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جدول األعمال المؤقت المشروح
.1

افتتاح االجتماع
مالحظات افتتاحية يُدلي بھا رئيس اللجنة التنفيذية.

.2

الشؤون التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال
تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثالث
والسبعين 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/73/1وعند
الضرورة ،بصيغته المعدلة شفويا في الجلسة العامة.

)ب(

تنظيم العمل
سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة.

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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.3

أنشطة األمانة
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2تقريراً عن األنشطة التي نفذتھا األمانة منذ االجتماع
الثاني والسبعين للجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير عن أنشطة األمانة
الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2

.4

حالة المساھمات والمصروفات
تقدم الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3و Corr.1معلومات عن حالة الصندوق حتى 8
أكتوبر/تشرين األول  .2014وفي ذاك التاريخ ،كان رصيد الصندوق  76 544 874دوالر أمريكي .وھذا
ھو الرصيد الصافي بعد األخذ في االعتبار جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى ،وبما في
ذلك ،االجتماع الثاني والسبعين .وتقدم الوثيقة أيضا تحديثا للمعلومات عن أذونات الصرف وآلية سعر
الصرف الثابت التي تعكس أرباحا صافية بسبب آلية سعر الصرف الثابت قدرھا  19 335 876دوالر
أمريكي منذ إنشائھا ،وإلعالم اللجنة التنفيذية عن اإلجراءات المتخذة وفقا للمقرر )1/72د( بخصوص
المساھمة غير المسددة من الكرسي الرسولي وحكومة كازاخستان إلى الصندوق المتعدد األطراف.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

.5

)أ(

أن تحيط علما ً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات ،والمعلومات المتعلقة
بأذونات الصرف على النحو الوارد في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3وCorr.1؛

)ب(

أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف ،بالكامل ،وفي أقرب
وقت ممكن؛ و

)ج(

أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يواصل ،بالتشاور مع أمانة الصندوق ،محادثاته مع الكرسي
الرسولي ومع حكومة كازاخستان بشأن مساھماتھما غير المس ّددة وأن يبلّغ ع ّما حصل إلى االجتماع
الرابع والسبعين.

حالة الموارد والتخطيط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت
الثنائية والمنفذة حسبما وافقت عليھا األمانة .وتشمل بيانات إحصائية من المشروعات التي تنفذھا الوكاالت
الثنائية والمنفذة ذات أرصدة احتفظ بھا ألكثر من الفترة المسموح بھا البالغة  12شھرا بعد إنجاز المشروع.
وتعالج الوثيقة األرصدة التي سيتم إعادتھا من المشروعات المنجزة والمشروعات "بموجب مقررات" من
اللجنة التنفيذية .وتشير ھذه الوثيقة أيضا إلى مستوى الموارد المتاحة للجنة التنفيذية في صورة نقدية
وأذونات الصرف على النحو المسجل في الوثيقة بشأن حالة المساھمات والمصروفات.
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مسائل تُطرح للمعالجة:




األرصدة من المشروعات المنجزة منذ أكثر من سنتين ماضيتين؛
األرصدة من المشروعات المنجزة بموجب مقررات اللجنة التنفيذية؛
األرصدة غير الملتزم بھا من المشروعات المنجزة منذ أكثر من سنة ماضية.

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

)ب(

اإلحاطة علما بما يلي:
الموارد

الوارد

في

الوثيقة

)(1

وتوافر
األرصدة
بشأن
بالتقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4؛

)(2

أن مستوى األموال الصافية التي أعادتھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الثالث والسبعين
بلغ  3 263 179دوالر أمريكي مقابل المشروعات المنجزة  ،التي شملت إعادة مبلغ
وقدره  168 171دوالراً أمريكيا ً زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  34 949دوالراً أمريكيا ً
من يوئنديبي ،ومبلغ وقدره  271 563دوالراُ أمريكيا ً زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار
 27 974دوالراً أمريكيا ً من يونيب ،ومبلغ  30 435دوالراً أمريكيا ً زائدا تكاليف دعم
الوكالة بمقدار  2 303دوالراً أمريكيا ً من اليونيدو؛ ومبلغ  2 143 080دوالر أمريكي
زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار  584 704دوالراً أمريكيا ً من البنك الدولي؛

)(3

أن المستوى الصافي لألموال الي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الثالث والسبعين
بلغ  253 129دوالراً أمريكيا ،مقابل المشروعات "بموجب مقررات" ،والذي يشمل إعادة
مبلغ وقدره  222 703دوالراً أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار  28 952دوالرا
أمريكيا من اليونيب ومبلغ  1 352دوالراً أمريكيا ً زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار 122
دوال ًر أمريكيا من يونيدو؛

)(4

أن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة يبلغ مجموعھا  83 658دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف
الدعم ،من مشروعات أُنجزت قبل أكثر من سنتين ،التي شملت  50 058دوالراً أمريكيا ً
ليوئنديبي و 33 600دوالراً أمريكيا ً ليونيدو؛

)(5

أن حكومة فرنسا لديھا أرصدة ألربعة مشروعات منجزة ومشروع مغلق واحد ،ألكثر من
سنتين ماضيتين ،مجموعھا  378 985دوالراً أمريكيا ،باستثناء تكاليف الدعم؛

)(6

أن حكومة إيطاليا لديھا أرصدة لمشروع واحد منجز منذ أكثر من سنتين ،مجموعھا
 2 677دوالراً أمريكيا ،باستثناء تكاليف الدعم؛

)(7

أن حكومة إسرائيل لديھا أرصدة لمشروع منجز منذ أكثر من سنتين ،مجموعھا 68 853
دوالراً أمريكياً ،باستثناء تكاليف الدعم؛

في أن تطلب:
)(1

إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا مشروعات أُنجزت قبل أكثر من سنتين ،أن تعيد
األرصدة إلى االجتماع الرابع والسبعين؛
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)(2

إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصفّي أو أن تلغي التعھدات غير الضرورية من أجل
المشروعات ال ُمنجزة والتي ھي بموجب مقررات ،بغية إعادة األرصدة إلى االجتماع
الرابع والسبعين ،لمتابعة المقررات ) 7/70ب( ) (2و) (3و) 11/71ب(؛

)(3

إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تُعيد األرصدة من جميع المشروعات المغلقة ،إلى
االجتماع الرابع والسبعين؛ و

)(4

إلى يونيب والبنك الدولي إعادة جميع األرصدة غير الملتزم بھا إلى االجتماع الرابع
والسبعين.

)ج(

بأن تنظر فيما إذا كان يتوجب أن تحتجز مقابل التخصيص للمستقبل للوكاالت المنفذة ،مبلغ
األرصدة غير الملتزم بھا للمشروعات المنجزة قبل أكثر من سنة ،والتي لم تت ّم إعادتھا إلى االجتماع
الرابع والسبعين.

)ب(

خطط أعمال للفترة  2016-2014وتوافر التدفقات النقدية

تنظر الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5في تخطيط األعمال في ضوء الموافقات في االجتماع
الثاني والسبعين والطلبات إلى االجتماع الثالث والسبعين ،والتخصيصات في خطط أعمال الفترة -2014
 .2016وتعالج أوال ،المقررات المتخذة في االجتماع الحادي والسبعين فيما يتعلق بخطط األعمال للفترة
 ،2016-2014وتقدم قيمة األنشطة التي لم تقدم إلى االجتماع الثاني والسبعين أو االجتماع الثالث والسبعين،
ولكنھا أدرجت في خطط أعمال العام  ،2014وتحدد المشروعات المطلوبة لالمتثال .وتقدم معلومات عن
االلتزامات اآلجلة الموافق عليھا حتى اآلن استنادا إلى التقديمات إلى االجتماع الثالث والسبعين .وتشمل
الوثيقة أيضا تقييما لتوافر التدفقات النقدية يشير إلى مستوى اإليرادات الفعلية واإليرادات المتوقعة لفترة
الثالث سنوات .2014-2012
مسائل تُطرح للمعالجة:






كانت الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثالث والسبعين أقل من مخصصاتھا في خطط أعمال عام
 2014بمقدار  6 174 840دوالر أمريكي في عام  2014وبمقدار  8 894 664دوالر أمريكي
للفترة 2016-2014؛
مبلغ وقدره  29 162 373دوالر أمريكي في أنشطة لم تقدم أو قدمت ولكنھا سحبت بعد ذلك
باستثناء تلك األنشطة التي ال يتوقع تقديمھا في خطط األعمال في المستقبل؛
االلتزامات اآلجلة المدرجة في التحويل الذي لم يدفع بعد تبلغ  4 780 702دوالر أمريكي،
والخسائر بسبب آلية سعر الصرف الثابت والمساھمات المشكوك فيھا على النحو المقدر خالل فترة
السنوات الثالث  2014-2012تبلغ  7 416 529دوالر أمريكي و 4 747 673دوالر أمريكي،
على التوالي؛
سداد المساھمات المشكوك فيھا سابقا بمقدار  5 672 259دوالر أمريكي.

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

االحاطة علما بالتحديث بشأن تنفيذ خطة أعمال الفترة  2016-2014وتوافر التدفق النقدى )المقرر
)3/72ب(( على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Prp/ExCom/73/5؛

)ب(

وإضافة أنشطة خطة العمل لعام  2014التي لم تقدم في عام  2014إلى خطة العمل للفترة -2015
 ،2017والتي من المتوقع تقديمھا في عام  2015كما ھو مبين في المرفق األول ،وھذه األنشطة
التي قدمت ولكنھا سحبت ،كما ھو مبين في المرفق الثاني بالوثيقة
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 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5وكذلك تلك المشروعات المقدمة إلى االجتماع الثالث
والسبعين ولكن لم توافق عليھا اللجنة التنفيذية.
)ج(

التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

تتناول الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6التأخيرات في تقديم الشرائح التي كانت واجبة التقديم
في االجتماع الحالي وتقدم توصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:






لم يقدم  20نشاطا لديھا شرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة لـ16
بلدا كانت واجبة التقديم إلى االجتماع الثالث والسبعين؛
لم تحقق  11شريحة من الشرائح البالغ عددھا  20شريحة عتبة الصرف بنسبة  20في المائة؛
باإلضافة إلى ذلك ،كانت األسباب الرئيسية للتأخيرات أسباب تقنية ،وتغييرات في وحدة األوزون
الوطنية أو الحكومة ،وتأخير في تقديم تقرير التحقق ،والتوقيع على االتفاقات/وثائق المشروع،
وعدم وجود نظام للحصص ،والوكالة الرئيسية ،وطلب من الحكومة وعدم االستقرار في البلد؛
قدمت  10شرائح في ست بلدان ولكنھا سحبت بعد ذلك ألسباب تشمل ما يلي :عدم الصرف ،وتقدم
بطيء ،وغياب تقرير التحقق ،وإصدار خطابات تؤكد وجود نظام للتراخيص والتقديم؛
أشارت الوكاالت المنفذة المعنية إلى عدم وجود أو ال يحتمل وجود تأثيرات على االمتثال نتيجة
للتقديم المتأخر لھذه الشرائح.

