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  ذية للصندوق المتعدد األطرافـاللجنة التنفي

  ال ــريول مونتـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 افتتاح االجتماع .1

 مالحظات افتتاحية من رئيس اللجنة التنفيذية

 المسائل التنظيمية .2

 إقرار جدول األعمال )أ (

لالجتماع السادس والسبعين جدول األعمال المؤقت  L.Pro/ExCom/76/1UNEP/Ozتتضمن الوثيقة 
  للجنة التنفيذية.

 اليوجد قضايا تحتاج لمعالجة:

في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في  قد ترغب اللجنة التنفيذية 
  وإذا اقتضى األمر بعد تعديله شفھيا في االجتماع. UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/1الوثيقة 

 تنظيم العمل )ب (

 وف يقترح رئيس االجتماع على الجلسة العامة تنظيم العمل.س

 أنشطة األمانة .3

تقريرا عن أنشطة األمانة منذ االجتماع الخامس والسبعين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2تقدم الوثيقة 
  للجنة التنفيذية.

 القضايا التي تحتاج لمعالجة
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اردة في الوثيقة في اإلحاطة بأنشطة األمانة الو قد ترغب اللجنة التنفيذية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2.  

 حالة المساھمات والمصروفات .4

معلومات عن حالة الصندوق على النحو الذي سجله  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/3تقدم الوثيقة 
دوالرات أمريكية مع مراعاة  36,439,508. ويبلغ رصيد الصندوق 2016أبريل/ نيسان  1اليونيب حتى 

  افقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى االجتماع الخامس والسبعين والشاملة له.جميع األموال التي و

 اليوجد القضايا التى ستعالج:

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

أن تحاط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات عن أذون  )أ (
عر الصرف الثابت خالل فترة الثالث سنوات الصرف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية س

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/3على النحو الوارد في الوثيقة  2015-2017

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

ات مستحقة منذ فترة الثالث أن تطلب من األمانة مواصلة المتابعة مع البلدان التي عليھا مساھم )ج (
 سنوات أو أكثر وإبالغ االجتماع السابع والسبعين بالنتائج.

 حالة الموارد والتخطيط .5

 تقرير األرصدة وتوافر الموارد )أ (

موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/4تقدم الوثيقة 
فق عليه األمانة. ويتضمن بيانات إحصائية من المشروعات الخاصة الثنائية والمنفذة على النحو الذي توا

  شھرا عقب استكمال المشروع. 12بالوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا أرصدة احتفظت به ألكثر من فترة 

موارد كافية للموافقة على مقترحات  2016أبريل/ نيسان  1لم يكن ھناك حتى  القضايا التي ستعالج:
  المقدمة لالجتماع السادس والسبعين. المشروعات

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 أن تحاط علما: )أ (

بالتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/4؛ 

أن مستوى األموال التي أعيدت لالجتماع السادس والسبعين من الوكاالت المنفذة بلغ  )2(
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  243,246ريكيا يتألف من دوالرا أم 867,120

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  6,113دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي و 18,239البالغة 
دوالرا أمريكيا زائدا  73,462دوالرات أمريكية من اليونيب و 1,403الوكالة البالغة 

دوالرا  481,628دوالرات أمريكية من اليونيدو و 6,907تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 62,671أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ 
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دوالرا أمريكيا ناقصا تكاليف دعم الوكالة  145,448أن لدى اليونيدو أرصدة تبلغ  )3(
 لمشروعين استكمال خالل عامين سابقين؛

كومة فرنسا مقابل أحد المشروعات المغلقة وأربعة مشروعات أن األرصدة التي لدى ح )4(
دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة  425,293مستكملة والبالغ مجموعھا 

سوف تعوض مقابل المشروعات الثنائية المقدمة لالجتماع السادس والسبعين في حالة 
 موافقة اللجنة التنفيذية عليھا؛

دوالرا أمريكيا بما  1,989نيا ألحد المشروعات المستكملة والبالغة أن أرصدة حكومة ألما )5(
في ذلك تكاليف دعم الوكالة سوف تعوض مقابل المشروعات الثنائية المقدمة لالجتماع 

 السادس والسبعين في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليھا؛

دوالرا  81,845غ إن لدى حكومة إيطاليا رصيدا متبقياعن خمسة مشروعات مستكملة بمبل )6(
أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة سوف تعوض مقابل المشروعات الثنائية المقدمة 

 من االجتماع السادس والسبعين في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليھا.

 أن تطلب من: )ب (

الوكاالت المنفذة التي لديھا مشروعات مستكملة خالل العامين السابقين إعادة األرصدة  )1(
 الجتماع السابع والسبعين؛ل

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف أو تلغي االلتزامات غير الضرورية للمشروعات  )2(
المستكملة والمشروع المستكمل بموجب مقرر من اللجنة التنفيذية إلعادة األرصدة 

 لالجتماع السابع والسبعين.

 أن تطلب من أمين الخزانة: )ج (

للصندوق المتعدد األطراف من حكومة إسرائيل بمقدار  أن تعدل األموال المستحقة نقدا )1(
دوالرات أمريكية بما في ذلك تكاليف الدعم المرتبطة بأرصدة أحد  82,009

 ؛2008المشروعات المستكملة منذ ديسمبر/ كانون األول 

أن تعدل المبلغ المستحق نقدا للصندوق المتعدد األطراف من حكومة البرتغال بنحو  )2(
مريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المرتبطة باألرصدة الخاصة دوالرا أ 53,765

 .2011بأحد المشروعات المستكملة منذ يوليه/ تموز 

 للصندوق المتعدد األطراف 2018-2016تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  )ب (

ء التقديمات تخطيط األعمال في ضو  Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5تتناول الوثيقتان 
لالجتماع السادس والسبعين، وخطة أعمال ألمانية منقحة. والحوارات بين اليوئنديبي واليونيب بشأن عمليات 

معلومات عن تخطيط األعمال في ضوء توصيات األمانة بشأن  1تقييم األداء النوعي. وتقدم الضميمة 
دي لإليرادات المتوقعة والمتحصلة وحوارات مقترحات المشروعات، وااللتزامات المسبقة وتحليل التدفق النق

  اليونيدو مع وحدات األوزون الوطنية.

 :ستعالجالقضايا التي 

  في خطط  2016الطلبات المقدمة لالجتماع السادس والسبعين تتجاوز المخصصات المحددة لھا لعام
المرحلة الثانية مليون دوالر أمريكي، وھو المبلغ المستحق الى حد كبير لتقديم  70األعمال بنحو 
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مليون دوالر  63من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين والمقدرة بمبلغ 
 أمريكي.

  مليون دوالر أمريكي من األنشطة للمرحلة األولى من  44لم يقدم لالجتماع السادس والسبعين مبلغ
 .2016لمشروعات في خطة أعمال خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد ا

  ستكون خطة أعمال ألمانيا في حدود العشرين في المائة من مساھماتھا المتعھدة بھا في حالة تحويل
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستان الى وكالة ثنائية أو منفذة.

