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جدول األعمال المؤقت المشروح
.1

افتتاح االجتماع
مالحظات افتتاحية من رئيس اللجنة التنفيذية.

.2

المسائل التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال

تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/1جدول األعمال المؤقت لالجتماع التاسع والسبعين
للجنة التنفيذية.
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/1وإذا اقتضى األمر ،بعد تعديله شفھيا في الجلسة العامة.
)ب(

تنظيم العمل

سوف يقترح رئيس االجتماع على الجلسة العامة تنظيم العمل.

* إعادة صدور الوثيقة باللغة العربية ألسباب تقنية.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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.3

أنشطة األمانة
تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/2تقريرا عن أنشطة األمانة منذ االجتماع السابع والسبعين
للجنة التنفيذية .وال تحتوي الوثيقة على األنشطة بعد االجتماع السابع والسبعين لمعالجة المقرر  59/77بشأن
المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي الناشئة عن المقرر  ،2/XXVIIIوالمساھمات اإلضافية المحتملة
للصندوق المتعدد األطراف التي تمت معالجتھا في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/2
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/2

.4

اإلحاطة

علما

بأنشطة

األمانة

الواردة

في

الوثيقة

المسائل المالية
)أ(

حالة المساھمات والمصروفات

تقدم الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/3والتصويب  1معلومات عن حالة الصندوق على النحو
المسجل في األمم المتحدة للبيئة حتى  1يونيه /حزيران  .2017ويبلغ رصيد الصندوق  61,984,255دوالر
أمريكي ،بعد األخذ في الحسبان جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية ،حتى االجتماع السابع
والسبعين والشاملة له.
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات ،والمعلومات المتعلقة
بأذونات الصرف والبلدان التي اختارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة الثالث
سنوات  ،2017-2015على النحو الوارد في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/3
والتصويب 1؛

)ب(

حث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت
ممكن؛

)ج(

مطالبة كبير الموظفين وأمين الخزانة بمواصلة المتابعة مع األطراف المساھمة التي لديھا مساھمات
غير مسددة لفترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر وتقديم تقرير إلى االجتماع الثمانين.

)ب(

تقرير األرصدة وتوافر الموارد

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/4موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت
الثنائية والمنفذة على النحو الذي وافقت عليھا األمانة .وتشمل بيانات إحصائية من المشروعات للوكاالت
الثنائية والمنفذة التي لديھا أرصدة تم االحتفاظ بھا ألكثر من  12شھرا عقب انتھاء المشروعات.
القضايا التي ستعالج:


الموارد غير الكافية المتوافرة للموافقة على مقترحات المشروعات المقدمة إلى االجتماع التاسع
والسبعين بما في ذلك المشروعات الموصى بالموافقة الشمولية عليھا والمشروعات للنظر فيھا على
نحو إفرادي مع إجمالي القيمة المطلوبة البالغة  73,147,205دوالر أمريكي.
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وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

أن تحاط علما:
الموارد

الوارد

في

الوثيقة

)(1

وتوافر
األرصدة
عن
بالتقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/4؛

)(2

بأن مستوى صافي األموال التي أعادتھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع التاسع والسبعين
كان  1,856,059دوالر أمريكي ،يتألف من  -97,064دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة بقيمة  -7,159دوالر أمريكي من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
)اليوئنديبي(؛ و  1,291,131دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 147,728دوالر أمريكي من برنامج األمم المتحدة للبيئة )األمم المتحدة للبيئة( و
 486,204دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  35,219دوالر
أمريكي من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(؛

)(3

بأن مستوى صافي األموال التي أعادتھا الوكاالت الثنائية إلى االجتماع التاسع والسبعين
كان  203,182دوالر أمريكي ،يتألف من  177,992دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة بقيمة  23,139دوالر أمريكي من حكومة إيطاليا؛ و  1,837دوالر
أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  214دوالر أمريكي من حكومة إسبانيا؛
وبأن تطلب من أمين الصندوق المتابعة مع حكومة إيطاليا وحكومة إسبانيا من أجل اإلعادة
النقدية.

)(4

بأن اليوئنديبي لديه أرصدة قيمتھا  10,062دوالر أمريكي ،باستثناء تكاليف الدعم ،من
مشروعين منجزين على مدى عامين سابقين؛

)(5

بأن األمم المتحدة للبيئة لديھا أرصدة قيمتھا  486,443دوالر أمريكي ،تتألف من
 146,435دوالر أمريكي و  340,008دوالر أمريكي في أرصدة ملتزم بھا وغير ملتزم
بھا ،على التوالي ،باستثناء تكاليف الدعم ،من ثالثة عشر مشروعا منجزا على مدى عامين
سابقين؛

)(6

بأن اليونيدو لديه أرصدة قيمتھا  54,232دوالر أمريكي ،باستثناء تكاليف الدعم ،من
مشروعين منجزين على مدى عامين سابقين؛

)(7

بأنه سيتم إجراء المقاصة بين األرصدة غير الملتزم بھا الخاصة بحكومة ألمانيا لمشروع
واحد تم نقله ،بقيمة إجمالية تبغ  5,961دوالر أمريكي ،شامال تكاليف دعم الوكالة ،وبين
مشروعات ثنائية قُدﱢمت إلى االجتماع التاسع والسبعين ،إذا وافقت عليھا اللجنة التنفيذية؛ و

)(8

بأن حكومة اليابان لديھا أرصدة قيمتھا اإلجمالية  1,056,474دوالر أمريكي ،تتألف من
 238,124دوالر أمريكي في أرصدة ملتزم بھا و  818,350دوالر أمريكي في أرصدة
غير ملتزم بھا ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة ،لمشروع منجز واحد ومشروعين بموجب
قرار.

أن تطالب:
)(1

الوكاالت الثنائية والمنفذة بإعادة األرصدة من كافة المشروعات التي أنجزت على مدى
عامين سابقين في موعد ال يتجاوز االجتماع الثمانين؛
3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/1/Add.1

.5

)(2

الوكاالت الثنائية والمنفذة بصرف أو إلغاء االلتزامات غير الالزمة للمشروعات المنجزة
والمشروعات المنجزة بموجب قرار من اللجنة التنفيذية وتعيد ھذه األرصدة إلى االجتماع
الثمانين؛ و

)(3

األمم المتحدة للبيئة وحكومة اليابان بإعادة الرصيد غير الملتزم به الذي لم يعد الزما ً إلى
االجتماع الثمانين.

بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال
تحتوي الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/5والتصويب  1معلومات عن حالة وتوقعات االمتثال
لبلدان المادة ) 5الجزء األول(؛ وتتناول بلدان المادة  5الخاضعة لمقررات من األطراف بشأن االمتثال
)الجزء الثاني(؛ وتحتوي على تحليل لبيانات عن تنفيذ البرامج القطرية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)الجزء الثالث(.
القضايا التي ستعالج:
بالنسبة للجزء األول :حالة وتوقعات االمتثال لبلدان المادة5



لم تستكمل موريتانيا بعد عملية تعديل نظام التراخيص والحصص فيھا ليشمل تدابير الرقابة المعجلة
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لم تنته بوروندي بعد من إعداد شكل نظامھا الرسمي للحصص.

بالنسبة للجزء الثاني :بلدان المادة  5الخاضعة لمقررات من األطراف بشأن االمتثال


ھناك بلد في حالة عدم امتثال نتيجة لعدم تقديمھا لبيانات المادة  7لعام 2015

بالنسبة للجزء الثالث :بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية



االختالفات في البيانات بين تقارير البرامج القطرية لعام  2015وبيانات المادة 7
مراجعة شكل اإلبالغ لتنفيذ البرنامج القطري ليشمل المواد الھيدروفلوروكربونية الخاضعة للرقابة
بموجب تعديل كيغالي.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تحاط علما بمايلي:
)(1

الوثيقتين المتعلقتين ببيانات البرنامج القطري والتوقعات بشأن االمتثال الواردة في
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/5والتصويب 1؛

)(2

أن  82بلدا قد قدمت بيانات البرنامج القطري لعام  ،2016واستخدم  75منھا النظام
المعتمد على اإلنترنت؛

)(3

مع القلق أن  62بلدا لم تقدم بيانات البرنامج القطري لعام  2016حتى  16مايو  /أيار
 ،2017ومن ثم لم تتمكن األمانة من أن تقدم تحليال عن إنتاج واستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 2016؛
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)ب(

)ج(

.6

أن تطلب:
)(1

من برنامج األمم المتحدة للبيئة )األمم المتحدة للبيئة( أن يبلغ االجتماع الثمانين عن تعديل
نظام التراخيص بشأن تدابير الرقابة المعجلة لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدم من
حكومة موريتانيا ،واالنتھاء من إعداد شكل النظام الرسمي لحصص
الھيدروكلوروفلوروكربون بواسطة حكومة بروندي؛

)(2

أن تبعث األمانة برسائل الى حكومات البلدان التي لديھا تقاريرمعلقة لبيانات البرنامج
القطري لألعوام  2014و  2015و  ،2016وحثھا على تقديم التقارير على الفور؛

)(3

أن تطلب من الوكاالت المنفذة ذات الصلة مواصلة مساعدة حكومات المغرب ونيجيريا
وتركيا على تسوية التباين في البيانات فيما بين بيانات البرنامج القطري لعام2015
وبيانات المادة  7وإبالغ االجتماع الثمانين عن ذلك؛

أن تطلب كذلك من األمانة تنقيح تقرير بيانات البرنامج القطري إلدراج المواد
الھيدروفلوروكربونية الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي ،استنادا الى نتائج المسوحات التي
أجريت لبدائل المواد المستنفدة لألوزون وتقديمھا لالجتماع الحادي والثمانين للجنة التنفيذية.

