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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوآـــلتنفي

  ن توســال و الرابعاالجتمـــاع 
   2011تموز / يوليه  29 – 25  مونتريال،

 
  

  جدول األعمال المؤقت المشروح

  

  افتتاح االجتماع  .1

  .مالحظات افتتتاحية ُيدلي بها رئيس اللجنة التنفيذية  

  الشؤون التنظيمية  .2

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

  رابع والستين جدول األعمال المؤقت لالجتماع ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/1تتضمن الوثيقة 
  .للجنة التنفيذية

 .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  

قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
، وإذا تطلب األمر، بصيغته UNEP/Ozl.Pro/ExCom/64/1جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة 

  .في الجلسة العامة شفويا المعدلة
  تنظيم العمل  )ب (

   .سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة
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  أنشطة األمانة  .3

منذ االجتماع تقريرًا عن األنشطة التي أجرتها األمانة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/2تعرض الوثيقة 
متابعة التي نفذتها األمانة بشأن نتائج وتتضمن الوثيقة معلومات عن أنشطة ال. الثالث والستين للجنة التنفيذية

االجتماع الثالث والستين، وعن التحضيرات لالجتماع الرابع والستين، وآذلك معلومات عن المهاّم التي 
   .قامت بها آبيرة الموظفين وقام بها موظفو األمانة خالل فترة التبليغ هذه

  .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  

قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بأنشطة : لجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر من ال
  .األمانة 

  حالة المساهمات والمصروفات  .4

معلومات عن حالة الصندوق حسبما سّجلها يونيب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3تعرض الوثيقة 
. دوالرًا أمريكيًا 148.146.657وق وفي ذاك التاريخ آان رصيد الصند. 2011حزيران / يونيو 3حتى 

وهذا هو الرصيد الصافي بعد األخذ باالعتبار جميع األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى، وبما في 
  .االجتماع الثالث والستين ،ذلك

   .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  

  :ية فيقد ترغب اللجنة التنفيذ: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات   )أ (

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3الصرف، آما وردت في الوثيقة 
  حّث األطراف على تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف، آاملة وفي أسرع وقت ممكن؛  )ب (

  طيطحالة الموارد والتخ  .5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ(  

ها الوآاالت ًا للتسويات المالية التي أفادت عنموجز /4UNEP/OzL.Pro/ExCom/64تعرض الوثيقة 
وتتضمن الوثيقة بيانات إحصائية من مشروعات ذات . الثنائية والمنفذة، ووافقت عليها أمانة الصندوق

شهرًا المسموح بها بعد إآمال المشروع، وهي تبّين مستوى الموارد  12أرصدة احُتفظ بها ألآثر من فترة الـ 
  .المتاحة لالجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

ضرورة أعادة األرصدة المتبقية بكاملها غير الملتزم بها من مشروعات منجزة، بموجب المقرر  •
 .)2(و) 1() أ( 31/2

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

تحيط علما بالتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة   ) أ( 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4؛ 
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تحيط علما بأن صافي مستوى المبالغ المعادة من الوآاالت المنفذة إلى االجتمــــاع الرابـــع والستين   ) ب(
دوالرا أمريكيا من  538 420الر أمريكي مقابل المشروعات، يشمل إعادة مبلغ دو 976 400هو 

 دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 34 918دوالرا أمريكيا من اليونيب، و  403 062اليوئنديبي، و

تحيط علما بأن صافي مستوى تكاليف الدعم الجاري إعادته من الوآاالت المنفذة إلى االجتماع   ) ج(
 58 920دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات ، ويشمل إعادة مبلغ  499 244تين يبلغ الرابع والس

دوالرا  3 080دوالرا أمريكيا من اليونيب، ومبلغ  46 538دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي، ومبلغ 
 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 390 706أمريكيا من اليونيدو، ومبلغ 

دوالرا أمريكيا،  1 804 588ت المنفذة لديها أرصدة تبلغ قيمتها اإلجمالية تحيط علما بأن الوآاال  ) د(
فيما عدا تكاليف الدعم، من المشروعات التي أنجزت علـى مـدى العامين السابقين، وتشمل مبلغ 

 436دوالرا أمريكيـــا لليونيب، ومبلـــغ  268 110دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، ومبلـــغ  333 721
 دوالرا أمريكيا للبنك الدولي؛ 656 321را أمريكيا لليونيدو، ومبلغ دوال 546

دوالرا أمريكيا،  139 340تحيط علما بأن الوآاالت الثنائية بحوزتها أرصدة يبلغ مجموعها    )هـ(
باستثناء تكاليف الدعم، من المشروعات  التي أنجزت قبل أآثر من عامين المنسوبة الى فرنسا 

 واليابان ؛

يط علما بأن صافي مستوى األموال وتكاليف الدعم الجاري إعادتها من آندا إلى االجتماع الرابع تح  ) و(
 دوالرا أمريكيا؛ 23 736والستين يبلغ 

توافق على نقل تحضير خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في األرجنتين   ) ز(
)ARG/PHA/55/PRP/157 (63/5فقا للمقرر من اليوئنديبي لليونيدو، و )43 657بمبلغ ) 1 

 دوالرا أمريكيا لتكاليف الدعم؛ 3 274دوالرا أمريكيا لتكلفة المشروع باإلضافة إلى  

وتطلب إلى اليونيدو إطالع اللجنة في االجتماع الرابع ) 2(و) 1) (أ( 31/2تؤآد مجددا المقرر    ) ح(
  .غير الملتزم بها من المشروعات  المنجزةوالستين على موعد اإلعادة الكاملة لألرصدة المتبقية 

  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 2014 – 2011خطط أعمال الفترة   )ب(

في التخطيط لألعمال على ضوء الموافقات في االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5تنظر الوثيقة 
 – 2011يصات لخطط األعمال في فترة الثالث والستين، والتقديمات إلى االجتماع الرابع والستين، والتخص

وهي تتناول، في الدرجة األولى، المقررات المتخذة في االجتماع الثالث والستين بالنسبة لخطط . 2014
، وتعرض قيمة األنشطة التي لم تقدم إلى االجتماع الثالث والستين أو الرابع والستين، 2014 – 2011أعمال 

وهي تجري آذلك تقييمًا . وتحّدد المشروعات المطلوبة لالمتثال، 2011ولكنها ُضمنت في خطط أعمال 
لاللتزامات اآلجلة التي تمت الموافقة عليها لتاريخه، وتلك التي ُقّدمت للحصول على الموافقة إلى االجتماع 

وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن . الرابع والستين، في ضميمة، وهي تختتم بالمالحظات والتوصيات
في التقديم، وبخاّصة تقديم الشرائح التي آانت مستحقة في االجتماع الرابع والستين، وتورد  التأخيرات

  . توصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية
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   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

مليون دوالر أمريكي لعام  275.4مليون دوالر أمريكي من ميزانية  16.9لم يتّم تخصيص مبلغ  •
ها مليون دوالر أمريكي من قيَم 7.5االجتماع الثالث والستين أقّل بـ ، وآانت الموافقات في 2011

 في خطط األعمال؛
  في التقديمات إلى االجتماع الرابع والستين تتجاوز قَيمها في خطة األعمال 2011إن قَيم  •

 مليون دوالر أمريكي؛ و 37.5 بـ
تتجاوز قَيمها  2014 – 2011رة إن القيمة اإلجمالية لالتفاقات المتعددة السنوات في خطط أعمال فت •

   .مليون دوالر أمريكي 127.4في خطط األعمال بـ 

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

  :تالحظأن   )أ(  

آما ورد في  2011التقرير عن حالة خطط األعمال لعام   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5  ن دوالر أمريكي مليو 64.9وحقيقة أن مبلغ

  لألنشطة المطلوبة لالمتثال لم يقدم إلى االجتماع الرابع والستين؛

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية بمقتضي االتفاقات متعددة السنوات   )2(
المقدمة إلى األمانة من البنك الدولي آما وردت في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/5؛  

رائح سنوية من أربع لالتفاقات متعددة السنوات الواجبة للتقديم قد قدمت في أن ثالث ش  )3(
  الوقت المناسب إلى االجتماع الرابع والستين؛

تطلب من األمانة ان ترسل رسالة إلى حكومة الهند لحثها على التوقيع على االتفاقات مع منتجي   )ب(
ع إنتاج المواد الكلوروفلوروآربونية في المواد الكلوروفلوروآربونية لالسراع بغلق مشروعات قطا

  .أسرع وقت ممكن للتمكن من تقديم الشريحة الثانية لالتفاق إلى االجتماع الخامس والستين

  من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   )ج(
  الرقابة التالية لبروتوآول مونتريال

وقد تّم إعداد القسم األول تلبية للمقرَرين . خمسة أقسام UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6يقة الوث تتضمن
، اللذين طلبا إلى األمانة أن تعّد تحديثًا لكّل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية بشأن 46/4و) ب( 76/32

التي تخضع لمقررات  5 ويتضمن القسم الثاني معلومات عن بلدان المادة. 5حالة امتثال بلدان المادة 
رامج القطرية، بما ويعرض القسم الثالث بيانات عن تنفيذ الب. األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال

وهو يتضمن أيضًا جزءًا يعالج . لبيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون، حسب آل قطاع في ذلك تحليل
ويعرض القسم الرابع معلومات عن تبليغ بيانات . ستنفدة لألوزونخصائص البرامج الوطنية إلزالة المواد الم

ويعالج القسم الخامس تلك المشروعات التي لديها تأخيرات في التنفيذ، وتلك . البرامج القطرية على اإلنترنيت
   .ُطلبت من أجلها تقارير إضافية عن األوضاع القائمةالمشروعات التي 

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

متعلقة بالمواد الكلورو فلورو آربونية تبدو أنها في وضع عدم  2010بلدان بيانات عام  4ّلغت ب •
  امتثال؛
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، تّم حّل ثالث مسائل بموجب 2010المعروضة على لجنة التنفيذ عام  33من جملة المسائل الـ  •
استنادًا ومعلومات من أمانة األوزون، آما تم حّل ثالث عشرة مسالة إضافية ) 7-أ( 7بيانات المادة 

  إلى تقارير البرامج القطرية أو الوآاالت المنفذة؛
  :تشير البيانات المتعلقة بتنفيذ البرامج القطرية إلى أن •

o 29 ؛2010بيانات باستعمال النظام المعتمد على اإلنترنيت لعام  قّدم بلدًا  
o  درو ، انخفض استهالك هي2010و 2009قوم بتبليغ بيانات تالتي  60بالنسبة للبلدان الـ