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

)ب(

أن تحاط علما بما يلي:
تقديم

الشرائح

الوارد

في

الوثيقة

)(1

في
التأخيرات
عن
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6؛

)(2

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب االتفاقات المتعددة السنوات المقدمة
إلى األمانة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

)(3

أن  33نشاطا من مجموع  53نشاطا تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا ،قدمت في الوقت المناسب إلى االجتماع الثالث
والسبعين ،وأن  10من تلك الشرائح سحب بعد مناقشات مع األمانة؛

)(4

أن الوكاالت المنفذة المعنية قد أشارت إلى عدم وجود أو ال يحتمل وجود تأثيرات على
االمتثال نتيجة للتأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي كان من المقرر تقديمھا لالجتماع الثاني في عام  ،2014ولم تظھر أي إشارة على أيا
من ھذه البلدان في حالة عدم امتثال بتجميد عام  2013الستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون؛

تطلب إلى األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح للحكومات
الواردة في المرفق بھذه الوثيقة.
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.6

تنفيذ البرامج
)أ(

الرصد والتقييم
)(1

التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام 2014

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7عرضا عاما لتقارير إنجاز المشروعات في االتفاقات
المتعددة السنوات المستلمة حتى  10فبراير/شباط  2014والدروس المستفادة من الخبرة في تنفيذ
مشروعاتھا.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما ً بالتقرير المج ّمع إلنجاز المشروعات لعام  ،2014الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7بما في ذلك الجدول الزمني لتقديم تقارير إنجاز المشروعات
المستحقة والدروس المكتسبة؛

)ب(

أن تطلب من البنك الدولي:
)(1

أن يحقق مع حلول نھاية ديسمبر/كانون األول  2014وبالتعاون مع األمانة ،اتّساقا ً كامالً
للبيانات المبلغة في تقارير إنجاز المشروعات في الجرد وفي التقارير المرحلية السنوية؛

)(2

أن يوفّر لألمانة مع نھاية ديسمبر/كانون األول عام  ،2014المعلومات التي ما زالت
مفقودة في عدد من تقارير إنجاز المشروعات؛

)(3

أن يزيل مع نھاية ديسمبر/كانون األول  2014تأ ّخر تقارير إنجاز المشروعات بشأن
المشروعات المنجزة قبل نھاية 2006؛

)ج(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير إنجاز المشروعات المعلقة بالتوافق مع
مقر َّريھا  8/23و9/24؛ و

)د(

أن تدعو جميع المتداخلين في إعداد وتنفيذ المشروعات ،إلى األخذ باالعتبار الدروس المكتسبة
المستخلصة من تقارير إنجاز المشروعات ،في مجال إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.
)(2

دراسة نظرية حول تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرونية في قطاع
الرغاوي

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8تحليال للتقدم المحرز في إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي للمشروعات في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف .وتركز على التحديات المواجھة أثناء
تنفيذ المشروع وتقدم توصيات للمرحلة القادمة من التقييم.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في مالحظة الدراسة النظرية بشأن تقييم إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي الواردة في الوثيقة واستنتاجاتھا
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8
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)(3

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2015

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2015لنظر
اللجنة التنفيذية .وكانت أنشطة خطة عمل الرصد والتقييم قد تم اقتراحھا استنادا إلى المناقشات مع اللجنة
التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بالرصد والتقييم في االجتماعات السابقة؛ واستعراض التقارير المرحلية
للمشروعات الجارية وتقارير إنجاز المشروعات؛ وبشأن المناقشات مع الوكاالت المنفذة واألمانة.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على برنامج عمل
الرصد والتقييم المقترح لعام  2015بميزانية تبلغ  175 239 484دوالرا أمريكيا ،على النحو المبين في
الجدول  2في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9
)ب(

التقرير المرحلي حتى  31ديسمبر  /كانون األول 2013
)(1

تقرير مرحلي مجمع

تلخص الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10التقدم والمعلومات المالية عن تنفيذ المشروعات
واألنشطة التي يدعمھا الصندوق حتى  31ديسمبر/كانون األول  .2013ويتألف التقرير من ثالثة أجزاء
وثالثة مرافق .والقسم األول ھو موجز للتقدم المحرز في تنفيذ الصندوق بشكل عام؛ والجزء الثاني ھو
موجز لألنشطة حتى نھاية عام 2013؛ والقسم الثالث يحتوي على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق.
ويحتوي المرفق األول على بيانات تنفيذ المشروع حسب البلد .ويقدم المرفق الثاني معلومات عن تنفيذ خطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد .والمرفق الثالث ھو تحليل للبيانات من التقارير
المرحلية ،ويحتوي التذييل األول على مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،ويحتوي التذييل الثاني على
قائمة بالمشروعات المطلوب بشأنھا تقارير حالة إضافية.
مسائل تُطرح للمعالجة:






تراكم األرصدة للمشروعات مع الطريقة ×؛
تنفيذ التقارير المرحلية فيما بين الدورات وعمود المالحظات المراجعة؛
تنفيذ التقارير المرحلية بين الدورات وتقارير الحالة اإلضافية /التقارير بشأن التأخيرات في التنفيذ؛
المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طلب بشأنھا تقارير حالة إضافية؛
مراجعة تواريخ إنجاز المشروعات من جانب الوكاالت المنفذة بدون الموافقة المسبقة من اللجنة
التنفيذية.

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

مالحظة:
)(1

التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى  31ديسمبر/كانون األول 2013
على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛

)(2

مع التقدير ،الجھود التي بذلتھا الوكاالت المنفذة لإلبالغ عن أنشطة عام  2013وتقديم
أشكال إبالغ للتنفيذ السلس للمقرر )7/70ب()(1؛

)(3

أن الوكاالت المنفذة ستقدم تقارير إلى االجتماع الرابع والسبعين بشأن  15مشروعا يعانون
من تأخيرات في التنفيذ و  78موصى بتقديم بشأنھا تقارير إضافية عن الحالة على النحو
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الوارد في التذييلين األول
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛
)ب(

والثاني

من

المرفق

الثالث

بالوثيقة

النظر فيما إذا كان ينبغي السماح للوكاالت المنفذة بتنقيح تواريخ إنجاز المشروعات المقررة إلى ما
بعد التواريخ التي قررتھا اللجنة التنفيذية باستثناء للعراق واليمن التي توصي اللجنة التنفيذية
بتمديدھما بسبب الوضع السياسي واألمني داخل ھذين البلدين.
)(2

الوكاالت الثنائية

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11على موجز للتقدم المحرز في تنفيذ جميع األنشطة
الثنائية ومعلومات وتعليقات عن التقارير المرحلية الفردية بشأن األنشطة حتى  31ديسمبر/كانون األول
 2013المنفذة بموجب التعاون الثنائي بواسطة :أستراليا ،وكندا ،والجمھورية التشيكية ،وفرنسا ،وألمانيا،
وإسرائيل ،وإيطاليا ،واليابان وإسبانيا .ولم يستلم بعد تقرير مرحلي من سويسرا.
مسائل تُطرح للمعالجة:



التقارير المرحلية التي لم تقدم من سويسرا؛
المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ وتقارير الحالة.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحاط علما:
)(1

مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وكندا والجمھورية التشيكية،
وفرنسا ،وألمانيا ،واسرائيل ،وإيطاليا ،واليابان ،وأسبانيا الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11؛

)(2

أن أسبانيا سوف تبلغ االجتماع الرابع والسبعين عن مشروع يعاني من تأخيرات في التنفيذ
على النحو المبين في التذييل األول من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي المجمع
)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛

)ب(

أن تطلب من حكومة سويسرا أن تقدم تقريرھا المرحلي إلى االجتماع الرابع والسبعين؛

)ج(

أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الرابع والسبعين للرصد:
)(1

بشأن إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوتسوانا
) (BOT/PHA/60/PRP/14التي تنفذھا ألمانيا ،اإلجراءات التي اتخذتھا حكومة
بوتسوانا إلنشاء نظام للتراخيص بشأن الواردات والصادرات من المواد المستنفدة
لألوزون للتمكين من تقديم خطتھا المتعلقة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)(2

معدالت صرف األموال الموافق عليھا ،والتقدم في تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية لبروميد
الميثيل )الشريحة الثالثة( في المكسيك التي تنفذھا أسبانيا؛

)(3

معدالت صرف األموال الموافق عليھا ،والتقدم في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدين التاليين :أفغانستان التي تنفذھا ألمانيا ،وغانا التي
تنفذھا إيطاليا.
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)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12على موجز للتقرير المرحلية لتنفيذ أنشطة اليوئنديبي
حتى  31ديسمبر/كانون األول  2013وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن التقرير.
مسائل تُطرح للمعالجة:




التوقيع على االتفاق ومعدالت الصرف المتدنية لألموال الموافق عليھا لعدد من المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ؛
تقارير الحالة المطلوبة في االجتماع الثالث والسبعين لتقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين.

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

)ب(

مالحظة:
)(1

التقرير المرحلي لليوئنديبي في  31ديسمبر/كانون األول  2014على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12؛

)(2

أن اليوئنديبي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين بشأن مشروعين يواجھان
تأخيرات في التنفيذ كما ھو مبين في التذييل األول من الملحق الثالث من التقرير المرحلي
المجمع )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛

)(3

أن رصيد األموال المتراكمة والبالغ نحو  208 291دوالرا أمريكيا قد التزم به اليوئنديبي
ألنشطة خطط إدارة غازات التبريد الثالث في بروني دار السالم
) ،(BRU/REF/44/TAS/10وملديف ) ،(MDV/REF/38/TAS/05وسري النكا
)(SRL/REF/32/TAS/15؛

مطالبة اليوئنديبي بتقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الرابع والسبعين لرصد:
)(1

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات ومعدالت صرف األموال الموافق عليھا للمشروعات
التدليلية لإلدارة المتكاملة في القطاع الفرعي لتبريد المباني المركزية ،مع التركيز على
تطبيق تكنولوجيات موفرة للطاقة وخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية الستبدال أجھزة
البرازيل
في
الكلوروفلوروكربونية
بالمواد
العاملة
المباني
تبريد
) (BRA/REF/47/DEM/275وكولومبيا )(COL/REF/47/DEM/65؛

)(2

التوقيع على وثيقة المشروع/رسالة االتفاق ومعدالت صرف األموال الموافق عليھا لخطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بربادوس وبيرو وسانت كيتس ونيفيس،
ومعدالت صرف األموال الموافق عليھا في بليز ونيبال؛

)(3

تنفيذ األنشطة ومعدالت صرف األموال الموافق عليھا لمشروعي التعزيز المؤسسي في
البرازيل ) (BRA/SEV/66/INS/297وجورجيا ).(GEO/SEV/69/INS/34

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13على موجز للتقرير المرحلي للتنفيذ بالنسبة لليونيب
لألنشطة حتى  31ديسمبر/كانون األول  2013وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن التقرير.
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مسائل تُطرح للمعالجة:






التوقيع على االتفاق ومعدالت الصرف المتدنية لألموال الموافق عليھا لعدد من المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ؛
تقارير الحالة المطلوبة في االجتماع الثالث والسبعين لتقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين؛
بلدان بدون خطط موافق عليھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلورفلوروكربونية؛
تمديد مشروع للتعزيز المؤسسي.