التقييم
)أ(

تقييم أداء الوكاالت المنفذة فى ضوء خطط أعمال 2016

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/6التقييمات الكمية ألداء الوكاالت المنفذة فيما يتعلق بأھداف
األداء المحددة في خطط أعمالھا لعام  ،2016والتقارير المرحلية والمالية المقدمة إلى االجتماع التاسع
والسبعين؛ وتحليل االتجاھات لكل مؤشر من مؤشرات األداء الثمانية؛ والتقييم النوعي ألداء الوكاالت المنفذة
استنادا إلى المدخالت المستلمة من مسؤولي وحدات األوزون الوطنية.
القضايا التي ستعالج:




أشار تحليل االتجاھات أن أداء الوكاالت المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في عام  2016عن
عام 2015
التقارير عن الحوارات بين ممثلي وحدات األوزون الوطنية واليونيدو
تقديم وحدات األوزون الوطنية للتقييم النوعي ألداء الوكاالت المنفذة في الوقت المناسب

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالھا لعام  2016على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/6؛

)(2

وأنه كان لجميع الوكاالت المنفذة تقييم كمي ألدائھا في عام  2016بنسبة  68في المائة
على األقل على مقياس من 100؛

)(3

وأن تحليل االتجاھات أشار إلى أن أداء الوكاالت المنفّذة لم يتحسن بالنسبة إلى بعض
المؤشرات في عام  2016مقارنة بعام 2015؛
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)ب(

ومطالبة اليونيدو بإجراء نقاشات مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية في البرازيل،
وجورجيا ،والعراق ،وكينيا ،والسنغال بشأن المجاالت حيث ت ّم تقدير الخدمات على أنّھا "أقل من
مرضية" ورفع تقرير عن نتائج استشاراتھا إلى االجتماع الثمانين؛

)ج(

وتشجيع وحدات األوزون الوطنية على تقديم تقييماتھا لألداء النوعي للوكاالت المنفّذة المساعدة
لحكوماتھا ،على أساس سنوي وفي الوقت ال ُمح ﱠدد لھا ،مع العلم أن  43بلدًا فقط من أصل 144
قدمت استبيانات لعام 2016؛

)ب(

تعديل برنامج عمل الرصد والتقييم لعام ) 2017المقرر )7/77ب((

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7تعديال على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2017
ليشمل تقييم قطاع خدمة التبريد والميزانية والصالحيات المرتبطة به وفقا للمقرر )7/77ب(.
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على:
)أ(

)ب(
.7

إدراج الدراسة النظرية لتقييم قطاع خدمة التبريد بميزانية قدرھا  15,000دوالر أمريكي في
برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2017عمال بالمقرر )7/77ب( ،وبذلك يصل مجموع الميزانية
لعام  2017إلى  158,484دوالر أمريكي؛
التبريد

اختصاصات تقييم قطاع خدمة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7

الواردة

في

المرفق

األول

بالوثيقة

تنفيذ البرامج
)أ(

التقارير المرحلية فى  31ديسمبر /كانون األول :2016
)(1

التقرير المرحلي المجمع

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8تجميعا للمعلومات عن المشروعات التي لديھا مشاكل
في التنفيذ ومعلومات مالية مقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة حتى  31ديسمبر/كانون األول ،2016
والتقارير المرحلية لكل وكالة مقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين .ويحتوي التقرير على موجز للتقدم
المالي المحرز في تنفيذ المشروعات لعام  2016والتقدم التراكمي منذ عام  ،1991وتوصيات من األمانة.
ويعرض المرفق األول تحليال للتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى  31ديسمبر /كانون
األول  .2016ويقدم التذييل األول بالمرفق األول معلومات عن تنفيذ المشروعات على أساس البلد في عام
 ،2016ويلخص التذييل الثاني بالمرفق األول مجموع التمويل الموافق عليه والمنصرف لخطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القطري.
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما:
)أ(

بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى  31ديسمبر /كانون األول  2016الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8؛

)ب(

مع التقدير ،بالجھود المبذولة من الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن األنشطة في عام 2016؛
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)ج(

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدم تقريرا إلى االجتماع الثمانين عن  112مشروعا جاريا أو
شرائح جارية ،بما في ذلك  12مشروعا تعاني من تأخيرات في التنفيذ و 100مشروعا يوصى
بتقديم تقارير حالة إضافية ،على النحو الوارد في المرفق األول بكل تقرير مرحلي فردي من
الوكاالت الثنائية والمنفذة.
)(2

الوكاالت الثنائية

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9على موجز للتقدم المحرز من جانب الوكاالت الثنائية
في تنفيذ المشروعات لعام  2016والتقدم التراكمي منذ عام  .1991وتحتوي أيضا على استعراض لحالة
تنفيذ المشروعات التي لديھا مشاكل ،بما في ذلك المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،وتحدد
المشروعات ذات المسائل المعلقة لنظر اللجنة التنفيذية بجانب توصية .ويقدم المرفق األول المشروعات
الجارية التي لديھا مشاكل معلقة ،وموجز ،والحالة/المشاكل وتوصية محددة لنظر اللجنة التنفيذية .ويقدم
المرفق الثاني تحليال كامال للتقرير المرحلي للوكاالت الثنائية حتى  31ديسمبر /كانون األول .2016
القضايا التي ستعالج:



التقارير المطلوبة عن مشروعين يعانيان من تأخيرات في التنفيذ
تقارير إضافية عن الحالة لمشروع واحد

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

أن تحاط علما:
)(1

مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا ،وألمانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا،
الوثيقة
في
الواردة
وإسبانيا
الروسي،
واالتحاد
واليابان،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9؛

)(2

بأن الوكاالت الثنائية ستبلغ االجتماع الثمانين عن مشروعين يعانيين من تأخيرات في
واحد موصى بتقديم تقارير حالة اضافيّة على النحو المبين في المرفق
التنفيذ وعن مشروع ٍ
األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9؛

أن توافق على التوصيات حول المشاريع الجارية مع مسائل محددة المدرجة في العمود األخير من
الجدول الوارد في المرفق األول بالوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9
)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/10على موجز للتقدم الذي أحرزه اليوئنديبي في تنفيذ
المشروعات لعام  2016والتقدم التراكمي منذ عام  .1991وتحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ
المشروعات التي لديھا مشاكل ،بما في ذلك المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،وتحدد
المشروعات ذات المسائل المعلقة لنظر اللجنة التنفيذية بجانب توصية شاملة .ويعرض المرفق األول
المشروعات الجارية التي لديھا مشاكل معلقة ،وموجز الحالة وتوصية لنظر اللجنة التنفيذية .ويقدم المرفق
الثاني تحليال كامال للتقرير المرحلي لليوئنديبي حتى  31ديسمبر /كانون األول .2016
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القضايا التي ستعالج:






التوقيع على االتفاقات
المعدالت المنخفضة لصرف األموال الموافق عليھا
االنتھاء من إعداد الدراسات االستقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون أو إلغاؤھا
تقديم تقارير تفصيلية عن مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون )المقرر
)8/77ھـ()(1
مراجعة التاريخ المقرر إلنجاز المشروع.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

أن تالحظ:
)(1

التقرير المرحلى لليونديبي حتى  31ديسمبر/كانون األول  2016الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/10؛

)(2

أن اليوئنديبي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الثمانين عن مشروع واحد يعاني من تأخيرات
في التنفيذ وعن  21مشروعا موصي بتقديم تقارير حالة اضافية عنھا ،كما تمت االشارة
إلى ذلك في المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/10؛

أن توافق على التوصيات بشأن المشروعات الجارية ذات قضايا محددة واردة في آخر عمود من
الجدول في المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/10
)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )األمم المتحدة للبيئة(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/11على موجز للتقدم الذي أحرزته األمم المتحدة للبيئة
في تنفيذ المشروعات لعام  2016والتقدم التراكمي منذ عام  .1991وتحتوي أيضا على استعراض لحالة
تنفيذ المشروعات التي لديھا مشاكل ،بما في ذلك المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،وتحدد
المشروعات ذات المسائل المعلقة لنظر اللجنة التنفيذية ،بجانب توصية .ويعرض المرفق األول المشروعات
الجارية التي لديھا مشاكل معلقة ،وموجز الحالة وتوصية لنظر اللجنة التنفيذية .ويقدم المرفق الثاني تحليال
كامال للتقرير المرحلي لألمم المتحدة للبيئة حتى  31ديسمبر /كانون األول .2016
القضايا التي ستعالج:




التوقيع على االتفاقات
المعدالت المنخفضة لصرف األموال الموافق عليھا
االنتھاء من إعداد الدراسات االستقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تحاط علما بمايلي:
)(1

التقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )األمم المتحدة للبيئة( حتى  31ديسمبر /
كانون األول  2016الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/11؛
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)(2