 مايلي:اإلحاطة بوقد ترغب اللجنة التنفيذية 

- 2016متعلق بحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة التحديث ال )أ (
 ؛Add.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5الواردة في الوثيقتين  2018

مع التقدير التقارير المتعلقة بالحوارات مع وحدات األوزون الوطنية من اليوئنديبي واليونيب  )ب (
في عمليات تقييم األداء النوعي حسب طلب المقرر  واليونيدو فيما يتعلق بالتصنيف الوارد

 (ب)؛16/75

 المقدمة من حكومة ألمانيا. 2018-2016خطة األعمال المنقحة للفترة  )ج (

 التأخيرات في تقديم الشرائح )ج (

اإلجراءات التي اتخذته األمانة استجابة للمقررات المتعلقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6تقدم الوثيقة 
يم الشرائح التي اعتمدت خالل االجتماع الخامس والسبعين، والتحليل المتعلق بكل حالة بالتأخيرات في تقد

من الشرائح التي لم تقدم لالجتماع السادس والسبعين، وتحليل للشرائح التي قدمت لالجتماع السادس 
  والسبعين ثم سحبت بعد ذلك.

  :ستعالجالقضايا التي 

 ولى من خطة إدارة إزالة المواد انثان وخمسون أنشطة بشرائح للمرحلة األ
 الھيدروكلوروفلوروكربونية كان من المقرر أن تقدم لالجتماع السادس والسبعين ولكنه لم تقدم؛

  تشمل أسباب التأخير مايلي: نقص تقرير التحقق اإللزامي، والتغييرات في وحدة األوزون الوطنية
ات و/أو الموافقات، واألموال الكافية من و/أو التغييرات الھيكيلية في الحكومة، ومقررات الحكوم

الشرائح السابقة مازالت متاحة، لم تقدم التقارير المرحلية و/أو المالية، وتوقيع االتفاقات و/أو وثائق 
المشروعات، والصعوبات الداخلية أو الخارجية أو التأخيرات في تنفيذ العناصر االستثمارية، وتغير 

يا أوموجا ذات الصلة أنشطة اليونيب) أو أن الوكالة الرئيسية غير ھيكل الوكالة المنفذة (أي قضا
 مستعدة للتقديم؛

  الشرائح الخاصة بأربعة بلدان قدمت ثم سحبت بعد ذلك ألسباب من بينھا: نقص االتصال مع وحدة
 7األوزون الوطنية، رسائل الموافقة، تقارير التحقق، االتفاق بشأن التكاليف تقديم بيانات المادة 

 ، والقضايا ذات الصلة ببيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛2014والبرنامج القطري لعام 

  عدم وجود تأثير أو احتمال وجود تأثير على االمتثال نتيجة للتأخر في تقديم ھذه الشرائح التي
 يتوقع تقديم أشارت إليھا الوكاالت الثنائية المنفذة باستثناء بلد واحد يعاني من صعوبات داخلية وال

 شريحة قبل االجتماع الثامن والسبعين.

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 :بما يلى أن تحاط علما )أ (
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التقدير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6؛ 

ات المتعددة السنوات المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب االتفاق )2(
  المقدمة من حكومة فرنسا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

أنشطة ذات صلة بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد  104نشاطا من  52أن  )3(
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا لالجتماع السادس والسبعين قد قدمت في 

 ستة أنشطة من أربع شرائح سحبت عقب مناقشات مع األمانة؛الموعد المحدد وأن 

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخر في تقديم الشرائح الخاصة  )4(
بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لن يكون له أي تأثير أو احتمال 

باستثناء بلد واحد، واليوجد أي إشارة إلى  وجود تأثير على االمتثال لبروتوكول مونتريال
 2013بشأن تجميد عام  2014أن إيا من ھذه البلدان كان في حالة عدم امتثال في 

 الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشان المقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح  )ب (
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6مشار إليه في الوثيقة للحكومات المعنية على النحو ال

 تنفيذ البرنامج .6

 الرصد والتقييم )أ (

 .2016التقرير التجميعي الستكمال المشروعات في  )1(

عرضا عاما للنتائج المبلغة في كل من االتفاقات المتعددة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7تقدم الوثيقة 
مارس/  21تكمال المشروعات الفردية التي وصلت حتى السنوات وتقارير استكمال المشروعات وتقارير اس

وتحديث لقاعدة البيانات الخاصة بالدروس المستفادة من قاعدة بيانات تقارير المشروعات  2016آذار 
  المستكملة الفردية والمشروعات المستكملة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  :ستعالجالقضايا التي 

 .تقارير استكمال المشروعات المقرر تقديمھا 
 .نوعية المعلومات عن الدروس المستفادة في قاعدة بيانات الدروس المستفادة 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

الواردة في الوثيقة  2016أن تحاط علما بالتقارير المجمعة الستكمال المشروعات لعام  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7؛ 

ث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع السابع والسبعين تقارير استكمال أن تح )ب (
المشروعات المتأخرة بشأن االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية وفي حالة أن تكون 

 ھذه التقارير قد قدمت، تقديم أسباب ذلك والجدول الزمني لتقديمھا؛

لمتعاونة على استكمال الجزء الخاص بھا من تقارير استكمال أن تحث الوكاالت المنفذة ا )ج (
 المشروعات لتمكين الوكالة الرئيسية من تقديمھا وفقا للجدول الزمني؛
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أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على الدخول في دروس مستفادة واضحة وحسنة اإلعداد لدى  )د (
 غة التي قدمت بھا في إدارة البحث.تقديم تقارير استكمال المشروعات حيث أنھا ستظھر بالصي

أن تدعو جميع المعنيين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى أن  )ه (
تأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير استكمال المشروعات لدى إعداد وتنفيذ التقارير في 

 المستقبل؛

 لمتعددة السنواتتقارير قاعدة بيانات االتفاقات ا )2(

 6/74(ب) و6/75تقريرا عن أعمال متابعة المقررين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8تقدم الوثيقة 
بشأن خيارات خفض أعباء الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى تقديم المعلومات لقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة 

يجري إدخالھا لقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات، وتمكين البلدان المعنية من تأكيد البيانات التي 
السنوات بواسطة الوكالة الثنائية والمنفذة. ويقترح أن يجري تبسيط قاعدة البيانات المتعلقة باالتفاقات المتعددة 
السنوات وأن تركز بالدرجة األولى على المعلومات على مستوى المنشأة بالنظر إلى أھمية ھذه المعلومات 

لرصد والتقييم فضال عن إجراء التحليالت والتقارير التي طلبتھا اللجنة التنفيذية و/أو األطراف ألغراض ا
في بروتوكول مونتريال، وأن استمارة قد أعدت للوكاالت الثنائية والمنفذة لكي تحصل على موافقة البلدان 

  قبل التقديم.