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

)ب(

أن تحاط علما:
)(1

بالتقرير المرحلى لليونيب حتى  31ديسمبر/كانون األول  2013على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13؛

)(2

بأن اليونيب سيقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين عن حتى خمسة مشروعات ذات
تأخير في التنفيذ كما يبين التذييل األول بالمرفق الثالث من التقرير المرحلى المجمع
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛

أن تطلب إلى اليونيب أن يقدم تقارير حالة اضافية إلى االجتماع الرابع والسبعين لرصد:
)(1

معدالت صرف األموال الموافق عليھا التفاقات متعددة السنوات لبروميد الميثيل في تشيلي
وغواتيماال؛

)(2

معدالت صرف األموال الموافق عليھا لبيان االستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد
المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى
)(EUR/DES/69/DEM/13؛

)(3

تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا
) (MAU/PHA/55/PRP/20وجنوب السودان )(SSD/PHA/70/PRP/02؛

)(4

معدالت صرف األموال الموافق عليھا ألنشطة خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من عام مضى مع صرف أقل من نسبة  10في المائة:
باربادوس والدومينيكا والسلفادور وإريتريا وھايتى والكويت والفلبين وسورينام وأوغندا؛

)(5

معدالت توقيع االتفاق وصرف األموال الموافق عليھا ألنشطة خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا أكثر من عام مضى ذات صرف أقل من 10
في المائة :البحرين وغواتيماال والعراق وميانمار وبيرو وتركيا وفنزويال )الجمھورية
البوليفارية( واليمن؛

)(6

معدالت صرف األموال الموافق عليھا لمشروعات الدعم المؤسسي التالية :أنغوال
) (ANG/SEV/69/INS/11والبحرين ) (BAH/SEV/68/INS/25وبوتسوانا
) (BOT/SEV/68/INS/15وبرونى دار السالم )(BRU/SEV/67/INS/14
وجمھورية أفريقيا الوسطى ) (CAF/SEV/68/INS/23وجمھورية كوريا الشعبية
الديموقراطية ) (DRK/SEV/68/INS/57وإكوادور )(ECU/SEV/59/INS/43
وإريتريا ) (ERI/SEV/68/INS/12وفيجى ) (FIJ/SEV/67/INS/24والعراق
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وكينيا
) (IRQ/SEV/69/INS/18وجامايكا )(JAM/SEV/68/INS/31
) (KEN/SEV/69/INS/54والكويت ) (KUW/SEV/68/INS/22وليبيريا
) (LIR/SEV/69/INS/20وموريتانيا ) (MAU/SEV/57/INS/23والمغرب
) (MOR/SEV/59/INS/63وبيرو ) (PER/SEV/68/INS/45والعربية السعودية
) (SAU/SEV/67/INS/15وسيراليون ) (SIL/SEV/69/INS/26وتيمور–ليشتى
) (TLS/SEV/69/INS/10وفييت نام )(VIE/SEV/68/INS/60؛
)ج(

النظر ،بالنسبة للخطة الوطنية لإلزالة للعراق مع مشاكل التنفيذ نتيجة للوضع السياسيى واألمنى،
في تمديد تاريخ االنتھاء الموافق عليه في ديسمبر/كانون األول  2014إلى ديسمبر/كانون األول
.2015
)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14على موجز للتقرير المرحلي لليونيدو لألنشطة حتى
 31ديسمبر/كانون األول  2013وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن التقرير.
مسائل تُطرح للمعالجة:




معدالت الصرف المتدنية لألموال الموافق عليھا لعدد من المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ؛
تقارير الحالة المطلوبة في االجتماع الثالث والسبعين لتقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين.

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

)ب(

مالحظة:
)(1

التقرير المرحلي لليونيدو حتى  31ديسمبر/كانون األول  2013على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14؛

)(2

أن اليونيدو ستقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين بشأن ستة مشروعات مصنفة
بوصفھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ على النحو الوارد في التذييل األول من الملحق
الثالث بالتقرير المرحلي المجمع )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛

مطالبة اليونيدو بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الرابع والسبعين لرصد:
)(1

معدالت صرف األموال الموافق عليھا لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
في :الصين ) ،(CPR/DES/67/DEM/520ونيجيريا )(NIR/DES/67/DEM/133
ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى )(EUR/DES/69/DEM/14؛

)(2

معدالت صرف األموال الموافق عليھا للمشروع التدليلي في غرب آسيا لتشجيع استخدام
غازات التبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي لقطاع تكييف الھواء في البلدان ذات
درجات الحرارة المحيطة المرتفعة )(ASP/REF/69/DEM/57؛

)(3

معدالت صرف األموال الموافق عليھا لالتفاقات المتعددة السنوات من خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر من عام للجزائر ،والبحرين،
وإريتريا ،وإثيوبيا ،وإندونيسيا ،والعراق ،والكويت ،والصومال ،وجنوب أفريقيا ،وأوغندا،
واليمن؛
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)(4

معدالت صرف األموال الموافق عليھا لمشروعي التعزيز المؤسسي في قطر
) (QAT/SEV/59/INS/15وتونس ).(TUN/SEV/66/INS/53

)(6

البنك الدولي

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15على موجز للتقرير المرحلي لتنفيذ البنك الدولي
لألنشطة حتى  31ديسمبر/كانون األول  2013وتعليقات أمانة الصندوق وتوصيات بشأن التقرير.
مسائل تُطرح للمعالجة:




التوقيع على االتفاق ومعدالت الصرف المتدنية لألموال الموافق عليھا لعدد من المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ؛
تقارير الحالة المطلوبة في االجتماع الثالث والسبعين لتقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين.

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

)ب(

أن تحاط علما:
)(1

بالتقرير المرحلي المقدم من البنك الدولي حتى  31ديسمبر /كانون األول  2013على
النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15؛

)(2

بأن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع الرابع والسبعين عن أحد المشروعات الذي يعاني
من تأخيرات في التنفيذ والذي صنف بھذا الشكل في  2012على النحو المبين في التذييل
المجمع
المرحلي
بالتقرير
الثالث
بالمرفق
األول
)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛

أن تطلب إلى البنك الدولي أن تقديم تقارير حالة إضافية لالجتماع الرابع والسبعين لرصد:
)(1

معدالت الصرف من األموال الموافق عليھا للمشروع اإليضاحي العالمي بشأن تبريد
المباني ) (GLO/REF/47/DEM/268والتوقيع على اتفاق المنح للمكون األرجنتيني؛

)(2

التوقيع على اتفاق المنح بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
األرجنتين وتايلند؛

)(3

معدالت الصرف من األموال الموافق عليھا لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا واألردن؛

)ج(

أن تطلب إلى البنك الدولي واألمانة اإلبالغ عن تسوية االختالفات في إزالة مقدار  11,000طن
بقدرات استنفاد األوزون في قطاع االستھالك و 7,000طن بقدرات استنفاد األوزون في قطاع
االنتاج فيما بين حصر المشروعات الموافق عليھا والتقرير المرحلي للبنك الدولي.

)ج(

تقييم إنجاز خطط األعمال لعام 2013

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16تقييما لخطط أعمال الوكاالت المنفذة لعام 2013
باستخدام مؤشرات األداء المعتمدة في المقرر  ،93/41والترجيحات المراجعة المعتمدة في المقرر 51/47
لجميع الوكاالت ،واألھداف المعتمدة لخطط أعمال العام  2013من اللجنة التنفيذية )المقررات من 20/71
إلى  (23/71والتقارير المرحلية والمالية للوكاالت المقدمة إلى ھذا االجتماع .وتقدم الوثيقة أيضا تحليال
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لالتجاھات لكل من مؤشرات األداء التسعة المستخدمة في تقييمات السنوات السابقة ونتائج التقييم الكمي
ألداء الوكاالت المنفذة استنادا إلى المدخالت المستلمة من مسؤولي وحدات األوزون الوطنية .وتختتم
بمالحظات األمانة وتوصياتھا.
مسائل تُطرح للمعالجة:






أظھر التقييم الكمي أن جميع الوكاالت حققت أكثر من  85في المائة من أھدافھا؛
أشار تحليل االتجاه لتسعة مؤشرات أداء للمشروعات االستثمارية تحسينات في معظم المؤشرات
في عام  2013عن عام 2013؛
لم تحقق على نحو كبير أھداف صرف األموال للمشروعات غير االستثمارية؛
تلقى ثالثة وكاالت منفذة تقييمات كمية أقل من المرضية من وحدات األوزون الوطنية التي أوصى
بحوارات إضافية مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛
لم تقدم معلومات من ألمانيا في الوقت المناسب إلكمال الوثيقة للتصنيفات أقل من المرضي من
بلدين.

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

)ب(

)ج(

أن تحيط علما
)(1

بتقييم أداء الوكاالت المنفذة بالمقارنة مع خطط أعمالھا عام  ،2013كما ورد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16؛

)(2

مع التقدير لكون جميع الوكاالت المنفذة قد أعطت تقييما ً كميّا ً ألدائھا عام  ،2013تجاوز
نقطة  85من أصل سُلّم الـ 100؛

)(3

أن أداء تحليل االتجاه تحسّن عام  2013ع ّما كان عليه عام  ،2012باإلشارة إلى أن األداء
بالنسبة للمؤشرات مثل "مواد مستنفدة لألوزون ينبغي إزالتھا" ،و"مواد مستنفدة لألوزون
ُمزالة" ،و"انبعاثات صافية بسبب التأخيرات" ،و"أموال مصروفة لمشروعات غير
استثمارية" قد يحرز تحسنا ً بواسطة استھداف دقيق في المستقبل؛

أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة التالية أن تبلغ االجتماع الرابع والسبعين عن نقاشھا المنفتح والبنّاء
مع كل من وكاالت األوزون الوطنية المعنية ،على النحو التالي:
)(1

من يوئنديبي لتقديرات تقييم األداء النوعي من بليز بالنسبة لوضع بشأن مداخلة وحدة
األوزون الوطنية في اتخاذ القرارات ،والجمھورية الدومينيكية بالنسبة للخدمة التي يقدمھا
مكتب يوئنديبي القطري؛

)(2

من يونيب للتقديرات لتقييم األداء النوعي من أفغانستان بالنسبة للتشاور بشأن كيفية تسوية
آليات السياسة العامة؛ بشأن إعادة أموال إعداد المشروع غير المنفقة في غيانا؛ وبشأن
خيار ع ّدة األدوات لمعرّفات وتقنيي التبريد في سان تومي وبرينسيبي؛

)(3

من يونيدو لتقديرات تقييم األداء النوعي من مدغشقر بشأن العمليات اإلدارية؛ وبالنسبة
لمعايير التمويل والمقررات بشأن التنظيمات والتدريب في جنوب أفريقيا؛ و

أن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم مع حلول موعد االجتماع الرابع والسبعين استجابات حول
التقديرات المتعلقة بتقييم األداء النوعي بشأن افغانستان ودولة بوليفيا المتعددة القوميات.
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)د(

تقارير الحالة واالمتثال

تحتوي الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17و Add.1على تسعة أجزاء :والجزء األول ھو
حالة امتثال بلدان المادة  5التي تخضع لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال )المقررين )76/32ب(
و)6/67ج((؛ ويعالج الجزء الثاني بلدان المادة  5التي تخضع لمقررات األطراف بشأن االمتثال .ويحتوي
القسم الثالث على بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية بما في ذلك بيانات تحليل استھالك المواد المستنفدة
لألوزون حسب التوزيع القطاعي .ويتناول الجزء الرابع المشروعات التدليلية ذات الصلة
بالھيدروكلوروفلوروكربون .ويحتوي الجزء الخامس على تقرير المراجعة المالية إلنتاج الھالونات
والكلوروفلوروكربون والرغاوي وعامل التجھيز  ،2والمذيبات وقطاعات خدمة التبريد
بالكلوروفلوروكربون في الصين .ويقدم الجزء السادس معلومات عن الخطط الوطنية إلزالة المواد
الكلوروفلوروكربونية .ويتعلق الجزء السابع بمشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال .ويتناول الجزء
الثامن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا .ويتناول الجزء التاسع تعبئة الموارد .وتشتمل
المعلومات المدرجة في ھذه الوثيقة عادة على المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والمشروعات
التي طلبت بشأنھا تقارير حالة إضافية والتي تمت معالجتھا في التقرير المرحلي المجمع
).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10
مسائل تُطرح للمعالجة:
من األجزاء األول إلى الثالث:


أية تعليقات على المالحظات التالية:
لم تضع بوتسوانا وجنوب السودان نظم التراخيص لديھا ،وال يمكن لليونيدو أن تؤكد إنشاء
o
نظام التراخيص في ليبيا؛
لم يدرج العديد من البلدان تدابير الرقابة السريعة للھيدروكلوروفلوروكربون المتفق عليھا
o
في عام  2007في نظمھا للتراخيص والحصص؛
يبدو أن خمسة بلدان ھي في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة على
o
الھيدروكلوروفلوروكربون في عام  2013استنادا إلى بيانات المادة  8و/أو البيانات
القطرية المقدمة؛
يبدو أن بلدا لديه تضارب مع تدابير الرقابة لتجميد اإلنتاج للعام  2013استنادا إلى بيانات
o
المادة 7؛
قدم بلد واحد خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث
o
والسبعين )جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية( وستقدم خمسة بلدان )موريتانيا وجنوب
السودان( أو تعيد تقديم )بوتسوانا ،وليبيا ،والجمھورية العربية السورية( خططھا إلدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد االجتماع الثالث والسبعين؛
بالنسبة للبلدان التي قدمت بيانات العام  ،2013أبلغ  98بلدا عن نظم تراخيص عاملة؛
o
يتجاوز استھالك بروميد الميثيل في غواتيماال في عام  2014الحد األقصى من االستھالك
o
المسموح به بموجب االتفاق.



