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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
    بروتوكـول مونتريــال لتنفيـــذ

  االجتمــــــاع الخامس والسبعون
 2015نوفمبر/ تشرين ثاني  20 -16مونتريال، 

 
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

 افتتاح الدورة .1

 مالحظات افتتاحية لرئيس اللجنة التنفيذية

 المسائل التنظيمية .2

 إقرار جدول األعمال )أ (

جدول األعمال المؤقت لالجتماع الخامس والسبعين تتضمن  L.Pro/ExCom/75/1UNEP/Ozالوثيقة 
  للجنة التنفيذية.

 الشىءالقضايا التي ستعالج: 

في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في  قد ترغب الجنة التنفيذية
  العامة. وإذا اقتضى األمر حسب تعديله شفھيا في الجلسة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1الوثيقة 

 تنظيم العمل )ب (

 يقترح الرئيس على االجتماع العام تنظيم العمل

 أنشطة األمانة .3

تعرض تقريرا عن أنشطة األمانة بعد االجتماع الرابع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2الوثيقة 
  والسبعين للجنة التنفيذية.
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 الشىءالقضايا التي ستعالج: 

ألمانة الواردة في الوثيقة في اإلحاطة بأنشطة ا قد ترغب الجنة التنفيذية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2.  

 حالة المساھمات والمصروفات .4

تقدم معلومات عن حالة الصندوق حسب تسجيلھا لدى اليونيب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/3الوثيقة 
دوالرا أمريكيا بعد األخذ  89,641,816ويبلغ رصيد األموال مقدار  2015أكتوبر/ تشرين األول  15حتى 

 1,245,943بمبلغ  2014ي االعتبار جميع األموال الموافق عليھا وإعادة الوفورات من ميزانية األمانة في ف
  دوالرا أمريكيا.

 الشىءالقضايا التي ستعالج: 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن تحاط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والصرف، ومعلومات عن أذونات  )أ (

ف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية أسعار الصرف الثابتة خالل فترة الثالث سنوات الصر
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/3على النحو الوارد في الوثيقة  2017-  2015

أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أسرع  )ب (
 فرصة ممكنة؛

بالغ االجتماع السادس والسبعين عن المعلومات المسترجعة التي وصلت من أن تطلب من األمانة إ )ج (
 (ب).3/74البلدان التي عليھا مساھمات مستحقة لفترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر كمتابعة للمقر 

 حالة الموارد والتخطيط .5

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد )أ (

يات المالية المبينة بواسطة الوكاالت الثنائية موجزا للتسو UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4تقدم الوثيقة 
والمنفذة بحسب موافقة األمانة. وتأخذ في الوثيقة في االعتبار التغيير في المصطلحات الناشىء عن متطلبات 

 2014محاسبة القطاع العام حيث يجري وضع "األموال الملتزم بھا" على أنھا "التزامات وتعھدات" لعام 
  عد ذلك.ولكن التزامات لما ب

 القضايا التي سوف تعالج

  للموافقات في االجتماع الخامس  2015أكتوبر/ تشرين األول  13ال تتوافر موارد كافية اعتبارا من
 والسبعين.

  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 أن تحاط علما بمايلي: )أ (

التقرير عن األرصدة والموارد المتوافرة الوارد في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4؛ 
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أن المستوى الصافي لألموال التي تعاد إلى االجتماع الخامس والسبعين من جانب الوكاالت  )2(
) دوالرات أمريكية 4,804دوالرات أمريكية الذي تضمن إعادته ( 274,509المنفذة بمبلغ 

 176,513دوالر أمريكيا من اليوئنديبي، وإعادة  89زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ 
دوالرا أمريكيا من اليونيب،  85البالغة ا أمريكيا زائدا  تكاليف دعم الوكالة دوالر

دوالرا أمريكيا من  256دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  21,864و
دوالرا أمريكيا  5,617دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  74,889اليونيدو و

 من البنك الدولي؛

ن المستوى الصافي لألموال التي يجري إعادتھا لالجتماع الخامس والسبعين من الوكاالت أ )3(
 74,213دوالرا أمريكيا يتضمن  83,218الثنائية نقدا مقابل المشروعات المستكملة بلغ 

دوالرا أمريكيا من حكومة إيطاليا،  8,755دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالرا أمريكيا من   29دوالرا امريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة   221ومبلغ 

 حكومة أسبانيا، وأن أمين الخزانة سوف يتابع تحصيل ھذه األموال؛

دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف دعم الوكالة عن ستة  97,790إن لدى اليونيب رصيد بمبلغ  )4(
 مشروعات استكملت خالل عامين سابقين؛

حكومة فرنسا أرصدة عن مشروع واحد وأربعة مشروعات استكملت خالل  أن لدى )5(
دوالرا أمريكيا مع استبعاد تكاليف الدعم التي سوف تعوض  378,985العامين السابقين، 

 من خالل المشروعات الثنائية التي يوافق عليھا في المستقبل لحكومة فرنسا؛

دوالرا أمريكيا في  1,794تكمل تبلغ أن لدى حكومة ألمانيا أرصدة مقابل مشروع واحد مس )6(
شكل أرصدة حرة مع استبعاد تكاليف دعم الوكالة التي سوف تعوض من المشروعات 

 .الثنائية الموافق عليھا في المستقبل لحكومة ألمانيا

 أن يطلب من:        )ب (

يد الوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا مشروعات استكملت خالل العامين السابقين أن تع )1(
 األرصدة لالجتماع الخامس والسبعين؛

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تسدد أو تلغي االلتزامات غير الضرورية للمشروعات  )2(
المستكملة والمشروعات المستكملة "بمقتضى مقررات" من اللجنة التنفيذية إلعادة 

 األرصدة لالجتماع الخامس والسبعين؛

 أن توافق على مايلي:       )ج (

ح بدائل المواد المستنفدة لألوزون بالمستوى الوطني للمشروعات لجمھورية تحويل مس )1(
) من NIR/SEV/74/TAS/142) ونيجيريا (MOL/SEV/74/TAS/32مولدوفا (

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  20,000اليونيب إلى اليوئنديبي بمبلغ 
 5,850تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي زائدا 65,000دوالر أمريكي و 1,800

 دوالرا أمريكيا؛

تحويل مسح بدائل المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات على المستوى الوطني لناميبيا  )2(
)NAM/SEV/74/TAS/22) وزمبابوي (ZIM/SEV/74/TAS/50 من اليونيب (

لوكالة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم ا 70,000إلى حكومة ألمانيا بمبلغ قدره 
 دوالر أمريكي لكل مشروع. 9,100
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دوالر أمريكي من تكاليف دعم الوكالة لالجتماع  3,400أن تحاط علما بأن اليونيب سوف يعيد   )د (
الخامس والسبعين يمثل الفرق في تكاليف دعم الوكالة بين اليونيب واليوئنديبي في تحويالت 

 ).1ج(المشروعات المشار إليھا في الفقرة الفرعية (

 2017- 2015تحديث بشأن تنفيذ خطة أعمال        )ب (

تخطيط األعمال في ضوء الموافقات   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 and Add.1تعالج الوثيقتان 
خالل االجتماع الرابع والسبعين، والتقديمات لالجتماع الخامس والسبعين، والمخصصات في خطط أعمال 

رات التي اتخذت خالل االجتماعين الثالث والسبعين والرابع والسبعين . وتتناول المقر2017 – 2015الفترة 
إألّ أنھا  2015،وتعرض قيمة األنشطة التي لم تقدم في 2017 – 2015فيما يتعلق بخطط أعمال الفترة 

، وتتضمن خيارات لضمان استخدام الميزانية الكاملة لفترة الثالث سنوات 2015أدرجت في خطة أعمال 
  ، وتقدم توصيات للنظر. تقييم الضميمة االلتزامات المسبقة التي التزم بھا حتى اآلن.2017 – 2015

 القضايا التي سوف تعالج

  الموافقات خالل االجتماع الرابع والسبعين والطلبات المقدمة لالجتماع الخامس والسبعين تتجاوز
لتي تعزى بدرجة مليون دوالر أمريكي وا 23في خطة األعمال بمبلغ  2015مخصصاتھا لعام 

كبيرة إلى تقديم الشريحة األخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين 
 مليون دوالر أمريكي شاملة تكاليف الدعم؛ 25.3التي قدرت بمبلغ 

  للمرحلة األولى  2015مليون دوالر أمريكي يتعلق بأنشطة خطة األعامل في  28.5لم يقدم مبلغ
 ة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات اإلعداد؛والمرحل

  بالكامل بما في ذلك الحاجة  2017 – 2015خيارات لضمان استخدام ميزانية فترة الثالث سنوات
إلى التخطيط الدقيق لتوقيت وقيمة الشرائح في المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد 

وروفلوروكربونية لتجنب التأخر في التقديمات وتقديم خطط عمل منقحة للتمكين من الھيدروكل
الشرائح المتعددة لنفس االجتماع والتمكين من تقديم الشرائح في وقت مبكر نتيجة للسنة األخيرة من 

 .2017 – 2015فترة الثالت سنوات 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 أن تحاط علما بمايلي: )أ (

الواردة في الوثيقة  2017 – 2015ديث الخاص بتنفيذ خطط األعمال للفترة التح )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5؛ 

لم تقدم لالجتماع  2015دوالرا أمريكيا في خطة أعمال  28,467,046أن أنشطة بمبلغ  )2(
الخامس والسبعين ولكن ھذه األنشطة أدرجت في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة 

 ؛2016لعام 

فيما يتعلق باإلجراءات الرامية الى تحقيق االستخدام الكامل لميزانية فترة الثالث سنوات إعماال  )ب (
 .XXVI/10للمقرر 

أن تشجع الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تخطط بعناية توقيت وقيمة الشرائح في  )1(
االتفاقات المتعددة السنوات للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد 

 يدروكلوروفلوروكربونية لخفض التمويل المحتمل من التقديمات المتأخرة؛الھ
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التي لديھا شرائح متعددة لنفس االجتماع  5أن تحاط علما بأنه قد طلب من بلدان المادة  )2(
نتيجة للتأخيرات الكبيرة في التنفيذ، أن تقدم خطط عمل معدلة تأخذ في االعتبار 

 مخصصات الشرائح المستحقة؛

يما إذا كانت الشرائح التي كان من المقرر تقديمھا لالجتماع األخير من فترة أن تنظر ف )3(
الثالث سنوات يمكن تقديمھا خالل االجتماع األول من العام األخير من فترة الثالث سنوات 

خالل االجتماع األول من  2017 – 2016في سياق نظرھا للتدفقات النقدية لميزانية 
 (د).3/74المقرر على النحو المتوقع في  2016

 التأخيرات في تقديم الشرائح )ج (

اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة إعماال للمقررات المتعلقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6تقدم الوثيقة 
بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت خالل االجتماع الرابع والسبعين، وتحليل لكل شريحة من الشرائح 

الخامس والسبعين، واألسباب التي أدت إلى أن تسحب الشرائح التي قدمت  التي لم تقدم لالجتماع
  بعد ذلك. 75  لالجتماع

 القضايا التي ستعالج

  أربعة وعشرون نشاطا بشرائح في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد
لسبعين لكنھا بلدا كان من المقرر أن تقدم لالجتماع الخامس وا 17الھيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 

 لم تقدم؛

  في المائة وإن كان لدى جميع  20لم تحقق الحد األقصى لإلنفاق البالغ  24تسع من الشرائح البالغة
 ھذه الشرائح أسباب أخرى للتأخر في التقديم؛

  تشمل أسباب التأخير: عدم تقديم تقارير التحقق المطلوبة، والتغييرات في وحدات األوزون الوطنية
وفاء بطلب نظام الحصص، عدم االستقرار األمني والسياسي، وتقديم التقارير المرحلية العجز عن ال

 والمالية، وتوقيع االتفاقات، وكفاية األموال من الشرائح السابقة، وقضايا المنشئات؛

  قدمت خمس شرائح من بلدين تم سحبھا بعد ذلك ألسباب تشمل: عدم حدوث تقدم كاف واإلنفاق من
 ق عليھا، والتباينات في البيانات والحاجة إلى تقارير التحقق؛الشرائح المواف

  لم تحدث تأثيرات أو ربما أي تأثيرات على االمتثال نتيجة لتأخر تقديم ھذه الشرائح المبينة بواسطة
 وكاالت التنفيذ المعنية.