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 مايلي:وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

أن تحاط علما بتقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات الواردة في الوثيقة  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8؛ 

أن تطلب من كبير موظفي الرصد والتقييم إلى أن يقدم تقارير لالجتماع السابع والسبعين للجنة  )ب (
 (ب).6/75التنفيذية عن حالة تنفيذ المقرر 

 قطري وآفاق االمتثالبيانات البرنامج ال )ب (

(الجزء األول)  5على حالة وآفاق امتثال بلدان المادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9تحتوى الوثيقة 
التي تخضع لمقررات من األطراف بشأن االمتثال (الجزء الثاني) وتتضمن تحليال  5لمعالجة بلدان المادة 

  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.للبيانات عن تنفيذ البرامج القطرية لخطط إدارة إزالة ا

  :ستعالجالقضايا التي 

 5الجزء األول: حالة وآفاق امتثال بلدان المادة 

 جنوب السودان لم ينشىء نظاما للتراخيص؛ 

  موريتانيا لم تدرج تدابير الوقاية السريعة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي اتفق عليا في
 ص الخاص بھا؛في نظام التراخيص والحص 2007

 .بروندي لم تتمكن من االنتھاء من وضع نظام الحصص الرسمي 

 الخاضعة لمقررات بشأن االمتثال: 5الجزء الثاني: بلدان المادة 

  لجمھورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا والصومال  2014المقررة عن عام  7بيانات المادة
 واليمن؛
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 تجاوز خطة العمل المتعلقة بالمدة  2014وكربون عن عام استھالك غواتيماال من الھيدروكلوروفلور
 ).XXVI/16(المقرر  2013إلى حالة االمتثال التي وافق عليھا اجتماع األطراف في 

 الجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛2015و 2014امي رسائل للبلدان التي لم تقدم بيانات ع 

  التي حددت في االجتماع  7تقارير عن احتمال وجود تباينات بين البرامج القطرية وتقارير المادة
 الخامس والسبعين؛

  مواصلة استخدام استثارة تقرير البرنامج القطري الحالية في حين أن ھناك بعض البيانات في
 األقسام باء وجيم ودال لم تعد ضرورية؛

 قيح استمارة تقارير البرامج القطرية استنادا إلى نتائج المسوحات التي أجريت لبدائل الحاجة إلى تن
 المواد المستنفدة لألوزون والمناقشات بشأن احتمال تعديل المواد الھيدروكلوروفلورو.

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 أن تحاط علما: )أ (

ق االمتثال الواردة في بالوثيقة المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وآفا )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9؛ 

باستخدام النظام  2014بلدا قدمت بياناتھا) قدمت بيانات  138بلدان (من مجموع  108أن  )2(
 المعتمد على اإلنترنت؛

قبل ثمانية أسابيع من االجتماع األول من العام  2015بلدا قدمت بيانات  18مع التقدير أن  )3(
 )؛4(ب)(9/74إعماال للمقرر 

التفسيرات التي قدمتھا اليوئنديبي واليونيب واليونيدو بشأن احتمال وجود تباينات في  )4(
 ).2(ب)(17/75البيانات إعماال للمقرر 

 أن تطلب من: )ب (

اليونيب مواصلة مساعدة حكومات جنوب السودان في وضع نظامھا للتراخيص، وحكومة  )1(
فلوروكربون، وحكومة بروندي موريتانيا إلدراج تدابير الرقابة المعجلة للھيدروكلورو

لالنتھاء من وضع نظام الحصص الرسمي للھيدروكلوروفلوروكربون وأن يرفع تقريرا 
 بذلك لالجتماع السابع والسبعين عن جھودھا في ھذا المجال؛

األمانة إرسال رسائل لحكومات البلدان التي لديھا تقارير مقررة عن بيانات البرنامج  )2(
، لحثھا على تقديم تقارير بيانات البرنامج القطري في 2015و 2014القطري لعامي 

أسرع وقت ممكن مع اإلشارة إلى أنه لن يمكن بدون ھذه التقارير أن تجري األمانة 
 تحليالت ذات صلة بشأن مستويات استھالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون.

 ري مع مالحظة:أن تنظر في مواصلة استخدام استمارة إبالغ بيانات البرنامج القط )ج (

أن القسم "باء" بشأن اإلجراءات التنظيمية واإلدارية والمعاونة لم يعد ضروريا. غير أن  )1(
 ھذه البيانات ستكون ضرورية في حالة إدراج المزيد من التعديالت في المواد الكيميائية؛
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القسم "جيم" بشأن حصص الھيدروكلوروفلوروكربون الصادرة وأسعار المواد المستنفدة  )2(
وزون وبدائلھا (حسب مقتضى الحال) مازالت وثيقة الصلة، في حين لم يعد ضروريا لأل

 إدراج المعلومات عن التدريب واالسترجاع وإعادة التدوير وإعادة االستخدام؛

القسم "دال" بشأن حالة تنفيذ نظام الحصص والتراخيص (التقييم النوعي لعمل خطة إدارة  )3(
ربونية ينبغي مواصلة تقديمه في حين أن المعلومات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

 الفرعية األخرى في ھذا القسم لم تعد ضرورية .

أن تنظر في تنقيح استمارة تقرير البرامج القطرية استنادا إلى نتائج المسوحات المتعلقة ببدائل  )د (
 فلوروكربونية.المواد المستنفدة لألوزون والمناقشات التي جرت بشأن تعديل المواد الھيدروكلورو

 تقارير الحالة والتقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديھا متطلبات اإلبالغ الخاصة )ج (

على ستة أجزاء بشأن المشروعات واألنشطة التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10تحتوي الوثيقة 
التي تعاني من  كان يتعين تقديم تقارير نوعية بشأنھا لالجتماعات السابقة. الجزء األول بشأن المشروعات

تأخيرات في التنفيذ والتي يتعين تقديم تقارير حالة خاصة بشأنھا والجزء الثاني عن االستخدام المؤقت 
للتكنولوجيا التي ترتفع فيھا قدرات االحترار العالمي، والجزء الثالث عن طلبات تمديد االتفاق الخاص 

وروفلوروكربونية للجمھورية الدومينيكية، والجزء بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل
الرابع عن التقارير المرحلية والخاصة بالتحقق بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية، والجزء الخامس عن تقرير التحقق من خطة إدارة 

لوروكربونية لسيشيل، والجزء السادس عن الترويج لغازات التبريد المنخفضة إزالة المواد الھيدروكلوروف
  القدرة على االحترار العالمي لقطاعات تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة.

 الجزء األول: مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي يطلب تقديم تقارير حالة خاصة بشأنھا

  :ستعالجلقضايا التي ا

 رسائل بشأن احتمال اإللغاء؛ 
 التمديد المحتمل لمواعيد االستھالك؛ 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستان.احتمال نقل خطة إدارة إزالة المواد 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 أن تحاط علما: )أ (

مشروعات التي يتعين أن تقدم تقارير الوثيقة المتعلقة بتقارير الحالة والتقارير الخاصة بال )1(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10حالة خاصة بھا على النحو الوارد في 

أن األمانة والوكاالت المنفذة سوف تتخذ اإلجراءات المحددة وفقا لعمليات التقييم التي  )2(
أجرتھا األمانة، والتقرير الخاص بالتأخيرات في التنفيذ، وستخطر الحكومات والوكاالت 

 المنفذة حسبما ھو مطلوب.