الحاجة إلى:
تقرير عن حالة نظام التراخيص لثالثة بلدان؛
o
تحديث لإلجراءات المتخذة إلدراج تدابير الرقابة السريعة للھيدروفلوروكربون المتفق
o
عليھا في عام  2007في نظم التراخيص في ثالثة بلدان؛
مساعدة بلدان المادة  5على معالجة االختالفات في البيانات بين بينانات المادة  7وبيانات
o
البرنامج القطري؛
تقرير عن مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال.
o
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بالنسبة للجزء الرابع :الشيء
بالنسبة للجزء الخامس:


معلومات إضافية مطلوبة.

بالنسبة لألجزاء من السادس إلى التاسع :ال شيء
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

بالنسبة لألجزاء من األول إلى الثالث – حالة االمتثال ،ومشاكل االمتثال وبيانات البرنامج القطري
)أ(

)ب(

النظر في اإلحاطة علما ً:
)(1

بالوثيقة المتعلقة بتقارير الحالة واالمتثال على النحو الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17؛

)(2

أن  93بلدا )من أصل  122بلد التي قدمت البيانات( ،قدمت بيانات  2013من خالل النظام
المعتمد على الويب ؛

النظر في مطالبة:
)(1

اليونيب تقديم تقرير عن إنشاء بوتسوانا وجمھورية جنوب السودان نظم تراخيص وتقديم
اليونيدو تقريرا عن نظام التراخيص في ليبيا وذلك بحلول انعقاد االجتماع الرابع
والسبعين؛

)(2

الوكاالت المنفذة المعنية تقديم تحديثا ،بحلول انعقاد االجتماع الرابع والسبعين ،بشأن
افجراءات التي اتخذتھا البلدان التالية إلدراج إجراءات الرصد ال ُمعجلة إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المتفق عليھا في عام  2007في نُظُم التراخيص في البلدان
التالية  :دومينيكا ،وقيرغيزستان ،وموريتانيا ؛ و

)(3

الوكاالت المنفذة المعنية تقديم المساعدة إلى بلدان المادة  5في معالجة التضاربات في
البيانات على النحو المشار إليه في الجدول  9من ھذه الوثيقة.

بالنسبة للجزء الرابع – مشروعات إيضاحية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
مشروع إيضاحي للتحول من ثاني أكسيد الكربون وتكنولوجيا فورمات الميثيل ذات الصلة بالنفخ في تصنيع رغوة
البوليسترين المسحوبة بالضغط
)أ(

أن تحاط علما بالتقرير النھائي عن المشروع اإليضاحي للتحويل من تكنولوجيا المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية /22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية142-ب إلى ثاني أكسيد
الكربون مع تكنولوجيا فورمات الميثيل ذات الصلة بالنفخ في تصنيع رغوة البوليسترين المسحوبة
بالضغط في شركة فاينينغر )نانجينغ( المحدودة لتكنولوجيا توفير الطاقة في الصين ،الذي قدمه
الوثيقة
في
والوارد
اإلنمائي،
المتحدة
األمم
برنامج
،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1

)ب(

وأن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة النظر في تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن ثاني
أكسيد الكربون وفورمات الميثيل بصفتھا تكنولوجيا ذات صلة بالنفخ في صناعة رغوة البوليسترين
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المسحوبة بالضغط ،جنبا إلى جنب مع معلومات عن البدائل األخرى ،عند مساعدة بلدان المادة 5
في إعداد المشروعات إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات رغوة البوليسترين
المسحوبة بالضغط.

مشروع إيضاحي لتكنولوجيا الھيدروكربون 290-في قطاع تكييف ھواء الغرف
)أ(

أن تحاط علما ً بالتقرير النھائي عن المشروع اإليضاحي للتحويل من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية 22-إلى البروبان في شركتي ميديا لتصنيع مكيفات ھواء الغرف
وقوانغدونغ ميزھي في الصين الذي قدمته اليونيدو الوارد في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1

)ب(

وأن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة مراعاة المعلومات الواردة في التقرير عند مساعدة بلدان
المادة  5في إعداد المشروعات إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 22-في قطاع تصنيع
أجھزة تكييف ھواء الغرف.

)ج(

وأن تطلب إلى اليونيدو مواصلة رصد المشروع اإليضاحي وتقديم تقرير عن تكاليف التشغيل
اإلضافية للضواغط وأجھزة تكييف الھواء القائمة على  HC-290إلى االجتماع الخامس والسبعين
كجزء من التقرير المرحلي لخطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.

مشروع إيضاحي لتكنولوجيا اإليزو -بارافين والسيلوكسين ) (KC-6في قطاع المذيبات
)أ(

أن تحاط علما ً بالتقرير النھائي عن المشروع اإليضاحي للتحويل من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية141-ب إلى تكنولوجيا اإليزو -برافين والسيلوكسان ) (KC-6في
شركة تشجيانغ كيندلي لألجھزة الطبية المحدودة في الصين المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛

)ب(

وأن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة مراعاة المعلومات الواردة في التقرير عند مساعدة بلدان
المادة  5في إعداد المشروعات إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية141-ب في تطبيقات
التنظيف الطبي في قطاع المذيبات.

مشروع إيضاحي بشأن الخيارات منخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البولي يوريثان
)أ(

أن تحاط علما ً بالتقرير المرحلي التكميلي عن تنفيذ المشروع اإليضاحي بشأن الخيارات منخفضة
التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البولي يوريثان المقدم من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛

)ب(

وأن تطلب إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم التقرير النھائي للمشروع اإليضاحي في
االجتماع الرابع والسبعين.

بالنسبة للجزء الخامس – تقارير المراجعة المالية للھالونات وإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية ،والرغوة ،وعومل
التصنيع  ،2والمذيبات وقطاعات خدمة التبريد بالمواد الكلوروفلوروكربونية في الصين
)أ(

أن تحاط علما ً ،مع التقدير ،بتقارير المراجعة المالية وخطط العمل والتقارير المرحلية المقدمة
إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات ورغوة البولي يوريثان ،وعامل التصنيع ،2
الوثيقة
في
الوارد
الصين،
في
والمذيبات
التبريد
خدمة
وقطاعي
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1
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)ب(

وتطلب إلى حكومة الصين والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية:
)(1

أن تقدم التقارير المرحلية السنوية وتقارير المراجعة ،والفوائد المستحقة أثناء تنفيذ إنتاج
المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات ورغوة البولي يوريثان ،وعامل التصنيع ،2
وقطاع خدمة التبريد ،والخطط القطاعية للمذيبات ،عندما يتم إنجاز جميع األنشطة ذات
الصلة المخطط إنجازھا في موعد ال يتعدى  31ديسمبر/كانون األول 2018؛

)(2

وأن تقدم تقارير إنجاز المشروع إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات ورغوة
البولي يوريثان ،وعامل التصنيع  ،2وقطاع خدمة التبريد ،والخطط القطاعية للمذيبات إلى
اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام .2019

بالنسبة للجزء السادس – الخطط الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
)أ(

أن تحاط علما ً بإعادة مبلغ وقدره  60 000دوالراً أمريكيا ً بحلول االجتماع الرابع والسبعين من
عنصر قطاع خدمات التبريد من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية إيران اإلسالمية الذي لم يحتسب في الخطة الوطنية
إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ) ،(IRA/PHA/63/TAS/200على أن يكون مفھوما أنه
سيتم تنفيذ األنشطة المماثلة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموارد
الحكومة الخاصة.

)ب(

أن تحاط علما ً بالتقرير المالي المدقق للخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية للفلبين
الوثيقة
في
الوارد
الفلبين
حكومة
عن
بالنيابة
اليونيب
من
المقدم
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛

)ج(

وتطالب اليونيب بإعادة رصيد قيمته  15 411دوالراً أمريكيا ً زائدا تكاليف دعم الوكالة في أقرب
وقت ممكن ،وفي موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والسبعين وفقا للمقرر ) 14/72د( )(1؛

)د(

وأن تحاط علما ً بأن اليونيب سيقدم تقرير إنجاز المشروع للمشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع
الرابع والسبعين كما ھو مطلوب بموجب المقرر ) 14/72د( ).(2

بالنسبة للجزء السابع – مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال المقدم من
الوثيقة
في
الوارد
غواتيماال
حكومة
عن
بالنيابة
اليونيدو
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛

)ب(

ومطالبة اليونيدو واليونيب بأن يقدما إلى االجتماع الرابع والسبعين :تقرير مرحلي؛ وتقرير عن أي
خطر محتمل لعدم االمتثال لعام .2015

بالنسبة للجزء الثامن – إدارة نفايات المواد المستنفذة لألوزون والتخلص منھا
التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إندونيسيا والفلبين
)أ(

اإلحاطة علما ً بالتقارير المقدمة من البنك الدولي عن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة
لألوزون إلندونيسيا والفلبين الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛
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)ب(

ومطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بمراعاة المعلومات الواردة في ھذه التقارير عند تقديم المشورة
لبلدان المادة  5بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا.

إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المقدم من اليونيدو عن الكميات الفعلية لنفايات المواد المستنفدة لألوزون
المجمعة حسب المادة للمشروع اإليضاحي لالستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة
لألوزون والتخلص منھا في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بما يتفق مع المقرر )19/69ب()(2
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛

)ب(

ومطالبة اليونيدو واليونيب بتقديم تقرير إنجاز المشروع عند االنتھاء من المشروع اإليضاحي
التجريبي ،في موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام .2016

بالنسبة للجزء التاسع – تعبئة الموارد

.7

)أ(

اإلحاطة علما بتقرير عن تعبئة الموارد من أجل الفوائد المناخية المشتركة المقدم من اليونيب،
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1؛

)ب(

وتشجيع البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة على استخدام
الدليل المقدم في التقرير عند طلب موارد إضافية من أجل الفوائد المناخية المشتركة خالل تنفيذ
المرحلة األولى والمراحل المستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

خطط أعمال الفترة 2017-2015
)أ(

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18تحليال لخطط األعمال التى قدمتھا الوكاالت الثنائية
والمنفذة إلى االجتماع الثالث والسبعين .وتتناول تخصيص الموارد ،وأنشطة المطلوبة لالمتثال واألنشطة
غير المطلوبة لالمتثال بما في ذلك الفرص لمشروع إيضاحي للبدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار
العالمى ،والمساعدات التقنية لدراسات الجدوى ،والتكاليف الموحدة وتقترح تسويات استنادا إلى المقررات
الحالية للجنة التنفيذية .وتتناول مسألة تجاوز بنود الميزانية مع خيارات إلجراء مزيد من التعديل في
الميزانية ،وقضايا السياسات في خطط أعمال الوكاالت ،وحاالت التداخالت المحتملة ،وأنشطة في خطط
أعمال عام  2014لم تقدم في عام  ،2014وكيفية معالجة أي آثار مالية لتجديد موارد الصندوق المتعدد
األطراف في الفترة  2017-2015على خطط أعمال الفترة .2017-2015
مسائل تُطرح للمعالجة:



البرمجة الزائدة لألنشطة للسنوات  2017-2015استنادا إلى الميزانية الحالية للفترة 2014-2012؛
ما إذا كانت:
تعدل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة استنادا إلى اإلرشادات المتعلقة
o
بتخطيط األعمال السابقة؛
تضيف مشروعات إيضاحي للبدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمى إلى
o
األعمال مع أية استثناءات مرتبطة بھذه األنشطة:
تقدم في عام 2015؛

لم يحدد بشأنھا أي بلد؛

لم تقدم قيمة لقدرات استنفاد األوزون و/أو؛
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لم تقدم بشأنھا خطاب تأييد لخطة األعمال؛

تطبق أحد الخيارات التالية لمزيد من تعديل خطط األعمال:
o
بالصيغة التي قدمت بھا )الخيار ) (1بدون تعديالت(؛

تعديالت تجريھا األمانة استنادا إلى المقررات السابقة للجنة التنفيذية )الخيار (2

)بدون مزيد من التعديالت(؛
التعديالت التناسبية حتى  450مليون دوالر أمريكي )الخيار (3؛

مع خفض بحد أقصى بنسبة  35في المائة استنادا إلى االلتزام )الخيار (4؛

مع خفض بحد أقصى بنسبة  35في المائة استنادا إلى أھلية التمويل )الخيار (5؛

مع مردودية التكاليف التي تحققت في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد

الھيدروكلوروفلوروكربونية )الخيار (6؛
تعدل حاالت التداخل المحتملة بين الوكاالت الثنائية والمنفذة؛
o
تضيف أنشطة االتفاقات المتعددة السنوات وأنشطة التعزيز المؤسسي في خطط أعمال عام
o
 2014التي لم يوافق عليھا أو التي لم تقدم إلى االجتماع الثالث والسبعين؛
الحاجة إلى إدراج المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا في
خطط األعمال في المستقبل؛
كيفية معالجة تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة  2017-2015فيما يتعلق بخطة أعمال
الفترة .2017-2015

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

)ب(

أن تحاط علما ً:
)(1

بخطة األعمال المجمعة للفترة  2015-2017للصندوق المتعدد األطراف التي ترد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18؛

)(2

بأن أي تعديالت مالية تنشأ عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث
سنوات  2017-2015سوف تعالج في وثيقة التخطيط المالي التي ستقدم إلى الجتماع
والرابع السبعين؛

أن تقرر ما إذا كانت:
)(1

تعدل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة؛

)(2

أن تواصل تعديل خطة األعمال خالل المناقشات التي تجريھا اللجنة التنفيذية و/أو خالل
تقديم خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثنائية والمنفذة من خالل:
أ.

إضافة األنشطة الخاصة باالتفاق المتعدد السنوات والتعزيز المؤسسي من خطط
األعمال لعام  2014التي لم تقدم لالجتماع الثالث والسبعين أو يوافق عليھا إلى
خطط العمل لعام  2015على النحو المبين في التوصية ذات الصلة الواردة في
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5بشأن البند )5ب( من جدول
األعمال المتعلق بخطط أعمال الفترة  2016-2014وتوافر التدفقات النقدية؛

ب.

إضافة تلك المشروعات اإليضاحية الخاصة بالبدائل التي تنخفض فيھا القدرة على
االحترار العالمي والمساعدات التقنية لدراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق
المبينة في الجدول  3من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18على
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أساس الفھم بأن المستويات القصوى للتمويل المبينة في المقرر )40/72ب( و)ج(
ستطبق على التقديمات إلى االجتماع الرابع والسبعين إالّ أنه إلزالة تلك األنشطة:

ج.

.1

لتقديمھا في عام 2016؛

.2

التي لم يشر فيھا إلى أي بلد؛

.3

التي لم يقدم فيھا أي قيمة لقدرات استنفاد األوزون و/أو؛

.4

التي لم يقدم بشأنھا أي رسالة موافقة على خطة األعمال؛

تطبيق الخيار ] [6-1على النحو الوارد في الجدول  5من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18

)ج(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج أنشطة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تدرج في خطط األعمال الخاصة بكينيا؛

)د(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تقدم تقريرا خالل االجتماع الرابع والسبعين عن
تسوية حاالت التداخل التي حددت في الفقرة  28من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18؛

)ھ(

أن توافق على خطة األعمال المجمعة للفترة  2017-2015للصندوق المتعدد األطراف على النحو
الذي عدلتھا به األمانة ]واللجنة التنفيذية[ ،مع اإلشارة إلى أن الموافقة ال تعني الموافقة على
المشروعات المحددة فيھا أو مستويات التمويل أو حجم التخفيضات.

)ب(

خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة
)(1

الوكاالت الثنائية

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19خطط أعمال الوكاالت الثنائية المقدمة إلى االجتماع
الثالث والسبعين .وقدمت حكومات ألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا خطط أعمال للسنوات .2017-2015
مسائل تُطرح للمعالجة:


التعديالت المقترحة من األمانة ما زال سينتج عنھا احتمال أن تتجاوز ألمانيا مساھماتھا للفترة
 2017-2015بنسبة  20في المائة استنادا إلى مساھماتھا للفترة .2014-2012

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في اإلحاطة علما بما يلي:
)أ(

خطط أعمال الوكاالت الثنائية المقدمة من ألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا للفترة  2017-2015على
النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19؛

)ب(

أنه ينبغي إعادة النظر في خطة أعمال ألمانيا للفترة  2017-2015في ضوء تخصيص النشاط
الثنائي في التخطيط المالي للسنوات الثالث .2017-2015

)(2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20على موجز لألنشطة المخططة لليوئنديبي إلزالة
المواد المستنفدة لألوزون للفترة  2017-2015وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس
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المقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية .وتحتوي أيضا على قضايا السياسات التي أثارھا اليوئنديبي
ومؤشرات أداء خطة أعمال اليوئنديبي وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:




مسألتان تتعلقان بالسياسة العامة بشأن النفقات المتعلقة بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمنشآت ذات مستويات منخفضة الستھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية والحاجة إلى االنتھاء من المبادئ التوجيھية إلعداد المرحلة الثانية
لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
تعديل أحد مؤشرات األداء.

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

أن تحاط علما بخطة أعمال اليوئنديبي للفترة  2017-2015على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20؛

)ب(

أن توافق على مؤشرات األداء ليوئنديبي كما أُدرجت في الجدول  5من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20في حين أنھا تحدد ھدفا قدره  37نشاطا
للمشروعات/األنشطة الموافق عليھا للمشروعات اإلفرادية ،و  75إلتمام المشروعات ألنشطة
الدراسة بشأن تخطيط بدائل المواد المستنفدة لألوزون لنيجيريا بمبلغ  128 400دوالراً أمريكيا ً من
خطة أعمال العام .2013

)(3

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21على موجز لألنشطة المخططة لليونيب إلزالة المواد
المستنفدة لألوزون للفترة  2017-2015وأثر 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:




المرحلة الثانية اإلضافية الممكنة ألنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي
لم تدرج في خطة األعمال؛
األنشطة المشار إليھا في خطة أعمال اليونيدو لليونيب للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي
لم تدرج في خطة أعمال اليونيب؛
تعديالت على مؤشرات األداء.

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

أن تحاط علما ً بخطة عمل اليونيب للفترة  2017-2015على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21؛

)ب(

وما إذا كانت ستضيف األنشطة المشار إليھا في خطة عمل اليونيدو للمرحلة الثانية من خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض إلى خطة عمل
اليونيب؛
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)ج(

الموافق ة عل ى مؤش رات األداء لليوني ب عل ى النح و المب ين ف ي الج دولين  4و  5م ن الوثيق ة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21مع تحديد ھدف قدره  67طنا من ق درات اس تنفاد األوزون
إلزالة المواد المستنفدة لألوزون للشرائح ،و  99إلنجاز المشروع لألنشطة.

)(4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22على موجز لألنشطة المخططة لليونيدو إلزالة المواد
المستنفدة لألوزون للفترة  2017-2015وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس المقررات
الصادرة عن اللجنة التنفيذية .وتحتوي أيضا على مسائل السياسات التي أثارھا اليونيدو ،ومؤشرات أداء
خطة عمل اليونيدو وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:




ما إذا كان تمويل مشروعات إيضاحية بشأن بدائل لبروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن
من الممكن اضافته إلى خطة أعمال اليونيدو؛
أنشطة إعداد المشروع للتبريد القطاعي التي سحبت من االجتماع الثالث والسبعين؛
تعديالت على مؤشرات األداء.

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

أن تحاط علما ً بخطة عمل اليونيدو للفترة  2017-2015على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22؛

)ب(

ما إذا كان:
)(1

يجب إعادة مشروعات التدليل إلى وضعھا السابق لتجنّب التحويل غير المقصود لبروميد
الميثيل من االستخدام غير المراقب إلى االستخدام المراقب في خطة أعمال الصندوق
المتعدد األطراف للفترة 2017-2015؛

)(2

إضافة أنشطة إعداد المشروع لمشروعات التبريد القطاعي؛ و

)ج(

الموافقة على مؤشرات األداء ليونيدو على النحو الوارد في الجدول  5من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22مع تحديد عدد  18للشرائح الموافق عليھا ،و 45
للمشروعات/األنشطة الموافق عليھا للمشروعات اإلفرادية ،و  423.8إلزالة المواد المستنفدة
لألوزون للشرائح.

)(5

البنك الدولي:

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23على موجز لألنشطة المخططة للبنك الدولي إلزالة
المواد المستنفدة لألوزون للفترة  2017-2015وأثر التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق على أساس
المقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية .وتحتوي أيضا على مسائل السياسات التي أثارھا البنك الدولي،
ومؤشرات أداء خطة أعمال البنك الدولي وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:


المسائل المتعلقة بالسياسة العامة بشأن الحاجة إلى تمويل إغالق المصانع مزدوجة االستخدام إلنتاج
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والوقت بين التمويل واإلزالة في خطط األعمال واإلزالة
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الفعلية؛ واالستھالك المؤھل للمرحلة
الھيدروكلوروفلوروكربونية في خطط األعمال؛
تعديل أحد مؤشرات األداء.

الثانية

من

خطط

إدارة

إزالة

المواد

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

.8

)أ(

أن تحاط علما بخطة عمل البنك الدولي للفترة  2017-2015على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23؛

)ب(

الموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول  4في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23مع تحديد ھدف لخمسة مشروعات/أنشطة معتمدة
للمشروعات اإلفرادية ،و  3,224,3إلزالة المواد المستنفدة لألوزون للشرائح ،و  13إلنجاز
المشروعات لألنشطة.