  آلورو فلورو آربون بنسبة واحد بالمئة؛
o من أصل  134عن معلومات بشأن أنظمة إصدار التراخيص، ثّمة  من جملة البلدان المبّلغة

من البلدان الـ  54و(عن هذه األنظمة أنها عاملة  بلدًا التي لديها متطلبات تبليغ بّلغت 144
 98.1إصدار تراخيص عاملة،  ، آان لديها أنظمة2010التي بلغت عن بيانات لعام  57

 ؛ و>جّيدة جدًا  <أو  >ُمرضية  <منها عاملة بصورة 
  .الحاجة لتقارير إضافية عن األوضاع القائمة •

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

 :مالحظة  )أ(

رات في التنفيذ التي قدمتها لألمانة مع التقدير تقارير الحالة الخاصة بالمشاريع التي تعاني من تأخي )1(
حكومتا آندا، وفرنسا، والوآاالت المنفذة األربع التي تتناولها الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/6؛ 

قد قدمت من خالل النظام المعتمد على الويب الذي بدأ  2010تقريرا لبرامج قطرية لعام  29أن  )2(
 ؛2007نيسان / أبريل 25العمل في 

انتهى من مشروع من المشاريع الخمسة عشرة المصنفة على أنها تعاني من تأخيرات  إن العمل قد )3(
 في التنفيذ؛

أن األمانة والوآاالت المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي تجريها األمانة  )4(
 ؛تضى الحال، وتقوم بإبالغ وإشعار الحكومات والوآاالت المنفذة حسب مق)التقدم أو بعض التقدم(

 :طلب  )ب(

 تقارير حالة إضافية عن المشاريع المدرجة في المرفقين الثامن والتاسع بهذه الوثيقة؛ )1(

 :إرسال رسائل إحتمال اإللغاء فيما يتعلق بالمشروع التالي )2(

 عنوان المشروع الرمز  الوآالة
المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون شبكات إنفاذ الجمارك األفريقية لمنع اإلتجار غير  AFR/SEV/53/TAS/39 فرنسا

الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط (في منظمات التجارة دون اإلقليمية في أفريقيا 
أفريقيا والسوق المشترآة لشرق وجنوب أفريقيا واالتحاد الجمرآي ألفريقيا الجنوبية 

 )واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
 

 :طلوب من المشروعين التاليين خالل االجتماع الرابع والستينتحديث لتقرير التأخير الم )3(
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 عنوان المشروع الرمز  الوآالة

 إزالة الكلوروفلوروآربون في منشأة نيبا لتصنيع معدات التبريد المنزلية ARG/REF/18/INV/39 البنك الدولي

- يا الهيدروآلوروفلوروآربونإلى تكنولوج 11-التحول عن الكلوروفلوروآربون ALG/REF/44/INV/62 اليونيدو
في المجموعة األخيرة من منشئات ) أ(134- والهيدروآلوروفلوروآربون) ب(141

 ).مشروع اإلزالة النهائية في قطاع التبريد(تصنيع معدات التبريد التجارية 
 

ع حكومات إسرائيل واليابان والبرتغال تقديم تقاريرها الخاصة بالتأخيرات في التنفيذ إلى االجتما )4(
 .الخامس والستين للجنة التنفيذية

 .حث حكومتا إثيوبيا وليسوتو على الموافقة على نظم إصدار التراخيص في أسرع وقت ممكن  ) ج(

  تنفيذ البرامج  .6

  الرصد والتقييم  )أ(  

  استراتيجية من أجل نشر وتبليغ الدروس المكتسبة  )1(    

. ية لنشر وتبليغ الدروس المكتسبةوصفًا لالستراتيج /7UNEP/OzL.Pro/ExCom/64الوثيقة  تتضمن
  ).1) (د/ (63/11وستقدم االستراتيجية إلى االجتماع الخامس والستين وفقًا للمقرر 

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

 بالنسبة الستراتيجية من أجل نشر وتبليغ الدروس المكتسبة؛ و الغاية والتبرير •
 .نهوج وأدوات النشر •

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في اإلحاطة علما باستراتيجية النشر  :يذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة التنف
واالتصال المقترحة بشأن الدروس المستفادة، ومطالبة الموظف األقدم للرصد والتقييم ببدء تنفيذها وتشغيل 

 .نقاعدة البيانات والرسائل اإلخبارية اإللكترونية بشكل آامل بحلول االجتماع السادس والستي

  "دليلآتاب : مراقبة المواد المستنفدة لألوزون قواعد"  تقرير عن مراجعة الوثيقة   )2(

مراقبة  قواعد"   وصفًا موجزًا وتحليًال للوثيقة بعنوان UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/8تتضمن الوثيقة 
تلبية لطلب اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين بهدف  "دليلآتاب : المواد المستنفدة لألوزون
على النحو المقترح ) الكوتا(ر بشأن مناسبة وضرورة تقييم للتنظيمات والحصص المساعدة على اتخاذ قرا

  .2012في مسّودة برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

 محتويات الوثيقة؛ و •
  ).الكوتا(تقييم للتنظيمات والحصص الاستنتاجات تتعلق بمناسبة وضرورة  •
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :لتنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة ا

التوصية بإجراء تقييم للتشريعات واللوائح والحصص حسبما هو مقترح في مشروع برنامج العمل   ) أ(
اللوائح المتعلقة بمراقبة المواد "ويمكن تعجيل هذه العملية باستخدام . 2012المتعلق بالرصد والتقييم لعام 

آوثيقة أساسية واالضطالع بعدد من دراسات الحالة التي )" 2000(إرشادي  آتيب: المستنفدة لألوزون
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يمكن أن تقدم المزيد من المعلومات عن آيفية تطور عملية التشريع فضال عن المسائل المتعلقة 
باالستدامة؛ وستأخذ آل دراسة حالة في الحسبان الظروف واألوضاع الوطنية الخاصة التي صيغت 

  ات؛ونفذت فيها التشريع

  أو /و

مطالبة اليونيب بالنظر في إعداد استكمال للمبادئ التوجيهية في المستقبل القريب إلدراج التطورات   )ب(
  .الجديدة في مجال التشريعات واللوائح

  2010آانون األول / ديسمبر 31التقارير المرحلية لغاية   )ب(  

  عالتقرير المرحلي المجّم  )1(    

التقّدم والمعلومات المالية بشأن تنفيذ مشروعات وأنشطة  xCom/64/9UNEP/OzL.Pro/Eتوجز الوثيقة 
: والتقرير مكّون من ثالثة أقسام وثالثة مرفقات. 2010آانون األول / ديسمبر 31يدعمها الصندوق لغاية 

 القسم األول هو موجز عن تقّدم التنفيذ على المستوى القطري؛ والقسم الثاني هو موجز لألنشطة لغاية نهاية
ويتضمن المرفق األول بيانات . ؛ والقسم الثالث يتضمن تعليقات وتوصيات أدلت بها أمانة الصندوق2010

  .لبيانات من التقارير المرحليةالثاني هو تحليل  تنفيذ المشروعات، بالنسبة لكّل بلد، والمرفق

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

، والخطط الوطنية لإلزالة، اإلزالة النهائيةحالة إنجاز المشروعات المتعددة السنوات لخطط إدارة  •
 وخطط إدارة غازات التبريد من أجل إزالة آلورو فلورو آربون؛

خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية، وإعداد واستهالل مشروع لهيدرو آلورو  •
ق عليها حتى عام فلورو آربون لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية المواف

 ؛2010
 التأخيرات في التنفيذ والمشروعات االستثمارية الجارية إلزالة آلورو فلورو آربون؛ •
 التعزيز المؤسسي؛ •
 أنشطة تدليل وإعداد مشروعات من أجل التخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ •
 مشروعات تبريد المباني؛ •
 ؛مشروعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات •
 التبليغ غير المكتمل؛ •
 التواريخ المرتقبة لإلنجاز إلبراز إنجاز المشروعات الفعلي؛ و •
 .التكاليف اإلدارية •

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  :اإلحاطة علما بما يلي  )أ(

ة في الوثيقة التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف بصيغته الوارد  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/9؛  
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  :أنه  )2(

خطة من أصل  26اتفاق المشروع في حالة /لم يتم اإلبالغ عن التوقيع على وثيقة  )أ
  خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛ 61

بلدا من البلدان التي لديها مشروعات تعزيز مؤسسي موافق عليها  21ليس لدى   )ب
فاقات المشروعات الموقع عليها والمطلوبة للشروع في تنفيذ المشروعات ات/وثائق

  ولدى ثمانية بلدان تقارير مرحلية ومالية معلقة يتعين تقديمها لصرف التمويل؛

  تم الحصول على تمويل مشترك للمشروعات التدليلية المتعلقة بتبريد المباني؛  )ج

لوروآربونية المستخدمة في أجهزة يتقدم تنفيذ مشروعات إزالة المواد الكلوروف  )د
  ؛2011االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ولكن سيكتمل معظمها بعد عام 

  :حث  )ب(

البلدان التالية التي تخطط إلآمال خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية   )1(
 2012نية بحلول عام وخطط اإلزالة الوطنية الخاصة بها إلزالة المواد الكلوروفلوروآربو

على بذل أقصى جهد ممكن إلدماج هذه األنشطة في خطط إدارة إزالة المواد 
بربادوس وبروني دار السالم وغينيا بيساو : الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب االقتضاء

  وهايتي والكويت وملديف وميانمار ونيكاراغوا وبيرو وسري النكا وسورينام واليمن؛

اتفاق /نائية والمنفذة على التعجيل باالنتهاء من التوقيع الالزم على وثيقةالوآاالت الث  )2(
المشروع للتمكين من الشروع في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها؛

ا البلدان التالية التي تبدو خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة به  )3(
في مرحلة أولية من اإلعداد على التعجيل بجهودها الرامية إلى تقديم خططها بأسرع ما 
يمكن للتمكين من الشروع في تنفيذ األنشطة التي تيسر االمتثال لتدابير التجميد في عام 

: المتعلقة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 2015والرقابة في عام  2013
  السالم وإريتريا وهايتي وموريتانيا وبيرو والفلبين؛ بربادوس وبروني دار

البلدان التالية على التعجيل بإتمام المشروعات االستثمارية الفردية الخاصة بها إلزالة   )4(
  :2011المواد الكلوروفلوروآربونية المزمع إآمالها بعد عام 

ما يتعلق وباآستان في) 2(األرجنتين وبنغالديش وآولومبيا والصين والهند   )أ
  بمشرعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛

  الصين فيما يتعلق بمشروع قطاع األيروسوالت الصيدالنية؛  )ب

البلدان التالية التي لديها أنشطة تحضيرية معلقة لمشروعات تدليلية للتخلص من المواد   )5(
رازيل والصين وآولومبيا الجزائر والب: المستنفدة لألوزون على التعجيل بتقديم طلباتها

