ أكثر من 

 عام؛

ة والتوقيع على مشروع الوثيقة/خطاب االتفاق مستوى الصفر للمبالغ المنصرف   -ج
ألربع خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديدا في بروني 
دار السالم، وكوبا، ونيبال، وسانت كيتس ونيفس، الموافق عليھا منذ أكثر من 

 عام؛

روع التعزيز التوقيع على وثيقة المشروع والتقريرعن التقدم المحرز في تنفيذ مش   -د
 )؛BRA/SEV/66/INS/297المؤسسي في البرازيل (

رصيد األموال بالنسبة ألنشطة خطة إدارة غازات التبريد في بربادوس    - ھـ
)BAR/REF/43/TAS/12 وبروني دار السالم ،(
)BRU/REF/44/TAS/10) وملديف ،(MDV/REF/38/TAS/05 ،(

 )؛SRL/REF/32/TAS/15وسري النكا (

المحرز في تنفيذ المشروع ومعدالت صرف األموال المعتمدة لمشروعي التقدم    -و
) وفي شيلي DOM/HAL/51/TAS/39الھالونات في الجمھورية الدومينيكية (

)CHI/HAL/51/TAS/164؛( 

التقدم المحرز في أنشطة اإلعداد التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في   -ز
ھند )، وفي الBRA/DES/57/PRP/288البرازيل (

)IND/DES/61/PRP/437 إذا لم يقدم المشروع إلى االجتماع الحادي (
 والسبعين؛

ة األولى ــا وإعادة الدفعــوال الموافق عليھــرف األمــدالت صــاض معــانخف   -ح
دوالر أمريكي بموجب االتفاق مع "زافا" في إطار مشروع   55 000غ ــبمبل

للجرعات  في باكستان  تحويل أجھزة االستنشاق المزّودة بمقياس
)PAK/ARS/56/INV/71؛( 

تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الحادي والسبعين عن خطط إدارة إزالة المواد   ) 2(
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر من عام، والتي لم يسجل أي إنفاق لھا 

 ملديف؛في البلدان التالية: بوتان والسلفادور وجورجيا و

تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الحادي والسبعين لرصد المشاريع التالية نظرا   ) 3(
 النخفاض معدالت صرف المبالغ المعتمدة:

 )؛HAI/PHA/58/INV/14خطة إدارة اإلزالة النھائية في ھايتي (   -أ

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغوال، والبرازيل،    -ب
وشيلي، ومصر، وغيانا، وإندونيسيا، وجامايكا، وماليزيا، والمكسيك، وبنما، 

 وترينيداد وتوباغو؛ 
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) وكولومبيا BRA/REF/47/DEM/275مشروعي المبردات في البرازيل (  -ج
)COL/REF/47/DEM/65.(  

  المتحدة للبيئة (اليونيب)برنامج األمم  )4(

ديسمبر/كانون  31على تقرير مرحلي ليونيب عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13تحتوي 
  وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على التقرير. 2012األول 

  :مسائل تُطرح للمعالجة

 رصدة ألنشطة رابع كلوريد الكربون والھالونات؛األ 
  كمشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي تخضع إلجراءات إلغاء المشروعات؛المشروعات المصنّفة 
 معدالت الصرف المنخفضة لألموال الموافق عليھا و/أو التنفيذ البطيء لألنشطة؛ 
 التوقيع على وثيقة المشروع للتعزيز المؤسسي وخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
 طط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛التأخير في إعداد خ 
  استخدام موظفي برنامج المساعدة على االمتثال ألنشطة بخالف أنشطة الصندوق المتعدد األطراف

  لبروتوكول مونتريال.
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13التقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيقة   )1(

أنه ال تزال ھناك أرصدة كبيرة ألنشطة المواد الكلوروفلوروكربونية مشار إليھا بالخط المائل   )2(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13من الوثيقة  1والعريض في الجدول 

وصفھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وأنه ينبغي تقديم أن لدى اليونيب أربعة مشروعات مصنفة ب  )3(
  تقرير عن ھذه المشروعات إلى االجتماع الحادي والسبعين؛

حث اليونيب على نشر "دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الھالونات في البلدان النامية"   (ب)
)GLO/HAL/52/TAS/281النظر في احتمال  ) بحلول االجتماع الحادي والسبعين من أجل تجنب

  إعادة األموال المخصصة للمشروع؛

  المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الحادي والسبعين لرصد:  (ج)

االتفاقات المتعددة السنوات غير تلك المتعلقة بخطط إدارة إزالة من المواد   )1(
  ي:الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي بھا مسائل متعلقة بما يل

التقدم في تنفيذ المشروع لخطة إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال الموافق عليھا منذ   أ.
  أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل صرف بشأنھا؛

التقدم في تنفيذ المشروع لثالث خطط إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية/المواد   ب.
عليھا منذ أكثر من سنة  المستنفدة لألوزون في إكوادور والكويت والفلبين موافق



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1/Add.1 
 
 

16 

  في المائة؛ 10واحدة، وأبلغ عن صرف بشأنھا ولكن أقل من 

التوقيع على اتفاقات لخطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية/المواد المستنفدة   ج.
  لألوزون للبحرين وإكوادور وإريتريا؛

الھيدروكلوروفلوروكربونية التي بھا االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد   )2(
  مسائل متعلقة بما يلي:

خطة من خطط إدارة إزالة المواد  15التقدم في تنفيذ المشروع في حالة   أ.
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا منذ أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل 
ن صرف بشأنھا وھي دومينيكا وغابون وغيانا وموزامبيق ونيكاراغوا وعما

وسانت كيتس ونيفيس وسورينام، وكذلك بنغالديش وشيلي والجمھورية 
الدومينيكية وغواتيماال والعراق والكويت وقطر لرصد أيضا التوقيع على 

  االتفاقات الخاصة بھا؛

اتفاقات متعددة السنوات من خطط إدارة إزالة  5التقدم في تنفيذ المشروع في حالة   ب.
ونية موافق عليھا منذ أكثر من سنة واحدة وأبلغ عن المواد الھيدروكلوروفلوروكرب
في المائة وھي الھند وجمھورية إيران اإلسالمية  10صرف بشأنھا ولكن أقل من 

البوليفارية) لرصد أيضا التوقيع  - وبنما وكذلك السلفادور وفنزويال (جمھورية 
  على االتفاقات الخاصة بھا ؛

لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع التوقيع على اتفاقات لخطط إدارة إزا  ج.
أنتيغوا وبربودا والبحرين وإريتريا وإثيوبيا وبيرو والفلبين والمملكة العربية 