 أن تطلب: )ب (

تقديم تقارير التأخيرات في التنفيذ والتقارير الحالية اإلضافية لالجتماع السابع والسبعين  )1(
بشأن المشروعات الواردة في المرفقين األول والثاني من الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10  كجزء من التقارير السنوية والتقارير المالية لعام
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 3المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة مع مراعاة المعلومات المطلوبة في الجدول  2015
 من الوثيقة المشار إليھا أعاله؛

من األمانة أن تبعث برسائل بشأن احتمال اإللغاء للمشروعات التالية في حالة عدم التوقيع  )2(
االجتماع السابع على وثائق المشروعات ذات الصلة مع الوكالة المنفذة المعنية قبل 

 والسبعين.

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) لباربادوس  .أ 
)BAR/PHA/69/INV/21؛( 

مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة) في قطر  .ب 
)QAT/SEV/59/INS/15؛( 

نفدة المشروع اإليضاحي التجريبي بشأن إدارة التخلص من نفايات المواد المست .ج 
 )؛ALG/DES/72/DEM/79لألوزون في الجزائر (

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة) في المغرب  .د 
)MOR/SEV/59/INS/63.( 

األمانة أن تبعث برسالة إلى البلدان المعنية بشأن احتمال إلغاء المشروع اإليضاحي  )3(
لوريد الكربون في البلدان االستراتيجي للتمويل المعجل لتبريد المباني العامل برابع ك

 )؛AFR/REF/48/DEM/35األفريقية (

 لتمديد موعد االستكمال للمشروعات التالية الواردة أدناه: )ج (

المشروع اإليضاحي التجريبي إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في  )1(
من للتمكين  2017) إلى ديسمبر/ كانون األول CPR/DES/67/DEM/521الصين (

 استكمال العنصر األخير في المشروع؛

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) للعراق  )2(
)IRQ/PHA/65/INV/16 الستكمال التدريب بالنظر إلى أن  2016) إلى يوليه/ تموز

 جميع األموال قد أنفقت؛

) IRQ/PHA/58/INV/09اق (خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون في العر )3(
لتمكين البلد من العثور  2016) حتى ديسمبر/ كانون األول IRQ/PHA/63/INV/15و(

 على شركة الستكمال المشروع في ظل الظروف الداخلية السائدة.

أن تنظر في نقل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان  )د (
)AFG/PHA/72/INV/17 وAFG/PHA/63/INV/13.بعد تقديم تقرير من حكومة ألمانيا ( 

 الجزء الثاني لالستخدام المؤقت للتكنولوجيا التي ترتفع فيھا قدرات االحترار العالمي

  : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

ت لتيسير توفير نظم البوليوالت أن تالحظ مع التقدير التقرير المقدم من اليوئنديبي والجھود التي بذل )أ (
 السابقة الخلط المنخفضة القدرة على االحترار العالمي محليا في الجمھورية الدومينيكية؛
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أن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة الجمھورية الدومينيكية في خدمة نظم  )ب (
قديم تقرير عن حالة تحويل البوليوالت السابقة الخلط المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، وت

 (ج).20/75المنشأة في قطاع الرغاوي إعماال للمقرر 

الجزء الثالث خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) للجمھورية الدومينيكية 
 (طلب تمديد االتفاق)

  :ستعالجالقضايا التي 

  دون أي انعكاسات على التمويل. 2017تمديد االتفاق حتى ديسمبر/ كانون األول 
 .تقديم تقارير مرحلية وخاصة بالتحقق على أساس سنوي بشأن برنامج عمل الشريحة الثالثة 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن توافق على طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )أ (
 ؛2017ية حتى ديسمبر/ كانون األول للجمھورية الدومينيك

ألف من االتفاق بين حكومة الجمھورية -2أن تحاط علما بأن األمانة قامت بتحديث المرفق  )ب (
الدومينيكية واللجنة التنفيذية استنادا إلى تمديد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

فت لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل مكان الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن فقرة جديدة قد أضي
ذلك الذي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس والستين على النحو الوارد في المرفق الثالث 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10بالوثيقة 

أن تطلب من حكومة الجمھورية الدومينيكية واليوئنديبي تقديم تقرير مرحلية على أساس سنوي  )ج (
برنامج العمل المتعلق بالشريحة الثالثة إلى أن يتم استكمال المشروع، وتقارير التحقق  بشأن تنفيذ

إلى أن تتم الموافقة على المرحلة الثانية، وتقرير استكمال المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع 
 .2019األول من اللجنة التنفيذية في 

وفلوروكربونية (المرحلة األولى) لجمھورية إيران الجزء الرابع: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور
 اإلسالمية (التقرير المرحلي وتقرير التحقق)

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2016في أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام قد ترغب اللجنة التنفيذية 
ن اإلسالمية، وتقرير التحقق عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيرا

  المقدم من اليوئنديبي. 2015الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 

 الجزء الخامس: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسيشيل (تقرير التحقق)

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

شأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لألعوام في اإلحاطة بتقرير التحقق ب قد ترغب اللجنة التنفيذية
  في سيشيل المقدم من حكومة ألمانيا. 2015و 2014و 2013

الجزء السادس: الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في قطاعات تكييف الھواء 
 في البيانات التي ترفع فيھا درجات الحرارة

 وجد: اليستعالجالقضايا التي 
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 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن تحاط علما مع التقدير بالتقرير النھائي للمشروع الخاص بالترويج لغازات التبريد المنخفضة  )أ (
القدرة على االحترار العالمي في قطاعات تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10وارد في الوثيقة البيئة المقدم من اليونيب واليونيدو وال

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقاسم التقرير النھائي عن المشروع اإليضاحي المشار إليه  )ب (
في إعداد المشروعات في قطاعات تكييف  5في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 درجات حرارة البيئة؛الھواء في البلد التي ترتفع فيھا 

أن تأخذ في االعتبار النتائج الواردة في التقرير النھائي للمشروع اإليضاحي المشار إليه في الفقرة  )ج (
(أ) أعاله لدى نظر الموافقة على المشروع اإليضاحي للترويج لبدائل غازات التبريد في البلدان التي 

 براھا) في غرب آسيا. ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة (المرحلة الثانية من

المسائل ذات الصلة بتسجيل حاالت االتفاق ومواعيد االستكمال المحددة لشرائح االتفاقات المتعددة  )د (
 (ج))10/75السنوات (المقرر 

استعراضا للقضايا المتعلقة بتسجيل مواعيد اإلنفاق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/11تتضمن الوثيقة 
تفاقات المتعددة السنوات. وتقدم خلفية عن القضايا، ونصف المنھجيات واالستكمال فيما يتعلق بشرائح اال

  المختلفة التي استخدمھا الوكاالت وتنتھي بتقديم توصيات.