)ب(

أن األمم المتحدة للبيئة سوف يبلغ االجتماع الثمانين عن مشروعين يعانيين من تأخيرات
في التنفيذ وعن  47مشروعا يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا ،على النحو المبين
في المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/11؛

أن توافق على التوصيات الخاصة بالمشروعات الجارية التي لديھا مسائل نوعية ترد في العمود
األخير من الجدول الوارد في المرفق األول بالوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/11
)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/12على موجز للتقدم الذي أحرزه اليونيدو في تنفيذ
المشروعات لعام  2016والتقدم التراكمي منذ عام  .1991وتحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ
المشروعات التي لديھا مشاكل ،بما في ذلك المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،وتحدد
المشروعات ذات المسائل المعلقة لنظر اللجنة التنفيذية ،بجانب توصية .ويعرض المرفق األول المشروعات
الجارية التي لديھا مشاكل معلقة ،وموجز الحالة وتوصية لنظر اللجنة التنفيذية .ويقدم المرفق الثاني تحليال
كامال للتقرير المرحلي لليونيدو حتى  31ديسمبر /كانون األول .2016
القضايا التي ستعالج:






التوقيع على االتفاقات
المعدالت المنخفضة لصرف األموال الموافق عليھا
االنتھاء من إعداد الدراسات االستقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون
تقديم تقارير تفصيلية عن مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون
مراجعة التاريخ المقرر إلنجاز المشروع.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

التقرير المرحلي لليونيدو حتى  31ديسمبر /كانون األول  2016الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/12؛

)(2

أن اليونيدو ستقدم تقريرا إلى االجتماع الثمانين عن سبعة مشروعات تعاني من تأخيرات
في التنفيذ وعن  22مشروعا يوصى بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا ،على النحو المشار
إليه في المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/12؛

الموافقة على التوصيات بشأن المشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الوارد ذكرھا في
بالوثيقة
األول
المرفق
في
الوارد
الجدول
من
األخير
العمود
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/12
)(6

البنك الدولي

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13على موجز للتقدم الذي أحرزه البنك الدولي في تنفيذ
المشروعات لعام  2016والتقدم التراكمي منذ عام  .1991وتحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ
المشروعات التي لديھا مشاكل ،بما في ذلك المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ ،وتحدد
المشروعات ذات المسائل المعلقة لنظر اللجنة التنفيذية ،بجانب توصية .ويعرض المرفق األول المشروعات
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الجارية التي لديھا مشاكل معلقة ،وموجز الحالة وتوصية لنظر اللجنة التنفيذية .ويقدم المرفق الثاني تحليال
كامال للتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  31ديسمبر /كانون األول .2016
القضايا التي ستعالج
:
االنتھاء من إعداد الدراسات االستقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
:
اإلحاطة علما بما يلي:
)أ(
)(1

التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  31ديسمبر /كانون األول  2016الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13؛

)(2

أن البنك الدولي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الثمانين عن تسعة مشروعات يوصى بتقديم
تقارير حالة إضافية عنھا ،على النحو المشار إليه في المرفق األول بالوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13؛

)ب(

الموافقة على التوصيات بشأن المشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الوارد ذكرھا في
بالوثيقة
األول
المرفق
في
الوارد
الجدول
من
األخير
العمود
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13

)ب(

تقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة

تتناول الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/14المشروعات واألنشطة التي طلب عنھا تقارير محددة
في االجتماعات السابقة وتلك التي تتطلب عناية اللجنة التنفيذية ،بما في ذلك التقارير المرحلية ذات الصلة
بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )الجزء األول(؛ والتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون )الجزء الثاني(؛ ومشروعات تبريد المباني )الجزء الثالث(؛ ودراسات الجدوى )الجزء الرابع(.

الجزء األول :خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية /خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
التقارير المحددة المقرر تقديمھا إلى االجتماع التاسع والسبعين ولكنھا لم تقدم
القضايا التي ستعالج:


تقارير عن المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم
إلى االجتماع التاسع والسبعين.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث الوكاالت المنفذة المعنية على تقديم التقارير المتأخرة عن المرحلة األولى
من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا ،وإندونيسيا ،وجمھورية إيران اإلسالمية
وفييت نام ،إلى االجتماع الثمانين.
إعادة األرصدة من بيع المعدات المشتراة لشركة  SAGAفي أرمينيا )اليوئنديبي(
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
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وقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بإعادة الرصيد البالغ  95,479دوالرا أمريكيا من بيع المعدات
المشتراة لشركة  SAGAفي إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ألرمينيا.
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي )التقرير المرحلي السنوي(
)اليوئنديبي(
القضايا التي ستعالج:


عدم توافر تقرير التحقق لعامي  2015و 2016عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام  2016عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى( لشيلي ،المقدمة من اليوئنديبي؛

)ب(

مطالبة اليوئنديبي بتقديم تحقق لعام  2015و 2016الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون كجزء من
المتطلبات للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موعد أقصاه
االجتماع الثمانين.

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )اليوئنديبي(
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بخطاب االلتزام المقدم من شركة DunAn Environment
من خالل اليوئنديبي لضمان أن خطوط التصنيع التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف ستستمر في تصنيع
المعدات التي تستخدم التكنولوجيا التي تمت الموافقة على تمويلھا عمال بالمقرر )21/72ج(.
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )البنك الدولي(
القضايا التي ستعالج :ال يوجد
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بتقارير الحالة المقدمة من البنك الدولي عن أنشطة المساعدة التقنية بشأن تكنولوجيات
تحويل/حرق الھيدروفلوروكربون 23-وعن التحقيق بشأن خفض معدل المنتج الفرعي
الھيدروفلوروكربون 23-باستخدام أفضل الممارسات؛

)ب(

مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير مرحلي إلى االجتماع الثمانين عن حالة تنفيذ أنشطة المساعدة
التقنية بشأن تكنولوجيات تحويل/حرق الھيدروفلوروكربون 23-ومشروع تقرير نھائي عن الدراسة
بشأن التحقيق بشأن خفض معدل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون 23-باستخدام أفضل
الممارسات.
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الجزء الثاني :مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
القضايا التي ستعالج:


التقارير لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون المقرر تقديمھا إلى االجتماع التاسع
والسبعين ولكنھا لم تقدم واإلبالغ الجاري وفقا للمقرر )8/77ھـ().(1

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تالحظ مع التقدير التقارير النھائية عن المشروعات التجريبية بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة
لألوزون والتخلص منھا لغانا وجورجيا ،المقدمة من اليوئنديبي ،ولنيبال ،المقدم من برنامج األمم
المتحدة للبيئة؛

)ب(

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى األخذ في الحسبان ،عند االقتضاء ،الدروس المستفادة من
المشروعات اإليضاحية التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون المذكورة في الفقرة
الفرعية )أ( أعاله ،عند تصميم وتنفيذ مشروعات مشابھة في المستقبل؛

)ج(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم التقارير النھائية لتلك المشروعات التجريبية الواجبة التقديم
للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ،وإعادة األرصدة غير المنفقة إلى االجتماع الثاني والثمانين
للمشروعات التي لم تقدم تقارير عنھا بعد إلى االجتماع الثمانين أو االجتماع الحادي والثمانين.

الجزء الثالث :مشروعات تبريد المباني
القضايا التي ستعالج:


التقارير عن المشروعات لتبريد المباني وفقا للمقرر ) 8/77ھ().(2

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في إعادة التأكيد على المقرر )8/77ھ() (2وتطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة
أن تقدم إلى االجتماع الثمانين تقارير عن جميع المشروعات الجارية لتبريد المباني كمشروعات ذات
متطلبات إبالغ معينة؛ وتقديم تقارير إنجاز المشروع في موعد أقصاه يونيه /حزيران  2018وإعادة أرصدة
األموال في موعد أقصاه ديسمبر /كانون األول .2018

الجزء الرابع :التقارير األخرى عن المشروعات التي كانت واجبة التقديم ولكنھا لم تقدم
القضايا التي ستعالج:


التقارير عن المشروعات المستحقة الواجبة التقديم إلى االجتماع التاسع والسبعين ولكنھا لم تقدم.

قد ترغب اللجنة التنفيذية في إعادة التأكيد على المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية وحث
الوكاالت المنفذة ذات صلة على تقديم تقارير معينة إلى االجتماع الثمانين عن:
)أ(

دراسات جدوى استخدام تكنولوجيات من نوع آخر في الجمھورية الدومينيكية )بونتا كانا( ،ومصر
والكويت؛

)ب(

خطة قطاعية إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين )اليونيدو(؛
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)ج(

مشروعات البحوث والتطوير التي نفذت بأموال من الصندوق المتعددة األطراف في إطار قطاع
إنتاج الكلوروفلوروكربون )البنك الدولي(.