  السعودية وأوغندا؛

  مشروعات التعزيز المؤسسي التي بھا مسائل متعلقة بما يلي:  )3(

التوقيع على تجديد أو تمديد للمشروعات في الجزائر   أ.
)ALG/SEV/57/INS/69 وبروني دار السالم ،(
)BRU/SEV/67/INS/14) وجزر كوك ،(CKI/SEV/67/INS/09 ،(

)، وموريتانيا GRN/SEV/67/INS/19وغرينادا (
)MAU/SEV/49/INS/17)و (MAU/SEV/57/INS/23 والمغرب ،(
)MOR/SEV/59/INS/63 والمملكة العربية السعودية ،(
)SAU/SEV/67/INS/15؛(  

موافق عليھا لتجديد أو تمديد المشروعات في ألبانيا معدالت صرف أموال   ب.
)ALB/SEV/66/INS/24 ودومينيكا ،((DMI/SEV/62/INS/20) ،

، وموريتانيا (ECU/SEV/59/INS/43)وإكوادور 
)MAU/SEV/57/INS/23 والمغرب ،((MOR/SEV/59/INS/63) ،

 ) وناميبياSEV/64/INS/13وميانمار (االتفاقات المتعددة السنوات) (
)NAM/SEV/66/INS/18؛( 

  ؛(YEM/REF/37/TAS/19)إغالق خطة إدارة غازات التبريد في اليمن   )4(

إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا   )5(
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)MAU/PHA/55/PRP/20 إذا لم تقدم خطة إدارة إزالة المواد (
  حادي والسبعين؛الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع ال

  مطالبة اليونيب بما يلي:  (د)

إعادة أرصدة مشروع التحقق من خطة إدارة اإلزالة النھائية في الكويت   )1(
)KUW/PHA/57/TAS/15 ؛2013ديسمبر/كانون األول  31) بحلول  

مواصلة تقديم تقارير عن االستعانة بموظفي برنامج االمتثال ألنشطة الصندوق المتعدد   )2(
لبروتوكول مونتريال وفقا للفئات الخمس الواردة في الوثيقة  األطراف

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13  في سياق التقارير المرحلية السنوية والتقارير
  المالية؛

تقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الحادي والسبعين عن مدى تنفيذ اليونيب لتدابير من   )3(
الموظفين الفنيين الممولة رواتبھم من أموال برنامج شأنھا أن تضمن االستفادة من كل وقت 

المساعدة على االمتثال ألنشطة الصندوق المتعدد األطراف لبروتوكول مونتريال وفقا 
)، وأن ھناك مساءلة مباشرة لمنسقي الشبكة اإلقليمية أمام مدير 3(أ)(50/26للمقرر 

كل التنظيمي لبرنامج المساعدة الشبكات والسياسات في فرع عمل األوزون استنادا إلى الھي
 2010على االمتثال الوارد في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/17 وفقا لھيكل برنامج المساعدة على االمتثال على (
النحو المشار إليه في الوصف األصلي لبرنامج برنامج المساعدة على االمتثال الوارد في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4. 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)        )5(

 31على تقرير مرحلي ليونيدو عن األنشطة حتى  /14UNEP/OzL.Pro/ExCom/70الوثيقة تحتوي 
  وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على التقرير. 2012ديسمبر/كانون األول 

  : مسائل تُطرح للمعالجة

 رصدة ألنشطة رابع كلوريد الكربون والھالونات؛األ 
  المشروعات المصنّفة كمشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي تخضع إلجراءات إلغاء

 المشروعات؛
 تقارير حالة لمشروعات مبردات المباني وبنوك الھالونات وبروميد الميثيل؛ 
 فلوروكربونية ومشروعات تدمير المواد إعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو

 المستنفدة لألوزون؛
 .معدالت الصرف المنخفضة لألموال الموافق عليھا و/أو التنفيذ البطيء لألنشطة 

  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 أن تحاط علما:  ) أ(
  

 ؛(UNEP/OZL.PRO/EXCOM/70/14)بالتقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة  )1(
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مشروعات ذات تأخيرات في  9تقدم اليونيدو تقريرا إلى االجتماع الحادى والسبعين حتى  )2(
 ؛2011مشروعات صنفت على أنھا كذلك في عام  7بما في ذلك  التنفيذ

 
 تطلب تقديم تقارير حالة اضافية إلى االجتماع الحادى والسبعبن لرصد:   ) ب(
    

 تتعلق:مشروعات ذات مشاكل  )1(
  

بتوظيف موظف وطنى لألوزون واألنشطة الجديدة المنفذة في مشروع الدعم   . أ
 ؛(QAT/SEV/59/INS/15)المؤسسي في قطر 

إعادة تخصيص تبريد المباني الموردة في صربيا إلى مستفيد آخر لمشروع تبريد   . ب
 ؛(EUR/REF/47/DEM/06) المباني

لمشروعات تبريد المباني في السنغال تحديد المستفيدين والمخطط المالي المتفق عليه   . ج
بحلول االجتماع الحادى والسبعين كمرحلة  AFR/REF/48/DEM/37)والسودان (

مھمة لالنجاز لتجنب النظر الممكن في إلغاء مكونات تلك المشروعات في تلك 
 البلدان؛

تسليم المعدات وتنفيذ األنشطة لمشروع مصارف الھاون في جمھورية إيران   . د
 ؛(IRA/HAL/63/TAS/198)االسالمية 

ھـ. عملية اختيار الخبير الوطنى لمشروع إعداد بروميد الميثيل في إثيوبيا 
(ETH/FUM/54/PRP/18)؛  

  
 إذا لم تقدم مشروعات إلى االجتماع الحادى والسبعين: إعداد مشروعات )2(

  
ألنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ليبيا   . أ

(LIB/FOA/63/PRP/33), (LIB/PHA/55/PRP/29) AND 
(LIB/PHA/63/PRP/32)  وتونس(TUN/FOA/58/PRP/50)  و

(TUN/PHA/55/PRP/48)؛ 

في الجزائر  إعداد مشروع للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  . ب
(ALG/DES/59/PRP/74)  ولبنان(LEB/DES/61/PRP/72)؛ 

  
 فر/منخضة لمبالغ موافق عليھا:المشروعات التالية نتيجة معدالت صرف ص )3(

  
اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   . أ

موافق عليھا ألكثر من عام مضي ولم يسجل لھا صرف: جزر البھاما والكونغو 
وغينيا وغينيا بيساو والعراق وموزامبيق وسانت فنسنت وجزر غرينادين 

 وزامبيا؛وسيراليون وسورينام 
 

اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   . ب
في  10موافق عليھا ألكثر من عام مضي ذات صرف مبلغ عنه ولكن أقل من 

المائة: ألبانيا والجزائر واألرجنتين وبنن والبوسنة والھرسك وبوروندى وتشاد 
ستوائية وغابون وغواتيماال وإندونيسيا وكوت دى فوار وإكوادور ومصر وغينيا اال
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وجمھورية إيران االسالمية والكويت والمكسيك والنيجر ونيكاراغوا ونيجيريا 
 وعمان وقطر وسانت لوسيا والسنغال والسودان وتركمانستان.