 :ستعالجالقضايا التي 

  ،استخدام النظم لتسجيل عمليات اإلنفاق لضمان تحقيق الحد األقصى بنسبة عشرين في المائة
 لتقارير المرحلية السنوية فيما يتعلق ببيانات إنفاق التمويل؛االتساق فيما بين طلبات الشرائح وا

  حاجة الوكاالت المنفذة الى اإلشارة الى مواعيد االستكمال المقررة الخاصة بالشرائح استنادا الى
 الوقت المتوقع الستكمال أنشطة الشريحة؛

 المرحلي السنوي. إلغاء اللوحات الجدولية الخاصة باالتفاقات المتعددة السنوات في التقرير 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن تحاط علما بالورقة المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بتسجيل حاالت اإلنفاق ومواعيد االستعمال  )أ (
(ج)) الوارد في الوثيقة 10/75المقررة لشرائح االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/11؛ 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة مايلي:أن تطلب من  )ب (

 20أن تنشئ نظاما، إن لم تكن قد فعلت ذلك، لضمان تحقيق الحد األقصى لإلنفاق البالغ  )1(
في المائة من الشريحة بالنسبة لجميع المرحلة الثانية  ومايليھا من مراحل خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تمويل في طلب الشريحة وفي التقارير المرحلية السنوية؛أن تبلغ بيانات إنفاق ال )2(

ارة إزالة أن تبين "مواعيد االستكمال المقررة" لدى تقديم طلبات الشرائح الخاصة بخطة إد )3(
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تجسد األنشطة في الشريحة التي يتوقع استكمالھا 
على أساس الفھم بأنه البد ألي تغيير أن يخضع لموافقة اللجنة التنفيذية، وأن تحديث آخر 

 مواعيد االستكمال المقررة للشرائح سوف يظل يبلغ في التقارير المرحلية السنوية.
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اط علما أيضا بإلغاء اللوحات الجدولية في االتفاقات المتعددة السنوات الواردة في استمارة أن تح )ج (
التقارير المرحلية والمالية السنوية حيث أن المعلومات المتعلقة باألنشطة وحاالت اإلنفاق بشأنھا 

 سوف تقديم أيضا في شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 ات المشروعاتمقترح .7

 نظرة عامة حول القضايا التي تم تحديدھا أثناء استعراض المشروعات )أ (

خمسة أقسام: تحليل لعدد المشروعات واألنشطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12تتضمن الوثيقة 
المقدمة لالجتماع السادس والسبعين، والقضايا التي حددت أثناء عملية استعراض المشروعات، 

توضح التكنولوجيات التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي إعماال للمقرر والمشروعات التي 
، وتقارير التحقق من امتثال البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك التفاقاتھا بشأن خطط إدارة 40/72

، والمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية
االستثمارية للنظر بصورة منفردة. كما تبلغ الوثيقة اللجنة عن استعراض طلبات تجديد التعزيز المؤسسي، 
والتحديث المتعلق بحالة التمويل المتحجز الى أن تقدم تقارير التحقق أو تلقيه الظروف النوعية والمشروعات 

  بھا بعد ذلك.واألنشطة المقدمة لالجتماع السادس والسبعين تم سح

  :ستعالجالقضايا التي 

  اإلفراج عن تمويل الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 لغواتيماال بعد توقيع االتفاق بين غواتيماال واليونيب؛

 ة  طلبات الموافقة على شريحتين أو أكثر من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 نتيجة لتعدد الشرائح المتأخرة؛

  ؛40/72مشروعات إليضاح التكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي إعماال لمقرر 

  تقارير تحقق امتثال البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك التفاقاتھا بشأن خطط إدارة إزالة
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 ى أن تلبي الظروف النوعيةاحتجاز التمويل ال

المعني بالمشروع مع اليونيب لكي  في حث حكومة غواتيماال على توقيع االتفاققد ترغب اللجنة التنفيذية 
يتمكن أمين الخزانة من أن يفرج عن التمويل المتعلق بالشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

  )).2(ج)(59/75لغواتيماال إعماال للمقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المواد 

الطلبات بشأن الشرائح المتعددة المتأخرة أو المقبلة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

شرائح الموافق عليھا لخطط إدارة على تنفيذ ال 5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة وبلدان المادة  )أ (
الھيدروكلوروفلوروكربونية في الموعد المحدد لتجنب التأخيرات في تقديم شرائح إزالة المواد 

 التمويل في المستقبل؛

ضمان التخطيط والتوزيع السليم لشرائح  5أن تطل من الوكاالت الثنائية والمنفذة وبلدان المادة  )ب (
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لضمان كفاءة شراء المرحلة الثانية من خطط إدارة 
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المعدات مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن الجنة التنفيذية وخاصة متطلبات اإلنفاق 
في المائة من إجمالي التمويل  10في المائة من الشريحة السابقة وتخصيص ما اليقل عن  20بنسبة 

لقطاع خدمة التبريد للمرحلة من خطة إدارة إزالة المواد الموافق عليه من حيث المبدأ 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية  حتى الشريحة األخيرة؛

أن تنظر في أي طلبات للتمويل للموافقة على شريحتين أو أكثر من المرحلة من خطة إدارة إزالة  )ج (
ساس كل حالة على حدة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في نفس اجتماع اللجنة التنفيذية على أ

 مع اإلشارة الى طلب تنقيح خطط العمل واتفاقات االتفاق.

 40/72مشروعات لتوضيح التكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي إعماال للمقرر 

ووثائق مقترحات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12من الوثيقة  28الى  17تعالج الفقرات من 
مقترحا بمشروع قدمت لالجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين  18  1المشروعات ذات الصلة

دوالرا  18,028,551إليضاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي بتمويل إجمالي قدره 
 ماليين دوالر أمريكي 10ماليين دوالر أمريكي عن المبلغ المخصص البالغ  8أمريكيا أي بما يزيد بمقدار 

. وتتضمن المشروعات المعروضة للنظر: سبعة مشروعات إيضاحية في القطاع الفرعي 40/72في المقرر 
لتكييف الھواء والتجميع في ستة بلدان وإقليم واحد، وخمسة مشروعات إيضاحية في قطاع الرغاوي في 

ومشروع عالمي  خمسة بلدان، وثالثة مشروعات إيضاحية في قطاع خدمة التبريد (بلد واحد وإقليم واحد
دوالرات أمريكية بما في ذلك إعداد المشروع عقب  11,395,605واحد) بمستوى تمويل مخفض يبلغ 

  االستعراض الذي أجرته األمانة.

 .40/72الموافقة على المشروعات اإليضاحية في ضوء المعايير المحددة في المقرر  القضايا التي ستعالج:

تنظر في الموافقة على مقترحات المشروعات اإليضاحية للبدائل المنخفضة في أن  وقد ترغب اللجنة التنفيذية
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12القدرة على االحترار العالمي في ضوء التقييم الوارد في الوثيقة 

  والمعلومات المفصلة الواردة في وثائق اللجنة التنفيذية ذات الصلة.