  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 أن تحاط علما بمايلي: )أ (

الشرائح الواردة في الوثيقة تقرير التأخيرات في تقديم  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب االتفاقات المتعددة السنوات مقدمة من  )2(
 اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  79نشاطا من عدد  56أن  )3(
ونية قدم قدمت في موعد مناسب لالجتماع الخامس والبعين الھيدروكلوروفلوروكرب

 وسحبت خمس شرائح بعد مناقشات مع األمانة؛
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أشارت الوكاالت المنفذة المعنية أنه اليوجد أي تأثير، أو غير محتمل أن يكون ھناك تأثير  )4(
على االمتثال نتيجة للتأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد 

وأنه ال  2015وكربونية المقرر تقديمھا خالل االجتماع الثاني من عام الھيدروكلوروفلور
توجد أي إشارة الى أن أحد من ھذه البلدان في حالة عدم امتثال بتجميد استھالك 

 2013الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 

 أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات الخاصة بالتأخر في تقديم الشرائح لحكومات )ب (
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6البلدان المدرجة في المرفق األول بالوثيقة 

 تنفيذ البرنامج .6

 الرصد والتقييم )أ (

 2015التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام  )1(

عرضا عاما للنتائج المبلغة في تقارير إنجاز مشروعات   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7تقدم الوثيقة 
. 2015سبتمبر/ أيلول  11قارير إنجاز المشروعات الفردية المتلقاة حتى االتفاقات المتعددة السنوات وت

وتجمع الوثيقة تقارير إنجاز المشروعات ووثائق تقارير إنجاز المشروعات المتعددة السنوات المقدمة في 
 االجتماعات السابقة وتقدم لكل اجتماع للجنة التنفيذية.

 القضايا التي ستعالج:

 طلبات تغيير المشروعات 
 نموذج تغيير المشروعات فى خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

ً بالتقارير المجّمعة إلنجاز المشروعات لعام  )أ ( ة في الوثيقة واردال 2015تحيط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7؛  

س والسبعين متأخرات تقارير إنجاز سادجتماع الالمنفذة على أن تقدم إلى االالثنائية وتحّث الوكاالت  )ب (
 3في الجدولين  على النحو الواردالمشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات اإلفرادية 

، وإذا كانت تقارير إنجاز UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7الوثيقة على التوالي من  ،7و
  ؛لتقديمھا مع جدول زمني لالمشروعات لم تُقّدم بعد، إعطاء األسباب لعدم تقديم

تحث الوكاالت المنفذة المتعاونة على استكمال الجزء الخاص بھا في تقارير إنجاز المشروعات  )ج (
  للسماح للوكالة المنفذة الرئيسية أن تقدمھا وفقا للجدول الزمني؛

تدعو جميع المشتركين في إعداد وتنفيذ مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات  )د (
فرادية أن يأخذوا في الحسبان الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ اإل

  المشروعات في المستقبل؛

توافق على النموذج لتقرير إنجاز المشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )ه (
  على النحو الوارد في المرفق الثالث بالوثيقة الحالية؛

ب إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن تطور التطبيق الذي سيسمح باستعراض الدروس تطل )و (
المستفادة الواردة في جميع تقارير إنجاز المشروعات التي نظرت فيھا اللجنة التنفيذية وأن ترفع 

  تقريرا عن ذلك إلى االجتماع السادس والسبعين.
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 )6/74ت (المقرر تقرير قاعدة بيانات االتفاقيات المتعددة السنوا )2(

مقترحات بشأن كيفية تحسين قاعدة بيانات االتفاقات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8تقدم الوثيقة 
المتعددة السنوات للحد من أعباء إدخال البيانات التي تتحملھا الوكاالت، ولزيادة مستوى المعلومات األساسية 

  الصندوق المتعدد األطراف.على مستوى المنشأة وھو األمر الذي يعتبر ضروريا لتشغيل 

 القضايا التي ستعالج

 نظر المقترحات المتعلقة بتحسين قاعدة بيانات المشروعات المتعددة السنوات 

o  حذف مداخل البيانات (المجاالت) الخاصة بقاعدة بيانات المشروعات المتعددة السنوات التي
 انة؛تحتوي على معلومات تتوافر في قواعد البيانات األخرى لدى األم

o إدراج مجاالت إضافية لتشمل البيانات المتوافرة ذات الصلة على مستوى المنشأة؛ 

o  إلغاء المكون المالي الخاص بقسم التنفيذ السنوي للشرائح من قاعدة بيانات المشروعات
 المتعددة السنوات.

  قاعدة البيانات.تقييم الخيارات الممكنة لموافقة البلد المعني المسبقة على البيانات التي ستدرج في 

  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

) ويواصل في الوثيقة 6/74أن تحاط علما بتقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8؛ 

 10الى  7أن ينظر مقترحات تحسين قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات الواردة في الفقرات  )ب (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8الوثيقة من 

أن يطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم إبالغ االجتماع السادس والسبعين للجنة التنفيذية بحالة  )ج (
 .6/74تنفيذ المقرر 

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع  )3(
 التبريد وتكييف الھواء

النتائج الرئيسية للدراسة النظرية عن تقييم مشروعات  OzL.Pro/ExCom/75/9UNEP/توجز الوثيقة 
 25غطي ما مجموعه ي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء. في القطاع الذي

  واحد. وإقليم بلدا 15على  ووفق عليھا لعددمشروعا 

 الشيء القضايا التي ستعالج:

  نفيذية فيمايلي:قد ترغب اللجنة الت

أن تحاط علما بالدراسة النظرية بشأن تقييم مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع  )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9تصنيع التبريد وتكييف الھواء الواردة في الوثيقة 
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لدراسة أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تطبق، حيثما يكون مالئما، نتائج وتوصيات ا )ب (
النظرية عن تقييم مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع التبريد وتكييف 

 الھواء لدى تصميم وتنفيذ المشروعات في ھذا القطاع.

دراسة نظرية عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد  )4(
 المستنفدة لألوزون وتدميرھا

النتائج الرئيسية للدراسة النظرية عن تقييم   OzL.Pro/ExCom/75/10UNEP/توجز الوثيقة 
المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا لتقديم معلومات عن 

بلدا، وإقليمين،  12مشروعا ووفق عليھا لعدد  15التقدم المحرز في القطاع الذي يغطي ما مجموعه 
  عالمي وفقا لنوع القضايا المحددة في االختصاصات المقابلة. ومشروع

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

  :ة فيالتنفيذي ترغب اللجنةقد 

المواد  بشأن التخلص من ائدة الر التجريبيةحيط علما بالدراسة النظرية عن تقييم المشروعات تأن  )أ (
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10الواردة في الوثيقة ، المستنفدة لألوزون وتدميرھا

والتوصيات  النتائج، عند االقتضاء، إلى أن تطبق الثنائية والوكاالت المنفذة الوكاالتدعو أن ت )ب (
المواد المستنفدة  للتخلص منرائدة ال اإليضاحيةالواردة في الدراسة النظرية عن تقييم المشروعات 

 وتدميرھا. لألوزون

 2016مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )5(

 2016مشروع برنامج عمل للرصد والتقييم لعام   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11تتضمن الوثيقة 
للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. وقد اقترحت أنشطة الرصد والتقييم الواردة في برنامج العمل استنادا إلى 

التقييم خالل االجتماعات السابقة، المناقشات التي أجرتھا اللجنة التنفيذية بشأن القضايا ذات الصلة بالرصد و
واستعراض التقارير المرحلية عن المشروعات الجارية وتقارير إنجاز المشروعات، وعن المناقشات مع 

  الوكاالت المنفذة واألمانة.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 بميزانية تبلغ 2016على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام قد ترغب اللجنة التنفذية في نظر الموافقة 
من الوثيقة  2دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الجدول  235,968

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11.  

 2014ديسمبر/ كانون األول  31التقرير المرحلي حتى  )ب (

 التقريرالمرحلي المجمع )1(

ات المعلومات المرحلية والمالية عن تنفيذ المشروع UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12توجز الوثيقة 
. ويتألف التقرير من ثالثة أجزاء 2014ديسمبر: كانون األول  31واألنشطة التي يدعمھا الصندوق حتى 

وثالثة مرفقات. الجزء األول عبارة عن موجز للتقدم في التنفيذ. والجزء الثاني يتضمن موجزا للتقدم في 
المقدمة من أمانة الصندوق. ، ويتضمن الجزء الثالث التعليقات والتوصيات 2014تنفيذ المشروعات في 

ويتضمن المرفق األول بيانات عن تنفيذ المشروعات بحسب البلد، ويقدم المرفق الثاني معلومات عن تنفيذ 
. أما 2014ديسمبر: كانون األول  31خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب البلد حتى 
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ات المستخلصة من التقارير المرحلية ويتضمن التذييل األول الذي المرفق الثالث فھو عبارة عن تحليل للبيان
يحتوي على المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، ويحتوي التذييل الثاني على قائمة بالمشروعات 

  التي يوصي بشأنھا تقديم تقارير إضافية عن حالة التنفيذ.

 القضايا التي ستعالج:

 لتنفيذ؛تقارير عن التأخيرات في ا 

 تقارير حالة إضافية؛ 

 تعديل بيانات إنجاز المشروعات دون موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية 

o التعديالت المقترحة لبيانات اإلنجاز المقرر بحسب الوكالة الثنائية والمنفذة 

o تحديد مواعيد إنجاز مشروعات إزالة المواد المستنفدة لألوزون في العراق واليمن 

o و تحديد موعد إنجاز المساعدات التقنية للقضاء على استخدامات بروميد الميثيل احتمال إلغاء أ
 الخاضعة للرقابة

 ,بيانات اإلنفاق في األوراق المتعددة السنوات في التقارير المرحلية والمالية 

  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

  :اإلشارة إلى )أ (

 / كانون األولديسمبر 31 حتىللصندوق المتعدد األطراف  الموحدالتقرير المرحلي  )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12الوارد في الوثيقة  2014

عام  عن أنشطة إعداد تقاريرمع التقدير، الجھود التي بذلتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة في  )2(
 ؛2014

 13 عن السادس والسبعينإلى االجتماع  ستقدم تقاريرالمنفذة و ةأن الوكاالت الثنائي )3(
ضافية، اإلتقارير الحالة بتقديم  مھل يمشروعا موص 69في التنفيذ و  نمتأخريمشروعا 
الوثيقة بعلى التوالي، في الملحق الثالث  ،األول والثاني التذييلينوارد في ال على النحو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12؛  

  :المحددة لما يلينظر في تمديد مواعيد اإلنجاز وت )ب (

 اليونيبتنفيذ  تحتوفي اليمن  اليونيبتنفيذ  تتحفي العراق  لإلزالةوطنية الخطط ال )1(
 مشاكل في التنفيذ يواجھانن البلدان أل، 2016 / كانون األولاليونيدو، حتى ديسمبرو

  بسبب الصعوبات السياسية والمؤسسية؛

 تحت (TRI/FUM/49/TAS/19)بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو إزالة مشروع  )2(
  ؛2016 / آذارمارسحتى  اليونيبتنفيذ 

  :بما يلي الوكاالت الثنائية والمنفذة ومطالبة )ج (

تم تسجيله في إطار الشريحة التي  هأن الذي يؤكدنشطة األصرف على عن الم تقرير يقدت )1(
 المحددلشرائح موعد إنجاز اوتجنب تمديد المذكورة  األنشطةالموافقة على  فيھا تمت

  المتفق عليه دون موافقة اللجنة التنفيذية؛
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المحزر متعدد السنوات للتقدم السنوي البيانات الصرف في جدول الدث بيانات أح أن تبين )2(
  والتقارير المالية؛

أنشطة إعداد  إلنجاز 5المادة  األطراف فيمساعدة البلدان على ع الوكاالت الثنائية والمنفذة يتشجو )د (
، ولكن في في أقرب وقت ممكن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلخطط إدارة  اتمشروعال

  وقت ال يتجاوز مواعيد اإلنجاز الحالية.