  البنك الدولي      )6(

على تقرير مرحلي للبنك الدولي عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/15الوثيقة تحتوي 
  وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على التقرير. 2012ديسمبر/كانون األول  31

  : مسائل تُطرح للمعالجة

  المشروعات المصنّفة كمشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي تخضع إلجراءات إلغاء
 المشروعات؛

 كربون؛الكلوروفلورورصدة مشروعات األ 
 تقارير حالة لمشروعات بروميد الميثيل والمشروعات التدليلية لرغاوي الھيدروكلوروفلوروكربون؛ 
 معدالت الصرف المنخفضة لألموال الموافق عليھا و/أو التنفيذ البطيء لألنشطة؛ 
  روفلوروكربونية األنشطة الجارية في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوعلى اتفاقات عدم التوقيع

 التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 أن تحاط علما:  (أ)

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/15بالتقرير المرحلي للبنك الدولي الوارد في الوثيقة   )1(

االجتماع الحادي والسبعين عن إجمالي المشروعين وبأن البنك الدولي سيقدم تقريرا إلى   )2(
  ؛2011المتأخرين في التنفيذ، والذي صنف أحدھما على ھذا النحو في عام 

 

 وأن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الحادي والسبعين لمراقبة:  (ب)

بونية في قطاع رصيد األموال المعتمدة للخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكر  )1(
 )؛ARG/PHA/47/INV/148مبردات المباني في األرجنتين (

وإغالق المشروع التوضيحي لبروميد الميثيل في األرجنتين   )2(
)ARG/FUM/29/DEM/93؛( 

واالنتھاء من المشروع التوضيحي إلزالة رغوة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   )3(
 )؛CPR/FOA/59/DEM/491الصين (

رصيد األموال المعتمدة ألنشطة الخطة الوطنية لإلزالة بتايلند و  )4(
)THA/PHA/60/INV/154؛( 

والتقدم المحرز في التنفيذ ومعدالت إنفاق األموال المعتمدة لخطة إدارة إزالة المواد   )5(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وفييت نام؛

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة في وتوقيع اتفاق المنحة لخطط إدارة إزالة المو  )6(
 )؛THA/PHA/68/INV/162و THA/PHA/68/INV/161تايلند (



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1/Add.1 
 
 

20 

والتقدم المحرز في التنفيذ، ومعدالت إنفاق األموال المعتمدة، وكذلك التوقيع على اتفاق   )7(
المنحة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين وإندونيسيا 

 واألردن؛

وإغالق المشروع التوضيحي لبروميد الميثيل في األرجنتين   )8(
)ARG/FUM/29/DEM/93،( 

وانخفاض معدالت إنفاق األموال المعتمدة للمشروع التوضيحي العالمي لمبردات المباني   )9(
)GLO/REF/47/DEM/268.(  

  
  2012تقييم تنفيذ خطط األعمال للعام   (ج)

للوكاالت المنفذة  2012تقييما لخطط أعمال العام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/16الوثيقة تعرض 
، والترجيحات المنقحة المعتمدة بموجب المقرر 41/93باستخدام مؤشرات األداء المعتمدة في المقرر 

 نت م(المقررا 2012لجميع الوكاالت، واألھداف التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية لخطط أعمال العام  47/51
. وتقدم ھذه الوثيقة المقدمة إلى ھذا االجتماعللوكاالت )، والتقارير المرحلية والمالية 67/10إلى  67/7

أيضا تحليل اتجاه لكل من مؤشرات األداء التسعة المستخدمة في تقييمات السنوات السابقة ونتائج التقييم 
من مسؤولي وحدة األوزون الوطنية. وتختتم  النوعي ألداء الوكاالت المنفذة استنادا إلى المدخالت المستلمة

  بمالحظات األمانة وتوصياتھا.

  : مسائل تُطرح للمعالجة

  فيما عدا بالنسبة ليوئنديبي الذي كان أقل بشكل طفيف؛ 2011التقييم الكمي كان أعلى عن عام 
 في سياق الطلب  2012ألداء برنامج المساعدة على االمتثال لعام  أشار اليونيب إلى أنه سيقدم تقييما

 ؛2014لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 
  استلمت ثالث وكاالت منفذة تقييمات نوعية أقل من المرضية من وحدات األوزون الوطنية والتي

 وارات إضافية مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛حيوصي بإجراء 
 يقة لتصنيفات أقل من المرضية من الستكمال الوث مقررلم تقدم معلومات من اليونيب في الوقت ال

 بلدين.
 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

ً  (أ)    أن تُحيط علما

، على النحو المدرج في الوثيقة 2012بتقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالھا لعام  ) 1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/16؛  

بمقياس مئوي على النحو التالي: يوئنديبي  2012الكمي ألداء الوكاالت المنفذة لعام بالتقييم  ) 2(
  )؛ و71)، والبنك الدولي (100)، يونيدو (89)، يونيب (87(

مطالبة يوئنديبي بإجراء نقاش مفتوح وبنّاء مع وحدة األوزون الوطنية في بليز؛ ويونيب مع وحدة  (ب) 
وكولومبيا والسنغال؛ ويونيدو مع وحدة األوزون الوطنية في المكسيك، األوزون الوطنية في بليز 

النسبة للمجاالت التي اعتبرت فيھا خدماتھا "أقّل من ُمرضية" و/أو "غير ُمرضية" وأن تبلغ 
االجتماع الحادي والسبعين بنتائج مشاوراتھا مع البلدان بشأن مسائل التنفيذ التي اُثيرت في 

 ي.تقديرات األداء النوع



UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1/Add.1 
 
 

21 

  (ك)) 69/5مؤشرات األداء (المقرر  (د)

(ك)، الذي قررت اللجنة 69/5عمال للمقرر  7UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/1الوثيقة أعدت األمانة 
أنه كجزء من عملية التخطيط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد فيه، ضمن جملة أمور، 

إلى أھمية بعض مؤشرات األداء وإعادة تعريف  إعطاء العنايةالھيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي 
مؤشرات أخرى في ضوء حقيقة أن الوسيلة الرئيسية للمشروع كانت مشروعات متعددة السنوات مع 

وقدم اليونيب واليونيدو مدخالت. وتقدم الوثيقة معلومات أساسية عن مؤشرات  مشروعات فردية أقل.
الحفاظ على مؤشرات األداء وتعديلھا وإنشاء مؤشرات أداء  األداء، واستعراضا للمؤشرات الحالية وتقترح

 الكامل في التقييمات المستقبلية.جديدة. وتقترح أيضا حذف التقييم المستند إلى تحقيق األھداف ب