)ج(

التقرير المجمع للمشروعات المنتھية لعام 2017

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15على نظرة عامة للنتائج المبلغ عنھا في تقارير إنجاز
مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات وتقارير إنجاز المشروعات الفردية المستلمة وتلخص الدروس
المستفادة.
القضايا التي ستعالج:


تقارير إنجاز المشروعات المقرر تقديمھا ولكنھا لم تقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

أن تحاط علما بالتقرير المجمع النتھاء المشروعات لعام  2017الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15؛

)ب(

أن تحث الوكاالت الثنائية على أن تقدم إلى االجتماع الثمانين تقارير انتھاء مشروعات لالتفاقات
متعددة السنوات والفردية الواجبة ،وإذا لم تكن قد قدمت ،تقدم أسباب عدم القيام بذلك وجدول
تقديمھا؛

)ج(

أن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على التعاون الوثيق ألعمالھا في االنتھاء من حصتھا في
تقارير انتھاء مشروعات للسماح للوكالة المنفذة الرئيسة أن تقدمھا طبقا للجدول؛

)د(

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على إدخال دروس واضحة ومكتوبة جيدا ودقيقة عند تقديم
تقارير انتھاء مشروعاتھا؛

)ھ(

أن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروعات اتفاقات متعددة السنوات وفردية إلى أخذ
الدروس المستفادة من تقارير انتھاء المشروعات في عين االعتبار عند إعداد وتنفيذ مشروعات في
المستقبل.

)د(

تقرير حصر خط األساس للمنشئات )المقرر (5/77

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16على تقرير موجز لحالة حصر قاعدة بيانات
المنشئات وتقارير عن المناقشات مع الوكاالت الثنائية والمنفذة بشأن إدراج في قاعدة بيانات حصر
المنشئات ،المعلومات ذات الصلة المتعلقة بجميع المنشئات التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون التي
تلقت تمويال من الصندوق المتعدد السنوات ،عمال بالمقرر .5/77
القضايا التي ستعالج :ال يوجد.
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بتقرير قاعدة بيانات جرد الشركات )المقرر  (5/77الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16
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)ب(

واإلحاطة علما بأن الوکاالت الثنائية والمنفذة ستدمج المعلومات ذات الصلة بالشركات القائمة علی
المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية التي تحولت بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف في قاعدة
بيانات جرد الشركات.

تخطيط األعمال:
تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2019-2017
)أ(
تعرض الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/17و Add.1تخصيص الموارد لخطة األعمال
المجمعة للفترة  2019-2017على النحو المعدل تبعا للمقرر )27/77ب( ،وتحديثا لحالة تنفيذ خطة األعمال
لعام  ،2017وتوقعات للموارد المتبقية في نھاية فترة الثالث سنوات  .2017-2015وتشمل الضميمة
االلتزامات اآلجلة المرتبطة بالمرحلة الثانية الجديدة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وخطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين.
القضايا التي ستعالج:


األنشطة ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون المقدمة عمال بالمقرر )3/78ز( التي لم تدرج في خطط
أعمال الفترة .2019-2017

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في في اإلحاطة عل ًما بما يلي:
)أ(

تحديث حالة تنفيذ خطة األعمال المج ّمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  2019-2017الواردة
في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/17وAdd.1؛

)ب(

وتقديم مبلغ قيمته  9,700,228دوالر أمريكي في أنشطة مرتبطة بالھيدروفلوروكربون في قطاع
التصنيع إلى االجتماع التاسع والسبعين لم يتم إدراجه في خطط األعمال للفترة 2019-2017
بموجب المقرر )3/78ز(؛

)ج(

وأنه ستصدر إضافة لمعالجة االلتزامات اآلجلة المرتبطة بالمرحلة الثانية الجديدة من خطط إدارة
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.

)ب(

التأخيرات في تقديم الشرائح

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة استجابة للمقررات
بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في االجتماع السابع والسبعين؛ وتحليال لكل شريحة من الشرائح
التي لم تقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين؛ وتحليال للشرائح التي قدمت إلى االجتماع التاسع والسبعين
ولكنھا سحبت بعد ذلك.
القضايا التي ستعالج:





 41نشاطا لديھا خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لـ 26بلدا من المقرر تقديمھا
إلى االجتماع التاسع والسبعين ولكنھا لم تقدم
تشمل األسباب للتأخيرات :قرارات الحكومة؛ التوقيع على االتفاقات؛ عدم وجود تقرير التحقق/
التغيرات في وحدة األوزون الوطنية؛ األموال الكافية من الشريحة السابقة؛ و/أو عدم الوفاء بعتبة
نسبة الصرف البالغة  20في المائة؛ ومسائل السالمة؛ والتأخيرات من الشريحة السابقة؛ وعدم
استعداد الوكالة الرئيسية للتقديم؛ وعدم تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية
قدمت الشرائح من أربعة بلدان ولكنھا سحبت بعد ذلك نتيجة لما يلي :التقرير المرحلي و/أو تقرير
التحقق؛ وفي انتظار التوقيع على االتفاق.
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قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(
.9

أن تُحاط عل ًما بما يلي:
)(1

التقرير المتعلّق بالتأخيرات في
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18؛

)(2

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا ،وألمانيا ،واليابان؛ واليوئنديبي،
واألمم المتحدة للبيئة ،واليونيدو ،والبنك الدولي؛

)(3

أن  24من مجموع  65نشاطا تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من المقرر تقديمھا لالجتماع التاسع والسبعين قد قدمت في
الموعد المحدد لھا وأن  8أنشطة منھا قد سُحبت إثر المناقشة مع األمانة؛

)(4

أشارت الوكاالت المنفّذة المعنيّة إلى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة التي كان من المقرر تقديمھا خالل االجتماع
الثاني من العام  ،2017وسحب الشرائح المق ّدمة ليس لھا تأثير أو قد ال يكون لھا تأثير على
االمتثال لبروتوكول مونتريال وأنّه ال توجد أي دالئل على أن أيًّا من ھذه البلدان المعنيّة
كان في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال؛

تقديم

الشرائح

الوارد

في

الوثيقة

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقرّرات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح إلى
الحكومات المعنيّة على النحو ال ُمبيﱠن في المرفق  1بالوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19على أربعة أقسام :تحليل لعدد من المشروعات
واألنشطة المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين؛ والقضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات؛
والمشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية عليھا بما في ذلك تقارير التحقق المتثال
البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض مع اتفاقاتھا لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
والمشروعات االستثمارية للنظر فيھا على نحو إفرادي .وتبلغ الوثيقة أيضا اللجنة عن استعراض طلبات
تجديد التعزيز المؤسسي؛ والتمويل المحتفظ إلى حين تقديم تقارير التحقق أو الوفاء بشروط محددة؛
والمشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين ولكنھا سحبت بعد ذلك.
القضايا التي ستعالج:



تقديم المشروعات االستثمارية للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية عمال بالمقرر
)3/78ز(
التدابير التنظيمية لضمان استدامة اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات
التصنيع التي يساعدھا الصندوق المتعدد األطراف.
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تقديم المشروعات االستثمارية للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية عمال بالمقرر )3/78ز(
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المشروعات االستثمارية الستبدال استخدام الھيدروفلوروكربون-
134أ المستخدم في تصنيع معدات التبريد المنزلي بغاز التبريد  R-600aفي بنغالديش وكولومبيا وطلبات
التمويل إلعداد المشروعات االستثمارية /اإليضاحية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون في الصين،
وإكوادور ،ولبنان ،والمكسيك ،وفييت نام في ضوء المقرر )3/78ز( ،مع مالحظة عدم تخصيص أي تمويل
لھذه األنشطة في فترة الثالث سنوات الحالية.

التدابير التنظيمية لضمان استدامة اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات التصنيع
التي يساعدھا الصندوق المتعدد األطراف
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الطلب من الوكاالت الثنائيّة والمنفذة إلى جانب بلدان المادة  5عند
إعداد طلب تمويل لخطط إزالة تامة للھيدروكلوروفلوروكربون في قطاعات التصنيع أن تدرج التدابير
التنظيميّة الضروريّة حرصًا على ضمان استدامة اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون في القطاع ،بما
في ذلك سياسات حظر استيراد و/أو استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون لقطاع ُمح ّدد.

الموافقة الشمولية
تقارير التحقق من امتثال البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التفاق كل منھا لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الطلب من الوكاالت الثنائيّة والمنفذة ذات الصلة أن تُدرج في
تعديالتھا لبرامج العمل التي ستُق ﱠدم إلى االجتماع الثمانين ،تمويل تقارير التحقّق للمرحلة األولى لخطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة  30,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة لخمسة
عشرة بلدا من بلدان المادة  5التالية :بليز؛ وبوتسوانا؛ وجزر القمر؛ وجيبوتي؛ وإريتريا؛ وغابون؛ وغينيا-
بيساو؛ وعمان؛ وباالو؛ وساموا؛ وجزر سليمان؛ والسودان؛ وجمھورية تنزانيا المتحدة؛ وتوغو؛ وتونغا.

المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا عند مستويات التمويل المشار
إليھا في المرفق ] [...بالتقرير النھائي ،إلى جانب الشروط واألحكام الواردة في وثائق تقييم
المشروع المصاحبة والشروط المرفقة بالمشروعات من جانب اللجنة التنفيذية؛ ومالحظة أن
االتفاق بين حكومة أفغانستان واللجنة التنفيذية قد تم تحديثه استنادا إلى خط أساس
الھيدروفلوروكربون المحدد لالمتثال ،ونقل عنصر حكومة ألمانيا إلى اليونيدو؛ وأن االتفاق بين
حكومة بليز واللجنة التنفيذية قد تم تحديثه استنادا إلى خط أساس الھيدروفلوروكربون المحدد
لالمتثال.