 الموافقة الشمولية

لدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك التفاقھا بشأن خطة إدارة إزالة المواد تقارير تحقق امتثال الب
 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

في أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديالت كل منھا على  وقد ترغب اللجنة التنفيذية
الھيدروكلوروفلوروكربونية  للتقديم لالجتماع برامج العمل للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 

السابع والسبعين تمويال لتقارير التحقق للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
السبعة  5دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لبلدان المادة  30,000الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

اد، السلفادور، إكوادور، غرينادا، غيانا، جامايكا، قيرغيزستان، بنن، الرأس األخضر، تشعشرة التالية: 
ليبيريا، وموزامبيق، ونيبال، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت فنسنت وغرينادين، سيراليون، سوازيالند، 

  .وزامبيا

                                                      
بما في ذلك  40/72جدوال موجزا للمشروعات اإليضاحية المقدمة بموجب المقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12الوثيقة  من 2يقدم الجدول   1

  رقم وثيقة مقترحات المشروعات ذات الصلة.
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 المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

لمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في أن توافق على ا )أ (
بالتقرير النھائي، مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم النھائي، مع الشروط  [ ] المرفق

أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم المشروعات المقابلة، والشروط التي أرفقتھا بھا اللجنة 
فيذية، وتشير الى أن االتفاق بين حكومة مدغشقر قد جرى تحديثه استنادا الى الحدود القصوى التن

 المنقحة لبروتوكول مونتريال؛

أن تقرر أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة الشمولية  )ب (
 بالتقرير النھائي. [ ]دة في المرفق موافقة على المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة الوار

 التعاون الثنائي )ب (

عرضا عاما للطلبات الستة من الوكاالت الثنائية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/13تقدم الوثيقة 
. وتراجع الوثائق ذات الصلة 2016وأھليتھا للموافقة في ضوء الحد األقصى من التعاون الثنائي المتاح في 

لطلبات الثنائية. وأوصى بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة التي تتضمن مناقشات بشأن ا
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس، والشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغانا.

 ة: اليوجدالقضايا التي تحتاج لمعالج

في أن تطلب من أمين الخزانة خصم تكاليف المشروعات الثانية التي ووفق عليھا  وقد ترغب اللجنة التنفيذية
  خالل االجتماع السادس والسبعين على النحو التالي:

دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد المساھمة الثنائية الفرنسية لعام  XXمبلغ  )أ (
 ؛2016

الثنائية عام  ألمانيادوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة  XX مبلغ )ب (
 ؛2015-2017

دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة إيطاليا الثنائية عام  XXمبلغ  )ج (
 ؛2016

ن الثنائية عام دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة اليابا XXمبلغ  )د (
2016.  

دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة االتحاد الروسي الثنائية  XXمبلغ   )ھ(
  .2016عام 
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 برامج العمل )ج (

 2016برنامج عمل اليوئنديبي لعام  )1(

خمسة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي  4UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12تتضمن الوثيقة 
  (أ) من جدول األعمال كمشروعات للموافقة الشمولية.7اليوئنديبي للنظر تحت البند  قدمھا

 القضايا التي تحتاج لمعالجة: اليوجد

 2016برنامج عمل اليونيب لعام  )2(

طلبا لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي قدمھا  ExCom/76/15UNEP/OzL.Pro/ 16تتضمن الوثيقة 
  جدول األعمال كمشروعات للموافقة الشمولية. (أ) من7اليونيب للنظر تحت البند 

 : اليوجدالتى ستعالجالقضايا 

 2016برنامج عمل اليونيدو لعام  )3(

طلبين لمشروعين لتجديد التعزيز المؤسسي قدمتھا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/16تتضمن الوثيقة 
  (أ) من جدول األعمال كمشروعات للموافقة الشمولية.7اليونيدو تحت البند 

 ايا التي تحتاج لمعالجة: اليوجدالقض

 2016برنامج عمل البنك الدولي لعام  )4(

نشاطين قدمھا البنك الدولي وطلب إلعداد مسح  .Pro/ExCom/76/17UNEP/OzLتتضمن الوثيقة 
وطني لبدائل المواد المستنفدة لألوزون للموافقة الشمولية، وطلبا إلعداد مشروع ألنشطة استثمارية (قطاع 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين للنظر الرغاوي) في 
  بصورة إفرادية.

ليست جزءا من التقديم الكامل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد : التى ستعالجالقضايا 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

م إعداد مشروع لألنشطة االستثمارية للھيدروكلوروفلوروكربون أن تطلب بأن يقد وقد ترغب اللجنة التنفيذية
لألرجنتين (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوي) مع طلب إعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

 المشروعات االستثمارية )د (

قائمة بالمشروعات المقدمة للنظر بصورة إفرادية  /12UNEP/OzL.Pro/ExCom/76الوثيقة تتضمن 
  (أ).7(أنظر الجدول أدناه) التي ستنظر تحت البند 

ينبغي النظر الى كل مشروع للموافقة بصورة فردية.ويمكن اإلطالع على وصف  القضايا التي ستعالج:
المشروعات القطرية المعنية المشار إليھا في الجدول. المشروع، وتعليقات وتوصية األمانة في وثيقة 

ويتضمن الجدول التالي أيضا قسما عن المشروعات الخاصة بإيضاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12من الوثيقة  1االحترار العالمي الواردة في الجدول 

                                                      
 .2016أبريل/ نيسان  19أعيد إصدارھا ألسباب فنية في   2
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اللجنة  الوكالة المشروع البلد
 التنفيذية

 لقضيةا

مشروعات إليضاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي
المشروعات اإليضاحية للقدرات  عدة بلدان

 المنخفضة على االحترار العالمي
 1جدول  عدة وكاالت

 أعاله
المشروعات اإليضاحية التي سيتم اختبارھا 

 باالستناد الى التقييم الوارد أعاله
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية 

خطة إدارة إزالة المواد   تشيلي
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة األولى - الثانية

اليوئنديبي/ اليونيب/ 
 اليونيدو

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  *24/76
خطة إدارة إزالة بالتكاليف المرحلة الثانية من 

 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا
خطة إدارة إزالة المواد   أندونيسيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  *36/76 اليوئنديبي/ البنك الدولي
بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 روكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلو
خطة إدارة إزالة المواد   باكستان

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  42/76 اليونيب/ اليونيدو
بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد  خطة إدارة إزالة  بنما

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  43/76 اليوئنديبي
بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

خطة إدارة إزالة المواد   فنزويال 
رحلة الھيدروكلوروفلوروكربونية الم

 الشريحة األولى - الثانية

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  54/76 اليوئنديبي/ اليونيدو
بالتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  نام فيت

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الشريحة األولى - الثانية

لم يتم االتفاق بشأن التكاليف، معاملة المنشئات  *55/76 البنك الدولي/ اليابان
 غيرالمؤھلة

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 الصين

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة األولى - الثانية

 تعدة وكاال

25/76 

رھنا بالمناقشات بشأن الخطط القطاعية في 
 الصين

 مازالت التكاليف قيد المناقشة البنك الدولي خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجسئة
خطة قطاع رغاوي البوليوريثان 

 المسحوبة
 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليونيدو/ ألمانيا

 مازالت التكاليف قيد المناقشة نيدواليو تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف
خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء 

 الصناعي والتجاري
 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليوئنديبي

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  اليوئنديبي خطة قطاع المذيبات
 المرحلة الثانية - بالتكاليف

قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء 
 نصر التمكينوع

تسوية جميع القضايا التقنية والخاصة  اليونيب/ ألمانيا/ اليابان
 المرحلة الثانية - بالتكاليف

طلب شريحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  بنين

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 الثانيةالشريحة  - األولى

طلب مسبق للحصول على الشريحتين الرابعة  18/76 اليونيب/ اليونيدو
والخامسة للتمكين من إصدار أوامر الشراء 