 الوكاالت الثنائية )2(

موجزا للتقدم في تنفيذ جميع األنشطة الثنائية  /13UNEP/OzL.Pro/ExCom/75تتضمن الوثيقة 
والتي تعد  2014ديسمبر/ كانون األول  31والمعلومات والتعليقات على التقارير المرحلية الفردية حتى 

ن الثنائي بواسطة استراليا والجمھورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، بمقتضى التعاو
  وأسبانيا ولم تصل التقارير المرحلية من إسرائيل والبرتغال.

 القضايا التي ستعالج:

 .التقارير المرحلية التي تقدمھا إسرائيل والبرتغال 

  :في ةالتنفيذي ترغب اللجنةقد 

 ا يلي:أن يحاط علما بم )أ (

مع التقدير التقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا والجمھورية التشيكية وفرنسا  )1(
وألمانيا وإيطاليا واليابان وأسبانيا الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13؛ 

أن الوكاالت الثنائية سوف تبلغ االجتماع السادس والسبعين عن ثالثة مشروعات تعاني من  )2(
مشروعات يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا على  10رات في التنفيذ وعن تأخي

النحو الوارد في التذيليين األول والثاني من المرفق الثالث من التقرير المرحلي المجمع 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12؛( 

 والسبعين. أن يطلب من حكومتي إسرائيل والبرتغال تقديم تقاريرھما المرحلة لالجتماع السادس )ب (

 اليوئنديبي )3(

موجزا للتقارير المرحلية لتنفيذ اليوئنديبي عن   4UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1تتضمن الوثيقة 
فضال على تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق  2014ديسمبر/ كانون األول  31األنشطة التي نفذت حتى 

  على التقرير.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 يذية في:قد ترغب اللجنة التنف

 أن تحاط علما بما يلي: )أ (

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون أول  31التقرير المرحلي لليوئنديبي حتى  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14؛ 
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أن اليوئنديبي سوف يبلغ االجتماع السادس والسبعين عن مشروعين تعاني من تأخيرات  )2(
ير حالة إضافية على النحو الوارد في التنفيذ، وعن ثالثة مشروعات يوصي بأن تقدم تقار

في التذيليين األول والثاني على التوالي من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي المجمع 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12.( 

 اليونيب )4(

موجزا للتقرير المرحلي عن التنفيذ عن األنشطة   /ExCom/75/15UNEP/OzL.Proتتضمن الوثيقة 
  نظر تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق عن التقرير. 2014كانون األول  ديسمبر/ 31التي نفذت حتى 

 :القضايا التي ستعالج

 التقاريرالمرحلية والمالية لمشروع لبرميد الميثيل لالتفاقات المتعددة السنوات 
 التقارير النھائية عن مشروعين للتدمير 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 أن تحاط علما بمايلي: )أ (

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون أوزل  31لمرحلي لليونيب حتى التقرير ا )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15؛ 

أن اليونيب سوف يبلغ االجتماع السادس والسبعين عن مشروعين بتاخيرات في التنفيذ  )2(
مشروعا يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية بشأنھا على النحو المبين في التقرير  27وعن 

 )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12مجمع (الوثيقة المرحلي ال

 أن تطلب من اليونيب: )ب (

تقديم تقارير مرحلية ومالية عن اتفاق متعدد السنوات بشأن بروميد الميثيل في شيلي  )1(
 وإعادة أرصدة األموال لالجتماع السادس والسبعين؛

 أن يقدم تقريرا نھائيا لالجتماع السادس والسبعين عن: )2(

فدة لألوزون المصادرة في نيبال (الوثيقة تدمير المواد المستن )أ (
NEP/DES/59/TAS/27 التي تقدم تفاصيل عن الخبرات الكاملة في حالة بيع (

 القروض؛

المشروع اإليضاحي عن االستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة  )ب (
لألوزون والتخلص منھا في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى (الوثيقة 

EUR/DES/69/DEM/13؛( 

 اليونيدو )5(

موجزا للتقرير المرحلي عن التنفيذ لليونيدو عن   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16تتضمن الوثيقة 
فضال عن تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق عن  2014ديسمبر/ كانون األول  31األنشطة التي نفذت حتى 

  التقرير
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 :القضايا التي ستعالج

 اإليضاحية واالتفاقات المتعددة السنوات إلزالة  إعادة األرصدة الخاصة بالمشروعات
 الكلوروفلوروكربون

 احتمال ظروف اإللغاء لمشروع بروميد الميثيل 
 تقرير نوعي عن مشروع للھالونات 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 أن تحاط علما بما يلي: )أ (

يقة الوارد في الوث 2014ديسمبر/ كانون أول  31التقرير المرحلي لليونيدو حتى  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16؛ 

أن اليونيدو سوف تبلغ االجتماع السادس والسبعين خمسة مشروعات بتأخيرات في التنفيذ،  )2(
مشروعا يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية بشأنھا على النحو الوارد في التذيليين  25وعن 

مع األول والثاني على التوالي من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي المج
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12؛( 

دوالرا أمريكيا الى الصندوق بشأن المشروع اإليضاحي  170,574ضرورة إعادة مبلغ  )3(
عن استبدال تبريد المباني المركزي العامل بالكلوروفلوروكربون (كرواتيا ومقدونيا 

 )؛EUR/REF/47/DEM/06ورومانيا وصربيا والجبل األسود (الوثيقة 

ء المساعدات التقنية للقضاء على االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل أن تنظر في إلغا )ب (
) إذا لم تنفذ أنشطة التدريب MOZ/FUM/60/TAS/20في تطھير التربة في موزامبيق (الوثيقة 

، وأن تطلب من اليونيدو إعادة األرصدة الى 2015ديسمبر/ كانون األول  31والتوعية قبل 
 والسبعين؛االجتماع السادس 

لتحديد مواعيد إنجاز جديدة لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الجزائر  )ج (
)ALG/DES/72/DEM/79 والصين 2917) الى يونيه/ حزيران ،
)CPR/DES/67/DEM/520 وأوروبا 2017) الى يونيه/ حزيران ،
)EUR/DES/69/DEM/14 ولبنان 2015) الى ديسمبر/ كانون األول ،
)LEB/DES/73/DEM/83 والمكسيك 2017) الى مارس/ آذار ،
)MEX/DES/63/DEM/154 ونيجيريا 2016) الى أبريل/ نيسان ،
)NIR/DES/67/DEM/133 وتركيا (2017) الى مارس/ آذار ،TUR/DES/66/DEM/99 (

 ؛2016الى يوليه/ تموز 

 أن تطلب من اليونيدو: )د (

عن حالة مشروع إزالة الھالونات في أن تقدم تحديثا خالل االجتماع الخامس والسبعين  )1(
) بالنظر لموعد االستكمال في IRA/HAL/63/TAS/198جمھورية إيران اإلسالمية (

، وعن تركيب معدات إعادة التدوير الذي يشتمل عادة على 2015ديسمبر/ كانون األول 
 قدر ضئيل من النشاط؛

إلزالة الوطنية دوالرا أمريكيا الى الصندوق من خطة ا 129,810أن تعيد مبلغ  )2(
 (ح) في االعتبار.42/66للكلوروفلوروكربون في األرجنتين بعد أخذ المقرر 
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 البنك الدولي )6(

موجزا عن تقرير مرحلي للتنفيذ للبنك الدولي عن  .Pro/ExCom/75/17UNEP/OzLتتضمن الوثيقة 
  .2014ديسمبر/ كانون األول  31األنشطة التي نفذت في 

 :القضايا التي ستعالج

 أرصدة من مكونات ألغيت وأغلقت وأنجزت في مشروع عالمي إعادة 

  اتجاه بشأن إنجاز الشرائح واإلنفاق (التي نظرت أيضا في التقرير المرحلي المجمع) (الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12( 

  التباين في البيانات بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحصر الخاص بالمشروعات الموافق
 عليھا.

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 أن تحاط علما بما يلي: )أ (

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون األول  31التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17؛ 

أن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع السادس والسبعين عن المشروع الذي يعاني من  )2(
، وعن أربعة 2013ان قد صنف بھذه الحالة أيضا في تأخير في التنفيذ، والذي ك

مشروعات يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية بالنسبة لھا على النحو الوارد في التذيليين 
األول والثاني عن المرفق الثالث بالتقرير المرحلي المجمع 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12؛( 

حديد مواعيد مقررة لالستكمال، ويعلق أن البنك الدولي سوف يبلغ عن نھجه فيما يتعلق بت )3(
عما إذا كان ھذا النھج سوف ينظر مع مالحظة أنه يتعارض مع االتفاق الوقع بين اللجنة 

 التنفيذية والبلدان المعنية؛

 أن يطلب: )ب (

أن يعيد البنك الدولي أرصدة من المكونات الملغاة والمغلقة والمستكمل من المشروع  )1(
) الى االجتماع السادس GLO/REF/47/DEM/268اني (العالمي الستبدال تبريد المب

 والسبعين؛

أن البنك الدولي سوف يرصد شرائح االتفاقات المتعددة السنوات في التقرير المرحلي  )2(
السنوي وفقا لألنشطة الواردة في المقترح، واإلنفاق مقابل تلك األنشطة، ومواعيد 

ديم أحدث البيانات عن االتفاقات االستكمال المقترحة لألنشطة المتعلقة بالشرائح وتق
المتعددة السنوات في األوراق المتعددة السنوات في التقرير المرحلي على النحو الذي 

 طلبته المبادىء التوجيھية لإلبالغ عن التقدم؛

أن البنك الدولي واألمانة سوف يواصالن تسوية التباين في البيانات بين التقرير المرحلي  )3(
لمشروعات الموافق عليھا وإبالغ االجتماع السادس والسبعين للبنك الدولي وحصر ا

 بتسويتھا؛
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 2014تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام  )ج (

 2014تقييما لخطط أعمال الوكاالت المنفذة لعام  /18UNEP/OzL.Pro/ExCom/75تتضمن الوثيقة 
لجميع  51/47د في المقرر ،  والترجيح المنقح العق93/41باستخدام مؤشرات األداء التي اعتمدت في المقرر 

) 23/71إلى  20/71(المقررات  2014الوكاالت، واألھداف التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية لخطط أعمال 
والتقارير المرحلية والمالية المقدمة من الوكاالت لھذا االجتماع.وتقدم الوثيقة أيضا تحليال لالتجاھات لكل 

ة في عمليات تقييم األعوام السابقة، ونتائج التقييم السنوي ألداء مؤشر من مؤشرات األداء التسعة المستخدم
الوكاالت المنفذة استنادا إلى المدخالت المقدمة من موظفي وحدات األوزون الوطنية. وتختتم بمالحظات 

  وتوصيات األمانة.

 :القضايا التي ستعالج

  مائة من أھدافھا باستثناء في ال 86التقييم الكمي أظھر أن جميع الوكاالت حققت ما يزيد على
 في المائة؛ 70اليونيب الذي حقق 

  أثار تحليل االتجاھات بشأن مؤشرات األداء للمشروعات االستثمارية إلى عدم ظھور تحسن في
 ؛2013عما كانت عليه في  2014جميع المؤشرات في 

 لم تتحقق إلى حد كبير أھداف إنفاق األموال في المشروعات غير االستثمارية؛ 

 قارير الحوارات بين ممثلي وحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة بشان عمليات التقييم التي ت
 حصلت على أقل من مستوى مرضي من التصنيف النوعي.