  : مسائل تُطرح للمعالجة

  ما إذا كان من الضروري تعديل مؤشر التخطيط/الموافقة "عدد المشروعات/األنشطة الموافق
 ليتضمن إعداد المشروعات؛عليھا" 

  ما إذا كان من الضروري تعديل مؤشر التنفيذ "إزالة المواد المستنفدة لألوزون" ليتضمن حصة
 تناسبية من المواد المستنفدة لألوزون من الشرائح المستكملة؛

 " انھاء المشروع لألنشطة التي لديھا إزالة غير ما إذا كان من الضروري تعديل مؤشر التنفيذ
 رة" ليتضمن إعداد المشروع؛مباش

  ما إذا كان من الضروري إضافة مؤشرات جديدة "لالمتثال" و"تقديم األنشطة والمعلومات المطلوبة
 في الوقت المقرر"؛

 .ترجيحات مؤشرات األداء استنادا إلى ما ذكر أعاله 
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  مالحظة:  (أ)

التقرير عن مؤشرات األداء على النحو الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17؛  

  أن األمانة توافق على عدم تقييم اإلنجاز الكامل في تقييم أداء الوكاالت المنفذة؛  )2(

النحو ، على 47/51، والمعدلة بموجب المقرر 41/93تعديل مؤشرات األداء المحددة في المقرر   (ب)
 التالي:
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 الترجيح طريقة الحساب العنوان القصير نوع المؤشر 
 –التخطيط 
 الموافقة

عدد الشرائح الموافق عليھا مقابل تلك  الشرائح الموافق عليھا
المخططة

15 

 –التخطيط 
 الموافقة

المشروعات/األنشطة 
 الموافق عليھا

عدد المشروعات/األنشطة الموافق عليھا 
تلك المخططة

10 

 25  المجموع الفرعي 
 5 التقديم في الوقت المقرر التأخيرات في التقديمالتنفيذ
األموال المصروفة (يحل  التنفيذ

محل المراحل 
 الرئيسية/األنشطة المنجزة)

استنادا إلى تقديرات الصرف في التقرير 
المرحلي

 5 

إزالة المواد المستنفدة  التنفيذ
 لألوزون

إلزالة المواد المستنفدة الحصة التناسبية 
لألوزون للشرائح أو المشروعات 

المنتھية مقابل تلك المخططة حسب 
التقارير المرحلية

 15 

انھاء المشروع لألنشطة مع  التنفيذ
 إزالة غير مباشرة

انھاء المشروع مقابل االنھاء المقرر في 
التقارير المرحلية لجميع األنشطة بدون 

اإلزالة

 15 

متثال (يحل محل مساعدة اال التنفيذ
السياسة العامة/ التنظيمية 

 المنجزة)

نسبة البلدان التي ھي في حالة امتثال 
والتي تم تمويل األنشطة فيھا 

 15 

 55  المجموع الفرعي 
 12مدى اإلنھاء المالي للمشروعات بعد  سرعة اإلنھاء المالياإلداري

شھرا من انھاء المشروع
5 

تقارير إنھاء المشروع تقديم  اإلداري
 في الوقت المقرر

تقديم تقارير انھاء المشروع في الوقت 
المقرر مقابل تلك الموافق عليھا

5 

تقديم التقارير المرحلية في  اإلداري
 الوقت المقرر

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال 
والردود في الوقت المقرر، إال إذا تم 

االتفاق على خالف ذلك

5 

تقديم األنشطة والمعلومات  اإلداري
 المطلوبة في الوقت المقرر

تقديم األنشطة والمعلومات المطلوبة إلى 
اجتماع ما في الوقت المقرر، إال إذا تم 

االتفاق على خالف ذلك

5 

 20  المجموع الفرعي 
 100   المجموع 

 
 

 مقترحات المشروعات:  7.

  تبيّنھا خالل استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تم   (أ)   

على أربعة أقسام: تحليل لعدد المشروعات واألنشطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/18 تحتوي الوثيقة
التي تم تبينھا خالل عملية استعراض  قضاياالمقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع السبعين؛ وال
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المشروع؛ والمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا؛ والمشروعات االستثمارية للنظر فيھا 
  على أساس إنفرادي.

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا عند مستويات التمويل المشار  الموافقة  (أ) 
بالتقرير النھائي، مع الشروط أو األحكام المدرجة في وثائق تقييم المشروع  إليھا في المرفق [ ]

  المطابقة والشروط التي أرفقتھا اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛

للمشروعات المتعلقة بتحديد التعزيز المؤسسي، إرسال خطاب عن الموافقة أن تقرر أنه بالنسبة   (ب)
  الشمولية المدرجة في المالحظات إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق [ ] بالتقرير النھائي؛

لبرامج العمل المقرر أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في تعديالت كل منھا   (ج)
تقديمھا إلى االجتماع الحادي والسبعين، تقارير التحقق من التمويل للمرحلة األولى من خطط إدارة 

من الوثيقة  1المذكورة في الجدول  5إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 
8UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/18.  

  التعاون الثنائي   (ب)

عرضا عاما للطلبات الواردة من الوكاالت الثنائية، وما  /19UNEP/OzL.Pro/ExCom/70الوثيقة  تقدم
إذا كانت ھذه الطلبات مؤھلة لموافقة اللجنة التنفيذية في ضوء المستوى األقصى للتعاون الثنائي المتاح لعام 

تعاون الثنائي، . وھي تحيل إلى وثائق االجتماعات ذات الصلة التي تشتمل على مناقشة لطلبات ال2013
  وتحتوي على التوصية الموحدة بشأن سنة التكليف بالتعاون الثنائي.

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم بتسوية : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  االجتماع السبعين على النحو التالي:تكاليف ھذا المشروع الثنائي الموافق عليھا في 

  2012دوالرا أمريكيا (بما في ذلك رسوم الوكالة) خصما من مساھمة ألمانيا الثنائية للفترة  ××مبلغ -
2014. 