 ومن ثم خفض تكاليف شحن المعدات
خطة إدارة إزالة المواد  شيلي

الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 
 للشريحتين الرابعة والخامسة - األولى

تنقيح االتفاق للتمكين من جمع الشريحتين  24/76 اليوئنديبي/ اليونيب
 الرابعة والخامسة وتمديد فترة التنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد  اندونيسيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة الثانية - األولى

اليوئنديبي/ اليونيدو/ البنك
 الدولي/ استراليا

يح االتفاق احتمال إعادة األموال واحتمال تنق 36/76
 لجمع الشريحتين الثالثة والرابعة معا

خطة إدارة إزالة المواد  سانت لوسيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة 

 الشريحة الثانية - األولى

طلب مسبق لجمع الشريحتين الرابعة  44/76 اليونيب/ اليونيدو
 والخامسة تقدم من ھذا االجتماع

 احتمال استبدال منشأة، تنقيح االتفاق 55/76 البنك الدولي يحة الثالثةالشر –المرحلة األولى  فييت نام
 تتضمن الوثيقة أيضا طلبا لشريحة من المرحلة األولى.  *
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في أن تنظر ما إذا كانت توافق على كل مشروع من المشروعات المدرجة في  وقد ترغب اللجنة التنفيذية
وثيقة مقترح المشروع المعني بما في ذلك تعليقات األمانة  الجدول أعاله على أساس المعلومات المقدمة في

  وأي معلومات تقدمھا األمانة أو الوكالة الثنائية أو المنفذة خالل االجتماع.

 )28/75حساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لبدائل قطاع الرغاوي (المقرر  .8

معلومات عن اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة استجابة  58UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/تقدم الوثيقة 
بشأن حساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لبدائل قطاع  28/75للمقرر 

الرغاوي.وتصف الوثيقة عملية اختيار خبير استشاري إلجراء الدراسة، وصالحيات الخبير االستشاري 
والتشاور مع الوكاالت المنفذة وتضمن المرفق األول التقرير الذي يأخذ في وعملية االستعراض النظير 

  االعتبار التعليقات التي وصلت من الوكاالت المنفذة.

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 في أن تنظر في:قد ترغب اللجنة التنفيذية 

التشغيل اإلضافية لبدائل اإلحاطة بالوثيقة المتعلقة بحساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف  )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/58) الواردة في الوثيقة 28/75قطاع الرغاوي (المقرر 

أن تطلب من األمانة استخدام المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة  )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/58  لدى تقييم التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل

ب الى عوامل النفخ البديلة في تصنيع 141-بتحويل الھيدروكلوروفلوروكربون اإلضافية الخاصة
 رغاوي البوليوريثان.

حساب مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع مبادالت الحرارة في المنشئات التي تتحول الى  .9
 (و))43/75(المقرر  R-290تكنولوجيا 

ات عن اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة فيما يتعلق معلوم /76/59UNEP/OzL.Pro/ExComتقدم الوثيقة 
(و) بما في 43/74بحساب مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع مبادالت الحرارة وفقا للمقرر 

ذلك صالحيات الدراسة وموجزا لالستنتاجات الرئيسية الواردة في تقرير الخبير االستشاري. ويتضمن 
ئي الذي خضع لالستعراض النظير مع عرض عام لتكنولوجيا تصنيع مبادالت المرفق األول التقرير النھا

الحرارة، والعمليات المشاركة في تحويل مبادالت الحرارة بما في ذلك تقديرات التكاليف اإلضافية لتغيير 
  محيط األنابيب الملفوفة للحد من الشحن بغازات التبريد.

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 فيمايلي: نة التنفيذيةوقد ترغب اللج

بشأن حساب مستوى التكاليف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/59أن تحاط علما بالوثيقة  )أ (
اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع مبادالت الحرارة في المنشئات التي تحول إلى تكنولوجيا 

 (و))؛43/75(المقرر  290-الھيدروكربونات

ية من خطة إدارة إزالة المواد أن تطلب من األمانة تعديل تكاليف المرحلة الثان )ب (
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل حسب المالئم لدى تلقي تقديم الطلب للشريحة الثانية وفقا 

(و) استنادا إلى المعلومات التقنية المقدمة في الوثيقة 43/75للمقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/59؛ 
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لمقدمة في الوثيقة أن تطلب من األمانة أن تستخدم المعلومات التقنية ا )ج (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/59  لدى تقييم التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط مبادالت

إلى غازات  22-الحرارة من التمويل الخاص بتكييف الھواء المعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون
 .R-452Bو 32-والھيدروفلوروكربون 290-التبريد العاملة بالھيدروكربونات

عات االتفاقات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نموذج لمشرو .10
 )66/75(المقرر 

نموذج معدل لالتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطط  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/60تقدم الوثيقة 
قة بما في ذلك مصدر الصيغة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول بالوثي

المنقحة ومبررات الفقرات ذات الصلة، والتغييرات التحريرية المدخلة، ويتضمن المرفق الثاني نص 
التعليقات الصادرة عن أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن النموذج المنقح. ويقدم الجزء الرئيسي في الوثيقة النص 

  باإلضافة الى تعليقات األمانة وتوصيتھا. الحالي لالتفاق الذي صدرت بشأنه التعليقات

  :ستعالجالقضايا التي 

 النص الجديد الذي أدخل في مشروع النموذج بواسطة األمانة خالل االجتماع الخامس والسبعين؛ 

  التعليقات على فقرات مشروع النموذج التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الحادي
 والسبعين؛والستين و/أو الثالث 

 .التعليقات األخرى من أعضاء اللجنة التنفيذية 

 في أن تنظر وقد ترغب اللجنة التنفيذية

االنتھاء من وضع الصيغة النھائية لنموذج مشروع االتفاقات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة  )أ (
لتنفيذية واألمانة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التعليقات التي أبداھا أعضاء اللجنة ا

 والتوصيات النوعية الصادرة عن األمانة فيما يتعلق بتلك التعليقات؛

إتاحة الفرصة لتوخي المرونة في إضافة نص الى االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية في الحاالت  )ب (
 حيثما يقترح البلد اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون.

 (د))71/75ر (المقر 2014تسوية حسابات  .11

مع البيانات  2014تسوية المعلومات من حسابات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/61تقدم الوثيقة 
، والحصر الذي 2014ديسمبر/ كانون األول  31المالية للتقرير المرحلي والمالي السنوي لليونيب حتى 

حلي المنقح المقدم من اليونيب أجرته األمانة لقاعدة بيانات المشروعات الموافق عليھا في ضوء التقرير المر
  (د)).71/75استجابة للمقرر 

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(د) الواردة في الوثيقة 71/75(المقرر  2014أن تحاط علما بتسوية حسابات  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/61؛ 

ديسمبر/ كانون األول  31ح لتقريره المرحلي حتى أن تحاط علما مع التقدير بتقديم اليونيب تنقي )ب (
 ؛2014
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 :2015أن تطلب من اليونيب أن تسوى في حسابات  )ج (

دوالرا أمريكيا يمثل الفرق بين الحسابات في المعايير المحاسبية لمنظومة  182,570مبلغ  )1(
 المقدم من اليونيب؛ 2014األمم المتحدة والتقرير المرحلي المنقح لعام 

 2014والر أمريكي يمثل مصروفات في التقرير المرحلي المنقح لعام د 39,000مبلغ  )2(
 المقدم من اليونيب أكبر من تلك الواردة في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

 (ج))72/75ألمانة الصندوق (المقرر  2018و 2017و 2016الموافقة على ميزانيات  .12

ا من األمانة لتمكين موظف التصنيف في األمم طلب UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/62تقدم الوثيقة 
  المتحدة باستعراض العمل الجاري الذي يؤديه ثالثة من موظفي البرامج.