  ونيجيريا والفلبين وترآيا؛) مشروع للبنك الدولي(والهند وإندونيسيا ولبنان والمكسيك 
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  : مطالبة  )ج(

أمانة الصندوق باستعراض العقوبات المالية المنطبقة على عدم اإلبالغ عن المشروعات   )1(
ياق استعراض التكاليف في اآلليات المالية المماثلة والمنظمات الدولية األخرى في س

بغية توفير حافز لإلبالغ في الوقت المناسب وسرعة ) ج(62/25اإلدارية عمال بالمقرر 
  االستجابة إلى جانب عقوبات مالية في حالة عدم األداء؛

الوآاالت الثنائية والمنفذة باإلشارة إلى تواريخ اإلآمال المزمعة لألنشطة المكتملة قبل تقديم   )2(
  رحلي والمالي السنوي الذي يعكس اإلآمال الفعلي للمشروع؛التقرير الم

النظر فيما إذا آان ينبغي توفير المزيد من التوجيه فيما يتعلق باستعراض التكاليف اإلدارية في   )د(
  .ضوء األدوار المتغيرة للوآاالت المنفذة األربع

  الوآاالت الثنائية  )2(

/ ديسمبر 31لتقرير المرحلي بالنسبة لألنشطة حتى ا UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/10تتضمن الوثيقة 
استراليا وآندا والجمهورية التشيكية : التعاون الثنائي من جانب في نطاقُنفذت  التي 2009آانون األول 

  .وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والبرتغال وإسبانيا والسويد

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

 تي لم تقدمها إسرائيل وسويسرا؛ والتقارير المرحلية ال •
تقارير إضافية عن األوضاع القائمة بسبب الصرف المنخفض، وتحديد خيارات التمويل المشترك؛  •

 .االتفاق على مؤسسات تدريب، وإآمال مشروع تدليل وإعداد مشروع
 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وآندا والجمهورية  أن تحاط علما مع  )أ (
التشيكية وفنلندا، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والبرتغال وأسبانيا والسويد الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/10؛ 

ى االجتماع الخامس والستين أن تطلب من حكومتي إسرائيل وسويسرا تقديم تقريرهما المرحلين إل  )ب (
 للجنة التنفيذية؛

أن تطلب من حكومات استراليا وآندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرتغال وأسبانيا تقديم تقارير إلى   )ج (
االجتماع الخامس والستين بشأن المشاريع التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ المدرجة في الجدول 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/10من الوثيقة  2

 :أن تطلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الخامس والستين عن المشاريع التالية  )د (

خطة إزالة الكلوروفلوروآربون في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  )1(
)LAO/PHA/61/INV/21 (قيد التنفيذ الفرنسي لرصد إنفاق األموال؛ 

يل معدات تبريد المباني العاملة المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحو" )2(
الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا (بالكلوروفلوروآربون في خمسة بلدان أفريقية 
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قيد التنفيذ الفرنسي لتحديد خيارات المشارآة ) AFR/REF/48/DEM/36)" (والسودان
 في التمويل في آل بلد من البلدان المشارآة؛

الجماعة (لمنظمات التجارية دون اإلقليمية في أفريقيا شبكة إنفاذ الجمارك األفريقية في ا" )3(
االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والسوق المشترآة لشرق وجنوب أفريقيا، واالتحاد 
)" الجمرآي ألفريقيا الجنوبية، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

)AFR/SEV/53/TAS/39( ة تدريبية قيد التنفيذ الفرنسي بشأن إتفاق عن مؤسس
 للمشروع؛

المشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أآسيد الكربون فائق الحرارة في تصنيع " )4(
 )COL/FOA/60/DEM/75(الرغاوي الجسئة للرش العاملة بالبيريتان في آولومبيا 

قيد التنفيذ الياباني بشأن استكمال المشروع في حالة استكماله بحلول االجتماع الخامس 
 والستين؛

المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل معدات تبريد المباني العاملة " )5(
الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا (بالكلوروفلوروآربون في خمسة بلدان أفريقية 

قيد التنفيذ الياباني بشأن تحديد خيارات  )AFR/REF/48/DEM/35" (والسودان
 ان المشارآة؛المشارآة في التمويل في آل بلد من البلد

إعداد المشروع بشأن المشروع التدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إقليم  )6(
قيد التنفيذ الياباني في حالة عدم تقديم ) ASP/DES/54/PRP/53(آسيا والمحيط الهادىء 

 .طلب التمويل إلى االجتماع الخامس والستين

  
  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )3(

  لألنشطة لغاية بالنسبة التقرير المرحلي ليوئنديبي UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/11تتضمن الوثيقة 
  . وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن التقرير 2010آانون األول / ديسمبر 31

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

 ة؛من المبالغ المحّولة إلى يوئنديبي آانت للتكاليف اإلداري بالمئة 17.4أن  •
الحاجة إلى تواقيع وثائق المشروعات لخطط إدارة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية، والتعزيز  •

 المؤسسي، والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، وأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛
 ضرورة توفير التبليغ المطلوب للتعزيز المؤسسي؛ •
ومشروعات بنوك الهالون،  ،ورو فلورو آربونالصرف المنخفض لمشروعات إزالة آل •

 ومشروعات التدليل لهيدرو آلورو فلورو آربون، ومشروعات تبريد المباني؛
وإعداد التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  التأخيرات في أنشطة خطط إدارة غازات التبريد •

 و ؛ومشروع عامل التصنيع
  .ت المتعددة السنواتأو التأخيرات في االتفاقا/ الصرف المنخفض و •

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

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/11تحاط علما بالتقرير المرحلي الوارد في الوثيقة    )أ(
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تطلب من األمانة أن تأخذ في عين االعتبار حافظة اليونديبي المتغيرة في تقريرها بشأن نظام      )ب(
ليقدم إلى االجتماع الخامس والستين عمال  2014-2012لتكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات ا

  ؛)ج(62/25بالمقرر 

  :تطلب تقديم تقارير حالة اضافية إلى االجتماع الخامس والستين عن المشروعات التالية  ) ج(  

الة نتيجة المعدالت المنخفضة للصرف للمبالغ الموافق عليها لمشروعات إز) 1(
  :الكلوروفلوروآربون في

  ؛;(GUA/PHA/56/INV/35غواتيماال  -أ       
  ؛;(HAI/PHA/58/INV/14)هايتي  –ب       
  ؛;(MDV/PHA/53/INV/15)الملديف –ج       
  ؛;(PER/PHA/55/INV/41)بيرو  –د       

  
رصد توقيع وثائق مشروع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  )2(

  : في

  ؛;(ARM/PHA/62/INV/06)رمينيا أ –أ 
  ؛;(BZE/PHA/62/INV/26)بليز  –ب       
      ؛;(KAM/PHA/61/INV/24)آمبوديا  –ج       
  ؛;(MDV/PHA/60/INV/20)الملديف –د       
  ؛;(NIR/PHA/62/INV/128)نيجيريا  -هـ       
  ؛;(SRL/PHA/62/INV/40)سرى النكا  –و       

  
ب إلى 141- روآلوروفلوروآربونالتحول من الهيد"ترصد توقيع وثيقة مشروع  )3(

-Walton Hiتكنولوجيا السيكلوبنتان في صناعة رغاوى العزل لمعدات التبريد في 
Tech Industries Limited " في بنجالديش(BGD/FOA/62/INV/38);؛  

  :رصد توقيع وثائق مشروعات الدعم المؤسسي في )4(

  ؛;(BGD/SEV/61/INS/37)بنغالديش  –أ 
  ؛;(NIR/SEV/62/INS/130)نيجيريا  –ب       
  ؛EN/SEV/62/INS/117 جمهورية فنزويال البوليفارية –ج       

  
رصد حالة االنتهاء من متطلبات اإلبالغ لمشروع الدعم المؤسسي في سرى النكا  )5(

(SRL/SEV/61/INS/38);؛  

  BAR/REF/43/TAS/11)رصد حالة تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في باربادوس  )6(
BAR/REF/43/TAS/12);؛  

رصد حالة المزايدة لمعدات االسترداد وإعادة الدورات لخطة إدارة غازات التبريد في  )7(
  ؛;(BRU/REF/44/TAS/10)بروني دار السالم 

رصد حل المشاآل اإلجرائية المتعلقة بالتعاقد من الباطن مع مراآز االسترداد وإعادة  )8(
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ة غازات التبريد في غينيا الدوران والمزايدة لمعدات االسترداد وإعادة الدوران لخطة إدار
  ؛;(GBS/REF/43/TAS/07)بيساو  –

رصد مكون خطة إدارة غازات التبريد السترداد وإعادة دوران سائل التبريد  )9(
ورصد مكون خطة  (HAI/REF/39/TAS/04)في هايتي  12 –آلوروفلوروآربون 

على ضوء المشاآل  (HAI/REF/39/TAS/06)إدارة غازات التبريد في هايتي 
  ؛22/12تبطة بالزلزال في هايتي مع األخذ في االعتبار المقرر المر

رصد حالة صرف المبالغ لمشروع مصارف الهالون في الجمهورية الدومينيكية  )10(
(DOM/HAL/51/TAS/39)  وشيلي(CHI/HAL/51/TAS/164);؛  

بسبب المعدالت المنخفضة لعمليات الصرف للمبالغ الموافق عليها في المشروعات البيانية  )11(
  :لهيدروآلوروفلوروآربون فيل

  ؛;(BRA/FOA/58/DEM/292)البرازيل  –أ 
وتكنولوجيا  (CPR/REF/60/DEM/498) 32 –الصين للهيدروفلوروآربون  –ب 

  ؛;(CPR/REF/60/DEM/499)ثاني أآسيد الكربون /األمونيا
  ؛;(EGY/FOA/58/DEM/100)مصر  –ج       
  ؛;(TUR/FOA/60/DEM/96)ترآيا  –د       

  
ع وثيقة المشروع البياني لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في آوبا رصد توقي )12(

(CUB/DES/62/DEM/46);؛  

رصد حالة إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في آوبا  )13(
(CUB/PHA/56/PRP/40)  وفي بيرو(PER/PHA/55/PRP/40)  المخطط

  ؛2012االنتهاء منها في عام 

النتهاء من أنشطة اإلعداد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان رصد حالة ا )14(
  :التالية إذا لم تقدم المشروعات إلى االجتماع الخامس والستين

  ؛;(BRA/DES/57/PRP/288)البرازيل  –أ 
  ؛;(COL/DES/59/PRP/74)آولمبيا  –ب       
  ؛;(IND/DES/61/PRP/437)الهند  –ج       