  2013التعديالت على برامج العمل لعام    ج

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )1(

على طلبين لتجديد مشروعين للتعزيز المؤسسي  /20UNEP/OzL.Pro/ExCom/70الوثيقة تحتوي 
قدمھما اليوئنديبي. وكان ھذان الطلبان للتعزيز المؤسسي قد أوصي بالموافقة الشمولية عليھما وتم النظر 

  (أ) من جدول األعمال.7فيھما في إطار البند 

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

  ال شئ:  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
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  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )2( 

نشاطا مقدمة من اليونيب، تشمل طلبات  19على   UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21 الوثيقةتحتوي 
تجديدا لمشروعات التعزيز المؤسسي، وطلبا إلعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.  18لـ

  (أ) من جدول األعمال.7الطلبات وتم النظر فيھا في إطار البند  وتمت التوصية بالموافقة الشمولية على جميع

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

  ال شئ:  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)   )3(

على طلب لتجديد مشروع واحد للتعزيز المؤسسي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/22الوثيقة تحتوي 
  (أ) من جدول األعمال.7الموافقة الشمولية عليه وتم النظر فيه في إطار البند به اليونيدو تمت التوصية تقدم

  : ال شئمسائل تُطرح للمعالجة

  ال شئ:  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 المشروعات االستثمارية   (د) 

إلى أن الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/18الوثيقة تشير 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية فنزويال البوليفارية تم تقديمھا للنظر اإلفرادي 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/48(ويرد وصف المشروع وتعليقات األمانة في الوثيقة 

  : ئل تُطرح للمعالجةمسا

 حالة نظامي التراخيص والحصص؛ 
 مستوى الصرف؛ 
 .التقدم المحرز في التنفيذ  

  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن :: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

تالحظ التقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثانية للمرحلة األولى لخطة ازالة المواد   ) أ(
  ؛في جمھورية فنزويال البوليفارية الھيدروكلوروفلوروكربونية

في  الشريحة الثالثة للمرحلة األولى لخطة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوافق على   ) ب(
 377.632بقيمة المتعلقة بھا  2015و  2014جمھورية فنزويال البوليفارية و خطط تنفيذ شرائح 

 24.366دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لـ  324.875 دوالر أمريكي التي تتضمن على
 3.266دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لـ 25.125 علىو ،دوالر أمريكي بالنسبة لليونيدو
 دوالر أمريكي بالنسبة لليونيب.
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الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير عن كيفية تسجيل الصرف للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  8.
 (ج)) 69/24وفقا للمقرر (

(ج) الذي حث 69/24استجابة للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/50الوثيقة أعدت األمانة 
عملية ل إلى اتفاق مع أمانة الصندوق حول كيفية تسجيل توصالوكاالت المنفذة وأمين الخزانة على ال

إعادة أرصدة األموال للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  سبلالتنفيذ، بما في ذلك  إلجراءاتالصرف 
والتقارير  ةالمرحلي ةرير السنوياة في التقماثلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين والمشروعات الم

إلى االجتماع السبعين. وتعالج الوثيقة كل من ھذه عنھا واإلبالغ  ،وحسابات الصندوقللصندوق، المالية 
 وقدم اليوئنديبي واليونيدو مدخالت حول ھذه المسائل. وتختتم الوثيقة بتوصيات.القضايا. 

  : مسائل تُطرح للمعالجة

  للصرف الوطني لتمويل خطط إدارة إزالة المواد (و) تعيين إجراء التنفيذ
المالية المستفيدة من  ھامؤسساتعلى الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما يقوم البلد نفسه بالصرف 

 ؛أجل المشروعات االستثمارية
 إضافة عمود في التقارير المرحلية والمالية للصرف إلى مستفيد نھائي؛ 
 المطالبة بتقديم بيان مالي سنوي مدقق عن البلد المعني إلى أمين الخزانة من خالل الوكاالت المنفذة؛ 
 ة من األموال التي يحتفظ بھا البلد، وذلك في مطالبة أمين الصندوق بتسجيل جميع الفوائد المكتسب

 حسابات الصندوق.
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 

رف للمرحلة األولى من خطط إدارة ــة الصــل عمليــة تسجيــر الخاص بكيفيــتأخذ علما بالتقري  (أ)
ة ــي الوثيقــوارد فـــ(ج) ال 69/24رر ـــا للمقــة وفقــوروكربونيـواد الھيدروكلوروفلــة المــإزال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/50؛   

  تطلب من الوكاالت المنفذة أن:   (ب)

) لعملية الصرف الوطنية لتمويل خطط إدارة إزالة المواد وتحدد طريقة التنفيذ (  )1(
الھيدروكلوروفلوروكربونية حيث يصرف البلد بنفسه إلى المؤسسات المستفيدة النھائية 

  لمشروعات االستثمار؛ 

توفر عامود إضافي في تقاريرھا المرحلية السنوية والمالية لعملية الصرف الوطنية   )2(
  لمستفيد نھائي؛ 

بيان مالي سنوي مراجع من البلد المعني إلى أمين الصندوق بجميع المشروعات التي  تقدم  )3(
  بھا آلية تنفيذ صرف وطني؛ و

  تطلب من أمين الصندوق أن يسجل الفائدة المتحصلة من آلية تنفيذ وطنية في حسابات الصندوق.   (ج)
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إزالة الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة  9.
 )69/22و  66/5(المقرران 

النص التشغيلي الوارد في الورقة غير الرسمية التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/51الوثيقة تتضمن 
وزعت في االجتماع التاسع والستين لتحديد مشروع المبادئ التوجيھية لتقييم مستويات التمويل إلعداد 

 .5من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة  المرحلة الثانية

  : مسائل تُطرح للمعالجة

 النظر في مشروع المبادئ التوجيھية الواردة في النص التشغيلي المقدم للمناقشة؛ 
  الثانية من في حالة اعتماد اللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع إعداد المبادئ التوجيھية للمرحلة

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الحالي، النظر في ھذه المبادئ 
 .68/10التوجيھية في شكل صالحيات للدراسة المتعلقة بالتكاليف اإلدارية تمشيا مع المقرر 

 
 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

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

و] تدرج في إعداد الخطة  XIX/6، [أن تأخذ في اعتبارھا المقرر 5أن تطلب إلى بلدان المادة   (ب)
ستراتيجية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وصيغتھا اال

  النھائية ما يلي:

كحد أدنى، ھدف المراقبة وفقا لبروتوكول مونتريال التالي للھدف الملتزم فيه في المرحلة   )1(
  األولى من خطط إدارة اإلزالة؛

تدابير المراقبة الالحقة وفقا لبروتوكول مونتريال] إذا ما قررت البلدان [أن تدرج   )2(
في المائة في المرحلة الثانية)،  100[التزامات اإلزالة] مشتملة على اإلزالة الكاملة (أي 

  فعليھا أن تبرھن على وجود مستوى قوي من االلتزام الوطني بذلك؛

الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا واھتداء بضرورة كفالة االمتثال لتدابير مراقبة إزالة المواد   (ج)
لبروتوكول مونتريال ولضمان استمرار تنفيذ أنشطة خطط إدارة اإلزالة في الفترة بين المرحلتين، 
أن تطلب تقديم طلبات التمويل إلعداد مشروعات المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد 

موافق عليھا للمرحلة األولى من الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل موعد االنتھاء من خططھا ال
من اتفاقھا المبرم مع اللجنة التنفيذية بمدة ال تتجاوز السنتين، ما لم يشر  1اإلزالة الوارد في الفقرة 