)ب(

البت في أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،تشمل الموافقة الشمولية
الموافقة على المالحظات التي سيتم إرسالھا إلى الحكومات المستفيدة الواردة في المرفق ][...
بالتقرير النھائي.

)ب(

التعاون الثنائي

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/20نظرة عامة على ثالثة طلبات من الوكاالت الثنائية
وأھليتھا للموافقة في ضوء الحد األقصى لمستوى التعاون الثنائي المتوافر لعام  .2017وتشير إلى وثائق
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االجتماعات ذات الصلة التي تضمنت مناقشة حول الطلبات الثنائية ،وتحتوي على توصيات بشأن سنة أو
سنوات التعيين للتعاون الثنائي.
القضايا التي ستعالج :ال يوجد.
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة أمين الصندوق بإجراء المقاصة بين تكاليف المشروعات الثنائية
الموافق عليھا في االجتماع التاسع والسبعين على النحو التالي:
)أ(

 XXدوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف الوكالة( وبين رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية للفترة -2015
2017؛ و

)ب(

 XXدوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف الوكالة( وبين رصيد مساھمة ايطاليا الثنائية لعام.2017

)ج(

برامج العمل:
) (1برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2017

تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/21تسعة أنشطة بما في ذلك ثالثة طلبات لمشروعات
تجديد التعزيز المؤسسي ،وطلبا إلعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلبا للمساعدة التقنية إلعداد تقرير التحقق ،للموافقة الشمولية للنظر فيھا تحت
البند )9أ( من جدول األعمال؛ وأربعة طلبات إلعداد مشروعات ذات صلة بالھيدروفلوروكربون ،وذلك
للنظر فيھا على نحو إفرادي.
القضايا التى ستعالج:


النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار
البند )9أ( من جدول األعمال.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المقترحات المتعلقة بإعداد المشروعات ذات الصلة
بالھيدروفلوروکربون لقطاع التصنيع علی النحو الوارد في الجدول  1في
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/21في سياق مناقشتھا للمقترحات المتعلقة بالمشروعات ذات
الصلة بالھيدروفلوروکربون التي يرد وصف لھا في الوثيقة المعنونة نظرة عامة علی القضايا التي تم تبينھا
خالل استعراض المشروعات ).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19
) (2برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2017
تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22تسعة أنشطة بما في ذلك ثمانية طلبات لمشروعات
تجديد التعزيز المؤسسي ،ونشاطا إلعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للنظر فيھا في إطار البند )9أ( من جدول األعمال للموافقة الشمولية.
القضايا التى ستعالج :ال يوجد
) (3برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2017
تتضمن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/23ثمانية أنشطة بما في ذلك طلبين لمشروعات تجديد
التعزيز المؤسسي ،ونشاطين إلعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد للنظر فيھا في إطار البند )9أ( من جدول األعمال كمشروعات
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للموافقة الشمولية؛ وأربعة مقترحات إلعداد مشروعات إيضاحية ذات صلة بالھيدروفلوروكربون في قطاع
التصنيع ،وذلك للنظر فيھا على نحو إفرادي.
القضايا التى ستعالج:


النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار
البند )9أ( من جدول األعمال

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المقترحات الخاصة بإعداد مشروعات تتعلق بالھيدروفلوروكربون
في قطاع التصنيع على النحو المدرج في الجدول  1في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/23في
سياق مناقشاتھا للمقترحات الخاصة بالمشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون التي يرد وصف لھا في
الوثيقة بعنوان نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات
).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19
)د(

استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال )المقرر )38/77ج((

لم تصدر الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24
القضايا التى ستعالج:


طلبت األمم المتحدة للبيئة أن يقدم ھذا التقرير مع برنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام
 2018المقرر تقديمه في االجتماع الثمانين.

)ھـ(

المشروعات االستثمارية

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/19على قائمة بالمشروعات للنظر فيھا على نحو إفرادي
)انظر الجدول أدناه( التي تم النظر فيھا في إطار البند )9ھـ( من جدول األعمال.
القضايا التي ستعالج :ينبغي النظر في كل مشروعات للموافقة اإلنفرادية .ويمكن االطالع على وصف
المشروع ،وتعليقات وتوصيات األمانة في وثيقة المشروع القطري ذات الصلة المشار إليھا في الجدول أدناه.
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المشروعات المقدمة للنظر اإلفرادي فيھا
البلد

المشروع

الوكالة

المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
اليوئنديبي
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
أنغوال
الھيدروكلوروفلوروكربون  -الشريحة
األولى
اليونيدو )الرئيسيّة(/البنك
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
األرجنتين
الدولي/إيطاليا
الھيدروكلوروفلوروكربون  -الشريحة
األولى
اليونيدو
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
مصر
)الرئيسيّة(/اليوئنديبي/األمم
الھيدروكلوروفلوروكربون  -الشريحة
المتحدة للبيئة /ألمانيا
األولى
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين
المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة اليوئنديبي )الرئيسيّة( /األمم
الصين
الھيدروكلوروفلوروكربون – مسودة المتحدة للبيئة/اليونيدو/البنك
االتفاق بين اللجنة التنفيذيّة وحكومة الدولي/ألمانيا/إيطاليا/اليابان
الصين
المشروع االستثماري الفردي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ن
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في اليوئنديبي
المكسيك
تطبيقات تصنيع رغاوى البوليستيرين
المسحوبة بالضغط

اللجنة
التنفيذيّة

المسألة

26/79

تسوية مسائل التكاليف والمسائل الفنيّة كلّھا؛ المرحلة
المواد
إزالة
إدارة
لخطة
الثانية
الھيدروكلوروفلوروكربونية
تسوية مسائل التكاليف والمسائل الفنيّة كلّھا؛ المرحلة
المواد
إزالة
إدارة
لخطة
الثانية
الھيدروكلوروفلوروكربونية
تسوية مسائل التكاليف والمسائل الفنيّة كلّھا؛ المرحلة
المواد
إزالة
إدارة
لخطة
الثانية
الھيدروكلوروفلوروكربونية

*27/79
32/79

30/79

البند الجزائي والمھلة الزمنيّة لتقديم الشرائح بقيمة
دون  5ماليين دوالر أميركي ،وتكاليف دعم الوكالة

36/79

استخدام بند المرونة للمرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلعادة
تخصيص المدخرات في رغاوى البوليوريتان لتحويل
مؤسستي رغاوى البوليوريتان المسحوبة بالضغط إلى
الھيدروفليورو أولفين 1234ذه ).(HFO-1234ze
حظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون في
تصنيع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط.

المشروع االستثماري الفردي إلزالة المواد الھيدروفلوروكربونية
مشروع إيضاحي لتحويل مرفق تصنيع اليوئنديبي
بنغالديش
البرادات المنزلية من الھيدروفلورو
كربون134-أ إلى اإليسوبوتان كغاز
تبريد وتحويل مرفق تصنيع الكباسات من
كباسات التي تستخدم الھيدروفلورو
كربون134-أ إلى كباسات تستخدم
Walton
اإليسوبوتان في شركة
Hitech
Industries
Limited
)”(“Walton
مشروع اإلزالة التدريجيّة للھيدروفلوروكربون
31/79
تحويل من الھيدروفلوروكربون134-أ اليوئنديبي
كولومبيا
بموجب المقرر )3/78ز(
إلى االيسوبوتان في تصنيع البرادات
المنزليّة في مابيه
* تشمل الوثيقة أيضا طلبا لشريحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،المقدم للحصول على الموافقة
الشمولية عليه.
28/79

.10

اإلزالة التدريجيّة للھيدروفلوروكربون بموجب المقرر
)3/78ز(

تقرير عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية )المقرر (69/75
تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43نظرة عامة على التكاليف اإلدارية في إطار منظومة
األمم المتحدة وفي إطار الصندوق المتعدد األطراف؛ وأشكال اإلبالغ المستخدمة حاليا من جانب برنامج
المساعدة على االمتثال والوحدات األساسية لليوئنديبي ،واليونيدو والبنك الدولي ،وشكال منقحا مقترحا؛
وآفاق نظام التكاليف اإلدارية للسنوات الثالث  2020-2018بما في ذلك آثر تغيير مستويات تكاليف دعم
الوكالة ألكبر مشروعين للصندوق المتعدد األطراف في خطة أعمال  .2020-2018وتشمل مالحظات
وتوصية .وتحتوي المرافق من األول إلى الرابع ،على التوالي على :موجز لنظم التكاليف اإلدارية للصندوق
المتعدد األطراف؛ والشكل المنقح المقترح لإلبالغ عن التكاليف اإلدارية؛ والصالحيات الستعراض نظام
التكاليف اإلدارية وميزانية وحدته األساسية؛ واستبيان لدراسة التكاليف اإلدارية.
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القضايا التي ستعالج:




ما إذا كان سيتم اإلبقاء على النظام الجاري للتكاليف اإلدارية أم ال
مراجعة شكل اإلبالغ للوحدات األساسية للوكاالت المنفذة
مستوى التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة للفترة  2020-2018والسنوات الالحقة

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:

.11

)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير الخاص باستعراض نظام التکاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية
)المقرر )69/75ب(( الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43؛

)ب(

واإلشارة مع التقدير إلى المعلومات المقدمة من الوكاالت المنفذة من خالل االستبيان الذي أعد لجمع
معلومات عن التكاليف اإلدارية؛

)ج(

والنظر في الحفاظ على النظام الحالي للتكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث
سنوات  2020-2018وإبقائه قيد االستعراض عند الضرورة لفترات الثالث سنوات الالحقات؛

)د(

ومطالبة اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بتقديم تقاريرھم السنوية عن تمويل الوحدة األساسية
باستخدام الصيغة المعدلة الواردة في المرفق الثاني بھذه الوثيقة؛

)ھ(

ومطالبة األمانة باالستمرار في رصد نظام التكاليف اإلدارية وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية،
حسب االقتضاء.