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

  أن تحيط علماً:  (أ)

ورد في النحو ال على، 2014خطط أعمالھا عام  إلىبتقييم أداء الوكاالت المنفذة بالمقارنة   )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18الوثيقة 

ً ألدائھا أن   )2( على  70، تجاوز نقطة 2014عام لجميع الوكاالت المنفذة قد أعطت تقييماً كميّا
  ؛100ـمن أصل ُسلّم الـاألقل 

 مع مالحظة، 2013ام في ععّما كان عليه  2014عام في تحّسن لم يأن أداء تحليل االتجاه   )3(
"، و"مواد مستنفدة التي ستُزالمستنفدة لألوزون المواد الألداء بالنسبة للمؤشرات مثل "أن ا

لألوزون ُمزالة"، و"انبعاثات صافية بسبب التأخيرات"، و"أموال مصروفة لمشروعات 
  غير استثمارية" قد يحرز تحسناً بواسطة استھداف دقيق في المستقبل؛

والسبعين عن نقاشھا المنفتح والبنّاء  خامسالية أن تبلغ االجتماع الالوكاالت المنفذة الت إلىأن تطلب   (ب)
  ، على النحو التالي:الخاصة بكل منھا مع وحدة األوزون الوطنية

األداء النوعي من بليز فيما يتعلق بتسليم الخدمات في الوقت من يوئنديبي لتقديرات   )1(
  ؛المحدد

 فيما يتعلق باستخدام جمھورية أفريقيا الوسطىمن من يونيب لتقديرات تقييم األداء النوعي   )2(
التدريب، وشراء المعدات، والوفاء بتوقعات أصحاب المصلحة، والتدريب أموال 

والمشورة التقنية، ونوعية التدريب وتصميمه؛ وبنما، فيما يتعلق بإشراك وحدة األوزون 
لحة، والمشورة بشأن الوطنية في إعداد المشروع، وتنفيذه والوفاء بتوقعات أصحاب المص

  ؛الصعوبات التقنية
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فيما يتعلق بالتسليم في الوقت المحدد،  البحرينمن يونيدو لتقديرات تقييم األداء النوعي من   )3(
والمشورة بشأن التكنولوجيا، وبناء القدرات؛ ومن مصر، فيما يتعلق بالتسليم في الوقت 

العراق، فيما يتعلق بالتقديرات غير  المحدد ومدى االستجابة لوحدة األوزون الوطنية؛ ومن
المقنعة لجميع الفئات؛ ومن سيراليون، فيما يتعلق بتفسير خطة العمل، وإشراك وحدة 

 األوزون الوطنية في تحديد المشروع وتطويره وتنفيذه.

 بيانات البرنامج القطري وتوقعات االمتثال )د (

(الجزء  5المتثال لبلدان المادة حالة وتوقعات ا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19تتضمن الوثيقة 
التي ال تخضع لمقررات األطراف بشأن االمتثال (الجزء الثاني) وتتضمن  5األول)، وتعالج بلدان المادة 

  تحليال للبيانات المتعلقة بتنفيذ البرامج القطرية بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الجزء الثالث)

 :القضايا التي ستعالج

 5ول: حالة وتوقعات االمتثال لبلدان المادة الجزء األ

 لم ينشىء جنوب السودان نظام التراخيص؛ 

  لم تدرج موريتانيا تدابير الرقابة المعجلة على الھيدروكلوروفلوروكربون التي اتفق علما في
 ، في نظامھا للتراخيص والحصص؛2007

 .لم تتمكن بروندي من االنتھاء من وضع الحصص الرسمي 

 التي ال تخضع للمقررات الخاصة باالمتثال: 5اني: بلدان المادة الجزء الث

  يتجاوز خط األساس الخاص بھا،  2013كان استھالك غواتيماال من الھيدروكلوروفلوروكربون في
يتجاوز خطة العمل الخاصة بالعودة إلى االمتثال التي وافق عليھا  2014وكان استھالكھا في 
 )؛XXVI/16رر (المق 2013اجتماع األطراف في 

  خط األساس الخاص بھا  2014و 2013تجاوز استھالك ليبيا من الھيدروكلوروفلوروكربون  في
إالّ أنه قدمت خطة عمل الجتماع األطراف من خالل لجنة التنفيذ مما سيعيدھا إلى االمتثال في 

2018. 

 بونيةالجزء الثالث: بيانات تنفيذ البرامج القطرية للمواد الھيدروكلوروفلوروكر

  تقديم تقارير بيانات البرامج القطرية مبكرا وحسنة التوقيت إلعداد الوثيقة الخاصة ببيانات البرامج
 القطرية وتوقعات االمتثال لالجتماع األول من العام؛

  ؛7تباين البيانات بين البرامج القطرية وتقارير المادة 

 لبيانات التي تزيل المعلومات التي لم تعد تحديث صيغة تقارير البرامج القطرية لتبسيط نظام إبالغ ا
ضرورية بما في ذلك المعلومات عن أسعار الطاقة، وبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وأسعارھا عندما تتوافر.

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 اإلحاطة علما بما يلي: )أ (

ثيقة وثيقة بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال الواردة في الو )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19؛ 
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باستخدام النظام  2014التي قدمت بيانات) قدموا بيانات عام  125بلدا (من بين الـ  100أن  )2(
 ؛ اإللكتروني على شبكة اإلنترنت

 أن تطالب: )ب (

اليونيب باالستمرار في مساعدة حكومة جنوب السودان في إنشاء نظامھا للترخيص،  )1(
ظامھا للترخيص لكي تشمل تدابير الرقابة العاجلة للمواد وحكومة موريتانيا في تعديل ن

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وحكومة بوروندي في االنتھاء من نظام الحصص الرسمي 
 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتقدم تقرير إلى االجتماع السادس والسبعين؛

في معالجة  5طراف في المادة الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بمساعدة البلدان األ )2(
 ؛7اختالفات البيانات بين تقارير البرامج القطرية والمادة 

واألمانة بإرسال رسالة إلى حكومات البلدان التي لديھا تقارير بيانات البرامج القطرية لعام  )3(
المعلقة لحثھا على تقديم ھذه التقارير في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه بدون  2014
قارير، لن تتمكن األمانة من إجراء تحليالت مستويات استھالك وإنتاج المواد ھذه الت

 المستنفدة لألوزون ذات الصلة؛؛

وأن توافق على الصيغة المنقحة لتقارير بيانات البرامج القطرية الواردة في المرفق الثالث بھذه  )ج (
تقارير بيانات البرامج القطرية  الوثيقة، وتطلب من األمانة إكمال الدليل، مع العلم بأنه ينبغي تقديم

 .2017إلى األمانة باستخدام الصيغة المنقحة من عام 

 تقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة )ه (

خمسة أجزاء بشأن المشروعات واألنشطة التي   /75/20UNEP/OzL.Pro/ExComتتضمن الوثيقة 
سابقة. ويتناول الجزء األول تقارير المراجعة المالية بشأن طلبت من أجلھا تقارير معينة خالل االجتماعات ال

الھالونات، وإنتاج الكلوروفلوروكربون، والعوامل الثانية لتصنيع الرغاوي، والمذيبات وقطاعات خدمة 
التبريد باستخدام الكلوروفلوروكربون في الصين، ويتناول الجزء الثاني مشروع اإلزالة المعجلة إلنتاج 

كربون في الھند، وإزالة استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في الھند. ويتناول الجزء الثالث الكلوروفلورو
االستخدام المؤقت للتكنولوجيا المرتفعة القدرة على االحترار العالمي إلى التكنولوجيا المنخفضة القدرة على 

الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع  االحترار العالمي. ويتعلق الجزء الرابع بالخيارات المنخفضة التكاليف
رغاوي البوليوريثان (تقييم االستخدام في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف في مصر)، ويتعلق الجزء 

  الخامس مراجعة مكتب األمم المتحدة لخدمات اإلشراف الداخلي بشأن برنامج المساعدة على االمتثال.

ن قطاعات الھالونات، وإنتاج الكلوروفلوروكربون، والعامل الثاني الجزء األول: تقارير المراجعة المالية ع
 في عملية الرغاوي، والمذيبات، وخدمة التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في الصين

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

عمل والتقارير المرحلية التي قدمت أن تحاط علما مع التقدير بتقارير المراجعة المالية وخطط ال )أ (
لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات، والعامل الثاني في عملية الرغاوي المعتمدة على 
البوليوريثان وخدمة التبريد والمذيبات في الصين المتضمنة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20؛ 
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ا يتسنى ذلك عن استرجاع الھالونات كجزء من أن تشجع حكومة الصين على جمع المعلومات حيثم )ب (
 جمعھا استرجاع الكلوروفلوروكربون في زياراتھا لمراكز تفكيك السفن.

الجزء الثاني: مشروع اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في الھند، وإزالة استھالك وإنتاج رابع 
 كلوريد الكربون في الھند

 :القضايا التي ستعالج

  2016خطة العمل المعنية بمشروع اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في نھاية استكمال 
على أن ينفذھا اليوئنديبي برصيد التمويل المتوافر من البنك الدولي والموافقة على االتفاق المنقح ذي 

 الصلة؛

  2016في نھاية استكمال خطة العمل الخاصة بمشروع إزالة استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون 
 على أن ينفذھا اليوئنديبي واليابان بالرصيد المتوافر من البنك الدولي واليابان؛

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية:

 فيما يتعلق بمشروع اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في الھند: )أ (

تكاليف دعم دوالرا أمريكيا زائدا  1,057,000أن تحاط علما بإعادة البنك الدولي مبلغ  )1(
دوالرا أمريكيا المتعلقة بأرصدة تمويل مشروع اإلزالة المعجلة  79,275الوكالة البالغة 

 إلنتاج الكلوروفلوروكربون الى االجتماع الخامس والسبعين؛ 

أن يوافق على خطة العمل بشأن األنشطة المتبقية ذات الصلة بمشروع اإلزالة المعجلة  )2(
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  1,057,000غ إلنتاج الكلوروفلوروكربون بمبل

دوالرا أمريكيا لليوئنديبي مع تعديل موعد االستكمال الى نھاية عام  79,275البالغة 
مع مالحظة أن أي أموال متبقية سوف تعاد الى الصندوق المتعدد األطراف خالل  2016

 ؛2017االجتماع األول للجنة التنفيذية في 

ى االتفاق المعدل بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية بشأن اإلزالة المعجلة أن توافق عل )3(
إلنتاج الكلوروفلوروكربون إلدراج اليوئنديبي باعتباره وكالة منفذة إضافية الموارد في 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20المرفق األول بالوثيقة 

ل المشروع الخاص باإلزالة أن تطلب من البنك الدولي واليوئنديبي تقديم تقرير استكما )4(
 ؛2017المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون لالجتماع األول للجنة التنفيذية لعام 

 وفيما يتعلق بإزالة استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في الھند: )ب (

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  750,093أن تأخذ علما بإعادة البنك الدولي مبلغ  )1(
دوالرا أمريكيا المتعلقة برصيد التمويل الخاص بإزالة استھالك وإنتاج  56,257ة البالغ

 رابع كلوريد الكربون في الھند لالجتماع الخامس والسبعين؛

أن توافق على خطة العمل بشأن األنشطة المتبقية المتعلقة بإزالة استھالك وإنتاج رابع   )2(
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أمريكيا  750,093كلوريد الكربون بمبلغ 

على  2016دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، وتمديد موعد االستكمال حتى نھاية  56,257
أساس الفھم بأن أي أموال متبقية من حكومة اليابان واليوئنديبي سوف تعاد الى الصندوق 

 ؛2017المتعدد األطراف خالل االجتماع األول للجنة التنفيذية في 
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فق على االتفاق المعدل بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية للصندوق إلزالة استھالك أن توا )3(
وإنتاج رابع كلوريد الكربون إلدراج اليوئنديبي كوكالة منفذة متعاون إضافية الوارد في 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom75/20الوثيقة 

ليونيب واليونيدو أن تطلب من البنك الدولي، مع حكومات فرنسا وألمانيا واليابان، وا )4(
بوصفھا وكالتين منفذتين متعاونتين تقديم تقرير استكمال المشروع بشأن إزالة استھالك 

 .2017وإنتاج رابع كلوريد الكربون لالجتماع األخير للجنة التنفيذية في 

اسطة الجزء الثالث: استخدام التكنولوجيا التي ترتفع فيھا القدرة على االحترار العالمي بصفة مؤقتة بو
 المنشئات التي تحولت إلى التكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

 :القضايا التي ستعالج

  تحديثات من اليوئنديبي بشأن حالة التحويل في الجمھورية الدومينيكية والسلفادور اللتين كانت
ة مؤقتة إعماال للمقرر منشئاتھما تستخدم التكنولوجيا المرتفعة القدرة على االحترار العالمي بصف