  
  :ف في مشروعات مبردات المباني التالية فيبسبب انخفاض الصر )15(

  ؛;(BRA/REF/47/DEM/275)البرازيل  –أ 
  ؛;(COL/REF/47/DEM/65)آولمبيا  –ب       

  
رصد االنتهاء من التوقيع المطلوب التفاقات الشرآات لمشروع أجهزة االستنشاق  )16(

  ؛;(PAK/ARS/56/INV/71)بالجرعات المقننة في باآستان 

ات لمشروع عامل التصنيع الكيميائي في آولومبيا رصد حالة ترآيب المعد )17(
(COL/PAG/48/INV/66);؛  
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مالحظة أن اليونديبي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الخامس والستين بشأن المشروعات السبعة ذات   ) د(
  .2009تأخيرات في التنفيذ بما في ذلك خمسة مشروعات قد صنفت على أنها آذلك في عام 

  )يونيب(ة للبيئة برنامج األمم المتحد )4(

  لألنشطة لغاية بالنسبة التقرير المرحلي ليونيب UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/12تتضمن الوثيقة 
   .، وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن التقرير 2010آانون األول / ديسمبر 31

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

مواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية، إلى تواقيع االتفاقات من أجل خطط إدارة إزالة ال الحاجة •
 ؛والتعزيز المؤسسي

 ضرورة توفير التبليغ المطلوب للتعزيز المؤسسي؛ •
 التعزيز المؤسسي؛ اتمشروعحد اإللغاء المحتمل وإعادة األموال أل •
إن خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية لستة بلدان ُيرتقب تقديمها خالل عام  •

 نها في مرحلة أولية من التنفيذ؛ وأو أ 2012
 .لم تكتمل خطة إدارة اإلزالة النهائية في بلَدين اثنين •
  

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

  :أن تحيط علما  )أ(

بالتقرير المرحلي المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/12 ؛  

ورد األموال  2010بالتقرير الخاص باالتفاق من ميزانية خطة المساعدة على االمتثال لعام   )2(
   )د( 35/36تنفيذا للمقرر 

أن تطلب إلى األمانة أن تأخذ في االعتبار الحافظة المتغيرة لليونيب في تقريره بشأن نظام التكاليف   )ب(
إلى االجتماع الخامس والستين تنفيذا للمقرر والذي سيقدم  2014-2012اإلدارية للسنوات الثالث 

  ؛ )ج( 62/25

  : أن تطلب تقديم تقارير مرحلية إضافية إلى االجتماع الخامس والستين  )ج(

  : لرصد التوقيع على اتفاقات المنح لخطط إدارة اإلزالة النهائية في  )1(

  و ) ECU/PHA/61/TAS/52(إآوادور   )أ(
  ) PER/PHA/55/TAS/42(بيرو   )ب(
  

رصد التوقيع على وثائق المشاريع لألنشطة التالية ألنشطة خطة إدارة إزالة المواد   )2(
  :الهيدروآلوروفلوروآربون

  ) ARM/PHA/62/TAS/07(أرمينيا   )أ(
  ) BDI/PHA/62/TAS/26(بوروندي   )ب(
  ) GAB/PHA/62/TAS/26(الغابون   )ج(
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  و ) GRN/PHA/62/TAS/18(غرينادا   )د(
  ) YUG/PHA/62/TAS/39(صربيا   ) هـ(
  

  : لرصد توقيع اتفاقات مشاريع التعزيز المؤسسي في البلدان التالية  )3(

  ) ALG/SEV/57/INS/69(الجزائر   )أ(
  )BEN/SEV/62/INS/24(بنن   )ب(
  )BKF/SEV/62/INS/31(بورآينا فاسو   )ج(
  )CBI/SEV/57/INS/14(الرأس األخضر   )د(
  ) IVC/SEV/62/INS/35(آوت ديفوار   )هـ(
و  DRC/SEV/58/INS/31(جمهورية الكونغو الديمقراطية   )و(

DRC/SEV/62/INS/34 (  
  )ECU/SEV/59/INS/43(إآوادور   )ز(
  ) GAB/SEV/62/INS/28(الغابون   )ح(
  ) GUA/SEV/61/INS/41(غواتيماال   )ط(
  ) KEN/SEV/62/INS/51(آينيا   )ي(
  )MAU/SEV/57/INS/23(موريتانيا   )ك(
  ) MOR/SEV/59/INS/63(المغرب   )ل(
  )SUD/SEV/62/INS/27(السودان   )م(
  و ) TOG/SEV/56/INS/18(توغو   )ن(
  ) ZAM/SEV/57/INS/24(زامبيا   )س(
  

بالنسبة للمشاريع التالية للتعزيز المؤسسي والتي لم تقدم بالنسبة لها التقارير المالية   )4(
  : والمرحلية

    (ANT/SEV/44/INS/11)أنتيغوا وبربودا   )أ(
   (BAH/SEV/60/INS/24)البحرين   )ب(
   (ELS/SEV/56/INS/24)السلفادور   )ج(
   (GRN/SEV/60/INS/17)غرينادا   )د(
   (GUY/SEV/59/INS/17)غيانا   )هـ(
   (IRQ/SEV/57/INS/05)العراق   )و(
  و  (MAU/SEV/49/INS/17)موريتانيا   )ز(
   (SUR/SEV/59/INS/17)سورينام   )ح(
  

رين الخاصين بالتعزيز المؤسسي في دومينيكا رصد التمديدين اآلخ  )5(
)DMI/SEV/56/INS/12 ( و)DMI/SEV/62/INS/20 ( والتوقيع على اتفاقية التمديد

  ). DMI/SEV/62/INS/20(األخير 

رصد أنشطة التحضير لمشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي   )6(
  : في 2012ن المخطط إآمالها في عام أو م/ال تزال في مراحلها األولية و

   (BAR/PHA/55/PRP/18)بربادوس   )أ(
   (BRU/PHA/55/PRP/11)بروناي دار السالم   )ب(
   (ECU/PHA/59/PRP/44)إآوادور   )ج(
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   (ERI/PHA/55/PRP/07)إريتريا   )د(
  و (HAI/PHA/57/PRP/13)هايتي   )هـ(
   (MAU/PHA/55/PRP/20)موريتانيا   )و(
  

توقيع على االتفاقات الخاصة بأنشطة التحضير لخطة إدارة إزالة المواد رصد ال  )7( 
و  TLS/PHA/59/PRP/03(الهيدروآلوروفلوروآربونية في تيمور ليشتي 

TLS/PHA/61/PRP/05(  

بشأن اعتماد أنظمة المواد المستنفدة لألوزون في البلدان األفريقية المتحدثة باإلنكليزية من   )8(
  ؛ )AFR/SEV/45/TAS/33) (اإلآواس(صادي لدول غرب أفريقيا جانب المجتمع االقت

بشأن أنشطة التحقق من خطة إدارة اإلزالة النهائية في الكويت   )9(
(KUW/PHA/57/TAS/15)  وزامبيا(ZAM/PHA/57/TAS/25)  ما لم تكن تقارير

  .التحقق ستقدم إلى االجتماع الخامس والستين

الر أمريكي التي لم يجر تبريرها في مشروع التعزيز المؤسسي في دو 22,774أن تطلب رد مبلغ الـ   )د(
وإلغاء المشروع والسماح برد األموال التي سيتم خصمها من  (UGA/SEV/13/INS/02)أوغندا 

  تمديد العامين القادمين للتعزيز المؤسسي في أوغندا، و

في التنفيذ بما في ذلك مشروع تم  أن تحيط علما بأن اليونيب لديه خمسة مشاريع تعاني من تأخيرات   )هـ(
تصنيفه في السنة الماضية بأنه يعاني من تأخير في التنفيذ، وأنه ينبغي تقديم تقرير بشأن هذه 

  .المشاريع إلى االجتماع الخامس والستين

       
  )يونيدو(للتنمية الصناعية األمم المتحدة  منظمة  )5(

  لألنشطة لغاية بالنسبة نيدوقرير المرحلي ليوالت 3UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/1تتضمن الوثيقة 
  . وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن التقرير 2010آانون األول / ديسمبر 31

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

نقص المعلومات المتعلقة باستهالل المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو  •
و فلورو آربون التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثاني آربونية ومشروعات هيدرو آلور

 ؛والستين
 ؛اتفاق الثنين من مشروعات التعزيز المؤسسي/ الحاجة إلى التوقيع على وثيقة مشروع  •
مشروعات إفرادية إلزالة آلورو فلورو آربون، أحدها  ةلقد طرأت تأخيرات على تنفيذ ثالث •

 ؛ورو فلورو آربونيةبخصوص التحويل إلى مواد هيدرو آل
ثّمة تأخيرات في إعداد مشروعات بروميد الميثيل، والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، وتبريد  •

 المباني، وتحويل أجهزر اإلستنفاد المزودة بمقياس للجرعات، ومشروعات المذيبات؛ و
 .التبليغ غير المكتمل •

  :نة التنفيذية فيقد ترغب اللج :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/13اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة   )أ(
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مطالبة أمانة الصندوق بأن تأخذ في الحسبان الحافظة المتغيرة لليونيدو في تقريره عن نظام   )ب(
اع الخامس والستين عمال الذي سيقدم إلى االجتم 2014- 2012التكاليف اإلدارية لفترة السنتين 

  ؛)ج(62/25بالمقرر 

  :المطالبة بتقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الخامس والستين عن  )ج(

نتيجة لمعدالت الصرف المتدنية لألموال الموافق عليها في االتفاقات المتعددة السنوات   )1(
  :بالنسبة لما يلي

  ؛(CHI/FUM/60/INV/171)مشروع بروميد الميثيل في شيلي   )أ
  ؛(GUA/FUM/59/INV/38)مشروع بروميد الميثيل في غواتيماال   )ب
 ECU/PHA/61/INV/47(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في إآوادور   )ج

  ؛)51و 49و
  

  :اتفاق المنحة بالنسبة لما يلي/التأآد من التوقيع على وثيقة المشروع  )2(

  ؛(BDI/PHA/62/INV/27)روندي خطة إدارة اإلزالة النهائية في بو  )أ
  ؛(IRQ/FUM/62/INV/13)مشروع بروميد الميثيل في العراق   )ب
  

اتفاق المنحة، في حالة وضع خطة /مذآرة التفاهم/التأآد من التوقيع على وثيقة المشروع  )3(
عمل أو إذا آانت قد أجريت أنشطة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  :ت المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التاليةأو مشروعا