مقترحات المشروعات
)أ(

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

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/24على تحليل لعدد من المشروعات واألنشطة المقدمة
من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الثالث والسبعين؛ والمسائل المحددة أثناء عملية استعراض
المشروع؛ والمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا؛ والمشروعات االستثمارية للنظر
اإلفردي .وتبلغ الوثيقة أيضا اللجنة عن استعراض طلبات تحديد التعزيز المؤسسي وطلبات تمويل إعداد
المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع
الثالث والسبعين ،متابعة للمقرر  17/72بشأن التعديل التحديثي لمعدات التبريد الحالية إلى غازات تبريد قابلة
لالشتعال وصرف األموال المرتبطة بالشرائح الموافق عليھا في االجتماع الثاني والسبعين إلى حيث تقدم
تقرير تحقق .وترد المشروعات االستثمارية الموصى بالنظر اإلفرادي فيھا في قائمة في البند )8و( من
جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة:


تقديم المرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما تكون المرحلة
األولى ما زالت جارية.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية عليھا
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية عليھا عند مستويات
التمويل المشار إليھا في المرفق ] [..بالتقرير النھائي ،وكذلك مع شروط أو أحكام واردة في وثائق
إعداد المشروع المطابقة والشروط المرفقة بالمشروعات من جانب اللجنة التنفيذية؛ واإلحاطة علما
باالتفاقات بين حكومة غابون وحكومة ليسوتو واللجنة التنفيذية تم تحديثھا على أساس خط األساس
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المجدد لالمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنه بالنسبة للسودان ينبغي أن يعكس التغير
في تكاليف الدعم نظرا لنظام التكاليف اإلدارية الجديد*؛
)ب(

أن تقرر أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،تشمل الموافقة الشمولية
الموافقة على المالحظات التي سترسل إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق ] [..بالتقرير
النھائي.

تقديم المرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما تكون المرحلة األولى
ما زالت جارية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تحاط علما بمشروع االتفاق المعد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الوثيقة
في
الوارد
النحو
على
للمكسيك
الھيدروكلوروفلوروكربونية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43؛

)ب(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة استخدام االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك كمرجع للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مع مالحظة أن االتفاق تم إعداده قبل االنتھاء من المناقشات الجارية
حول معايير التمويل إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية
وكذلك عتبة الصرف بنسبة  20في المائة؛

)ج(

أن تطلب إلى األمانة أن تستعرض االتفاق العام بمجرد االنتھاء من المناقشات بشأن معايير التمويل
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية وعتبة الصرف بنسبة
 20في المائة.

)ب(

التعاون الثنائي

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/25نظرة عامة لطلبات الوكاالت الثنائية وما إذا كانت
مؤھلة لموافقة اللجنة التنفيذية في ضوء مستوى الحد األقصى للتعاون الثنائي المتاح لعام  .2014وتشير إلى
وثائق االجتماعات ذات الصلة التي تشمل مناقشة عن طلبات الوكاالت الثنائية وتحتوي على توصيات بشأن
سنة التعيين للتعاون الثنائي.
مسائل تُطرح للمعالجة:


الموافقة أو عدم الموافقة على طلب لعناصر حكومة ألمانيا إلعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية/إزالة األنشطة االستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وقطاع الخدمة وتمكين برنامج
يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛



الموافقة أو عدم الموافقة على طلب لعناصر حكومة اليابان إلعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة وتمكين برنامج يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

*
سيتم تعديل االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ليعكس ھدفا
مختلفا لالستھالك لعام  2018إذا تمت الموافقة على المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك في االجتماع الثالث
والسبعين.
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طلبات ألمانيا تتجاوز الحد األقصى البالغ  20في المائة من المساھمات الثنائية لفترة السنوات الثالث
.2014-2012

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

الموافقة على عناصر طلب حكومة ألمانيا إلعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية  /األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية( لقطاع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط بمستوى تمويل قدره 72 000دوالرا
أمريكيا .،زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة  9 360دوالرا أمريكيا ،وقطاع الخدمات وبرنامج التمكين
بمستوى تمويل قدره  57 000دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة  7 410دوالرا
أمريكيا لحكومة ألمانيا؛

)ب(

الموافقة على طلب حكومة اليابان لعنصر إعداد المشروع لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( لقطاع الخدمات وبرنامج التمكين بمستوى تمويل
قدره  35 000دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة  4 550دوالرا أمريكيا لحكومة
اليابان؛

)ج(

مطالبة أمين الخزينة بمعادلة تكاليف المشروع الثنائي المعتمدة في االجتماع الثالث والسبعين على
النحو التالي:

)ج(

)(1

 50 835دوالرا أمريكيا )شامال رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية للفترة
 2014-2012ومبلغا وقدره  XXدوالر أمريكي ليتم معادلته مقابل مساھمة ألمانيا الثنائية
للفترة 2017-2015؛

)(2

 XXدوالر أمريكي )شامال رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة إيطاليا الثنائية لعام
2014؛ و

)(3

 XXدوالر أمريكي )شامال رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة اليابان الثنائية لعام
.2014

تعديالت على برامج العمل لعام :2014
)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26على  15نشاطا قدمھا اليوئنديبي لــ 11بلدا بما فيھا
ستة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي ،وستة طلبات إلعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وثالث طلبات للمساعدة التقنية .وأوصي بالموافقة الشمولية على 12
نشاطا من ھذه األنشطة في إطار البند )8أ( من جدول األعمال .وأوصي بالنظر اإلنفرادي في طلب إلعداد
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الستراتيجية شاملة ،وخطط قطاعية
لقطاع التبريد الصناعي والتجاري وقطاع المذيبات للصين.
مسائل تُطرح للمعالجة:


الموافقة أو عدم الموافقة على الطلبات إلعداد مشروع خطط قطاعية لالستراتيجية الشاملة وقطاع
التبريد الصناعي والتجاري وقطاع المذيبات للصين المتعلقة بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
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اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على طلب اليوئنديبي إلعداد
مشروع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/أنشطة استثمارية إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( للصين على النحو التالي :االستراتيجية الشاملة عند مستوى
التمويل البالغ  289 750دوالرا أمريكيا ،زايدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  20 283دوالرا أمريكيا؛ وقطاع
التبريد الصناعي والتداري عند مستوى التمويل البالغ  399 000دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة
البالغة  27 930دوالرا أمريكيا؛ وقطاع المذيبات عند مستوى التمويل البالغ  374 220دوالرا أمريكيا،
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  26 195دوالرا أمريكيا.
)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/27على  40نشاطا قدمھا اليونيب لــ 39بلدا بما فيھا 21
طلبا لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي ،و 10طلبات إلعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتسعة طلبات للمساعدة التقنية .وأوصي بالموافقة الشمولية على  39نشاطا من
ھذه األنشطة في إطار البند )8أ( من جدول األعمال .وأوصي بالنظر اإلنفرادي في طلب إلعداد المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة في الصين.
مسائل تُطرح للمعالجة:


الموافقة أو عدم الموافقة على الطلبات إلعداد مشروع قطاع الخدمة وبرنامج تمكيني يتعلق
بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على طلب اليونيب إلعداد مشروع
لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/أنشطة استثمارية إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( لقطاع الخدمة واألنشطة التمكينية األخرى للصين عند مستوى
التمويل البالغ  305 500دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  39 715دوالرا أمريكيا.
)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

تحتوي الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28و Corr.1على  20نشاطا قدمتھا اليونيدو لــ13
بلدا بما فيھا ثالثة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي ،و 15طلبا إلعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وطلبين للمساعدة التقنية .وأوصي بالموافقة الشمولية على  18طلبا
في إطار البند )8أ( من جدول األعمال .وأوصي بالنظر اإلنفرادي في طلب إلعداد المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وقطاع تكييف
ھواء الغرف في الصين.
مسائل تُطرح للمعالجة:


الموافقة أو عدم الموافقة على طلبات إعداد مشروع لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
وقطاع تكييف ھواء الغرف في الصين.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على الطلب لعناصر اليونيدو
إلعداد مشروع لألنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )المرحلة الثانية(
لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط عند مستوى التمويل البالغ  308 050دوالرا أمريكيا ،زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغة  21 564دوالرا أمريكيا؛ وقطاع تكييف ھواء الغرف عند مستوى التمويل البالغ
 385 550دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  26 999دوالرا أمريكيا.
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)(4

البنك الدولي

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/29على  5أنشطة قدمھا البنك الدولي لــثالثة بلدان بما
فيھا طلبا لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ،و 4طلبات إلعداد المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأوصي بالموافقة الشمولية على طلبين في إطار البند )8أ( من جدول األعمال.
وأوصي بالنظر اإلنفرادي في طلب إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البوليوريثان ومشروع إلعداد المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 الموافقة أو عدم الموافقة على طلبات إعداد مشروع لقطاع رغاوي البوليوريثان ومشروع إلعداد
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على طلبات البنك الدولي إلعداد
مشروعات بالنسبة لما يلي:
)أ(

أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( لقطاع رغاوي
البوليوريثان للصين عند مستوى التمويل البالغ  412 500دوالراً أمريكيا ً ،زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  28 875دوالراً أمريكيا ً؛

)ب(

إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين عند
مستوى التمويل  349 360دوالراً أمريكيا ً ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 24 455
دوالراً أمريكيا ً.

)د(

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب لعام 2015

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30على برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب
لعام  .2015ويشتمل التقديم التقرير المرحلي لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام  ،2014وتخصصات
الميزانية في عام  ،2013وموجز لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام  2015وتعليقات األمانة وتوصياتھا.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:
)أ(

)ب(

الموافقة على ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال لعام  2015بمبلغ  9 459 000دوالر
أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  8في المائة ،والبالغة  756 720دوالراً أمريكيا ً على النحو
الوارد في المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30؛
الطلب من اليونيب عند تقديمه مستقبال لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال أن يواصل:
)(1

تقديم معلومات تفصيلية حول األنشطة التي سوف تستخدم فيھا األموال العامة؛

)(2

تمديد تحديد أولويات التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال حتى
يستوعب األولويات المتغيرة؛وتقديم تفاصيل حول إعادة تخصيص الموارد في الميزانية
بموجب المقررين  24/47و26/50
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)(3
)ھ(

اإلبالغ عن مستويات وظائف الموظفين الحالية وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغيرات تطرأ
عليھا ،خصوصا فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية.