 (ج).41/74

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

أن تحاط علما مع التقدير بالتقرير الذي قدمه اليوئنديبي، والجھود التي بذلت لتيسير توافر نظام  )أ (
البوليوالت السابقة الخلط المنخفضة القدرة على االحترار العالمي محليا في الجمھورية الدومينيكية 

 والسلفادور؛

أن تحاط علما بأن إمدادات البوليوالت السابقة الخلط المنخفضة القدرة على االحترار العالمي  )ب (
لمنشئات الرغاوي في السلفادور قد تم ضمانھا وأن حكومة السلفادور ستكون قادرة على استكمال 

 التحويل في قطاع الرغاوي ببدائل منخفضة القدرة على االحترار العالمي كما ھو مقدر؛

تطلب من اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة الجمھورية الدومينيكية في توفير تكنولوجيا أن  )ج (
البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، وتقديم تقرير عن حالة تحويل المنشأة في قطاع 

 (ج).41/74الرغاوي إعماال للمقرر 

خدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي الجزء الرابع: مشروع عالمي: خيارات منخفضة التكلفة الست
 البوليريثان. تقييم لالستخدام في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف في مصر.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

أن تحاط علما مع التقدير بالتقرير التكميلي النھائي بشأن الخيارات المنخفضة التكلفة الستخدام  )أ (
يدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريثان. تقييم لالستخدام في مشروعات الصندوق المتعدد الھ

 والمقدمة من اليوئنديبي؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20األطراف الواردة في الوثيقة 

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقاسم تقرير التقييم المقدم من اليوئنديبي بشأن "الخيارات  )ب (
منخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريثان. تقييم لالستخدام في ال

مشروعات الصندوق المتعدد األطراف" مع معلومات عن البدائل األخرى لدى مساعدة بلدان المادة 
ب في استخدامات رغاوي 141- في إعداد المشروعات إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 5

 يثان.البوليور
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 الجزء الخامس: مراجعة برنامج المساعدة على االمتثال في مكتب األمم المتحدة لخدمات اإلشراف الداخلي.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 3و 1أن تحاط علما بالتقرير المتعلق باإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
من مكتب األمم المتحدة لخدمات اإلشراف الداخلي بشأن فرع  2014الصادرة في مايو/ أيار  7و 4و

  .10/74 (ب) و53/73إجراءات األوزون في اليونيب الذي قدمه اليونيب إعماال للمقررين 

 2018 -  2016رة خطط األعمال للفت .7

 خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف )أ (

تحليال لخطط األعمال التي قدمتھا الوكاالت الثنائية   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21تقدم الوثيقة 
والمنفذة لالجتماع الخامس والسبعين وتتناول مخصصات الموارد، واألنشطة التي تحتاج إلى امتثال بما في 

الخاصة بالمشروعات اإليضاحية للبدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، ودراسات ذلك النوافذ 
الجدوى، ومسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون، والتكاليف المعيارية وتقترح تعديالت تستند إلى قدرات 

تنفيذية، وأنشطة خطة أعمال اللجنة التنفيذية السارية. كما تتناول التعديالت المعتمدة على قدرات اللجنة ال
التي لم يوافق عليھا خالل االجتماع الخامس والسبعين، والتجاوز في اعتمادات الميزانية وقضايا  2015

  السياسات في خطط أعمال الوكاالت.

 :القضايا التي ستعالج

  2018 - 2016التجاوز في برمجة أنشطة السنوات 

 :سواء لمايلي 

o الذي اقترحته األمانة استنادا إلى إرشادات تخطيط األعمال  تعديل خطة األعمال على النحو
 السابق؛

o :لمواصلة تعديل خطة األعمال استنادا الى 

 المناقشات خالل اجتماع اللجنة التنفيذية؛ 

  إضافة ھذه األنشطة المؤجلة من االجتماع الخامس والسبعين والواردة في خطة
 إن وجدت؛ 2015أعمال 

 انية من خطة إدارة إزالة المواد إضافة أنشطة المرحلة الث
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتلك البلدان غير المدرجة في خطط أعمال 

 الوكاالت؛

  نظر تأثيرات التمويل على الشرائح المقبلة لالتفاقات المتعددة السنوات التي لم
 (ج) و(د).3/74يؤمن عليھا بعد استنادا إلى المقرر 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

الواردة  2018-2016  أن تحاط علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 في الوثيقة
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 :أن تقرر ما إذا كانت )ب (

ستعدل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة في    )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 الوثيقة

خالل المناقشات التي تجريھا اللجنة التنفيذية و/أو خالل ستواصل تعديل خطة األعمال  )2(
تقديم خطط األعمال من قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة من خالل إضافة خطط إدارة إزالة 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال 

 ؛2016 ن، إلى خطة أعمال عامالتي تم تأجيلھا إلى االجتماع الخامس والسبعي2015  عام

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في خطط األعمال المرحلة الثانية من أنشطة خطة  )ج (
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بكوستاريكا، وكوبا، والسلفادور، وغانا، 

سيبي، وجنوب السودان، والجمھورية وجورجيا، وكينيا، وليسوتو، وليبريا، وسان تومي وبرين
 العربية السورية، وترينيداد وتوباغو وزمبابوي؛

مسألة إلى أي مدى قد يكون للتمويل في شرائح االتفاقات المتعددة السنوات تأثيراً  أن تنظر في   )د (
 ؛(ج) و (د)3/74 على تخصيص الموارد استناداً إلى المقرر

على النحو  2018-2016  صندوق المتعدد األطراف للفترةأن توافق على خطة األعمال المجمعة لل  )ه (
، مع اإلشارة إلى أن الموافقة ال تعني الموافقة على ]واللجنة التنفيذية[ الذي عدلتھا به األمانة

 .الكمياتالمشروعات المحددة فيھا أو مستويات التمويل أو

 خطط األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة )ب (

 ثنائيةالوكاالت ال )1(

خطط أعمال الوكاالت الثنائية المقدمة لالجتماع   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22تقدم الوثيقة 
  .2018 – 2016الخامس والسبعين. وقدمت حكومتا ألمانيا وإيطاليا خطتي عمل للسنوات 

 :القضايا التي ستعالج

 في المائة  20عن تجاوز نسبة  التعديالت التي تقترحھا األمانة والتي يحتمل أن تسفر بالنسبة أللمانيا
 ).2017 – 2015من المساھمات لفترة تجديد الموارد (

  : في قد ترغب اللجنة التنفيذية

التي  من ألمانيا وإيطاليا ةمقدمال 2018-2016عوام أللشير إلى خطط أعمال الوكاالت الثنائية أن ت )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22الوثيقة  في وردت

 ادارة إزالة الموادات األلمانية للمرحلة الثانية من خطط  مكونالنظر في أن ت )ب (
إلى أن الموافقات  باإلشارةضوء التمويل المتبقي المتاح أللمانيا،  في الھيدروكلوروفلوروكربونية

، وأن موافقات دوالرا أمريكيا 2,626,791 مبلغيجب أن ال تتجاوز  2017 2015 للسنوات الثالث
 .دوالرا أمريكيا 8,166,569 مبلغتتجاوز  ينبغي أال 2020- 2018للسنوات  يةمبدأال

 اليوئنديبي )2(

موجزا ألنشطة اليوئنديبي المقررة إزالة المواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23تتضمن الوثيقة 
وتأثير التعديالت التي أجرتھا األمانة استنادا إلى مقررات اللجنة  2018-2016المستنفدة لألوزون للفترة 
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لسارية. كما تتضمن قضايا السياسات التي أثارھا اليوئنديبي ومؤشرات األداء لخطة أعمال التنفيذية ا
  اليوئنديبي.

 :القضايا التي ستعالج

 :خمس قضايا سياساتية 

o  السماح للبلدان لتقديم المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد
 ؛2020الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتجاوز ھدف اإلزالة لعام 

o أولوية لقطاع تصنيع لتبريد وتكييف الھواء؛ 

o  في المائة على األقل من التمويل الكلي للسنة  10ممارسة اللجنة التنفيذية التي تتطلب
 األخيرة من أي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

o  ؛2010الزيادة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون منذ 

o ب لزيادة 141-ام أھلية التمويل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربونالمرونة في استخد
 .22-التمويل إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

الواردة في الوثيقة  2018 - 2016لفترة خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعلما ب أن تحاط )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23؛ 

من  6مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبين في الجدول  على وأن توافق )ب (
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23 الوثيقة

 اليونيب )3(

موجزا ألنشطة اليونيب المقررة إلزالة التعديالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24تتضمن الوثيقة 
لجنة التنفيذية السارية. كما تتضمن مؤشرات أداء خطة التي أجرتھا أمانة الصندوق استنادا إلى مقررات ال

أعمال اليونيب، وتوصيات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. ولم يثر اليونيب أية قضايا تتعلق بالسياسات في 
  خطة األعمال.

 :القضايا التي ستعالج

  ما إذا كان مشروعPRAHA 72/40مقررفي خطة أعمال اليونيب يعتبر مشروعا إيضاحيا وفقا لل  
أو مشروعا منفصال للمساعدات التقنية استنادا إلى مذكرة المفاھيم المدرجة في خطة أعمال 

 اليونيب.

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

ً بخطة عمل اليونيب للفترة  )أ ( على النحو الوارد في الوثيقة  2016-2018أن تأخذ علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24؛ 

من الوثيقة  5و  4 لليونيب على النحو المبين في الجدولين داءاأللموافقة على مؤشرات ا )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1/Add.1 
 
 

22 

 اليونيدو )4(

موجزا ألنشطة اليونيدو إلزالة المواد المستنفدة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25تتضمن الوثيقة 
إلى مقررات اللجنة ، وتأثير التعديالت التي أجرتھا أمانة الصندوق استنادا 2018-2016لألوزون للفترة 

التنفيذية السارية. كما تتضمن قضية سياساتية أثرتھا اليونيدو بشأن إزالة إنتاج 
الذي كان يستخدم في السابق إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (المعدات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  لجنة التنفيذية.الدائرة) ومؤشرات أداء خطة أعمال اليونيدو والتوصيات للنظر من جانب ال

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

ً بخطة عمل اليونيدو للفترة  )أ ( على النحو الوارد في الوثيقة  2016-2018أن تأخذ علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25؛ 

من الوثيقة  6الجدول لليونيدو على النحو المبين في  األداءلموافقة على مؤشرات ا )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25 

 البنك الدولي )5(

موجزا ألنشطة البنك الدولي المقررة إلزالة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26تتضمن ھذه الوثيقة 
وتاثير تعديالت أمانة الصندوق استنادا إلى مقررات اللجنة  2018 – 2016المواد المستنفدة لألوزون للفترة 

سياساتية أثرھا البنك الدولي بشأن إزالة خط إنتاج التنفيذية السارية. كما تشتمل على قضايا 
التي كانت تستخدم في السابق إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (المعدات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  الدائرة)، ومؤشرات أداء خطة أعمال البنك الدولي والتوصيات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

 :القضايا التي ستعالج

 يل لمؤشرات األداء بالنسبة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون.تعد 

  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية 

في الوثيقة  على النحو الوارد 2018-2016 سنواتاالحاطة علما بخطة أعمال البنك الدولي لل )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26؛  

في الوثيقة  5الجدول  في على النحو المحددعلى مؤشرات األداء للبنك الدولي  الموافقة )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26. 