إلى خالف ذلك في قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على خطط المرحلة األولى من إدارة إزالة  المواد 
  ذه البلدان؛الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل من ھ

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى تقديم طلبات إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من   (د)
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية [أن تبرھن على إحراز تقدم كبير في تنفيذ 

، مبادئ توجيھية 54/39رر المرحلة األولى من خططھا الخاصة بإدارة اإلزالة]، [تماشيا مع المق
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إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع مراعاة األجزاء المحددة التي 
  تنطبق على المراحل التالية من خطط إدارة اإلزالة]،  وأن تقدم:

  فيما يتعلق باالستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية:  )1(

االضطالع بھا إلعداد المشروعات، مع بيان دليال بشأن األنشطة التي يلزم   -أ
التكاليف المحددة بوضوح (أي، الدراسات االستقصائية، واجتماعات التشاور، 

  وما إلى ذلك)؛

. [منھجية لجمع المعلومات لتقييم توافر [التكلفة، والكفاءة، واآلثار البيئية 1خيار   -ب
درج تحليل ھذا التقييم في والمناخية لـ] بدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأن ت

االستراتيجية الجامعة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية]؛

  أو:

. [وصفا للكيفية التي ستتبعھا استراتيجية [ومعايير] المرحلة الثانية للنظر 2خيار   
مستنفدة لألوزون في في المجموعة الكاملة من البدائل الصديقة للبيئة عن المواد ال

  المرحلة االنتقالية]؛

وصفا للمعلومات التي يلزم جمعھا وتحديثھا وسبب عدم إدراجھا في المرحلة   -ج
  األولى؛

  :56/16فيما يتعلق بمشروعات االستثمار تماشيا مع المقرر      (2)

  ل؛معلومات عن [التكنولوجيات البديلة]، وعدد المؤسسات التي يُلتَمس لھا التموي  -أ

(أ) فيما يتعلق بالتاريخ  60/44تاريخ إنشاء ھذه المؤسسات، مع مراعاة المقرر   -ب
  النھائي، [مع إدراج أسماء المؤسسات وبيانات االستھالك، في حال توافرھا]؛

إذا كان الطلب لقطاع تمت الموافقة فيه على إعداد مشروعات في المرحلة األولى   -ج
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة  ولكنه لم يُدرج في خطة إدارة 

فإنه يُذكر تفسير للسبب في طلب تمويل إضافي وقائمة باألنشطة وما يقابلھا من 
  التكاليف دعما لھذا الطلب؛

[أن تقدم تمويال إلعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد   (ھـ)
البلدان] بما يصل إلى المستويات التالية، [بناء على التبرير  الھيدروكلوروفلوروكربونية [لفرادى

  )]:1المقدم للمبلغ المطلوب استيفاء للفقرة الفرعية  د (

دوالر أمريكي] [في حال ما إذا كانت الخطة تتصدى   30 000دوالر أمريكي [ 20 000  )1(
التي يتراوح  5ادة أو قبله] لبلدان الم 2030إلزالة جميع االستھالك المتبقي بحلول عام 
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فيھا حجم االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين 
  أطنان من قدرات استنفاد األوزون وال يستخدم إال في قطاع خدمة التبريد؛ 5صفر و 

] [في حال تصدي المرحلة الثانية إلزالة جميع 40 000دوالر أمريكي [ 30 000  )2(
التي يتراوح فيھا حجم  5] لبلدان المادة 2040] [2030تھالك المتبقي بحلول عام االس

و  5.1االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين 
  أطنان من قدرات استنفاد األوزون؛ 10

لة جميع ] [في حال تصدي المرحلة الثانية إلزا60 000دوالر أمريكي [ 50 000  )3(
التي يتراوح فيھا حجم  5] لبلدان المادة 2040] [2030االستھالك المتبقي بحلول عام 

 10.1االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين 
  طنا من قدرات استنفاد األوزون؛ 50أطنان و 

وح فيھا حجم االستھالك المتبقي المؤھل التي يترا 5دوالر أمريكي لبلدان المادة  70 000  )4(
طن من قدرات  100طنا و  50.1للتمويل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين 

  استنفاد األوزون؛

التي يتراوح فيھا حجم االستھالك المتبقي المؤھل  5دوالر أمريكي لبلدان المادة  90 000  )5(
طن من  1 500طن و  100.1نية ما بين للتمويل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

  قدرات استنفاد األوزون؛

مبلغ    دوالرا أمريكيا [يحدد فيما بعد] للبلدان التي يتجاوز فيھا حجم االستھالك المتبقي   )6(
  طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 1 500المؤھل للتمويل 

مويل إلعداد أي مشروعات إقليمية [متعددة (ھـ) مكررا:   أن يحدد فيما بعد على أساس كل حالة على حدة الت
البلدان] [للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض] للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة 

  الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية؛

لديه قطاع للتصنيع تستخدم فيه المواد  5أن تقدم التمويل ألي بلد من بلدان المادة   (و)
ة ولم تتم معالجته في المرحلة األولى من خططھا إلدارة إزالة ھذه الھيدروكلوروفلوروكربوني

(د) و (و)، [بناء  56/16المواد، وفقا لعدد مؤسسات التصنيع التي يتعين تحويلھا بموجب المقرر 
  على حجم استھالكھا المؤھل المتبقي] وذلك على النحو التالي:

  دوالر أمريكي؛ 30 000مؤسسة واحدة يتعين تحويلھا في قطاع التصنيع:   )1(

  دوالر أمريكي؛ 60 000مؤسستان يتعين تحويلھما في قطاع التصنيع:   )2(

دوالر  80 000مؤسسة يتعين تحويلھا في قطاع التصنيع:  14من ثالث مؤسسات إلى   )3(
  أمريكي؛

  دوالر أمريكي؛ 150 000خمسة عشر مؤسسة أو أكثر يتعين تحويلھا في قطاع التصنيع:    )4(
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د أقصى مستوى للتمويل المقدم إلعداد العنصر االستثماري ألي بلد وفقا للجدول يحد  )5(
  التالي:

  االستھالك المؤھل المتبقي 
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 حد إعداد العنصر االستثماري
 (بالدوالر األمريكي)

100 000 100حتى 
101-300 000 200
301-500 000 250
501-1000 000 300
400 000 وما فوق ذلك 1 001

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة أن تعيد إلى الصندوق المتعدد األطراف أي أرصدة   (ز)
متبقية من تمويل إعداد المشروعات المقدم للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 

الطلبات المقدمة منھا لتمويل مشروعات اإلعداد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل أن يمكن النظر في 
 ة الثانية من خطط إدارة اإلزالة.للمرحل

معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المعتمدة بموجب المقرر    10.
 (د))  69/24(ب) و  69/22(المقرران  60/44