  ؛(BKF/PHA/62/INV/30)بورآينا فاصو   )أ

  ؛(CHD/PHA/62/INV/22)تشاد   )ب
  ؛)110و 109و EGY/FOA/62/INV/104(مصر   )ج
  ؛(GAB/PHA/62/INV/27)غابون   )د
  ؛(MAG/PHA/62/INV/22)مدغشقر   )ه
  ؛(MLW/PHA/62/INV/32)مالوي   )و
  ؛(MOR/FOA/62/INV/67)المغرب   )ز
  ؛SAU/FOA/62/INV/13)و SAU/FOA/62/INV/11 (المملكة العربية السعودية   )ح
  ؛(YUG/PHA/62/INV/38)صربيا   )ط
  ؛(SUD/FOA/62/INV/28)السودان   )ي
  ؛(SYR/REF/62/INV/103)الجمهورية العربية السورية   )ك
  ؛(TUR/FOA/62/INV/97)ترآيا   )ل
  ؛(TKM/PHA/62/INV/08)ترآمانستان   )م
  ؛(TOG/PHA/62/INV/22)توغو   )ن
  

رصد التوقيع على وثيقة المشروع بالنسبة لمشروعات التعزيز المؤسسي في أرمينيا   )4(
(ARM/SEV/62/INS/08)  وقطر(QAT/SEV/59/INS/15)؛  

رصد االنتهاء من اختيار الخبراء الوطنيين لمشروع تدليلي لبروميد الميثيل في الجزائر   )5(
  ؛(AFR/FUM/54/DEM/40)وتونس 
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رصد اختيار مرفق لالختبار في مشروع اإلزالة النهائية لقطاع التبريد في الجزائر   )6(
(ALG/REF/44/INV/62)؛  

  ؛(IRQ/FOA/57/INV/06)رصد حالة المناقصة لمشروع رغاوي الهادي في العراق   )7(

ن في آرواتيا رصد استئناف األنشطة في شرآة لمشروع إزالة رغاوي الكلوروفلوروآربو  )8(
(CRO/FOA/59/INV/34)؛  

رصد إعداد المشروع إذا لم تقدم المشروعات إلى االجتماع الخامس والستين بالنسبة لما   )9(
  :يلي

، إثيوبيا (ALG/FUM/34/PRP/50)أنشطة بروميد الميثيل في الجزائر   )أ
(ETH/FUM/54/PRP/18) آينيا ،(KEN/FUM/60/PRP/50) وتونس ،
(TUN/FUM/33/PRP/41)؛  

مشروعات تدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الصين   )ب
(CPR/DES/59/PRP/494) ولبنان ،(LEB/DES/61/PRP/72) ونيجيريا ،
(NIR/DES/60/PRP/126) وترآيا ،(TUR/DES/57/PRP/92)؛  

 رصد مشروعات مبردات المباني في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى فيما يتعلق بإعادة  )10(
؛ وفي (EUR/REF/47/DEM/06)توجيه المبردات الموردة في صربيا إلى مستفيد آخر 

منطقة أفريقيا فيما يتعلق بتحديد التمويل المشترك في آل بلد من البلدان المشارآة 
(AFR/REF/48/DEM/37) ؛ وفي الجمهورية العربية السورية بشأن حالة المناقصة
(SYR/REF/47/DEM/93)بشأن حالة مفهوم تنفيذ المشروع  ؛ وفي آوت ديفوار

(IVC/REF/57/INV/32)؛  

رصد حالة تحويل خطوط اإلنتاج القائمة لمشروع أجهزة االستنشاق المقننة الجرعات في   )11(
، بما في ذلك معلومات عن المؤسسات التي لديها (CPR/ARS/56/INV/473)الصين 

  ي تعد أساليبها الخاصة؛مشروعات للتحويل تطبق تكنولوجيات قائمة والمؤسسات الت

رصد حالة استكمال عنصر التدريب لمشروع رابع آلوريد الكربون وآلوروفورم الميثيل   )12(
  ؛(KEN/SOL/57/TAS/47)في آينيا 

  :الرد على أسئلة األمانة بخصوص ما يلي  )13(

مشروعات تدليلية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين   )أ
)CPR/REF/61/DEM/502 وCPR/REF/61/DEM/503 ( فيما يتعلق باالتفاق

  على ترتيبات العمل والموافقة على العقود؛

فيما يتعلق بتسليم  (BEN/PHA/59/INV/23)خطة إدارة اإلزالة النهائية في بنن   )ب
  المعدات؛

) 51و 49و (ECU/PHA/61/INV/47خطة إدارة اإلزالة النهائية في إآوادور   )ج
  النظام المسترد والمعاد تدويره؛" تشغيل"غلين وفيما يتعلق بتدريب المش
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مالحظة أن اليونيدو سيبلغ إلى االجتماع الخامس والستين عن عدد من المشروعات يصل إلى سبعة   )د(
بأنهما يعانيان من تأخيرات  2009تعاني من تأخيرات في التنفيذ، تشمل مشروعين صنفا في عام 

 .في التنفيذ

  البنك الدولي )6(

 لألنشطة لغاية بالنسبة التقرير المرحلي للبنك الدولي UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/14قة تتضمن الوثي
  . وتعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن التقرير ،2010آانون األول / ديسمبر 31

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

، 2010ل عام تنفيذ من جانب البنك خاللمليون دوالر أمريكي فقط ل 1.97تّمت الموافقة على مبلغ  •
 مليون دوالر أمريكي؛ 1.87فيما بلغت التكاليف اإلدارية 

 ؛2012ثالث خطط إدارة إزالة مواد هيدرو آلورو فلورو آربونية ُينتظر تقديمها خالل ثّمة  •
 الصرف المنخفض في االتفاقات المتعددة السنوات ومبّردات المباني؛ •
 و يز المؤسسي؛الحاجة الممكنة التفاقات بالنسبة لمشروعات التعز •
 .تأخيرات في مشروعات بروميد الميثيل والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون •

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

  أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي للبنك الدولي المضّمن في  )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/14الوثيقة 

 من األمانة أن تأخذ باالعتبار حافظة البنك الدولي المتغّيرة في تقريرها بشأن نظام أن تطلب   )ب(
، لتقديمها إلى االجتماع الخامس والستين 2014 - 2012التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 

  ؛)ج( 62/25تمشيًا مع المقرر 

  :الجتماع الخامس والستين بشأنأن تطالب بتقديم تقارير إضافية عن األوضاع القائمة إلى ا  )ج(  

  إعادة تنظيم هيكلية اتفاق منحة البنك مع أنتيغوا وبربودا؛  )1(    

  تسديد طلبّيات الشراء اإلضافية ألجهزة تبريد المباني في الخطة الوطنية لإلزالة في   )2(
  األرجنتين؛

  لمستنفدة لألوزون شراء معّدات االسترداد وإعادة التدوير للخطة الوطنية إلزالة المواد ا  )3(
  في تونس؛

ضرورة تعديل اتفاق المنحة للتجديد المقبل للتعزيز المؤسسي، وإذا تّم ذلك، حالة تعديل  )4(
  اتفاق المنحة لمشروع التعزيز المؤسسي في تونس؛

شراء أفران من أجل اختبار تبّدل تقنية المعالجة الباردة للقطن والحمضيات لمشروع تدليل  )5(
 ثيل في األرجنتين؛بروميد المي

المشروع العالمي للبنك بالنسبة لتبريد المباني على ضوء الواقع بأنه تم تبليغ الصرف  )6(
 المنخفض حتى الساعة؛
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األنشطة التحضيرية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إندونيسيا والمكسيك  )7(
 والفلبين؛

و فلورو آربونية للفلبين وتايلند، وخطة قطاع تقديم خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلور )8(
 التبريد المعتمد على هيدرو آلورو فلورو آربون في الفلبين؛ و

اإلشارة إلى أن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع الخامس والستين عن مجموع أربعة مشروعات  )د(
 2009م ذات تأخيرات في التنفيذ، بما في ذلك مشروع واحد صّنف في هذه الخانة عا

   2010تقييم تنفيذ خطط األعمال للعام   )ج(

للوآاالت المنفذة،  2010أعمال ُا لخطط تقييم UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/15الوثيقة  تعرض
، والترجيحات المنقحة المعتمدة بموجب المقرر 41/93باستعمال مؤشرات األداء المعتمدة في المقرر 

 )61/10و 61/7المقرران (التي أقّرتها اللجنة التنفيذية  2010لجميع الوآاالت، واألهداف لعام  47/51
وتعرض الوثيقة أيضًا تحليًال الّتجاهات  االجتماعوالتقارير المرحلية والمالية للوآاالت التي ُقّدمت إلى هذا 

المستعملة في تقييمات السنوات السابقة، ونتائج التقييم النوعي ألداء  ةلكّل من مؤشرات األداء التسع
وتختتم الوثيقة . من موظفي وحدات األوزون الوطنية مةَلفذة استنادًا إلى المدخالت المسَتوآاالت المنال

  . بمالحظات األمانة وتوصياتها

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

 ؛2009آان التقييم الكّمي أدنى بقليل مّما آان عام  •
ّية أقّل من ُمرضية من وحدات نوع تقييماتلقد تلّقت وآالة منفذة واحدة وثالث وآاالت ثنائية  •

 ؛األوزون الوطنية
التقييمات التي هي أقّل من الحاجة إلى مناقشات مع وحدات األوزون الوطنية بشأن المجاالت  •

 ؛ُمرضية

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

 :يلي أن تأخذ علما بما  )أ (

الواردة في الوثيقة  2010بل خطط أعمالها لعام تقييم أداء الوآاالت المنفذة مقا )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/15؛ 

درجة على  100على أساس سلم من  2010التقييم النوعي ألداء الوآاالت المنفذة لعام  )2(
 ؛)76(، والبنك الدولي )95(واليونيدو ) 72(، واليونيب )74(اليوئنديبي : النحو التالي

 :أن تطلب من  )ب (

اقشات صريحة وبناءة مع وحدة األوزون الوطنية في ليسوتو بشأن ألمانيا إجراء من )1(
فيها، وإبالغ االجتماع الخامس " أقل من مرضية"المجاالت التي رؤي أن خدمات ألمانيا 

والستين بنتائج مشاوراتها مع البلد بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ التي أثيرت في عمليات 
 تقييم األداء النوعي؛

جراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية في األرجنتين اليوئنديبي إ )2(
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أقل من "وتوغو، وترينداد وتوباغو بشأن المجاالت التي رؤي أن خدمات اليوئنديبي 
وإبالغ االجتماع الخامس والستين بنتائج المشاورات مع هذه " غير مرضية"و" مرضية

ي أثيرت في عمليات تقييم األداء النوعي بواسطة البلدان بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ الت
 البلدان المعنية؛