 مقترحات المشروعات .8

 عرض عام للقضايا التي حددت خالل استعراض المشروعات )أ (

خمسة أقسام. تحليل لعدد المشروعات واألنشطة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27تتضمن الوثيقة 
ن، والقضايا التي حددت خالل عملية المقدمة من الوكاالت الثنائة والمنفذة لالجتماع الخامس والسبعي

استعراض المشروعات، والمشروعات اإليضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 
، والمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة 40/72ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق إعماال للمقرر 

رة مفردة. كما تبلغ الوثيقة اللجنة بطلبات تجديد التعزيز الشمولية والمشروعات االستثمارية للنظر بصو



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1/Add.1 
 
 

23 

المؤسسي، والطلبات لتمويل إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لالجتماع الخامس والسبعين، والمشروعات واألنشطة المقدمة لالجتماع 

نھا سحبت بعد ذلك. وقد أدرجت المشروعات االستثمارية الموصي بنظرھا بصورة الخامس والسبعين إالّ أ
  (و) من جدول األعمال.8فردية في الجدول في البند 

 :القضايا التي ستعالج

  من الوثيقة  12إلى  9الشكوك المتعلقة بتكاليف التشغيل اإلضافية في قطاع الرغاوي (الفقرات
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27( 

 التحقق بشأن امتثال البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك لالتفاق الخاص بخطط إدارة  تقارير
من الوثيقة  15إلى  13(الفقرات  2014إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27( 

 ودراسات الجدوى المشروعات اإليضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ،
من الوثيقة  27إلى  16(الفقرات  40/72بشأن تبريد المناطق إعماال للمقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27( 

  بشأن التكاليف التشغيلية اإلضافية في قطاع الرغاوي التحققعدم 

ليف التشغيل حساب تكا بشأناألمانة إعداد وثيقة في أن تطلب إلى أن تنظر  فيقد ترغب اللجنة التنفيذية 
  االجتماع السادس والسبعين. فيھا فياإلضافية لقطاع الرغاوي للنظر 

المشروعات اإليضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ودراسات الجدوى بشأن 
 40/72تبريد المناطق إعماال للمقرر 

تسعة طلبات  لتمويل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27من الوثيقة  27إلى  16تتناول الفقرات 
مشروعات إيضاحية كاملة اإلعداد بشأن التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في سبعة 

  بلدان، وطلب تمويل إلعداد مشروع إيضاحي مفھوم لمشروع إقليمي بدون طلب أموال لإلعداد.

 القضايا التي ستعالج:

  40/72وجه للمعايير المحددة في المقرر اختيار المشروعات التي تمتثل على أفضل. 

لبدائل المواد  التدليليةلمشروعات امقترحات المتعلق بأن تنظر في التقييم  في قد ترغب اللجنة التنفيذية
في الوثيقة  ةالواردوالھيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة إمكانية االحترار العالمي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27بدائل منخفضة إمكانية االحترار للالتدليلية  ، الختيار المشروعات
بموجب  المحددةالعالمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم تنفيذھا ضمن مستويات التمويل 

  .72/40المقرر 

 الموافقة الشمولية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 ]ستوى التمويل المبين في المرفق أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بم )أ (
بالتقرير النھائي مع الشروط أو األحكام المدرجة في المشروع المقابل ووثائق التقييم والشروط  [

المرفقة بالمشروعات الصادرة عن اللجنة التنفيذية وتالحظ أن االتفاق بين أنغوال قد جرى تحديثه 
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الى  2015ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من ليجسد تمديد المرحلة األولي من خطة إدارة إزال
، وذلك الخاص بكوت ديفوار ليجسد التغيير في تكاليف دعم الوكالة نتيجة لنظام التكاليف 2016

 اإلدارية الجدية؛

أن تقرر أنه بالنسبة للمشروعات الخاصة بتجديد التعزيز المؤسسي، توافق على الموافقة الشمولية بما  )ب (
بالتقرير  [ ]ة على المالحظات التي ستنقل للحكومات المستفيدة المبينة في المرفق في ذلك الموافق

 النھائي.

 التعاون الثنائي )ب (

طلبا من وكاالت ثنائية، وأھليتھا  18عرضا عاما لعدد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/28تقدم الوثيقة 
تعرض الوثائق ذات الصلة التي . وتس2015للموافقة في ضوء المستوى األقصى للتعاون الثنائي المتاح في 

تتضمن مناقشات بشأن الطلبات الثنائية.وتمت التوصية بالموافقة الشمولية لعمليات مسح للمواد المستنفدة 
لألوزون لثالثة بلدان، وتقارير التحقق بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  عداد المرحلة الثانية لبلد واحد.الھيدروكلوروفلوروكربونية لثالثة بلدان أو إ

 :القضايا التي ستعالج

  إعداد المشروعات لمشروع إيضاحي ألداء التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي
 في استخدامات تكييف الھواء في واليات ميكرونزيا الموحدة قدمته اليابان.

التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار  واليات ميكرونزيا الموحدة. مشروع إيضاحي بشأن أداء
 العالمي في استخدامات تكييف الھواء في واليات ميكرونزيا الموحدة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

تدليل عن التحول من غازات التبريد ذات اإلمكانية العالية للالنظر في الطلب إلعداد مشروع  )أ (
ت اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي في قطاع تكييف لالحترار العالمي إلى غازات التبريد ذا

الھواء، في واليات ميكرونيزيا الموحدة، في سياق مناقشتھا حول المقترحات اإلضافية إلعداد 
مشروعات للتدليل على التكنولوجيات ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي في قطاع تصنيع 

على النحو الوارد وصفه في الوثيقة بشأن نظرة عامة على (د))، 74/21تكييف الھواء (المقرر 
 ؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27)القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات 

 41 013النظر في الموافقة على طلب إعداد المشروع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، بمبلغ  )ب (
 دوالراً أمريكياً لحكومة اليابان. 5 332الة البالغة دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوك

 توصية عامة

الموافق عليھا في  ةالثنائي اتقد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة أمين الخزانة باستنزال تكاليف المشروع
  والسبعين على النحو التالي: خامساالجتماع ال

 ؛2015ھمة فرنسا الثنائية لعام دوالر أمريكي (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مسا XX )أ (

لفترة الثالث سنوات دوالر أمريكي (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية  XX )ب (
 ؛2015-2017

 ؛2015الثنائية لعام  إيطاليادوالر أمريكي (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة  XX )ج (
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 .2015الثنائية لعام  اليابانل رصيد مساھمة (شاملة رسوم الوكالة) مقاب يدوالر أمريك XX )د (

 2015تعديالت على برامج العمل لعام  )ج (

 اليوئنديبي )1(

نشاطا قدمتھا اليوئنديبي بما في ذلك سبعة طلبات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29 18تتضمن الوثيقة 
طة إدارة لمشروعات التعزيز المؤسسي، وأربعة طلبات إلعداد مشروعات إضافية للمرحلة الثانية من خ

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وطلبين للمساعدات التقنية إلعداد تقارير التحقق وخمسة طلبات 
للمساعدات التقنية إلعداد مسوحات وطنية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون للموافقة الشمولية للنظر في 

  (أ) من جدول األعمال.8إطار البند 

 : الشيءجالقضايا التي ستعال

 اليونيب )2(

طلبات  22نشاطا قدمھا اليونيب تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30  59تتضمن الوثيقة 
لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي، وطلب واحد إلعداد مشروع إضافي للمرحلة الثانية من خطة إدارة 

طلبا  27عداد تقارير التحقق، وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتسعة طلبات للمساعدات التقنية إل
للمساعدات التقنية إلعداد مسوحات وطنية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون للموافقة الشمولية للنظر تحت 

(أ) من جدول األعمال. كما تتضمن طلبا للمساعدات التقنية إلعداد مسوحات لبدائل المواد المستنفدة 8البند 
  قنية بشأن دراسات الجدوى لتبريد المناطق للنظر بصورة منفردة.لألوزون وطلبين للمساعدات الت

 المساعدات التقنية إلعداد المسوحات الوطنية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

 القضايا التي ستعالج

  طلبات المساعدات التقنية إلعداد مسوحات وطنية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون للمملكة العربية
 نتيجة الرتفاع مستوى تمويل المشروع.السعودية 

في الموافقة على طلب تمويل إعداد مسح وطني لبدائل المواد المستنفدة  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  270,000لألوزون للمملكة العربية السعودية بمبلغ 

 دوالر أمريكي. 35,100

 دات التقنية لدراسات الجدوىالمساع

 القضايا التي ستعالج:

  طلبات المساعدات التقنية إلعداد دراسات جدوى تبريد المناطق لكل من مصر والكويت إعماال
 .40/72للمقرر 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  

ثالث لتبريد المناطق في مصر، والتحليل المقارن ل أعمال  أن تنظر دراستي الجدوى لوضع نموذج )أ (
تكنولوجيات غير عينية لتكييف الھواء المركزي في الكويت، على النحو الوارد أعاله، وفي الوثيقة 

 المتعلقة بالعرض العام للقضايا التي حددت خالل استعراض المشروعات
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27)   في سياق مناقشتھا للمقترحات المتعلقة بالمشروعات
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 الھيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة القدرة على االحترار العالمي؛ اإليضاحية لبدائل المواد

أن توافق على مكون اليونيب عن دراستي الجدوى المشار إليھما في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، وكل   )ب (
دوالرا أمريكيا في  3,539  دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 27,223 منھما بمبلغ
 .اللجنة التنفيذية ھذه الدراسات حالة اختيار

 اليونيدو )3(

إحدى عشر نشاطا قدمتھا اليونيدو تشتمل على   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31تتضمن الوثيقة 
طلبين لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي، وطلبين للمساعدات التقنية إلعداد تقارير التحقق، وخمسة 

بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون، وطلبين إلعداد  طلبات للمساعدات التقنية إلعداد مسوحات وطنية
مشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة الشمولية للنظر 

(أ) من جدول األعمال، وطلبين للمساعدات التقنية لدراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق للنظر 8تحت البند 
  دية.بصورة فر

 القضايا التي ستعالج:

  طلب للحصول على مساعدات تقنية  لدراستين عن جدوى تبريد المناطق لكل من مصر والكويت
 .40/72إعماال للمقرر 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في 

تنظر في دراستي الجدوى إلعداد نموذج عمل للتبريد القطاعي في مصر، والتحليل المقارن أن  )أ (
ت من غير نوعھا لتكييف الھواء المركزي في الكويت، كما ھو موضح أعاله وفي لثالثة تكنولوجيا

الوثيقة بشأن لمحة عامة عن المسائل المحددة خالل مراجعة المشروع 
، في سياق مناقشتھا حول المقترحات لمشروعات UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27( (الوثيقة

 نخفضة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ؛تدليلية للبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي الم

إقرار عنصر اليونيدو لدراستي الجدوى المذكورتين في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، كل منھما أن  )ب (
دوالر أمريكي، في حال  5,717  دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 63,521  بقيمة

 .اختارت اللجنة التنفيذية ھاتين الدراستين

 بنك الدوليال )4(

خمسة أنشطة مقدمة من البنك الدولي، وطلبين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32تتضمن الوثيقة 
إلعداد مشروعات إضافية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وطلبين 

وافقة الشمولية، وطلب إلعداد للمساعدات التقنية إلعداد مسح وطني لبدائل المواد المستنفدة لألوزون للم
  مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للنظر بصورة فردية.

 القضايا التي ستعالج:

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةطلب إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية  

الموافقة  في ، قد ترغب اللجنة التنفيذيةأ )2(ج) ( 73/27(ب) و (ج) و  71/23 اتضوء القرارفي  )أ (
المواد إزالة إنتاج على طلب إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة 
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باإلضافة دوالر أمريكي  254,650قدره مستوى تمويل  عندللصين  الھيدروكلوروفلوروكربونية
يسمح لحكومة الصين س مع العلم بأنهللبنك الدولي،  دوالر أمريكي 17,825يمة بقإلى تكاليف الدعم 

مع طلب التمويل للموافقة على الشريحة األولى من  2016في عام الخطة تقديم المرحلة الثانية من ب
 أيضا. 2016المرحلة الثانية في عام 

 2016ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  )د (

برنامج المساعدة على االمتثال التابع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1تتضمن الوثيقة 
، واستخدام 2015. ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 2016لليونيب لعام 

  والتعليقات والتوصيات. 2016، وموجز لھذا البرنامج المقترح لعام 2014ميزانية 

 لج:القضايا التي ستعا

  الموافقة على النھج االستراتيجي المتوالي لثالث سنوات لبرنامج المساعدة على االمتثال لليونيب
 .2018-2016للفترة 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في

بمبلغ قدره  2016أن توافق على أنشطة وميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  )أ (
دوالر  763,200في المائة البالغة  8كاليف دعم اوكالة بنسبة دوالر أمريكي زائدا ت 9,540,000

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33أمريكي الواردة في الوثيقة 

التي اقترحھا  2018-2016أن تنظر في الموافقة على االستراتيجية المتوالية للثالث سنوات  )ب (
 اليونيب لبرنامج المساعدة على االمتثال، والنھج التي تتضمنھا؛؛

تطلب من اليونيب أن يواصل تقديم برنامج عمل وميزانية سنوية لبرنامج المساعدة على االمتثال أن  )ج (
 تتضمن:

توفير معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في األنشطة الجديدة األربعة المحددة في برنامج  )1(
 حيث تستخدم األموال العالمية حتى استكمالھا؛ 2016عمل 

التمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على توسيع نطاق األولوية الخاصة ب )2(
االمتثال لتغطية األولويات المتغيرة ولتوفير التفاصيل المتعلقة بإعادة تخصيص األموال 

 ؛26/50و  24/72الواردة في ميزانيته إعماال للمقررين 

جري فيھا اإلبالغ عن مستويات تكاليف الموظفين، وإحاطة اللجنة التنفيذية بأي تغييرات ت )3(
 والسيما فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية.