تكاليف الوحدة األساسية لعام  2015لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31على معلومات عن التكاليف اإلدارية الفعلية للفترة
 2013-2007والتكاليف التقديرية لعام  2014والميزانيات المعتمد المرتبطة بھا .وتحتوي أيضا على طلبات
لتكاليف الوحدة األساسية المقترحة لعام  2015وتقييم لمدى توافر الموارد للتكاليف اإلدارية الكلية في عام
 2015أن يغطي النفقات المتوقعة لعام .2015
مسائل تُطرح للمعالجة:


الطلبات للموافقة على تكاليف الوحدة األساسية ليوئنديبي واليونيدو مع زيادة بنسبة  0.7في المائة،
تمشيا مع المقرر  ،15/67على ميزانية العام  ،2014والبنك الدولي عند نفس مستوى الطلب لعام
 2015على النحو الموافق عليه لعام .2014

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

اإلحاطة علما ً:
)(1

بالتقرير المتعلق بتكاليف الوحدة األساسية لعام  2015لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك
الدولي ،على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31؛

)(2

مع التقدير أن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان مرة أخرى يقل عن مستواه المدرج
في الميزانية وأنه سوف يعيد األرصدة غير المستخدمة؛

)ب(

ما إذا كان يوافق على ميزانيات الوحدة األساسية المطلوبة لليوئنديبي بمبلغ  2 026 529دوالر
أمريكي ،ولليونيدو بمبلغ  2 026 529دوالر أمريكي ،وللبنك الدولي بمبلغ  1 725 000دوالر
أمريكي؛

)و(

المشروعات االستثمارية

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24على قائمة بالمشروعات للنظر فيھا على أساس
إنفرادي )انظر الجدول أدناه( .وقد أوصي بالموافقة الشمولية على  13شريحة لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعين إلزالة بروميد الميثيل 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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التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون
مشروع تدليل تجريبي بشأن إدارة نفايات يونيدو
لبنان
المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا

وثيقة
اللجنة
التنفيذية

القضية

المشروع

البلد

الوكالة

41/73

تم تسوية جميع المسائل التقنية والمتعلقة
بالتكاليف ،بالنسبة للنظر على نحو
إفرادي تمشيا مع المقرر 19/58

قطاع إنتاج بروميد الميثيل
خطة قطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيل يونيدو
الصين
)المرحلة الرابعة(

35/73

استخدام األموال إلجراء دراسة في
قطاع استھالك بروميد الميثيل فضال
عن أموال للتسجيل التي ال تعتبر
تكاليف إضافية

37/73

عدم االمتثال ألھداف عام 2013
المواد
وإنتاج
الستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
جمھورية كوريا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو يونيدو/يونيب
كربونية
الشعبية
المرحلة األولى  -الشريحة األولى
الديمقراطية

عقوبات مجلس األمن في األمم المتحدة
وسائل صرف األموال والرصد
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو يونيدو/ألمانيا/إيطاليا/
المكسيك
يونيب
كربونية
المرحلة الثانية  -الشريحة األولى
طلب شريحة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو اليابان/يوئنديبي/يوني 35/73
الصين
يونيدو/البنك
ب/
كربونية
الدولي
المرحلة األولى  -الشريحة الرابعة
44/73
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو يونيب/يونيدو
موزامبيق
كربونية
المرحلة األولى  -الشريحة الثانية
43/73

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
أكثر من  5ماليين دوالرات أمريكية
لم يوصى بتمويل لقطاع الخدمة
تغير خط األساس

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة أو عدم الموافقة على
كل مشروع من المشروعات المذكورة في الجدول أعاله على أساس المعلومات المقدمة في وثيقة مقترح
المشروع ذات الصلة وتعليقات األمانة ،وأية معلومات تقدمھا األمانة أو الوكاالت المنفذة الثنائية و/أو المنفذة
في االجتماع.
.9

استعراض بشأن نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث ) 2017-2015المقرر (45/71
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51على استعراض لنظام التكاليف اإلدارية على النحو
المطلوب في المقرر )45/71ب( .وتصف الوثيقة تشغيل نظام التكاليف اإلدارية المعتمد في اجتماعھا السابع
والستين لفترة السنوات الثالث  2014-2012فيما يتعلق بالوحدة األساسية ،والتكاليف اإلدارية األخرى
والتكاليف اإلدارية األخرى ليونيب بما في ذلك برنامج المساعدة على االمتثال .وتقدم الوثيقة مقارنة بين نظم
التكاليف اإلدارية واألثر على متوسط التكاليف اإلدارية التاريخية على النحو الذي تقييمھا تاريخيا مع
تقييمات بديلة استنادا إلى المصروفات مقابل تسليم المشروع والمدفوعات على أساس المصروفات مقابل
عدد من المشروعات قيد التنفيذ .وتنظر الوثيقة كذلك في التكاليف اإلدارية التي تستخدم المنھجية التي أعدت
بموجب تقييم مستقل سابق للتكاليف اإلدارية أجراه برايس ووتر ھاوس كوبرز والمنھجية التي اقترحھا
اليونيب لحساب التكاليف اإلدارية في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال .وتقدم الوثيقة أيضا خيارات
الستعراض التكاليف اإلدارية في آخر اجتماع لعام .2017
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مسائل تُطرح للمعالجة:




الزيادة في المتوسط التاريخي للتكاليف اإلدارية للفترة  2014-2012بموجب السيناريوھات البديلة
التي قد ينتج عنھا تخفيض إذا كانت المشروعات في خطة األعمال قد قدمت في عام 2014؛
ما إذا كان سيتم اإلبقاء على نظام التكاليف اإلدارية المعتمد في االجتماع الحادي والسبعين لفترة
الثالث سنوات 2017-2015؛
ما إذا كان ينبغي أن تقوم األمانة أو استشاري مستقل أو شركة محاسبة استشارية بإجراء
االستعراض القادم لنظام التكاليف اإلدارية.

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

.10

)أ(

أن تحاط علما ً بالوثيقة الخاصة باستعراض نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث -2015
) 2017المقرر  (45/71على النحو المقدم في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51؛

)ب(

أن تطلب إلى األمانة ،بالتعاون مع الوكاالت المنفذة ،أن تدرس تقديم تقرير بشأن تكاليف الوحدة
األساسية والتكاليف اإلدارية واحتمال تغيير شكل التقرير ،وذلك في ورقة تقدم إلى االجتماع الرابع
والسبعين ،كي يطبق في عمليات االستعراض السنوية القادمة لتلك التكاليف؛

)ج(

إذا ما كانت ستستمر في تطبيق نظام التكاليف اإلدارية الحالي للوكاالت الثنائية والمنفذة خالل فترة
السنوات الثالث 2017-2015؛

)د(

أن تطلب استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل الوحدة األساسية في آخر اجتماع
للفترة  2017-2015وفقا ألحد الخيارات الواردة في الفقرة  15من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51

صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )المقرر (38/72
تتناول الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52المعلومات التي قدمتھا الوكاالت المنفذة فيما يتعلق
بمزايا ومساوئ كل من الخيارات مع مراعاة العوامل المحددة للمشروعات الخاضعة لمسؤولية الوكاالت
لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين حسب المقرر .38/72
مسائل تُطرح للمعالجة:



الحاجة إلى أن تقوم الوكاالت المنفذة برصد صرف األموال خالل المرحلة األولى؛
الحاجة إلى وصف لطريقة الصرف المتعلقة بالمراحل األساسية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

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

أن تحاط علما ً:
)(1

)ب(

بالتقرير عن صرف أموال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين
)المقرر  (38/72على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52؛

وتطلب إلى الوكاالت المنفذة:
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.11

)(1

مواصلة رصد صرف األموال المعتمدة خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

)(2

وأن تدرج ،في وقت تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية ،طرق الصرف المتفق
عليھا مع حكومة الصين جنبا إلى جنب مع اإلنجازات المحددة من أجل السماح بصرف
األموال لحكومة الصين عند اقتراب االحتياج إليھا.

مشروع معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني )المقرر (39/72
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53على تحليل للمعلومات اإلضافية المقدمة من أعضاء
اللجنة التنفيذية عمال بالمقرر  .39/72وتشمل أيضا تحليال آخر للمعلومات على النحو الذي طلبه أعضاء
اللجنة التنفيذية ،ومالحظات األمانة لكل جانب من معايير التمويل .وتختتم الوثيقة بمشروع معايير لتمويل
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المحدثة بمعلومات إضافية مقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة:
 معايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتماد مشروع منقح لمعايير تمويل إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53

.12

تقرير حول استعمال مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ )المقرر (23/69
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54تقريرا عن التقدم المحرز والخبرة المكتسبة في
تطبيق مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ على تقديمات المشروعات ونتيجة
استعراض مستقل.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

تحيط علما بتقرير األمانة عن الصيغة الكاملة لمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر
على المناخ )المقرر  (23/69الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54؛

)ب(

وأن تحيط علما بأن األمانة ستواصل حساب التأثير الذي تحدثه المشاريع االستثمارية في قطاعي
تصنيع معدات التبريد وأجھزة تكييف الھواء على المناخ باستعمال نموذج مؤشر الصندوق المتعدد
األطراف المتعلق باألثر على المناخ ،وتطبيق المنھجيات الوارد وصفھا في الفقرة  14من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54بالنسبة للمشاريع االستثمارية في جميع قطاعات التصنيع
األخرى.
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.13

تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف
)أ(

الحسابات النھائية لعام 2013

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55تقريرا عن حسابات الوكاالت المنفذة للعام .2013
وتقدم أيضا معلومات عن نتائج المراجعة التي أجراھا مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة لفترة السنتين
المنتھية في  31ديسمبر/كانون األول .2013
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تالحظ:
)(1

البيانات المالية الختامية للصندوق المتعدد األطراف كما في  31ديسمبر/كانون األول
 2013الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55؛

)(2

وأن اليونيب استلم تقرير مجلس مراجعي األمم المتحدة للفترة المالية لمدة عامين المنتھية
في  31ديسمبر/كانون األول  ،2013وأنه لم تكن ھناك مسائل رئيسية ذات صلة
بالصندوق المتعدد األطراف؛

)(3

وأنه يتم عرض مسألة تحويل أمين الخزينة لألموال إلى الوكاالت المنفذة والمعلومات عن
معيار اليونيب الواسع النطاق بشأن السلف النقدية وعتبة الصرف بنسبة  20في المائة
لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتظھر بوضوح العالقة بين
المسألتين ،مع المزيد من المعلومات عن المعايير المستخدمة لموضع األموال لضمان تقليل
المخاطر ورفع الفائدة المستحقة إلى أقصى حد المطلوبة بموجب المقرر ) 42/72ب( )(2
و ) ،(3في تقرير عن الصندوق المتعدد األطراف بشأن مسائل تحويل األموال إلى
الوكاالت المنفذة ،وفائض األموال ،وأرباح الفوائد واالستثمارات واالستخدام الفعال
للموارد ).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57

)ب(

وأن تطلب إلى أمين الخزينة أن يسجل في حسابات عام  2014للصندوق المتعدد األطراف
االختالفات بين الحسابات المالية المؤقتة لعام  2013للوكاالت المنفذة والحسابات الختامية لعام
 2013كما ھو مبين في الجدولين  1و 2الواردين في الوثيقة
.UNEP/OzL.UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55

)ب(

تسوية الحسابات لعام 2013

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56تسويات للمعلومات من حسابات العام  2013مع
تقرير مرحلي عن البيانات المالية للوكاالت المنفذة للعام  2013في تقاريرھا المرحلية والتقارير المالية حتى
 31ديسمبر/كانون األول  2013وقائمة األمانة لقاعدة بيانات المشروعات الموافق عليھا .وتقدم أيضا
توصيات األمانة.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
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)أ(

اإلحاطة علما بتسوية حسابات
،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56

)ب(

ومطالبة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعديل تكاليف الدعم المعتمدة في تقريره المرحلي بقيمة
 144دوالراً أمريكيا ً،

)ج(

وأن تطلب إلى أمين الخزينة:

)د(

)ھـ(

عام

،2013

على

النحو

الوارد

في

الوثيقة

)(1

حجب مبلغ  205 719دوالراً أمريكيا ً من تحويالته المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي الذي يمثل إيرادات فوائد الدخل اإلضافية التي أبلغ عنھا برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في بيانه المالي المؤقت ولكنه لم يرد في بيانه المالي الختامي ،وتوضيح ھذا المبلغ
بصفته تعديل للسنة السابقة في حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2014؛

)(2

وتسجيل انخفاض النفقات البالغ  157 470دوالراُ أمريكيا ً بين بيانات برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي المالية المؤقتة والختامية في عام 2014؛

)(3

وحجب مبلغ  17 064دوالراُ أمريكيا ُ من تحويالته المستقبلية إلى اليونيدو الذي يمثل
إيرادات فوائد الدخل اإلضافية التي أبلغ عنھا اليونيدو في بياناته المالية المؤقتة ولكنه لم
يرد في بياناته المالية الختامية ،وتوضيح ھذا المبلغ بصفته تعديل للسنة السابقة في حسابات
اليونيدو لعام 2014؛

وأن تالحظ  2013بنود التسوية المعلقة على النحو التالي:
)(1

 16دوالراُ أمريكيا ُ في الدخل و 57دوالراُ أمريكيا ُ في النفقات بين التقرير المرحلي
لليونيدو والحسابات الختامية؛

)(2

و 322 396دوالراُ أمريكيا ُ في الدخل و 1 578دوالراُ أمريكيا ُ في النفقات بين التقرير
المرحلي لليونيب والحسابات الختامية؛

)(3

و 8دوالرات أمريكية في الدخل بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحسابات الختامية؛

ومالحظة بنود التسوية المعلقة على النحو التالي:
)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمشروعات غير المحددة بمبالغ  68 300دوالراُ أمريكيا ُ
و 29 054دوالراُ أمريكيا ُ؛

)(2

البنك الدولي لتنفيذ المشروعات التالية مع الوكاالت الثنائية األخرى عند االقتضاء:
أ.