اليونيب إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدة األوزون الوطنية في ليسوتو وسوازيلند  )3(
، وإبالغ االجتماع "أقل من مرضية"عن المجاالت التي رؤي أن خدمات اليونيب فيها

لبلدين بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ التي الخامس والستين بنتائج المشاورات مع هذين ا
 أثيرت في عمليات تقييم األداء النوعي الذي أجرته البلدان المعنية؛

اليونيدو إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدة األوزون الوطنية في السنغال بشأن  )4(
لخامس وإبالغ االجتماع ا" أقل من مرضية"المجاالت التي رؤي أن خدمات اليونيدو فيها 

والستين بنتائج المشاورات التي أجريت مع البلد بشأن مسائل التنفيذ التي أثيرت في عمليات 
 تقييم األداء النوعي التي أجراها البلد المعني؛

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محّددة  .7

شأن تنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة من تقارير مرحلية بمكّونة  /16UNEP/OzL.Pro/ExCom/64الوثيقة 
وخطط إدارة اإلزالة النهائية في أفغانستان وبنغالديش وملديف ونيبال وساموا والتقارير المرحلية بالنسبة 

آلوريد الكربون في الصين والهند؛ وتقارير عن مشروعات تدليلية واستثمارية  رابع الستهالك ومشروعات
لم يتّم تسّلمها التي وتعالج الوثيقة أيضًا المشروعات . ي االتفاقاتحيث شروط التبليغ الخاصة مضّمنة ف

  .بموجب مقررات اللجنة التنفيذية المتخذة بين االجتماع التاسع والخمسين واالجتماع الثاني والستين

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

هائية بموجب مقررات خطط إدارة اإلزالة الن/ لم بشأن الخطط الوطنية لإلزالةتقارير مرحلية لم ُتسَت •
 اللجنة؛

دليلية واالستثمارية لهيدرو آلورو فلورو آربون تتقارير مرحلية لم ُتسَتلم بشأن المشروعات ال •
المتعلقة بجمع بيانات دقيقة عن التكلفة الرأسمالية اإلضافية، وتكاليف أو وفورات التشغيل اإلضافية 

 .والبيانات ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :ء المنتظر من اللجنة التنفيذيةاإلجرا

  تقارير عن تنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النهائية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة الوآاالت المعنية الثنائية والمنفذة بأن تقّدم إلى االجتماع الخامس   ) أ(
آاملة بالنسبة لتنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النهائية  والستين تقارير مرحلية

المستحقة بموجب مقّررات محّددة اتخذت ما بين االجتماع التاسع والخمسين واالجتماع الثاني 
  .والستين، والتي لم ُتقّدم حتى اآلن

  :فيما يتعلق بأفغانستان  ) ب(

  للخطة الوطنية لإلزالة في  2010يذ برنامج عمل أن تأخذ علمًا بالتقرير المرحلي عن تنف  )1(
  أفغانستان؛ و
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، وتبليغها في مهلة ال 2010و 2009أن تطلب من يونيب تقديم تقارير التحقق لعاَمي   )2(
  .تتجاوز االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية

  :فيما يتعلق ببنغالديش  )ج(

ي بشأن تنفيذ الشريحتين الخامسة والسادسة من أن تحيط علمًا مع التقدير بالتقرير المرحل  )1(
الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، وبالجهود التي بذلتها بنغالديش لبلوغ 
استهالك الصفر من المواد الكلورو فلورو آربونية ورابع آلوريد الكربون وثالثي آلورو 

زة االستنشاق المزودة بمقياس في جميع القطاعات باستثناء صنع أجه 2010اإليثان عام 
للجرعات، وبالتنفيذ الفوري للمشروع االستثماري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس 

طنًا من قدرات استنفاد األوزون، والذي هو  47.9للجرعات الذي أّدى إلى استهالك ُقّدر بـ 
من قدرات  طنًا 156.7أطنان من قدرات استنفاد األوزون من آمية الـ  108.8أقّل بـ 

استنفاد األوزون من المواد الكلورو فلورو آربونية المسموح بها من جانب األطراف 
  ؛2010آاستعماالت جوهرية لعام 

   2009أن تطلب من يوئنديبي تقديم تقرير تحقق عن استهالك آلورو فلورو آربون لعاَمي   )2(
  ؛ و2010و

  يونيب، تقديم تقرير عن استكمال تنفيذ أن تطلب من حكومة بنغالديش، بمساعدة يوئنديبي و  )3(
  .خطتها الوطنية لإلزالة، إلى االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية

  :ملديففيما يتعلق ب  )د(

  أن تحاط علمًا بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لملديف؛ و  )1(

  ال العنصر االستثماري للمستعملين النهائيين أن تطلب من يونيب ويوئنديبي التعجيل في إآم  )2(
لخطة إدارة اإلزالة النهائية، مشيرة إلى إنها ستساعد على استدامة استهالك صفر من 
المواد الكلورو فلورو آربونية، ولتسهيل إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية، 

ن إآمال تنفيذ هذا العنصر ولتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والستين بشأ
  .المتبقي

  :فيما يتعلق بنيبال  )هـ(

  أن تحاط علمًا بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لنيبال؛  )1(

  أن تحيط علمًا مع التقدير بجهود حكومة نيبال للتعجيل في التصديق على التعديالت الباقية   )2(
  بأن يتّم التصديق على التعديالت في مستقبل قريب؛ و لبروتوآول مونتريال، مع التوّقع

أن تطالب يونيب ويوئنديبي بالتعجيل في إآمال العنصر االستثماري للمستعملين النهائيين   )3(
في خطة إدارة اإلزالة النهائية، وتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والستين عن 

  .إآمال تنفيذ هذا العنصر المتبقي

  :فيما يتعلق بساوما  )و(

  أن تحاط علمًا بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لساموا؛ و  )1(
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ن تطلب من يونيب ويوئنديبي التعجيل في إآمال العنصر االستثماري للمستعملين النهائيين أ )2(
التنفيذية بشأن في خطة إدارة اإلزالة النهائية، والتبليغ لالجتماع السادس والستين للجنة 

 .إآمال تنفيذ هذا العنصر

  تقارير حول مشروعات استهالك و انتاج رابع آلوريد الكربون 

  :فيما يتعلق بالصين  )ز(

  على أن تحيط علمًا بالتقرير المتعلق بوصف نظام رصد استخدام رابع آلوريد الكربون في   )1(
  الصين، الذي أورده البنك الدولي؛

الدولي بأن يقّدم، في مهلة ال تتجاوز االجتماع الثاني من آل سنة، تقرير على مطالبة البنك   )2(
تنفيذ عن األنشطة التي جرت في الخطة القطاعية لمرحلة عامل التصنيع الثانية في السنة 

  السابقة، إلى أن يتّم تنفيذ المشروع؛ و

على األقل من موعد على مطالبة البنك الدولي بتقديم التقارير التالية، قبل ثمانية أسابيع    )3(
  :االجتماع الخامس والستين

  للخطة القطاعية لمرحلة عامل التصنيع األولى؛ 2010تقرير تحقق لعام   )أ(  

  للخطة القطاعية لمرحلة عامل التصنيع الثانية؛ و 2010تقرير تحقق لعام   )ب(  

لتمويل تقرير تنفيذ للخطة القطاعية لمرحلة عامل التصنيع الثانية وخطة تنفيذ ل  )ج(
 .المتبقي

  :فيما يتعلق بالهند  )ح(

  ؛ و2010ُتحاط علمًا بتحقق إنتاج واستهالك رابع آلوريد الكربون لعام   )ا(

في الوقت المناسب لموعد االجتماع  2010تطلب من البنك الدولي تأمين تقرير تنفيذ لعام   )ب(
ضروري على خطة الخامس والستين للجنة التنفيذية؛ وأن يضّمن في التقديم أي تنقيح 

  .التنفيذ الموافق عليها في االجتماع الحادي والستين

  تقارير عن المشروعات التدليلية واالستثمارية لهيدرو آلورو فلورو آربون

أن تلّح على الوآاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تقّدم إلى أمانة الصندوق تقارير عن المشروعات   )ط(
درو آلورو فلورو آربون، التي آانت قد حصلت على الموافقة من قبل التدليلية واالستثمارية لهي

المعنية،  5بطريقة منفصلة عن خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية لبلدان المادة 
التي تتناول المسائل ذات الصلة بجمع بيانات دقيقة عن التكلفة الرأسمالية اإلضافية، وتكلفة التشغيل 

 55/43ة أو الوفورات، والبيانات ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات، وفقًا ألهداف المقرر اإلضافي
، وعلى النحو المطلوب في مقّرر الموافقة المناسب لكل مشروع آما هو مبّين في المرفق األول )ب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/16من الوثيقة 

  مقترحات المشروعات  .8

  التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا   )أ(  
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تحليل لعدد المشروعات التي قدمتها : أربعة أقسام UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17تتضمن الوثيقة 
الوآاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الرابع والستين؛ مسائل تّم تحديدها خالل عملية استعراض 

ول على موافقة شمولية؛ مشروعات استثمارية ليتّم النظر فيها المشروعات؛ مشروعات وأنشطة ُقّدمت للحص
  .إفراديًا

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

بالمئة من خط  10خطط إدارة إزالة مواد هيدرو آلورو فلورو آربونية تقترح معالجة أآثر من  •
 ؛2005األساس بحدود عام 

طن متري في  400و  361ما بين تمويل للبلدان التي لديها استهالك لهيدرو آلورو فلورو آربون  •
 قطاع الخدمات؛

طنًا متريًا والتي  360من  من هيدرو آلورو فلورو آربون أآثر البلدان التي لديها مجموع استهالك •
 2013يجب أن تعالج االستهالك في قطاع التصنيع أوًال من أجل تلبية تدابير الرقابة لعاَمي 

 ؛ و2015و
 .ة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونيةاحتياطي مرونة في نطاق خطط إدار •

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

  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية
  
الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليها على مستويات التمويل الواردة   )أ(

بالتقرير النهائي، جنبا إلى جنب الشروط أو األحكام المدرجة في الوثائق ذات الصلة [] المرفق  في
  بتقييم المشروعات والشروط المرفق بالمشروعات التي حددتها اللجنة التنفيذية؛

الموافقة على أن الموفقة الشمولية في المشروعات المتعلقة بتجديد بالتعزيز المؤسسي تتضمن   )ب(
بالتقرير [] فقة على المالحظات التي يتعين إرسالها إلى الحكومات المستلمة الواردة في المرفق الموا

  النهائي؛
  

في المائة من خط األساس بحلول  10خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمعالجة أآثر من 
  2015عام 