 2016تكاليف الوحدة األساسية لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام  )ه (

معلومات عن التكاليف اإلدارية الفعلية للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34تتضمن الوثيقة 
وما يرتبط بھا من ميزانيات موافق عليھا. كما تتضمن  2015، والتكاليف التقديرية لعام 2011-2014

، وتقييم المدى الذي يمكن أن تصل إليه الموارد المتوافرة 2016طلبات لتكاليف الوحدة األساسية لعام 
  .2016لتغطية تكاليف  2016لمجموع التكاليف اإلدارية لعام 
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 :القضايا التي ستعالج

 في المائة  0.7ساسية لليوئنديبي واليونيدو بزيادة بنسبة طلبات الموافقة على تكاليف الوحدة األ
على  2016، والبنك الدولي بنفس مستوى الطلب لعام 2015عن ميزانية  67/15إعماال للمقرر 

 .2015النحو الموافق عليه لعام 

 :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

 :اإلحاطة علما بما يلي )أ (

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو  2016 لعام تقرير عن تكاليف الوحدة األساسية )1(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 والبنك الدولي على النحو الوارد في الوثيقة

مرة  تهميزانيكانت أقل من مستوى عملية الوحدة األساسية للبنك الدولي  أنمع التقدير،  )2(
 د األرصدة غير المستخدمة.يوأنه سيعأخرى 

 وحدة األساسية المطلوبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالقة على ميزانيات النظر في إمكانية المواف )ب (
والبنك الدولي دوالر أمريكي،  2,040,715دوالر أمريكي، واليونيدو بقيمة  2,040,715بقيمة 
 .دوالر أمريكي 1,725,000 بقيمة

ميزانية وارية لنظر في اإلجراءات التالية في إطار اختصاصات استعراض نظام التكاليف اإلدا )ج (
 : UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79) الوثيقة(د)) ( 73/62 المقرراألساسية ( تهتمويل وحد

في تحت القسم اإلداري  سطر تكاليف الموظفينبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يضيف  )1(
اإلبالغ عن ھذه التكاليف دون الحاجة بميزانية الوحدة األساسية للسماح نموذج اإلبالغ عن 

 ط التسوية.خل

نفقات الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية في لالتكاليف  حسابنظام  أن تستخدم اليونيدو )2(
 .المستقبليةالتقارير 

 المشروعات االستثمارية )و (

قائمة بمشروعات للنظر بصورة فردية (أنظر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27تتضمن الوثيقة 
(أ) 8ية على مائة وثالثة وعشرين مشروعا، وستنظر تحت البند الجدول التالي). وقد أوصي بالموافقة الشمول

  من جدول األعمال.

 :القضايا التي ستعالج

  ينبغي في الجدول التالي النظر لكل مشروع للموافقة بصورة فردية. ويمكن اإلطالع على أوصاف
ي الجدول. المشروعات وتعليقات وتوصيات األمانة في وثيقة مشروع البلد المعني المشار إليھا ف

كما يتضمن الجدول التالي قسما عن المشروعات اإليضاحية للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27من الوثيقة  1االحترار العالمي الواردة في الجدول 
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وثيقة اللجنة  الوكالة المشروع البلد
 التنفيذية

 القضية

 منخفضة إمكانية االحترار العالميمشروعات للتدليل على تكنولوجيات 
مشروعات تدليلية منخفضة إمكانية  عدة بلدان

 االحترار العالمي
 1الجدول  عدة وكاالت

 أعاله
مشروعات تدليلية يتم اختيارھا على أساس التقييم 

 الوارد أعاله
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال البرازيل
الشريحة  –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 األولى

يوئنديبي/ يونيدو/ 
 ألمانيا

 في انتظار االتفاق على تكاليف المشروع 75/40

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  كولومبيا
الشريحة  –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 األولى

ونيب/ يوئنديبي/ ي
 ألمانيا

تم االتفاق على جميع قضايا التكاليف التقنية  75/42
والرأسمالية ولكن تكاليف التشغيل للتركيبات من 
زيوت الوقود الثقيلة المخففة غير مؤكدة؛ يُقترح 

- حظر كامل على الھيدروكلوروفلوروكربون
ب في حين يتبقى استھالك مؤھل؛ وإزالة 141

م االستھالك معجلة في غير البلدان ذات حج
 المنخفض.

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  غيانا
الشريحة  –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 األولى

تم االتفاق على جميع قضايا التكاليف التقنية  75/47 يونيب/ يوئنديبي
والرأسمالية؛ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  لبنان

الشريحة  –الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 األولى

تم االتفاق على جميع قضايا التكاليف التقنية  75/52 يوئنديبي
 والرأسمالية؛ 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  عمان
الشريحة  –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 األولى

تم االتفاق على جميع قضايا التكاليف والقضايا  75/61 نيدو/ يونيبيو
-التقنية؛ وتأخير حظر الھيدروكلوروفلوكون

 ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط141
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  السودان

الشريحة  –الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 األولى

اق على جميع قضايا التكاليف والقضايا تم االتف 75/67 يونيدو
التقنية؛ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  بوتسوانا
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة األولى

تم االتفاق على جميع قضايا التكاليف والقضايا  75/39 يونيب/ يونيدو
التقنية؛ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  ليبيا

 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 الشريحة األولى

تم االتفاق على جميع قضايا التكاليف والقضايا  75/53 يونيدو
التقنية؛ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واحتمال 
عدم االمتثال للبروتوكول في انتظار الموافقة 

على خطة العمل في االجتماع السابع والعشرين 
 لألطراف

واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطلب شريحة من خطة إدارة إزالة الم
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  البحرين

 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 الشريحة الثانية

 في المائة 20صرف أقل من  75/37 يونيب/ يونيدو

جمھورية بوليفيا 
 المتعددة القوميات

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
 –وروكربونية المواد الھيدروكلوروفل

 الشريحة الثالثة

اختالف في البيانات؛ واتفاق منقح في ضوء  75/38 يونيدو
تغيير الوكالة المنفذة في االجتماع الرابع 

 والسبعين
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  البرازيل

 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 الشريحة الخامسة والنھائية

 إعادة األموال من الشركات غير المؤھلة 75/40 يوئنديبي/ ألمانيا

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  الصين
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الخامسة والنھائية

يوئنديبي/ يونيدو/ 
البنك الدولي/ 

 ألمانيا

75/41 PU وXPS وRAC وICR  ماليين  5تزيد عن
 دوالر أمريكي

جمھورية كوريا 
ة الشعبي

 الديمقراطية
 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الثانية

 تحويل مكون يونيب إلى يونيدو 75/44 يونيدو/ يونيب
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وثيقة اللجنة  الوكالة المشروع البلد
 التنفيذية

 القضية

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  غواتيماال
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الثالثة

عدم االمتثال الستھالك المواد  75/46 يونيدو/ يونيب
 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  إندونيسيا
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الثالثة

يوئنديبي/ يونيدو/ 
البنك الدولي/ 

 أستراليا

؛ احتمال إعادة األموال واحتمال تنقيح االتفاق 75/49
التحويل إلى بدائل مرتفعة إمكانية االحترار 

 العالمي
 األردن

 
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الثانية

يونيدو/ البنك 
 الدولي

اتفاق منقح ناتج عن حالة إفالس وإعادة األموال  75/50
 ذات الصلة من الشريحة الثانية من المرحلة

 األولى
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  ماليزيا

 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 الشريحة الثالثة

 سحب مشروع المساعدة التقنية 75/54 يوئنديبي

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  ملديف
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الثالثة

   75/55 يونيب/ يوئنديبي
 مكانية االحترار العالمياستعمال بديل مرتفع إ

 إلعادة التھيئة في قطاع مصايد األسماك
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  بيرو

 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 الشريحة الثانية

خطة عمل منقحة للشريحة الثانية والشرائح  75/62 يوئنديبي/ يونيب
 لىالالحقة من المرحلة األو

المملكة العربية 
 السعودية

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الثالثة

لم يتم التوقيع على اتفاق ألنشطة قطاع الخدمة؛  75/64 يونيدو/ يونيب
 وتخليص المعدات من الجمارك

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

دارة إزالة المرحلة األولى من خطة إ
 –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة الرابعة والنھائية

 تحويل مكون يونيب إلى يونيدو 75/73 يونيدو/ يونيب

إفالس الشركة واحتمال االستبدال؛ واحتمال  75/74 البنك الدولي المرحلة األولى، الشريحة الثالثة فييت نام
 إعادة األموال أو تنقيح االتفاق

 

فيما إذا كانت ستوافق على المشروعات الواردة في الجدول أعاله على  النظر ترغب اللجنة التنفيذية فيقد 
أساس المعلومات المقدمة في وثيقة مقترح المشروع ذات الصلة بما في ذلك تعليقات األمانة وأي معلومات 

  .لةتقدمھا في االجتماع األمانة أو الوكالة الثنائية و/أو المنفذة ذات الص
 
نموذج لمشروع االتفاقات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر  .9

 ))ھ(33/73

نموذجا معدال التفاقات المرحلة الثانية من خطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76تتضمن الوثيقة 
 ثيقة.إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في التذييل بالو

 :القضايا التي ستعالج

 .النص المقترح للتعديالت واإلضافات 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالوثيقة بشأن النموذج لمشروع االتفاقات للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد  )أ (
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في الوثيقة 

فقة على النموذج لمشروع االتفاقات للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الموا )ب (
، UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول بالوثيقة 

كأساس لصياغة أي اتفاق بين بلد ما واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 كلوروفلوروكربونية.الھيدرو
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 (ز))53/74استمارة إلعداد مسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون وتقديم البيانات الناتجة (المقرر  .10

مشروع استمارة إلعداد مسوحات بدائل المواد   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77تتضمن الوثيقة 
. ويأخذ مشروع التوجيه ھذا في 53/74قرر المستنفدة لألوزون وتقديم البيانات الناتجة التي تعد إعماال للم

االعتبار خبرات الوكاالت الثنائية والمنفذة المستفيضة في إجراء مسوحات المواد المستنفدة لألوزون، 
وتحليل نتائجھا إلعداد خطط اإلزالة الوطنية. كما تتضمن المكونات المتلقاة من االستعراض الذي يجري بين 

  ن اللجنة التنفيذية والوكاالت الثنائية والمنفذة.الدورات لألعضاء المعنيين م

 القضايا التي ستعالج:

  ما إذا كان يوافق على مشروع االستمارة إلعداد وتقديم المسوحات الوطنية لبدائل المواد المستنفدة
 لألوزون.