(د) حيث 69/24(ب) و69/22وفقا للمقررين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52الوثيقة أعدت األمانة 
طلبت اللجنة بموجبھما وثيقة معلومات لمساعدتھا في استعراض المعايير لتمويل إزالة 

. وتتألف الوثيقة من أربعة 60/44الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك، المعتمدة في المقرر 
؛ والقسم الثالث على تحليل 60/44على مقدمة، والقسم الثاني على تحليل للمقرر  أقسام: القسم األول يحتوي

؛ والقسم الرابع على عرض عام الستھالك موجز لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الھيدروكلوروفلوروكربون المؤھل لإلزالة في المراحل التالية من خطط إدارة إزالة المواد 

 يدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك المالحظات والتوصيات.الھ

  ال شئ: مسائل تُطرح للمعالجة

أن تحاط علما بالوثيقة بشأن معايير تمويل قد ترغب اللجنة التنفيذية في : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
(المقرران  60/44المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المعتمدة بالمقرر إزالة 

  .UNEP/OzLPro/ExCom/70/52(د)) الوارد في الوثيقة 69/24(ب) و69/22

مناقشة بشأن تقليل اآلثار الضارة على المناخ التي تحدث نتيجة إلزالة المواد  ورقة  11.
  ).68/11الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد (المقرر 

بإيجاز االعتبارات الرئيسية لتقليل األثر الضار على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53الوثيقة تصف 
عاما لقطاع خدمة التبريد الحالي، وتعرض الخبرات المكتسبة من  المناخ في قطاع الخدمة، وتقدم عرضا
قطاع المطبقة على إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون. وتقدم أيضا ھذا الإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في 

يھا النُھج لتقليل األثر الضار على المناخ خالل تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد التي تمت الموافقة عل
بالفعل في إطار المرحلة األولى، والتي ينبغي أن تتم الموافقة عليھا في إطار المرحلة الثانية من خطط إدارة 

لمناقشات المطولة والمشاورات مع نية. وأخذت الوثيقة في الحسبان اإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
  شروعات في قطاع خدمة التبريد.الوكاالت المعنية فضال عن الخبرات المكتسبة في تنفيذ الم
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  ال شئ: مسائل تُطرح للمعالجة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

بشأن تقليل المنافع الضارة على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53أن تحيط علما بالوثيقة   (أ)
  )؛68/11المناخ من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد (المقرر 

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية إلى النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53  وتنفيذ األنشطة في في إعداد  5عند مساعدة بلدان المادة

  ؛قطاع خدمة التبريد الواردة في خططھا إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

على النظر فيما يلي خالل تنفيذ خططھا إلدارة إزالة المواد  5أن تشجع بلدان المادة   (ج)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية:

آلمن لغازات التبريد القابلة إعداد قواعد ومدونات ممارسات، واعتماد معايير لإلدخال ا  )1(
  لالشتعال، نظرا لمخاطر الحوادث المحتملة المرتبطة باستعمالھا؛

إعداد تدابير للحد من استيراد المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون وتيسير   )2(
 إدخال البدائل ذات كفاءة الطاقة والصديقة للمناخ.

لمكتسبة في المشروعات التدليلية بشأن التخلص من المواد المستنفدة تقرير عن التقدم المحرز والخبرات ا 12.
 )64/50لألوزون غير المرغوب فيھا (المقرر 

على تقرير عن كيفية استخدام المبادئ التوجيھية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54الوثيقة تحتوي 
في  58/19افق عليھا في المقرر ن المواد المستنفدة لألوزون المولتمويل المشروعات التدليلية للتخلص م

إجراء المشروعات التجريبية الموافق عليھا للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، مع التقدم المحرز في 
  (ب) و(د).64/50تقديمھا، استنادا إلى التقارير المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة تمشيا مع المقرر 

  ال شئ: مسائل تُطرح للمعالجة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

بشأن استخدام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54أن تحاط علما بالتقرير الوارد في الوثيقة    )أ (
المبادىء التوجيھية المؤقتة لتمويل المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير 

 ؛58/19الذي ووفق عليه بموجب المقرر  المطلوبة على النحو

استخدام المبادىء التوجيھية المؤقتة وتطبيقھا على المشروعات  تواصلأن تطلب من األمانة أن    )ب (
التدليلية المتبقية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون المقرر تقديمھا في موعد اليتجاوز االجتماع 

 الثاني والسبعين.

  
  )69/25التنفيذية (المقرر عمل اللجنة    13.

تحليال آلثار االقتصار على عقد اجتماعين للجنة التنفيذية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55الوثيقة تقدم   
. وتقدم الوثيقة 69/25فقط في العام، بدون أي إجراءات للموافقة فيما بين الدورات، وذلك حسبما طلب المقرر 
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على أساس  2014وصية لعقد اجتماعين للجنة التنفيذية في عام أيضا التواريخ المحتملة لالجتماعات وت
  تجريبي وبشروط معينة.

  : مسائل تُطرح للمعالجة

  على أساس تجريبي بالشروط المنصوص  2014ما إذا كان سيعقد اجتماعان للجنة التنفيذية في عام
 عليھا في التوصية.

  التنفيذية في :قد ترغب اللجنة : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

ً بالوثيقة بشأن عمل اللجنة التنفيذية (أ)  التي اُعّدت   (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55)أن تحيط علما
  ؛69/24عمالً بالمقرر 

  على أساس تجريبي، وفقاً للشروط التالية: 2014قبول عقد اجتماعين للجنة التنفيذية عام  (ب) 

الجدول الزمني لتقديمات طلبات الشرائح للمرحلة األولى االتفاق الذي تّم التوصل إليه بشأن  ) 1(
بين االجتماعين  5من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان المادة 

  للمرفق األول لھذه الوثيقة؛ 2األول واألخير، حسب ما ورد في الجدول 

  أن تتيح:  ) 2(

لمستقبلي المقترن بتجديدات مشروعات التعزيز تقديم التقرير الختامي وخطة العمل ا  (أ) 
المؤسسي لالجتماع الذي يسبق مباشرة التاريخ المحّدد قبل ستة أشھر من نھاية الفترة 
الموافق عليھا سابقاً، من أجل تحاشي أي تأخير في الموافقة على مشروعات كھذه 

  ومع التفھم بأنھا ملتزمة بجميع المقررات ذات الصلة؛

أن تدرج طلبات شرائح خطط إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  لألمانة  (ب) 
ماليين دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم  5التي لديھا مستوى تمويل لغاية 

الوكالة) في الئحة المشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشموليه عليھا، شرط 
د تّم االتفاق على جميع المسائل أال تحتوي على مسائل سياسة عامة، وأن يكون ق

  التقنية ومسائل التكاليف، بين األمانة والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة ذات الصلة؛

  أن تطلب: ) 3(

تقديم خطط األعمال ووثائق تأخيرات تقديم الشرائح إلى كّل من االجتماعين األول  (أ) 
  (ج)؛ 53/3واألخير من السنة، وبالتالي تعديل المقرر 

إمكانية تقديم خطة أعمال منقحة إلى االجتماع األول من السنة، في أعقاب سنة اعتماد  (ب) 
 األطراف لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف؛

  
من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير مرحلية ومالية سنوية لمدة عشرة أسابيع  (ج) 

ت مالية مقدرة تقّدم إلى االجتماع األول، مسبقة لالجتماعين األول واألخير، مع بيانا
  وبيانات مالية نھائية تقّدم إلى االجتماع األخير؛ و

   .2014استعراض سيناريو االجتماعين في السنة في االجتماع األخير من عام   (ج) 
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 الحسابات المؤقتة 14.