  .مواصلة مناقشة المسألة عندما يتطلبه األمر  )ج(
  

طن متري في قطاع  400و 361يل للبلدان التي يتراوح استهالآها من الهيدروآلوروفلوروآربون بين التمو
  الخدمة

  
أن تنظر في توفير التمويل للبلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك التي لديها استهالك من المواد   )د(

ن يقل عن الحد طن متري بمستوى يعادل دون أ 400و 361الهيدروآلوروفلوروآربونية بين 
األقصى المسموح به لتمويل البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك والتي يتراوح فيها االستهالك 

 2015دوالر أمريكي لتحقيق تدابير الرقابة لعام  198,000أي (طن متري  360و 300بين 
  ).2020دوالر أمريكي لتحقيق تدابير الرقابة لعام  630,000و
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طن متري، وأن  360فيها االستهالك الكلي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عن  البلدان التي يزيد
  2015و 2013عليها أن تعالج االستهالك في قطاع التصنيع أوال لتحقيق تدابير الرقابة لعامي 

  
طنا متريا لمعالجة  360التي يزيد استهالآها عن  5لدى معالجة مسألة السماح لبلدان المادة   )هـ(

 2013ستهالك في قطاع الخدمة بدال من قطاع التصنيع لتحقيق خطوات الخفض الالزمة لعامي اال
أو /، أن تنظر في المقترحات المقدمة لالجتماع الثالث والستين والموجزة في الفقرة أعاله و2015و

  .أي مقترحات أخرى قد تنشأ خالل المناقشات
  

  الهيدروآلوروفلوروآربونيةأحكام المرونة فى إطار خطط إدارة إزالة المواد 
  
 :النظر في  )و(

تأآيد توقعاتها بأن آل خطة تنفيذ سنوية سوف تنفذ، في إطار االتفاقات المعتمدة على  )1(
األداء، بالصيغة الموافق عليها، وأن خطط التنفيذ السنوية المجمعة سوف تحقق، آحد أدنى، 

 اإلزالة المحددة في االتفاق؛

 :كنولوجيا في خطط اإلزالة المعتمدةتنص على أن طلبات تغيير الت )2(

يوثق بصورة مسبقة في خطط التنفيذ السنوية " تغييرا رئيسيا"يجب أن تشكل   )أ (
 باالقتران مع الوثائق الخاصة بأى تغيير ناشئ عن ذلك في التكاليف اإلضافية؛

ينبغي أن يحقق خفضا في التأثير على المناخ يعادل أو يزيد عن ذلك الناشئ عن   )ب (
 ا التي آان قد ووفق عليها في األصل؛التكنولوجي

ينبغي أن يقدم للجنة التنفيذية آجزء من خطة التنفيذ السنوية على أساس آل حالة   )ج (
 ؛على حدة للنظر بصورة منفردة بجانب استعراض األمانة وتوصياتها

واللجنة التنفيذية سوف يعدل  5تنص على أن االتفاق بين حكومة بلد من بلدان المادة  )3(
إلى أي وفورات ترتبط بالتغيير المقترح في التكنولوجيا وقت التغيير في استنادا 

 .التكنولوجيات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية

  التعاون الثنائي  )ب(  

من الوآاالت الثنائية، وعّما إذا  نظرة عامة على طلبات UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/18الوثيقة  تورد
اللجنة التنفيذية على ضوء المستوى األقصى للتعاون الثنائي المتوّفر لعام آانت مؤهلة للحصول على موافقة 

المشروعات التسعة التي قّدمتها الوآاالت الثنائية إلى االجتماع الرابع والستين معالجة في جميع و. 2011
  .البلدانمقترحات مشروعات آل من 

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

ليست قابلة للموافقة أللمانيا في  2011 – 2009ئي لفترة المبالغ التي تجاوزت التخصيص الثنا •
 .هي السنة األخيرة في فترة السنوات الثالث 2011االجتماع الرابع والستين، بحيث أن 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/1/Add.1 
 

 

25 
 

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

نائية الموافق عليها في االجتماع من أمين الخزانة أن يعوض تكاليف المشروعات الث تطلبأن   )أ(
  :الرابع والستين آما يلي

مقابل رصيد أستراليا من المساهمة ) بما في ذلك نفقات الوآالة] (دوالر أمريكي[......  )1(
  ؛2011الثنائية لعام 

مقابل ) بما في ذلك نفقات الوآالة(دوالرا أمريكيا  2 092 159مبلغ الحد األقصي البالغ   )2(
، لتكون في نطاق مخصصات 2011-2009يا من المساهمة الثنائية للفترة رصيد ألمان

  للتخصيص الثنائي أللمانيا؛ 2011-2009الفترة 

مقابل رصيد اليابان من المساهمة ) بما في ذلك نفقات الوآالة] (دوالر أمريكي[......  )3(
  .2011الثنائية لعام 

  2011التعديالت على برامج العمل لعام   )ج( 

  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(    

ثالثة أنشطة قّدمها يوئنديبي بما في ذلك طلبان من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/19تتضمن الوثيقة 
/ دارة بنوكإل مشروع واحد تدليليأجل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وطلب واحد من أجل إعداد 

تجديد مشروعات التعزيز  طلبات بالموافقة الشمولية على وقد أوصي. تدمير المواد المستنفدة لألوزون
وإعداد المشروع التدليلي يخضع للنظر . من جدول األعمال )أ( 8المؤسسي، وتّم النظر فيها في إطار الفقرة 

  .إفراديًا

  .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  

مشروع لمشروع أن تنظر بطلب إعداد قد ترغب اللجنة التنفيذية في  :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  .58/19تجريبي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في جورجيا بالتوافق مع المقرر 

  )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(    

نشاطًا قّدمها يونيب، بما في ذلك طلبات من أجل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/20 21تتضمن الوثيقة 
لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو  ز المؤسسي، وطلب واحد إلعداد مشروعمشروعًا للتعزي 19

وقد أوصي بالموافقة . رو فلورو آربونلحلقة عمل إقليمية تتعلق بهيدرو آلو آربونية وللمساعدة التقنية
أنشطة  وثمة أربعة. من جدول األعمال) أ( 8الشمولية على ثمانية عشر نشاطًا، وتّم النظر فيها في إطار البند 

  .ُينظر فيها إفراديًا ووصفها وارد في برنامج العمل هذا

   :مسائل ُتطرح للمعالجة

 تعزيز المؤسسي؛ي نظرًا إلرجاء اللجنة مشروعًا لتجديد الطلب خاص لتمويل رجع •
 ؛43/37صدار التراخيص آما نّص عنه المقرر إلنقص نظام قائم  •
 .مشروع غير مطلوب لالمتثال •

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر :ء المنتظر من اللجنة التنفيذيةاإلجرا  
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لشتي  - بطلب تمديد التعزيز المؤسسي لكّل من جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية تيمور  ) أ(
  .الديمقراطية على ضوء تعليقات األمانة الواردة أعاله

ثالث حلقات عمل تقنية محلية لبدائل بروميد بّما إذا آانت توافق أو ال توافق على الطلب من أجل   ) ب(
دوالر أمريكي، زائد تكاليف مساندة الوآالة  150.000الميثيل ألفريقيا، بمستوى تمويل مطلوب قدره 

  .دوالر أمريكي، نظرًا لكونه غير مطلوب لالمتثال 19.500وقدرها 

  )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )3(

أربعة أنشطة قدمتها يونيدو للحصول على تمويل،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/21تتضمن الوثيقة 
بما في ذلك طلبات لتجديد مشروع واحد للتعزيز المؤسسي، وبتمويل إضافي من أجل إعداد خطة إدارة إزالة 

في  HCFداد مشروعين ألنشطة استثمارية من أجل إزالة مواد عإمواد هيدرو آلورو فلورو آربونية، و
وقد أوصي بالموافقة الشمولية على جميع هذه الطلبات . ع رغوة بوليوريتان وقطاع التبريد التجاريقطا

  .من جدول األعمال) أ( 8األربعة في نطاق البند 

  .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  

  .ال شيء :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  البنك الدولي  )4(    

نشاَطين قّدمهما البنك الدولي للحصول على تمويل،  ExCom/64/UNEP/OzL.Pro/22تتضمن الوثيقة 
أحُدهما هو طلب من أجل تجديد مشروع التعزيز المؤسسي واآلخر من أجل إعداد مشروع لخطة إدارة إزالة 

وقد أوصي بالموافقة الشمولية . مواد هيدرو آلورو فلورو آربونية ألنشطة استثمارية في قطاع الرغاوى
   .من جدول األعمال) أ( 8ين، وتّم النظر فيهما في نطاق البند على النشاط

  .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  

  .ال شيء :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  المشروعات االستثمارية  )د(  

راجع (بمشروعات يتّم النظر فيها إفراديًا الئحة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17تتضمن الوثيقة 
وتّم  ،وقد أوصي بالموافقة الشمولية على جميع المشروعات االستثمارية األخرى). 4إلى  2ن م الجداول

  .من جدول األعمال) أ( 8النظر فيها في البند 

. في الجداول أدناه يجب النظر إفراديُا في آل من المشروعات للحصول على الموافقة :مسائل ُتطرح للمعالجة
شار إليه في ُمنة في المشروع القطري لكّل بلد وتعليقات األما ويمكن االطالع على وصف المشروعات

   .الجداول
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  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلدان المنخفضة حجم االستهالك للنظر بصورة منفردة: 2الجدول 
اللجنة  الوآالة المشروع البلد

التنفيذية
 القضية

روآلوروفلوروآربونية بدون قضايا عالقةخطط إدارة إزالة المواد الهيد
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  ألبانيا

 )المرحلة األولى الشريحة األولى(
تمت معالجة جميع القضايا  64/23 اليونيب/ اليونيدو

 بصورة مرضية
دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات
روآربونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلو

 )المرحلة األولى الشريحة األولى(
تمت معالجة جميع القضايا  64/24 اليوئنديبي/ ألمانيا

 بصورة مرضية
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  الرأس األخضر

 )المرحلة األولى الشريحة األولى(
تمت معالجة جميع القضايا  64/27 اليونيب

  بصورة مرضية
 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ة أفريقيا الوسطىجمهوري
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/28 اليونيدو/ اليونيب
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  جزر القمر
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/30 اليونيب
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  آوستاريكا
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/31 اليوئنديبي
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  السلفادور
 )ولى الشريحة األولىالمرحلة األ(

تمت معالجة جميع القضايا  64/32 اليونيب/ ياليوئنديب
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  غواتيماال
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/33 اليونيب/ اليونيدو
 بصورة مرضية