تنفدة : ان تنظر مشروع الشكل الخاص باعداد مسوحات بدائل المواد المسقد ترغب اللجنة التنفيذية في
وتوافق على ذلك لكي تستخدمھا  53/74لألوزون وعرض البيانات الناتجة عن ذلك التي تعد إعماال للمقرر 

  .5الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى إعداد المسوحات الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون في بلدان المادة 

 (ب))65/75تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف على المناخ (المقرر  .11

تقريرا عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف على   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78تتضمن الوثيقة 
  المناخ الذي تقرر االجتماع الثالث والسبعون.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(ب)) الوارد في 65/73رر أن تحاط علما بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف كامل اإلعداد (المق  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78الوثيقة 

أن تالحظ مع التقدير الرد الوارد من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والمعلومات   (ب)
المسترجعة الواردة من البنك الدولي في سياق عمله مع مصارف التنمية األخرى المتعددة 

االحتباس الحراري عبر حوافظھا االستثمارية، وعمله في األطراف لتنسيق حساب غازات 
 إصالحات إعانات الطاقة؛

أن تأخذ علما بأن األمانة سوف تواصل حساب األثر على المناخ من المشروعات االستثمارية في   (ج)
قطاعات تصنيع التبريد وتكيف الھواء التي تطبق نموذج مؤشر الصندوق، وللمشروعات 

من  14ع قطاعات التصنيع األخرى التي تطبق المنھجيات الواردة في الفقرة االستثمارية في جمي
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54الوثيقة 

 (د))73/62الصالحيات بشأن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية (المقرر  .12

ستعراض نظام التكاليف مشروع الصالحيات بشأن ا UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79تقدم الوثيقة 
(د). وتحتوي على أھداف 73/62اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية على النحو الذي طلب في المقرر 

االستعراض والقضايا التي ستجري معالجتھا، ومنھجية إجراء االستعراض والميزانية واإلطار الزمني 
  الستكمال االستعراض.
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 :القضايا التي ستعالج

 نت توافق على الصالحيات والميزانية بشأن االستعراض.ما إذا كا 

  التنفيذية في:  اللجنةقد ترغب 

ً باالختصاصات بشأن استعراض نظام التكلفة اإلدارية وميزانية تمويل وحدته  )أ ( أن تأخذ علما
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79(د))، كما قدمته الوثيقة 73/62األساسية (المقرر 

ن استعراض نظام التكلفة اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية كما أن تقّر االختصاصات بشأ )ب (
من أجل تقييم التكاليف اإلدارية لفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79قدمته الوثيقة 
  ؛ 2020-2018السنوات الثالث 

دوالر أمريكي لكي تمّول األمانة العمل المطلوب من  60,000أن تقّر تكاليف غير متكررة بقيمة  )ج (
  أجل إجراء دراسة للتكاليف اإلدارية؛ و 

أن تطلب من األمانة أن تقّدم التقرير بشأن استعراض نظام التكلفة اإلدارية وميزانية تمويل وحدته  )د (
عمالً بالنقرر  2017األساسية، لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا األول في عام 

  (ج).73/62

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف .13

 2014الحسابات النھائية لعام   (أ)

ثالثة أجزاء. يعرض الجزء األول حسابات عام   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80تتضمن الوثيقة 
للصندوق المتعدد األطراف، ويقدم الجزء الثاني تقرير حالة عن الحساب المصرف للصندوق في  2014

اإلبالغ بموجب المعايير الدولية لمحاسبة  نيويورك، ويوفر الجزء الثالث موجزا لحلقة عمل عن متطلبات
  القطاع العام.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

 :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

 مالحظة ما يلي: )أ (

/كانون ديسمبر 31في  حسب الوضعللصندوق المتعدد األطراف  النھائيةالبيانات المالية  )1(
لوثيقة في اوترد (ب) 74/52أعدت وفقا للمقرر والتي  2014 األول

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80؛ 

 31تقرير مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة لفترة السنتين المنتھية في  تلقى أن يونيب )2(
رئيسية ذات أھمية للصندوق لم تكن ھناك أي قضايا و 2014 /كانون األولديسمبر

 المتعدد األطراف؛

ق المتعدد األطراف في لحساب المصرفي للصندواأمين خزانة  التعقيبات الواردة من )3(
 نيويورك؛
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غير  المساھماتعن تنص على تقديم بيانات أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  )4(
" القبض "التعھدات الطوعية المستحقة فئةسنوات تحت  3 التي مضى عليھا حتىالمسددة 

مستحقة الحسابات ال تحتسنوات  3كثر من أل ات المستحقةمساھمالسجالت واالحتفاظ ب
 ؛ھاتحصيل المشكوك في القبض

بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  اإلبالغمتطلبات  بشأنعمل حلقة التقرير  )5(
 ؛ھذه الوثيقةبالوارد في المرفق الثاني 

للصندوق المتعدد األطراف االختالفات بين  2015 عام أن يسجل في حساباتبأمين الخزانة  مطالبة )ب (
كما  2014 لعام النھائية وبياناتھا 2014 ة للوكاالت المنفذة لعامالمؤقتت المالية بيانات الحسابا

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80من الوثيقة  2و 1في الجدولين  تنعكس

 2014تسوية حسابات   (ب)

مع البيانات  2014تسوية المعلومات من حسابات  /81UNEP/OzL.Pro/ExCom/75تقدم الوثيقة 
، 2014/ ديسمبر/ كانون األول 31ت المنفذة في تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية حتى المالية للوكاال

  وحصر األمانة لقاعدة بيانات المشروعات الموافق عليھا. كما تقدم توصيات األمانة.

  :القضايا التي ستعالج

  ر المرحلي دوالرا أمريكيا بين التري 157,952لليونيب بمبلغ  2014بند التسوية المعلق لعام
دوالرا أمريكيا  170,983والمالي السنوي لليونيب وحصر األمانة للمشروعات الموافق عليھا، و

دوالر أمريكي في المصروفات بين التقرير المرحلي والمالي السنوي  2,962,802في اإليرادات و
 لليونيب وحساباته النھائية.

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81الواردة في الوثيقة  2014حسابات أن تحاط علما بتسوية  )أ (

 82,831أن تطلب من أمين الخزانة أن يبقى من التحويالت المقبلة لليوئنديبي واليونيدو مبلغي  )ب (
دوالرا أمريكيا على التوالي يمثالن الزيادة في إيرادات الفوائد المبلغة في  24,667ودوالرا أمريكيا 
 لمؤقتة وليس في كشوفھما المالية النھائية؛كشوفھما المالية ا

 التالية: 2014أن تحاط علما ببنود التسوية المبلغة لعام  )ج (

 170,983دوالرا أمريكيا بين التقرير المرحلي لليونيب والحصر، ومبلغ  157,952مبلغ  )1(
دوالر أمريكي في المصروفات بين  2,962,802دوالرا أمريكيا في اإليرادات و

لليونيب والحسابات النھائية، وأن اليونيب سوف يقدم تحديثا بشأن ھذه  التقريرالمرحلي
 الفروق قبل االجتماع الخامس والسبعين؛

 دوالرات أمريكية في اإليرادات بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحسابات النھائية. 10 )2(

دوالرا  58,045المصروفات البالغة  2015أن تطلب من اليونيدو أن تعدل في حساباتھا لعام  )د (
دوالرا أمريكيا إيرادات بين التقرير المرحلي لليونيدو  33أمريكيا تمثل الفرق في تكاليف الدعم، و

 دوالرا أمريكيا بين التقرير المرحلي لليونيدو والحصر؛ 15والحسابات النھائية ومبلغ 

 أن تحاط علما ببنود التسوية المعلقة ھذه على النحو التالي: )ه (
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 29,054دوالر أمريكي و 68,300نديبي، لمشروعات غير محددة بمبلغي بالنسبة لليوئ )1(
 دوالرا أمريكيا؛

 بالنبسة للبنك الدولي لتنفيذ المشروعات التالية مع الوكاالت الثنائية حسب مقتضى الحال: )2(

) بمبلغ THA/REF/26/INV/104مشروع تبريد المباني في تايلند (الوثيقة  -
 دوالرا أمريكيا؛ 1,198,946

 
 342,350) بمبلغ THA/PHA/68/TAS/158ھمات اليابان الثنائية (الوثيقة مسا -

 دوالرا أمريكيا؛
 

 225,985) بمبلغ THA/HAL/29/TAS/120مساھمات السويد الثنائية (الوثيقة  -
 دوالرا أمريكيا؛

 
) CPR/PRO/44/INV/425مساھمات الواليات المتحدة األمريكية الثنائية (الوثيقة  -

 والرا أمريكيا؛د 5,375,000بمبلغ 
 

) CPR/PRO/47/INV/439مساھمات الواليات المتحدة األمريكية الثنائية (الوثيقة  -
 دوالرا أمريكيا. 5,375,000بمبلغ 

 
-  

وميزانيتھا المقترحة لعام  2017و 2016 – 2015ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام  .14
2018 

 2015على ميزانيات أمانة الصندوق في األعوام   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82تحتوي الوثيقة 
المقترحة التي عمليات نقل متوقعة بين بنود الميزانية  2018الموافق عليھا وميزانية  2017و 2016و

  وميزانية اجتماعات اللجنة التنفيذية. 2015الموافق عليھا لعام 

 الشيءالقضايا التي ستعالج: 

 في: قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر

 2018الموافق عليھا وميزانية  2017و 2016و 2015اإلحاطة بالوثيقة المتعلقة بميزانيات  )أ (
المقترحة الخاصة بأمانة الصندوق المتعدد األطراف الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82؛ 

لموافق عليھا ا 2015الترخيص لألمانة بإعادة تخصيص األموال فيما بين بنود الميزانية في ميزانية  )ب (
، وارتفاع 2015إلستيعاب التكاليف اإلضافية المتكبدة نتيجة إلدخال نظام أوموجا في يونيه/ حزيران 

عدد الوثائق عما كان متوقعا أصال على أساس الفھم بأنه إذا تجاوزت عمليات النقل في التحويل الحد 
وظف الرئيسي، سوف تبلغ األمانة في المائة المحدد فى التفويض المسموح به للم 20األقصى البالغ 

 التنفيذية في اجتماعھا السابع والسبعين؛ للجنةذلك  

الواردة في المرفق  2018الموافقة على تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المقترحة في ميزانية  )ج (
دوالر أمريكي على  7,268,801البالغة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82األول بالوثيقة 

 ريو االجتماعين سنويا.أساس سينا
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 اإلجراءات الرئيسية لعملية اللجنة التنفيذية .15

خط االتصال القائم بين العناصر الفاعلة الرئيسية   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83تستعرض الوثيقة 
في الصندوق المتعدد األطراف ودورتھم من حيث إبداء المشورة للجنة التنفيذية، وتقديم المعلومات عن عدد 

سائل ذات الصلة بعمل اللجنة التنفيذية الذي أثير في مناسبات أخرى. كما تتضمن موادا قدمتھا من الم
  الوكاالت المنفذة عن عملياتھا ودورة المشروعات.

 : الشيءالقضايا التي ستعالج

ة فى  اإلحاطة بالتحليل الوارد في اإلجراءات الرئيسية لعمل اللجن قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83(ز) في الوثيقة 70/73التنفيذية التي أعدت إعماال للمقرر 

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج .16

خالل االجتماع الخامس والسبعين وسوف تقدم   UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84ستصدر الوثيقة 
لذي سيجتمع على ھامش االجتماع. وسوف تتضمن تقريرا عن اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج ا

الوثيقة سردا لنظر الفريق الفرعي في جدول أعماله المؤقت، والمبادىء التوجيھية لقطاع إنتاج 
في الصين،  2014الھيدروكلوروفلوروكربون، وتقرير التحقق من إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 

لخطة إدارة إزالة المواد  2016عام  ، وطلب شريحة2015والتقرير المرحلي لعام 
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وبيانات أولية وطلبا للترخيص بإجراء مراجعة تقنية لقطاع إنتاج 

  الھيدروكلوروفلوروكربون في المكسيك.

 مسائل أخرى .17

 عتماد.سيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع التقرير الخاص باالجتماع الخامس والسبعين للنظر واال

 اعتماد التقرير .18

  لنظر واعتماده.الخامس والسبعين لتقرير االجتماع المشروع  نظروسيتعين على اللجنة التنفيذية   

 اختتام االجتماع .19

 2015نوفمبر/ تشرين الثاني  20يتوقع أن يختتم االجتماع أعماله يوم الجمعة 

     

 