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

ألمانة الصندوق  2018و 2017و 2016أن تحاط علما بوثيقة بشأن الموافقة على ميزانيات  )أ (
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/62(ج)) الواردة في الوثيقة 72/75 (المقرر

والميزانية المقترحة  2018و 2017و 2016أن تنظر في أن تطلب من األمانة أن تنقح ميزانيات  )ب (
ألمانة الصندوق مع مراعاة نتائج االستعراض الذي يجريه موظف التصنيف في األمم  2019لعام 

لالجتماع السابع  4-في الوقت الحاضر بمستوى ف المتحدة ألوصاف الوظائف التي صنفت
 والسبعين.

 (ح))70/73استعراض عمل اللجنة التنفيذية (المقرر  .13

النتائج واالستنتاجات الرئيسية لالستعراض الذي أجرته  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/63تقدم الوثيقة 
علقة بمحاسبة الوكاالت المنفذة التي وتعالج القضايا المت 2015و 2014األمانة لنظام عقد اجتماعين سنويا في 

  أثيرت خالل االجتماع الخامس والسبعين لدى مناقشة إجراءات عمل اللجنة التنفيذية.

  :ستعالجالقضايا التي 

  وتوقيت ھذه االجتماعات؛ 2017ما إذا كانت تستمر في عقد اجتماعين للجنة التنفيذية في 

 تنفيذية بما في ذلك:ما إذا كانت تجري تغييرات في عمل اللجنة ال 

o  نظر التقارير المرحلية السنوية وتقييم خطة أعمال العام السابق وأداء الوكاالت المنفذة
 خالل االجتماع األول من العام؛

o تغيير المواعيد النھائية للتقديم بالنسبة للوكاالت الثنائية والمنفذة؛ 

o ترحتھا األمانة؛إعادة تنظيم بنود جدول األعمال وفقا لخطة التصنيف التي اق 

 .وضع جدول زمني لمواصلة استعراض طريقة عمل اللجنة التنفيذية 

 فيمايلي: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

أن تحاط علما بالوثيقة المتعلقة بطريقة عمل اللجنة التنفيذية  )أ (
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/63 (ح)؛70/73) التي أعدت إعماال للمقرر 
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فصاعدا ويفضل أن يكون ذلك  2017ماعين للجنة التنفيذية من عام أن توافق على مواصلة عقد اجت )ب (
في األسبوع الثاني أو الثالث من شھر يونيو/ حزيران بالنسبة لالجتماع األول وفي أواخر نوفمبر/ 
تشرين الثاني أو األسبوع األول من ديسمبر/كانون األول بالنسبة لالجتماع الثاني مع احتمال عقد 

ذا دعت الحاجة للنظر في مقترحات المشروعات أو طلبات نوعية من اجتماع موجز آخر إ
 األطراف في بروتوكول مونتريال؛

 أن تحاط علما بمايلي: )ج (

 فيما يتعلق بالتقارير المرحلية والمالية )1(

يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية عن العام  .أ 
أبريل، نيسان من كل عام أو قبل ثمانية أسابيع من االجتماع  15السابق لألمانة بحلول 

 األول عندما تعقد ھذه االجتماعات قبل األسبوع الثاني من يونيه/ حزيران؛

ينظر في التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية ذات الصلة المقدمة من  .ب 
 الوكاالت الثنائية والمنفذة خالل االجتماع األول من العام.

فيما يتعلق بتخطيط األعمال، ينظر في تقييم تنفيذ خطة أعمال العام السابق خالل و )2(
 االجتماع األول من العام؛

وفيما يتعلق بمقترحات المشروعات، يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم لألمانة  )3(
قترحات مقترحات مشروعات كاملة قبل اجتماع اللجنة التنفيذية التي ستنظر فيھا ھذه الم

إلتاحة الفرصة لألمانة الستعراضھا وللوكاالت لمناقشة تعليقات األمانة واالستجابة 
 للتعليقات مع البلد المستفيد على النحو التالي:

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط إدارة إزالة  .أ 
وع اتفاق الھيدروكلوروفلوروكربون أو خطط إزالة قطاعات،على أن تستكمل مشر

 التنفيذية؛ أسبوعا من اجتماع اللجنة 16وبرنامج تنفيذ مقترح للشريحة األولى قبل 

مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك بمستوى التمويل  .ب 
أسبوعا من اجتماع اللجنة  14ماليين دوالر أمريكي قبل  5المطلوب الذي يزيد عن 

 التنفيذية؛

 أسابيع من اجتماع اللجنة التنفيذية. 10ات المشروعات بالكامل قبل تقدم جميع مقترح .ج 

أن تطلب من األمانة أن تراعي ترتيب بنود جدول األعمال الخاص باللجنة التنفيذية وفقا لخطة  )د (
 التصنيف الواردة في المرفق الرابع بھذه الوثيقة؛

اع األول للجنة التنفيذية في أن تستعرض نظام اجتماعين للجنة التنفيذية في العام خالل االجتم )ه (
2018. 

 مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال .14

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية لالجتماع الثامن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/64وتتضمن الوثيقة 
لتي اتخذتھا اللجنة خالل االجتماع الخامس والعشرين لألطراف الذي يوجز المقررات األكثر أھمية ا

  .والسبعين
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: سيتعين تحديث التقرير بعد االنتھاء من تقرير االجتماع السادس والسبعين للجنة القضايا التي ستعالج
  التنفيذية.

في الترخيص لألمانة لالنتھاء من تقرير اللجنة التنفيذية لالجتماع الثامن  وقد ترغب اللجنة التنفيذية
شرين لألطراف في بروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي دارت والمقررات التي اتخذت خالل والع

  االجتماع السادس والسبعين وتقديمه ألمانة وحدة األوزون الوطنية عقب موافقة الرئيس.

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج .15

تماع السادس والسبعين وستقدم تقريرا خالل االج UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/65ستصدر الوثيقة 
عن اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع، وستحتوي اوثيقة على 
سرد لنظر الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت والخطوط التوجيھية لقطاع إنتاج 

  الھيدروكلوروفلوروكربون.

 مسائل أخرى .16

(أ) من جدول األعمال تحت ھذا البند من 2يا التقنية التي اتفق على إدراجھا في البند ستجري مناقشة القضا
 جدول األعمال.

 اعتماد التقرير .17

 سيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع.

 اختتام االجتماع .18

 .2016مايو/ أيار  13يتوقع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة 
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