األطراف لعام  الحسابات المؤقتة للصندوق المتعدد UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/56الوثيقة تقدم 
 ،من الوثيقة 7-1حتى  1-1 من على النحو الوارد في الجداول ،والوكاالت المنفذة األربع واألمانة 2012

  فقط في ھذا الوقت. لموھي مقدمة للع

  ال شئ: مسائل تُطرح للمعالجة

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

الواردة في الوثيقة  2012تحاط علما بالحسابات المؤقتة للصندوق لعام   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/56؛ 

النھائية للصندوق ستقدم إلى اللجنة في االجتماع الحادي  2012وتُخطر بأن حسابات عام    ) ب(
 والسبعين وأنه سيتم إدخال المزيد من التعديالت على النحو المطلوب؛

لتعكس التعديالت الناتجة عن  2012لتي اتخذھا أمين الصندوق في عام وتُخطر باإلجراءات ا   ) ج(
 ؛2011تسوية ممارسة حسابات 

) 1(ج)( 68/43وتُخطر باالستجابات التالية المقدمة من أمين الصندوق بوصفھا متابعة للمقرر   ) د(
  وھي: 

حسابات ال يزال القرار بشأن المنھجية التي يتعين اعتمادھا لدمج حسابات الصندوق مع  )1(
 اليونيب في انتظار قرار معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام؛

ال يلزم التذييل (الحاشية) الذي يظھر المساھمة البارزة لالتحاد الروسي في ضوء قواعد  )2(
وممارسات المعيار المحاسبي، حيث يتم االحتفاظ بأي اشتراكات غير مسددة وغير 

 للحسابات؛مشطوبة في فئة االشتراكات غير المسددة 

ال تزال مسألة تسجيل البيانات المالية المدققة فقط لليونيدو والبنك الدولي بدال من حساباتھما  )3(
المؤقتة، كما ھو الحال حاليا، في انتظار إجراء المزيد من المناقشات حول ھذا الموضوع 

 مع فريق التدقيق الخارجي الجديد من المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بتنزانيا؛

لم يعالج اليونيب حتى اآلن مسألة الحد من مخاطر سعر الصرف قبل تنفيذھا ومطالبة أمين   )4(
) ھـ. وأن يقدم تقريرا 1(ج) ( 68/43الصندوق بالمتابعة مع اليونيب حسب طلب المقرر 

 في االجتماع الحادي والسبعين.

ة، وذلك بمثابة متابعة للقرار وتُخطر باستجابة برنامج األمم المتحدة للبيئة، بوصفة وكالة منفذ   (ھـ)
  ) بشأن ممارساتھا وإجراءاتھا الحالية المتعلقة بالسلف النقدية؛ 2(ج)( 68/43

ومطالبة اليونيب بإبالغ اللجنة في اجتماعھا الحادي والسبعين باإلجراءات المعتمدة التي وضعھا   (و)  
مل على تنفيذ المشروع الممول معيار اليونيب واسع النطاق بشأن السلف النقدية وتأثيرھا المحت

  للصندوق المتعدد األطراف.
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 تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال.   15.

على مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/57الوثيقة تحتوي 
التي اتخذتھا اللجنة في اجتماعيھا الثامن األكثر أھمية المقررات  وتلخصالخامس والعشرين لألطراف، 

  والستين والتاسع والستين.

حتاج إلى إن التقرير سينظرا ألن فترة اإلبالغ تضم أيضا االجتماع السبعين، ف: مسائل تُطرح للمعالجة
  التحديث فورا بعد االنتھاء من إعداد تقرير االجتماع السبعين للجنة التنفيذية.

أن تذن  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيبعد النظر في مشروع التقرير، : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
، و كذلك على أي للجنة التنفيذيةألمانة الكمال التقرير  على ضوء مناقشات و مقررات االجتماع السبعين ل

  اللجنة التنفيذية.دلى بھا أعضاء تعليقات ي

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق  16.

االجتماع السبعين وستقدم تقريرا عن اجتماع  خالل UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/38الوثيقة ستصدر 
بحث لفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھوامش ھذا االجتماع. وستحتوي الوثيقة على ا

للمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت، ومشروع مقرر 
ومشروع  ؛صينالفي  HPPMP ةالھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومعلومات عن التكاليف اإلدارية لخط

 إلى البوليوريتان رغاوى قطاع من التخصيص عن افي الصين؛ وتقرير HPPMPخطة المتعلق باالتفاق 
 يدروكلوروفلوروكربونالھ إزالةخطة  من األولى للمرحلة والصين الدولي البنك بين االتفاق في اإلنتاج قطاع
(ج)؛ وحالة الحساب الفرعي للتدقيقات التقنية 69/28عمال للمقرر  واإلنتاج البوليوريتان رغاوى قطاعي في

المواد المستنفدة لألوزون؛ وطلبا للترخيص بإجراء تدقيق تقني لقطاع إنتاج لقطاع إنتاج 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/SGP/1-7(الوثائق  الھندالھيدروكلوروفلوروكربون في 

تقرير الفريق المعني بعملية االختيار لشغل وظيفة كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد األطراف   17.
 (ج )). 69/26 (المقرر

 في المحرز التقدم عن جنةإلى الل تقريرا رئيسه، خالل من االختيار، فريق(ز)، سيقدم 69/26عمال للمقرر 
  .الموظفين كبير اختيار عملية

 مسائل أخرى.   18.

(أ) من جدول األعمال، سيتم النظر في ھذه المسائل في 2إذا تم االتفاق على إدراج أية مسائل جوھرية في البند 
  البند من جدول األعمال.إطار ھذا 

  اعتماد التقرير  19.

  السبعين للنظر فيه واعتماده.سيكون أمام اللجنة مشروع التقرير لالجتماع 

  اختتام االجتماع  20.

  .2013 يوليه/تموز 5من المتوقّع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة 
  

------ 
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