مسائل تتعلق بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال:
)أ(

حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف )المقرر )1/78ج((

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44معلومات عن حالة المساھمات اإلضافية التي تعھدت
بھا مجموعة من البلدان المانحة وتھدف إلى تقديم الدعم للبدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي
للھيدروفلوروكربون ،وفقا للمقرر )1/78ج(.
القضايا التي ستعالج :ال يوجد.
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات اإلضافية على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44؛

)ب(

اإلحاطة علما كذلك مع التقدير بالمدفوعات التي سددتھا غير أطراف المادة  5لتقديم دعم البدء
السريع في تنفيذ التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون؛

)ج(

مطالبة أمين الخزانة بتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن حالة المساھمات اإلضافية لدعم البدء
السريع بشكل منفصل عن المساھمات المتعھد بھا األخرى للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع
الثمانين.

)ب(

التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون )المقرر (53/74
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أعدت الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45والتصويب  1وفقا للمقرر )53/74ح( وتقدم نظرة
عامة لتقارير عددھا  57تقريرا عن الدراسات االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون التي قدمت
قبل  8مايو/أيار ) 2017من بين  127موافق عليھا(؛ ووصفا موجزا للمنھجية المتبعة؛ ومالحظات عريضة
من األمانة؛ ومعلومات أولية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،وخصوصا المعلومات المتعلقة بالمواد
الھيدروفلوروكربونية ،وتوزيعا الستھالك القطاع والقطاع الفرعي؛ وتوقعات استھالك بدائل المواد المستنفدة
لألوزون حتى عام 2030؛ وتوصية .ويقدم المرفق األول بالوثيقة معلومات مجدولة عن استھالك
الھيدروفلوروكربون من الدراسات االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون من  57بلدا من بلدان
المادة  ،5ويقدم المرفق الثاني قائمة ببلدان المادة  5التي لديھا تمويال معتمد إلجراء الدراسات االستقصائية
بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.
القضايا التي ستعالج:


تقديم الدراسات االستقصائية المتأخرة عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون بحلول  18سبتمبر/أيلول
2017

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتحليل األولي الشامل لنتائج الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون
الواردة في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45والتصويب 1؛

)ب(

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع بلدان المادة  5ذات الصلة من أجل استكمال وتقديم
جميع الدراسات االستقصائية الواجبة عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،في موعد أقصاه 18
سبتمبر /أيلول  ،2017مع مالحظة أن األرصدة غير المنفقة للدراسات االستقصائية غير المقدمة
إلى االجتماع الثمانين سيتم إعادتھا إلى االجتماع الحادي والثمانين تمشيا مع المقرر )2/78ج(؛

)ج(

مطالبة األمانة بتقديم ،إلى االجتماع الثمانين ،تحليل شامل محدث لنتائج الدراسات االستقصائية
لبدائل المواد المستنفدة لألوزون ليشمل التقارير التي ستقدم إلى األمانة في موعد أقصاه  18سبتمبر/
أيلول ،2017

)ج(

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا
في بلدان المادة :5
)(1

مشروع المعايير للتمويل )المقرر (3/78

أعدت الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46عمال بالمقرر  3/78وتتألف من ثالثة أقسام ،يشير كل
منھا إلى الفقرات ذات الصلة في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5التي تصف العنصر ذي
الصلة من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرات من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11تعكس
مناقشات اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن والسبعين؛ والمبادئ الشاملة والجداول الزمنية التي لم يتم
التوصل إلى اتفاق عام عليھا في االجتماع الثامن والسبعين؛ والمزيد من المناقشات بشأن عناصر محددة من
المقرر  2/XXVIIIوالتي تم التوصل على فھم عام بشأنھا في االجتماع الثامن والسبعين؛ وتوصيات.
وتحتوي المرافق على مشروع نموذج للمبادئ التوجيھية لتكلفة التخفيض التدريجي للمواد
الھيدروفلوروكربونية حتى نھاية االجتماع الثامن والسبعين؛ ومناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في إطار البند
)6أ() (1من جدول األعمال بشأن مشروع المعايير للتمويل؛ والمقرر  3/78بشأن المبادئ التوجيھية لتكاليف
التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة .5
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القضايا التي ستعالج:


النظر في مشروع المبادئ التوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في
بلدان المادة 5

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بمشروع معايير تمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في
المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46؛

وفيما يتعلق بالمبادئ األساسية واألطر الزمنية
)ب(

وضع مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي الستھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية
لتقديمھا إلى االجتماع الثالثين لألطراف في عام  ،2018واالنتھاء من المبادئ التوجيھية في أقرب
وقت ممكن بعد ذلك ،مع مراعاة اآلراء والمدخالت المقدمة من األطراف؛

)ج(

االتفاق على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية ،بما يتماشى مع الفقرة  11من المقرر ،2/XXVIII
تقريرا عن التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية:

)د(

)(1

إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف عن التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية
في وضع مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد
الھيدروفلوروكربونية؛

)(2

إلى اجتماعات األطراف المستقبلية بشأن الحاالت التي أدت فيھا مداوالت اللجنة
التنفيذية إلى تغيير في استراتيجية وطنية أو خيار وطني بشأن التكنولوجيا مقدم
إلى اللجنة التنفيذية؛

االتفاق على الشروط المسبقة التالية لبلدان المادة  5للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد
األطراف ألنشطة غير األنشطة التمكينية من أجل التخفيض التدريجي الستھالك المواد
الھيدروفلوروكربونية:
)(1

التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليه؛

)(2

وضع نقطة بداية متفق عليھا لتحقيق تخفيض إجمالي مستدام في استھالك المواد
الھيدروفلوروكربونية على أساس الفھم أن أي تخفيض تدريجي للمواد
الھيدروفلوروكربونية ناتج عن أي مشروع قد توافق عليه اللجنة التنفيذية ستخصم
من نقطة البداية الخاصة بالبلد؛

)ھ(

االتفاق على أنه ينبغي استخدام المؤسسات والقدرات في بلدان المادة  5التي تم تطويرھا بمساعدة
الصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الحد الممكن لتخفيض
المواد الھيدروفلوروكربونية ،حسب االقتضاء؛

)و(

االتفاق على أن تنطبق السياسات والمبادئ التوجيھية الحالية للصندوق المتعدد األطراف لتمويل
إزالة المواد المستنفدة لألوزون على تمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية ما لم
تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك؛
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وفيما يتعلق بعناصر المقرر  2/XXVIIIالتي حظت بفھم مشترك في االجتماع الثامن والسبعين
)ز(

مالحظة أن نص عناصر المقرر  ،2/XXVIIIالواردة في الفقرة  13بشأن المرونة في التنفيذ التي
تم ّكن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا الذاتية فيما يتعلق بالقطاعات والتكنولوجيات؛
والفقرة  17بشأن التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة؛ والفقرة  18المتعلقة بالتحويل الثاني والتحويل
الثالث؛ والفقرة )15أ( بشأن التكاليف اإلضافية المؤھلة في قطاع التصنيع االستھالكي ،قد نُقل إلى
مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف الوارد في المرفق األول بالوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46؛

وفيما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية
)ح(

إدراج الفقرة  19من المقرر  2/XXVIIIفي القسم ذي الصلة من مشروع المبادئ التوجيھية
للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية؛

)ط(

استخدام المنھجية التالية ]التي ستقترحھا اللجنة التنفيذية[ لتحديد نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي
المستدام في استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية ،مع مالحظة أنه ينبغي التعبير عن نقطة
البداية ]بمكافئ ثاني أكسيد الكربون و/أو الطن المتري[؛

وفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤھلة

قطاع التصنيع االستھالكي
)ي(

اإلحاطة علما بأن الفقرات )ك( إلى )ن( تحل محل المقرر )3/78ز( و)ح(؛

)ك(

النظر في الموافقة على عدد محدود من المشروعات المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية في
قطاع التصنيع فقط ،دون المساس بأنواع التكنولوجيا المختلفة ،وذلك في موعد ال يتجاوز االجتماع
األول لعام  ،2019لتمكين اللجنة من اكتساب الخبرة بشأن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف
التشغيل اإلضافية التي قد تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة  ،5على أن يكون مفھوما:
)(1

أن أي بلد من بلدان المادة  5يقدم مشروعا ينبغي أن يكون قد صدق على تعديل كيغالي أو
قدم رسالة رسمية إلى أمانة الصندوق تبين عزم الحكومة على التصديق على التعديل؛

)(2

أنه لن يكون ھناك أي تمويل آخر ألي بلد من بلدان المادة  5قدم مشروعا إلى حين استالم
الوديع لصك التصديق أو القبول أو الموافقة في مقر األمم المتحدة بنيويورك؛