أعادت حكومة الفلبين مبلغا وقدره  28 434دوالراُ أمريكيا ُ الذي يمثل الرصيد
الغير موثق لحساب المواد المستنفدة لألوزون الخاص ،وھو بند جديد؛

ب.

ومشروع المبردات لتايلند ) (THA/REF/26/INV/104بمبلغ 1 198 946
دوالر أمريكي؛

ج.

واليابان الثنائية ) (THA/PHA/68/TAS/158بمبلغ  342 350دوالراُ
أمريكيا ُ ،وھو بند جديد؛
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)ج(

د.

والسويد الثنائية ) (THA/HAL/29/TAS/120بمبلغ  225 985دوالرا ُ
أمريكيا ُ؛

ھ.

والواليات المتحدة األمريكية الثنائية ) (CPR/PRO/44/INV/425بمبلغ
 5 375 000دوالر أمريكي؛

و.

والواليات المتحدة األمريكية الثنائية ) (CPR/PRO/47/INV/439بمبلغ
 5 375 000دوالر أمريكي.

التحويالت النقدية من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة )المقرر  42/72ب  2و (3

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57تقرير أمين الخزانة عمال للمقرر  .42/72وتحتوي
الوثيقة على معلومات أساسية تاريخية :مناقشات لالتفاقات ذات الصلة؛ وتراكم الفائض؛ ومميزات وعيوب
التحويل الكلي أو الجزئي لألموال إلى الوكاالت المنفذة؛ والمعيار على نطاق اليونيب بشأن السلفيات النقدية
وعتبة الصرف بنسبة  20في المائة للشرائح؛ وسياسات االستثمار في الوكاالت المنفذة؛ واستعراض لمكاسب
الفوائد؛ وتوصيات.
مسائل تُطرح للمعالجة:





متوسط رصيد فائض الصندوق كان 1:2؛
العالقة بين عتبة الصرف بنسبة  20في المائة ومعيار اليونيب واسع النطاق للسلف النقدية؛
مميزات وعيوب التحويل الجزئي لألموال بدال من اآللية الحالية للتحويل الكلي لألموال مقدما قبل
الموافقة؛
استعراض أي تغير في آلية تحويل األموال بعد فترة تجربة دامت سنتين.

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

مالحظة تقرير عمليات تحويالت األموال من أمين الخزينة إلى الوكاالت المنفذة )المقرر 42/72
)ب( ) (2و ) ((3الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57؛

)ب(

ومدح وتشجيع األمانة على مواصلة السعي الدؤوب من أجل ضمان انتشار جميع التدابير الممكنة
لكفاءة استخدام أموال الصندوق المتعدد األطراف في جميع األوقات ألن ھذا يساھم كثيرا في تعظيم
إنجازات الصندوق المتعدد األطراف؛

)ج(

واستعراض مميزات وعيوب إما تحويل األموال كاملة إلى الوكاالت المنفذة لالعتمادات الممنوحة
لھا أو التحويل الجزئي لألموال إلى الوكاالت المنفذة على أساس احتياجاتھا الدورية وتقرر الخيار
الذي تريده للمضي قدما به؛

)د(

والنظر ،في حال اتخاذ اللجنة التنفيذية قرار للمضي قدما في التحويل الجزئي لألموال ألنه يخدم
مصالح الصندوق المتعدد األطراف بشكل أفضل ،في إدخاله لفترة مبدئية مدتھا سنتين ،وفي نھايتھا
سيتم إجراء تقييم لجدواه؛

)ھ(

وذكر أن إيرادات الفوائد ھي نتاج إجراءات الوكاالت المنفذة في إدارتھا لموارد الصندوق المتعدد
األطراف وأن المكاسب العالية قد تحدث خالل الوقت الذي تكون فيه إيرادات االستثمار العالمي
جيدة؛
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.14

)و(

ومالحظة عدم وجود عالقة تقاربية بين عتبة الصرف بنسبة  20في المائة لشرائح خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوجيه معيار اليونيب واسع النطاق للسلف النقدية باستثناء النية
الكامنة وراء كل ما يھدف إلى إدارة الموارد بحكمة لتنفيذ المشروعات .ولكن يستھدف توجيه
اليونيب بالتحديد أنشطة مشروعات وكاالت التنفيذ وليس للوكاالت المنفذة التي تدير حافظة
للمشروعات؛

)ز(

ومالحظة أنه على الرغم من وجود أوقات أخرى شھد فيھا الصندوق المتعدد األطراف نسب عالية
بقيمة  1 :3وما فوق ،من رصيد فائض األموال المتعلق بالنفقات في السنة ،بلغ متوسط ھذه النسبة
نحو  1 :2للكثير من السنوات.

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا للسنوات  2014و 2015و 2016وميزانيتھا المقترحة لعام
2017
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58على الميزانيات الموافق عليھا ألمانة الصندوق
للسنوات  2014و 2015و 2016والميزانية المقترحة لعام  2017المقدمة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعھا
الثالث والسبعين .وتحتوي الوثيقة على تحويل أموال متوقع بين بنود الميزانية لميزانية العام  2014الموافق
عليھا؛ والميزانية المقترحة لعام 2017؛ وميزانية اجتماعات اللجنة التنفيذية؛ وتوصيات.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء.
اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

.15

)أ(

اإلحاطة علما بالميزانيات الموافق عليھا لألعوام  2014و  2015و  2016والمقترحة لعام 2017
ألمانة الصندوق الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58؛

)ب(

الترخيص لألمانة بإعادة تخصيص مبلغ  118 750دوالر أمريكي من ميزانية عام  2014الموافق
عليھا من بنود الميزانية  1200و  1600و  3301إلى بنود الميزانية  1333و  1334و  3302كما
ورد في الجدول  2الستيعاب التكاليف اإلضافية لعقد االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية في
باريس ،مالحظة أن النقل المقترح فيما بين بنود الميزانية ھو أعلى من حد  20في المائة؛

)ج(

الموافقة على التكاليف المقترحة للموظفين والتشغيل لميزانية عام  2017بمبلغ إجمالى
 7 190 229دوالر أمريكي على أساس سيناريو اجتماعين في السنة.

استعراض عمل اللجنة التنفيذية )المقرر  23/70د((
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59النتائج الرئيسية الستعراض األمانة لتجربة عقد
اجتماعين في السنة في عام  .2014ويستند التحليل إلى الخبرة في االجتماع األول لعام ) 2014االجتماع
الثاني والسبعين( والتحضيرات لالجتماع األخير في عام ) 2014االجتماع الثالث والسبعين( وتحتوي على
التعليقات المستلمة من الوكاالت المنفذة في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت المنعقد في سبتمبر/أيلول
.2014
مسائل تُطرح للمعالجة:


ما إذا كانت ستستمر في عقد اجتماعين للجنة التنفيذية في عام  2015وما بعده مع الشروط
المنصوص عليھا في التوصية.

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

مالحظة استعراض عمل اللجنة التنفيذية الذي أعد عمال بالمقرر )23/70د( الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59؛

)ب(

الموافقة على مواصلة عقد اجتماعين للجنة التنفيذية ابتداء من عام  2015فصاعدا ،ويفضل أن
يكون ذلك في منتصف يونيه/حزيران لالجتماع األول ،وأوائل ديسمبر/كانون األول لالجتماع
األخير ،وذلك تمشيا مع المقرر  23/70المعدل على النحو التالي
)(1

ستقدم خطة عمل الصندوق المتعدد األطراف لمدة الثالث سنوات إلى االجتماع األخير من
السنة؛

)(2

ستقدم وثيقة بعنوان "بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال" إلى االجتماعين األول
واألخير من السنة؛

)(3

فيما يتعلق بالتقارير المرحلية والمالية؛

)(4

.16

أ-

سيطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية
إلى األمانة بحلول  15أبريل/نيسان من كل سنة؛

ب-

ستنظر اللجنة التنفيذية في التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية ذات
الصلة للوكاالت الثنائية والمنفذة في االجتماع األول من السنة؛

ستوافق اللجنة التنفيذية على تشكيل الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج في موعد أقصاه 6
أسابيع قبل االجتماع األول من السنة عن طريق تبادل الرسائل بين الرئيس وأعضاء اللجنة
التنفيذية؛

)ج(

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم مقترحات المشروعات قبل المواعيد النھائية المحددة كلما
أمكن من أجل تيسير استعراضھا في الوقت المناسب من قبل األمانة؛

)د(

استعراض سيناريو عقد اجتماعين في السنة الجتماعات اللجنة التنفيذية في االجتماع األول للجنة
التنفيذية في عام 2017؛

الموجه إلى االجتماع السادس والعشرين
مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
ّ
لألطراف في بروتوكول مونتريال
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/60على مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع
السادس والعشرين لألطراف ،وتلخص أكثر المقررات أھمية التي اتخذتھا اللجنة في اجتماعيھا الحادي
والسبعين والثاني والسبعين.
مسائل تُطرح للمعالجة:


حيث أن فترة اإلبالغ تشمل أيضا االجتماع الثالث والسبعين ،سيحتاج األمر إلى تحديث التقرير
مباشرة بعد أن يتم االمنھاء من إعداد تقرير االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.

اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية :بعد النظر في مشروع التقرير ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في الترخيص
لألمانة أن تنتھي من إعداد التقرير في ضوء المناقشات التي دارت والمقررات المتخذة في االجتماع الثالث
والسبعين للجنة التنفيذية ،فضال عن أي تعليقات أدلى بھا أعضاء اللجنة التنفيذية عن ھذا البند.
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.17

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
ستصدر الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/61خالل االجتماع الثالث والسبعين وستقدم تقريرا عن
اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش ھذا االجتماع .وستحتوي الوثيقة على
بحث الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت؛ ومشروع مقرر للمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومعلومات متبقية من التقرير المرحلي لعام  2013والخطة السنوية لعام 2014
لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين؛ وتقرير التحقق لعمليات إنتاج
الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 2013؛ وإضافة لخطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين؛ وشكل لتقديم خطط التنفيذ السنوية وتقارير المشروعات بشأن خطة
إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

.18

مسائل أخرى
إذا تم االتفاق على إدراج أية مسائل موضوعية في البند )2أ( من جدول األعمال ،سيتم النظر فيھا في إطار
ھذا البند من جدول األعمال.

.19

اعتماد التقرير
سيكون معروضا أمام اللجنة مشروع تقرير االجتماع الثالث والسبعين للنظر فيه واعتماده.

.20

اختتام االجتماع
من المتوقّع أن يختتم االجتماع يوم الخميس 13 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2014
-----
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