لة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة إدارة إزا جامايكا
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/35 اليونيب/ ياليوئنديب
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  ليسوتو
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/38 ألمانيا
 صورة مرضيةب

تمت معالجة جميع القضايا  64/41 اليونيدو/ اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  رواندا
 بصورة مرضية

تمت معالجة جميع القضايا  64/42 ياليوئنديب/ اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   سانت آيتس فينيس
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  سانت لوسيا
 )المرحلة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/43 اليونيدو/ اليونيب
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   سانت فنسنت وغرينادين
 )المرحلة األولى(

جة جميع القضايا تمت معال 64/44 اليونيدو/ اليونيب
 بصورة مرضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  زامبيا
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

تمت معالجة جميع القضايا  64/48 اليونيب/ اليونيدو
 بصورة مرضية
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  حجم االستهالك المقدمة للنظر بصورة منفردة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان غير المنخفضة: 3الجدول 
اللجنة  الوآالة المشروع البلد

 التنفيذية
 القضية

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  البرازيل
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

القضايا التقنية والخاصة بالتكاليف قيد  64/25 اليوئنديبي/ ألمانيا
 النقاش

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   رونالكامي
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

عولجت جميع القضايا بصورة مرضية 64/26  اليونيدو

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  اندونيسيا
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

برنامج األمم / استراليا
/ مائيالمتحدة اإلن
  البنك الدولي/ اليونيدو

عولجت جميع القضايا بصورة مرضية 64/34

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  األردن
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

القضايا التقنية والخاصة بالتكاليف قيد  64/36 اليونيدو
 النقاش

فلوروآربونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلورو لبنان
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

عولجت جميع القضايا بصورة مرضية 64/37 ياليوئنديب

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  المكسيك
 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

القضايا التقنية والخاصة بالتكاليف قيد  64/39 اليونيدو
 النقاش

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   اغوترينيداد وتوب
 )المرحلة األولى(

عولجت جميع القضايا بصورة مرضية 64/46 ياليوئنديب

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  أوروغواي
 )المرحلة األولى(

عولجت جميع القضايا بصورة مرضية 64/47 اليونيدو/ ياليوئنديب

 
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29(أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين : 4ول الجد

 الوآالةنشاط اإلزالة
 ياليوئنديب موجز اإلستراتيجية الجامعة: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين

 البنك الدولي )المرحلة األولى(الرغاوي  في قطاع) ب(141-خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 )المرحلة األولى(خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع رغاوي البوليسترين  المبثوقة

إلى ) ب(141- الهيدروآلوروفلوروآربون/ 22- مشروع تدليلي لالنتقال من تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون 
سيد الكربون مع فورمات الميثيل آتكنولوجيا مشارآة للنفخ في تصنيع رغاوي البوليسترين المبثوقة  تكنولوجيا ثاني أآ
  .لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة) نانجنج(في شرآة فاينجز 

إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع رغاوي  22ت- مشروع تدليلي للتحول من تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون 
 سترين المبثوقة من شرآة شنغهاي اسكنزهو للمنشئات البالستيكيةالبول

 اليونيدو/ األماني

  ياليوئنديب

 

 اليابان/ اليونيدو

  ياليوئنديب خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاعي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري

 اليونيدو اع تصنيع معدات تكيف هواء الغرفلقط 22- خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 اليابان/ اليونيب مشروع تدليلي عن إدارة الهيدروآلوروفلوروآربون وإزالته في قطاع خدمة التبريد
إلى تكنولوجيا االيزوبارافين ) ب(141- مشروع تدليلي لالنتقال من التكنولوجيا المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون

  .للتنظيف في تصنيع األدوات الطبية في شرآة زيجنج آندلي لألجهزة الطبية) KC-6(وسيلوآسان 
 اليابان/  ياليوئنديب

  
  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا آانت ستوافق على آل مشروع من المشروعات الواردة في 
من جدول األعمال والمعلومات الواردة في ) أ(8الجارية تحت البند الجداول أعاله على أساس المناقشات 

 41/80وثيقة مقترح المشروع ذات الصلة بما فيها تعليقات األمانة وأي وثائق إضافية معممة وفقا للمقرر 
 .الثنائية المعنية في االجتماع/وأي معلومات تقدمها األمانة أو الوآالة المنفذة

  
  )58/19المقرر (عات التخلص تقرير عن تنفيذ مشرو  .9

، الذي، من جملة 58/19تقرير األمانة عمًال بالمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/49تتضمن الوثيقة 
بشأن  2011أمور أخرى، طلب من األمانة أن تقّدم تقريرًا إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذية خالل عام 

تعمال تقارير من الوآاالت الثنائية والمنفذة ومصادر الخبرة المكتسبة في تنفيذ مشروعات التخلص، باس
  .المعلومات األخرى ذات الصلة
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  . ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
شروعات التدليلية أن تحيط علما بالتقرير المتعلق باستخدام المبادئ التوجيهية المؤقتة لتمويل الم  )أ(

للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها واضعة في اعتبارها أنه ال يوجد حتى 
 اآلن سوى قدر قليل جدا من الخبرة بتنفيذ المشروعات التجريبية آاملة؛

هذه المبادئ أن تطلب إلى الوآاالت المنفذة تقديم معلومات مستكملة إلى األمانة بشأن آيفية استخدام   ) ب(
التوجيهية في تنفيذ المشروعات الرائدة الموافق عليها للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون 
 والتجريبية  خالل مراحل تنفيذها، على أن يكون ذلك في موعد ال يتجاوز االجتماع الثامن والستين؛

ظر فيه في االجتماع التاسع أن تطلب إلى األمانة إعداد تقرير لعرضه على اللجنة التنفيذية للن  ) ج(
أعاله، وتلخيص الخبرات المكتسبة مع تقديم توصيات للعمل في ) ب(والستين على أساس  الفقرة 

 المستقبل؛

أن تطلب إلى األمانة أن تواصل استخدام المبادئ التوجيهية المؤقتة وتطبيقها أيضا على مشروعات   ) د(
لى أن تنتهي اللجنة من النظر في التقرير المشار إليه رائدة للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض إ

 .أعاله) ج(في 

   62/62، 59/45المقررات (تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ   .10
  )63/62و

حيث قّررت اللجنة  63/62عمًال بالمقرر  /50UNEP/OzL.Pro/ExCom/64الوثيقة  تقّدم األمانة
، بعد المناقشة واإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم إلى االجتماع الثالث والستين، أن تواصل مناقشة مؤشر بمقتضاه

وقد تّم تحديث التقرير . الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ في االجتماع الرابع والستين
يق مؤشر الصندوق المتعدد لنتائج من تطبتين، ويتضمن وصفًا لليبّين المناقشة خالل االجتماع الثالث والس

األطراف المتعلق باألثر على المناخ في مجموعة فرعية لتقديمات المشروعات، من االجتماع الستين والحقًا، 
  .59/45وفقًا للمقرر 

   .ال شيء :مسائل ُتطرح للمعالجة  
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
تحاط بالتقرير عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن  اآلثار  أن  ) أ(

 المناخية؛

ن تطلب من األمانة االنتهاء من وضع المؤشر بشأن مختلف القطاعات على النحو  المبين في   )ب(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/50الوثيقة 

ية عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في تطبيق المؤشر أن تطلب من  األمانة إبالغ اللجنة التنفيذ  ) ج(
  ابع والستين؛سعلى تقديمات المشاريع في موعد اليتجاوز االجتماع ال

أن تطلب من األمانة أن تطبق مؤشر المناخ على المشاريع الفرعية ذات الصلة المقدمة إلتاحة   ) د(
 دمة في التقديمات؛الفرصة لقياس اآلثار المناخية للخيارات التكنولوجية المق
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أن تطلب من األمانة أن تقدم نسخة آاملة اإلعداد من مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار   )هـ(
المناخية إلى اللجنة التنفيذية في موعد اليتجاوز االجتماع السادس والستين للتمكين من تقييم ما إذا 

اد وتقييم تقديمات المشاريع لحساب اآلثار آان يمكن تطبيقه باعتباره أداة مدرجة بالكامل إلعد
  .المناخية لمشاريع استهالك  الهيدروآلوروفلوروآربون لدى الصندوق المتعدد األطراف

  2010الحسابات المؤقتة لعام   .11

المؤقتة للصندوق المتعدد  2010حسابات عام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/51الوثيقة  تعرض
يقة، وتشمل من الوث 1.7إلى  1.1ربع واألمانة، آما وردت في البنود من األطراف، والوآاالت المنفذة األ

  .62/64، وفقًا للمقرر 2009إلفادات المؤقتة للوآاالت عام التسويات التي أجريت ل

   :مسائل ُتطرح للمعالجة  

 . ، في مصاريف األمانة2010لتبادل العمالت عام  إدراج خسارة آلية سعر الصرف •
 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن: من اللجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر 
  ؛2010تحاط علما بالحسابات المؤقتة للصندوق لعام   )أ(

للصندوق ستقدم إلى اللجنة في االجتماع الخامس والستين  2010تالحظ أن الحسابات النهائية لعام   )ب(
  وسيجرى إدخال مزيد من التعديالت إذا تطلب األمر؛

لتعكس التعديالت الناتجة عن تسوية  2010جراءات التي اتخذها أمين الخزانة في عام تالحظ اإل  )ج(
  ؛2009حسابات عام 

تطلب من أمين الخزانة إعادة الخسارة من آلية سعر الصرف الثابت المسجلة حاليا على أنها نفقات   )د(
  .األمانة، حسب االقتضاء

  
  قطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعي عن  .12

خالل االجتماع الرابع والستين، وسوف تؤمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/52إصدار الوثيقة  سيتّم
وستتضمن الوثيقة بيانًا . تقريرًا الجتماع الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج الذي سينعقد على هوامش االجتماع
نية لقطاع إنتاج هيدرو لمراجعة الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت، وتحديثًا بشأن حالة المراجعة التق

آلورو فلورو آربون في الصين، والعمل حتى الساعة بالنسبة للعناصر الباقية من مقرر نهائي يتعلق بقطاع 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/SGP/1-3 الوثائق(إنتاج هيدرو آلورو فلورو آربون 

  مسائل أخرى   .13

من جدول األعمال، سوف يتّم تناولها ) أ( 2البند في حال االتفاق على إدراج المسائل الموضوعية في إطار 
  .في إطار هذا البند من جدول األعمال

  اعتماد التقرير  .14

  .سيكون أمام اللجنة مشروع التقرير لالجتماع الرابع والستين للنظر فيه واعتماده  
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  اختتام االجتماع  .15

  .2011تموز / يوليه 29يتوّقع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة في   

______  
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