)(3

أن أي كمية من المواد الھيدروفلوروكربونية تخفض نتيجة المشروع ستُخصم من نقطة
البداية؛

)(4

أنه ينبغي إدراج المشروعات المحتملة في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة
 2018إلى  2020لتقديمھا في االجتماع الثمانين أو للفترة  2019إلى  2021لتقديمھا في
االجتماع األخير لعام 2018؛

)(5

أن األولوية ستعطى لمقترحات المشروعات المتعلقة بقطاعات تصنيع أجھزة تكييف الھواء
والتبريد ،وسينظر في مقترحات المشروعات الخاصة بقطاعات التصنيع األخرى على
أساس كل حالة على حدة؛
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)(6

أن المشروعات المقدمة ينبغي أن تراعي التوزيع الجغرافي المناسب؛

)(7

أنه ينبغي تنفيذ المشروعات بشكل كامل في موعد ال يتجاوز سنتين من وقت الموافقة
عليھا؛ وأن تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة ستكون شاملة وتتضمن معلومات
مفصلة عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية المؤھلة والمتكبدة
أثناء التحويل؛ وأن أي أموال متبقية ستعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعد
أقصاه سنة واحدة بعد تاريخ إنجاز المشروع وفقا لمقترحات المشروعات؛

)(8

أن التمويل اإلجمالي ]مبلغ يحدد فيما بعد  ---دوالر أمريكي[ سيكون متاحا لمقترحات
المشروعات ھذه ،وأنه سيشمل تكاليف إعداد المشروع ودعم الوكالة؛

)ل(

النظر في التكاليف والوفورات المتعلقة بفرص زيادة تجنب انبعاثات المواد الھيدروفلوروكربونية
في أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكيفية معالجتھا؛

)م(

النظر فيما إذا كان ينبغي أن يُطلب إلى األمانة القيام باألعمال اإلضافية التالية:

)ن(

)(1

إعداد وثيقة ]لالجتماع الحادي والثمانين[ تتضمن جدوال يلخص المشروعات التي تمت
الموافقة عليھا حتى اآلن في قطاع التصنيع االستھالكي ،وتتضمن معلومات عن
التكنولوجيا المستخدمة ،والتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية الموافق
عليھا ،وفعالية التكاليف ،والدروس المستفادة ،بما في ذلك الحاالت التي لم يتيسر فيھا
اختيار تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي؛

)(2

إعداد وثيقة ]لالجتماع الحادي والثمانين[ تجمع معلومات عن مختلف أنواع أنشطة
المساعدة التقنية التي وافق عليھا الصندوق المتعدد األطراف حتى اآلن ،بما في ذلك
مستوى التمويل الموافق عليه؛

جمع معلومات إضافية لتحديد التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية المتعلقة
بالتحويالت ،من خالل ]طلب أن تقوم األمانة باستعراض ،بالتشاور مع الوكاالت الثنائية
والمنفذة/الخبراء االستشاريين المستقلين ،تُحدد اختصاصاته فيما بعد/وضع قائمة ببنود المعدات
الرئيسية المطلوبة للتحويالت حسب القطاع وتكاليفھا المحتملة[؛

قطاع اإلنتاج
)س(

وفقا للفقرة )15ب( من المقرر  2/XXVIIIجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة وإدراجھا في
حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج الوارد
في ]المرفق  [##بتقرير االجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية:
)(1

األرباح الضائعة نتيجة إليقاف تشغيل/إغالق مرافق اإلنتاج ،فضال عن تخفيض اإلنتاج؛

)(2

التعويضات المقدمة للعاملين المسرﱠحين؛

)(3

تفكيك مرافق اإلنتاج؛

)(4

أنشطة المساعدة التقنية؛

)(5

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل المنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث
االحترار العالمي للمواد الھيدروفلوروكربونية ،وذلك بھدف تخفيض تكاليف البدائل؛
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)ع(

)(6

تكاليف براءات االختراع والتصاميم أو التكاليف اإلضافية لعائدات حقوق الملكية؛

)(7

تكاليف تحويل المرافق إلنتاج بدائل المواد الھيدروفلوروكربونية المنخفضة أو المعدومة
القدرة على إحداث االحترار العالمي عندما يكون ذلك مجديا من الناحية التقنية وفعاال من
حيث التكاليف؛

)(8

تكاليف التقليل من انبعاثات الھيدروفلوروكربون ،23-وھو منتج فرعي لعملية إنتاج
الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-عن طريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية ،أو تدميره
من البقايا الغازية المطلقة ،أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمونة
بيئيا؛ وينبغي تمويل ھذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف ،من أجل الوفاء
بالتزامات البلدان العاملة بموجب الفقرة  1من المادة  5المحددة في التعديل؛

النظر في ما إذا كان ينبغي مواصلة مناقشة المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بقطاع اإلنتاج أو أن
يطلب إلى الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج أن يقوم بذلك وأن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية
بمجرد االنتھاء من وضع مشروع المبادئ التوجيھية؛

قطاع خدمة التبريد
)ف(

)ص(

وفقا للفقرة )15ج( من المقرر  2/XXVIIIجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة وإدراجھا في
حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج الوارد
في ]المرفق  [##بتقرير االجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية:
)(1

أنشطة توعية الجمھور؛

)(2

وضع السياسات وتنفيذھا؛

)(3

برامج إصدار الشھادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة
والسالمة فيما يتعلق بالبدائل ،بما في ذلك معدات التدريب؛

)(4

تدريب موظفي الجمارك؛

)(5

منع التجارة غير المشروعة في المواد الھيدروفلوروكربونية؛

)(6

أدوات الخدمة؛

)(7

معدات اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الھواء؛

)(8

إعادة تدوير المواد الھيدروفلوروكربونية واستعادتھا؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية لعقد اجتماع في المستقبل ]مع مراعاة نتائج تقييم كبير
موظفي الرصد والتقييم[ وبالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،بشأن جميع الجوانب المتصلة
بقطاع خدمة التبريد ،مع مراعاة ما يلي:
)(1

وثائق السياسات السابقة ،ودراسات الحالة ،واستعراضات الرصد والتقييم ،والعمل الذي
اضطلعت به الوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة التقنية،
وال سيما الشراكة التي أرساھا برنامج المساعدة على االمتثال مع معاھد التدريب وإصدار
الشھادات المعترف بھا في العالم؛
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)(2

)ق(

تحليل القدرات القائمة في بلدان المادة  5بالتمويل الموافق عليه حتى اآلن لقطاع خدمة
التبريد وكيفية استخدامھا في التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية؛ ونتائج
أنشطة االسترداد وإعادة التدوير واالستعادة التي تم تمويلھا وقدرتھا على الحد من انبعاثات
غازات التبريد؛ ومدى مشاركة القطاع الخاص )مثل موردي المعدات والمكونات وغازات
التبريد( في إدخال تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي وتطبيقھا في
قطاع الخدمة؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية لعقد اجتماع في المستقبل ]مع مراعاة نتائج تقييم كبير
موظفي الرصد والتقييم[ وبالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،تغطي الجوانب الرئيسية لوضع
مجموعة من وحدات التدريب واالختبار المحددة لموظفي الجمارك وتقني خدمة التبريد وتكييف
الھواء التي ستستخدم كأساس لبرامج التدريب المقدمة في إطار الصندوق المتعدد األطراف في
بلدان المادة  ،5بما في ذلك التكاليف وطرائق التنفيذ؛

وفيما يتعلق بالتكاليف األخرى
)ر(

إدراج الفقرة  25من المقرر  2/XXVIIIفي القسم ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في ]المرفق
 [##بتقرير االجتماع السابع والتسعين للجنة التنفيذية؛

وفيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة
)ش(

إدراج الفقرة  22من المقرر  2/XXVIIIفي القسم ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في ]المرفق
 [##بتقرير االجتماع السابع والتسعين للجنة التنفيذية؛

)ت(

أن تطلب إلى األمانة إعداد ]لالجتماع الحادي والثمانين[ وثيقة بشأن القضايا المرتبطة بالحفاظ على
كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزھا للتكنولوجيات والمعدات البديلة ذات القدرة المنخفضة أو
المعدومة على إحداث االحترار العالمي عند التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية ،بما
في ذلك:
)(1

التكاليف اإلضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزھا في تصنيع وخدمة
معدات التبريد وتكييف الھواء ،بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

)(2

فترات التسديد والمنافع االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة استخدام الطاقة في قطاع
التبريد وتكييف الھواء؛

)(3

الطرائق الممكنة للتمويل ،بما في ذلك الطرائق التشغيلية للتمويل المشترك مع المؤسسات
األخرى على الصعيدين الوطني والعالمي ،من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو
تعزيزھا والتغلب على التحديات ذات الصلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء؛

)(4

متطلبات وضع معايير دنيا لكفاءة استخدام الطاقة ،بما في ذلك اختبار كفاءة استخدام الطاقة
في المعدات والتحقق منھا؛

)(5

اإلطار المؤسسي والتنظيمي المطلوب في بلدان المادة  5لدعم ورصد التحسينات في كفاءة
استخدام الطاقة ،بما في ذلك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء؛
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)(6

)ث(

أن تأخذ في االعتبار ،عند إعداد الوثيقة ،توجيھات االتحاد األوروبي األربعة المتعلقة
بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقة ،والتصميم
اإليكولوجي ،وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية ،لتحديد أفضل التكنولوجيات
المتاحة؛

النظر في ما إذا كان ينبغي تخصيص ]مبلغ يحدد فيما بعد  ---دوالر أمريكي[ لألمانة إلنجاز المھام
المحددة في الفقرة الفرعية )ت( أعاله؛

وفيما يتعلق ببناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة السالمة
)خ(

اإلحاطة علما بأنه يجري تناول بناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة السالمة في سياق قطاعي
التصنيع االستھالكي وخدمة التبريد؛

وفيما يتعلق بالتخلص من المواد
)ذ(

النظر فيما إذا كان ينبغي مواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالتخلص من المواد في اجتماع قادم؛

وفيما يتعلق بأھلية المواد المدرجة في المرفق واو الخاضعة لإلعفاءات ذات درجات الحرارة المحيطة العالية
)ض(

إدراج الفقرة  35من المقرر  2/XXVIIIفي القسم ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق
األول بھذا التقرير.
)(2

مشروع مبادئ توجيھية ألنشطة التمكين )المقرر )4/78أ((

تستند الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47إلى المعلومات المقدمة في االجتماع الثامن والسبعين
التي تصف األنشطة التمكينية التي تمت الموافقة عليھا منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف ،وأدوار
ومسؤوليات أصحاب المصلحة على المستوى الوطني ،وخصوصا وحدات األوزون الوطنية .ومن المقترح
القيام بتتابع لتنفيذ مثل ھذه األنشطة مع التوقيت المقترح للمدة التي ستكون مطلوبة فيھا في سياق تعديل
كيغالي.
القضايا التي ستعالج:



مشروع المبادئ التوجيھية
التتابع والتوقيت لدعم األنشطة التمكينية.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية:
)أ(

في أن تحاط علما:
)(1

بمشروع المبادئ التوجيھية لألنشطة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛

)(2

مع التقدير بتصديق مالى وجزر مارشال وواليات ميكرونيزيا الموحدة ورواندا على تعديل
كيغالى على بروتوكول مونتريال؛
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)ب(

أن تدعو وحدات األوزون الوطنية ،في إطار حدود والياتھا وتوافر القدرة إلى النظر في بدء
األنشطة الواردة في الفقرات من  18إلى  20من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛

)ج(

النظر في جدول مالئم لدعم األنشطة التمكينية للخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية على
أساس المعلومات الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47

)د(

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكربون 23-كمنتج فرعي
)المقرر (5/78

تحتوي الوثائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48والتصويب  ،1والتصويب  ،2واإلضافة  1على
المعلومات المطلوبة في المقرر )5/78و( ،بما في ذلك المعلومات من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9التي كانت مشتقة ومشار إليھا في ھذه الوثيقة المحدثة ،وھي منظمة
في خمس أجزاء على النحو التالي :المستويات الحالية إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 22-وانبعاثات
الھيدروفلوروكربون ،23-ومعلومات عن ممارسات اإلدارة ،حسب المقرر )5/78و()) (4الجزء األول(؛
والمعلومات ذات الصلة بتكلفة إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 22-حسب
المقرر )5/78و()) (1الجزء الثاني(؛ والسياسات والقواعد التي تدعم الرقابة والرصد النبعاثات
الھيدروفلوروكربون 23-والمتطلبات الستدامة التدابير في بلدان المادة  5حسب المقرر )5/78و()) (2الجزء
الثالث(؛ وتحليل آخر لطرائق رصد انبعاثات الھيدروفلوروكربون 23-حسب المقرر )5/78و()) (3الجزء
الرابع(؛ والمعلومات عن الخيارات لرصد انبعاثات الھيدروفلوروكربون 23-بما في ذلك بشأن منھجيات
الرصد الموافق عليھا في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حسب المقرر )5/78و()(4
و)) (5الجزء الخامس( .وتحتوي المرافق األربعة على :المقرر 5/78؛ واستخدام تكاليف المواد االستھالكية
والنفايات في  19مرفق من مرافق الھيدروفلوروكربون 23-في إطار آلية التنمية النظيفة؛ والمعلومات
المقدمة من األطراف استجابة للمقرر )5/78د(؛ ومنھجيات الرصد للمنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون.23-
القضايا التي ستعالج:


النظر أو عدم النظر في:
o

o
o

األھلية لتمويل إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في تلك
البلدان التي ترغب في القيام بذلك لتمكين االمتثال لتدابير الرقابة بموجب تعديل كيغالي
بمجرد أن يصدق البلد المعني على التعديل
مطالبة الحكومات التي ترغب في إغالق مصانع اإلنتاج المزدوج فيھا بتقديم بيانات أولية
حسب المقرر 36/19
مطالبة األمانة بتعيين خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية بشأن تكلفة تدمير
الھيدروفلوروكربون 23-وتخصيص الميزانية الالزمة ،بناء على ذلك.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالوثائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48والتصويب  ،1والتصويب ،2
واإلضافة  1بشأن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكربون23-
كمنتج فرعي؛

)ب(

اإلحاطة علما مع التقدير بالمعلومات المتعلقة بالمنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون 23-المقدمة من
حكومات األرجنتين ،والصين ،وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية] ،وألمانيا ،والھند [،واليابان،
وجمھورية كوريا ،والمكسيك ،واالتحاد الروسي ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
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الشمالية ،والواليات المتحدة األمريكية؛ واالتحاد األوروبي؛ وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ؛ وأحد منتجي المواد الكيميائية المفلورة؛ ومنظمة مستقلة للبحوث والمشاورة؛
)ج(

)ھـ(

النظر في القيام أم عدم القيام بما يلي:
)(1

اعتبار تمويل إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 22-مؤھال
للتمويل في تلك البلدان التي ترغب في القيام بذلك لتمكين االمتثال لتدابير الرقابة بموجب
تعديل كيغالي بمجرد أن يصدق البلد المعني على التعديل؛

)(2

مطالبة الحكومات التي ترغب في إغالق مصانع اإلنتاج المزدوجة فيھا بتقديم بيانات أولية
وفقا للمقرر 36/19؛

)(3

مطالبة األمانة بالتعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية عن تكلفة تدمير
الھيدروفلوروكربون 23-وتخصيص الميزانية الالزمة ،بناء على ذلك.

اإلجراءات التي تتخذھا بلدان المادة  5التي لديھا سنوات خط أساس لالستھالك من  2020إلى
 2022للحصول على مساھمات طوعية إضافية لألنشطة التمكينية

الوثيقتين
على
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/49
الوثيقة
تحتوي
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/10والتصويب  1اللتان تصفا اإلجراءات الممكنة ووسائل التمويل
لألنشطة التمكينية التي ينبغي تنفيذھا في البلدان المؤھلة من بلدان المادة  5لتيسير إجراءات البدء السريع
لتنفيذ تعديل كيغالي ،والتي تم النظر فيھا في االجتماع الثامن والسبعين .وتلخص مذكرة من األمانة المناقشة
بشأن الوثائق المرفقة في االجتماع الثامن والسبعين.
القضايا التي ستعالج:




األنشطة التمكينية المطلوبة إلجراءات البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي
وسائل التمويل لتوزيع األموال اإلضافية
خطة أعمال خاصة مع طلبات تمويل لألنشطة التمكينية للمساھمات اإلضافية من مجموعة من
البلدان المانحة.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/49التي تحتوي على الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/10والتصويب  1بشأن مشروع اإلجراءات التي تتخذھا بلدان
المادة  5التي لديھا سنوات خط أساس الستھالك الھيدروفلوروكربون من  2020إلى 2022
للحصول على مساھمات إضافية لألنشطة التمكينية؛

)ب(

النظر في:
)(1

إذا كانت األنشطة التمكينية الواردة في الوثيقة ھي تلك األنشطة الالزمة إلجراءات البدء
السريع لتنفيذ تعديل كيغالي؛

)(2

إذا كان من الممكن استخدام وسائل التمويل الممكنة الوارد وصفھا في الوثيقة في توزيع
األموال اإلضافية فيما بين بلدان المادة ) 5المجموعة األولى(؛
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)(3

.12

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بإعداد خطة أعمال خاصة مع اتباع صارم لنفس الشروط
لتقديمات خطط األعمال ،تحتوي على طلبات التمويل لألنشطة التمكينية في بلدان المادة 5
)المجموعة األولى( ،وذلك بالنسبة للمساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف من
مجموعة من البلدان المانحة.

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج
ستصدر الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/50خالل االجتماع التاسع والسبعين وستقدم تقريرا عن
اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع .وستحتوي الوثيقة على سرد
لنظر الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت ،ومشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج
الھيدروكلوروفلوروكربون ،والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
للصين ،وطلبا لتدقيق تقني لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

.13

مسائل أخرى
ستجري مناقشة القضايا الجوھرية التي اتفق على إدراجھا في البند )2أ( من جدول األعمال تحت ھذا البند
من جدول األعمال.

.14

اعتماد التقرير
سيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع التاسع والسبعين للنظر فيه واعتماده.

.15

اختتام االجتماع
يتوقع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة  7يوليه /تموز .2017
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