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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 يال لتنفيذ بروتوآول مونتر

 ـون األربعـالسابع  و اع ـــاالجتم
 2005تشرين الثاني /   نوفمبر 25-21مونتريال، 

 
 حالمشرو جدول األعمال المؤقت

 
  افتتاح االجتماع  .1

 .المالحظات االفتتاحية التي وضعها رئيس اللجنة التنفيذية

 شؤون تنظيمية  .2

 إقرار جدول األعمال   )أ( 

 تتضمن جدول األعمال المؤقت لالجتماع السابع واألربعين للجنة :omExC/Pro.OzL/UNEP/1/47الوثيقة 
 .التنفيذية

 قد ترغب اللجنة بتبني جدول األعمال الخاص باالجتماع على أسس جدول األعمال :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/1المؤقت آما تتضمنها الوثيقة 

 تنظيم األعمال  )ب( 

 .سيقترح رئيس اللجنة على المجلس المنعقد تنظيم األعمال

 أنشطة األمانة  .3

 تقّدم تقريرًا حول نشاطات األمانة منذ االجتماع السادس واألربعين :ExCom/Pro.OzL/UNEP/2/47الوثيقة 
 االجتماع السادس نتائجلوتتضمن الوثيقة معلومات حول نشاطات المتابعة التي قامت بها األمانة . للجنة التنفيذية

المدير واألربعين، آما تتضمن تقديمًا لالجتماع السابع واألربعين، باإلضافة إلى معلومات حول األعمال التي قام بها 
 .والكادر العامل في األمانة خالل هذه المدة من الزمن

 
  :قضايا للمعالجة
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 ال يوجد
 

 .التقريرباإلطالع على تنفيذية  قد ترغب اللجنة ال:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 حالة المساهمات والمصروفات . 4
 

 تشرين األول 17تقّدم معلومات حول الوضع الراهن للصندوق في  :omCxE/roP.zlO/UNEP/3/47الوثيقة 
 114.391.141واعتبارًا من هذا التاريخ، يقف رصيد الصندوق عند . نةا آما تم تسجيلها من قبل أمين الخز2005
ية بما في ذلك المبالغ وافق عليها من قبل اللجنة التنفيذ أمريكي بعد األخذ بعين االعتبار آافة مبالغ التمويل المردوال

خزانة ولقد تم تحديث رصيد الصندوق من قبل أمين ال. التي تمت الموافقة عليها في االجتماع السادس واألربعين
 في األسعار م هذه الوثيقة أيضًا معلومات حول األرباح والخسائرتقّد. ليعكس المساهمات التي قدمتها الدول األطراف

آمتابعة  جلاآلنقد وحواالت وعمليات صندوق الالت إيصا وإشعارات آما تعطي معلومات حولالثابتة للعمالت، 
ترتبط  آونها 2005 و 2003ة حول الفترة ما بين ـتقّدم الوثيقة أيضًا معلومات إجمالي. )1((و )45/59 للقرار رقم

 ..آلية سعر الصرف الثابتالخسائر الخاصة / والفوائد المتحققة واألرباحبوضع المساهمات والمدفوعات
 

 . نةا قد ترغب اللجنة التنفيذية باإلطالع مع التقدير على تقرير أمين الخز:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 حالة الموارد والتخطيط . 5
 

 وافر المواردتقرير عن األرصدة وت ) أ(
 

 وفق  المنجزةالمشاريعحول الوآاالت المنفذة  ما تقّدمه تتضمن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/4/47الوثيقة 
 .تعديالت التي تطرأ على المشاريعوعوائد التمويل من المشاريع الملغاة وغير ذلك من الالميزانيات 

 
 :قضايا للمعالجة

 
 دوالر أمريكي آرسوم 113.555أمريكي باإلضافة إلى مبلغ   دوالر913.399 مبلغ ترجعالوآاالت المنفذة  •

 وآالة؛
من قبل الوآاالت المنفذة متعددة األطراف وثنائية الجانب خالل الفترة ما بين عامي رتجع إجمالي التمويل الُم •

 ؛ و2003-2005
 .الموارد اإلجمالية المتوفرة لالجتماع السابع واألربعين •
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:نفيذيةالعمل المتوقع من اللجنة الت
 
 التقرير من ناحية األرصدة وتوفر الموارد المتضمنة في الوثيقة مالحظة .1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/4. 
 

إلى االجتماع  من قبل الوآاالت المنفذة متعددة األطراف المستوى الصافي من التمويل الُمرتجعمالحظة  .2
 أمريكي تتضمن إرجاع  دوالر913.399ة المشروع التي تبلغ في مجملها السابع واألربعين مقابل أرصد

  أمريكي من دوالر229.269 أمريكي من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبلغ  دوالر579.606مبلغ 
 . أمريكي من البنك الدولي دوالر104.524ومبلغ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 
من آلف الدعم المرتجعة من قبل الوآاالت المنفذة متعددة األطراف إلى االجتماع المستوى الصافي مالحظة  .3

 أمريكي تتضمن  دوالر113.555التي تبلغ في مجملها السابع واألربعين مقابل أرصدة آلفة دعم المشروع 
مم  منظمة األ من25.811 أمريكي من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبلغ  دوالر74.706إرجاع مبلغ 

 . أمريكي من البنك الدولي دوالر13.038ومبلغ لتنمية الصناعية لالمتحدة 
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 أمريكي باستثناء آلف الدعم  دوالر2.891.059الوآاالت المنفذة لديها أرصدة تبلغ في مجملها مالحظة أن  .4

المتحدة أمريكي من برنامج األمم دوالر  994.163مبلغ : منجزة على مدى العامين الماضيينمن المشاريع ال
باإلضافة   برنامج األمم المتحدة للبيئة أمريكي من دوالر47.062اإلنمائي، باإلضافة إلى آلف الدعم؛ ومبلغ 

باإلضافة إلى من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  أمريكي  دوالر119.077إلى آلفة الدعم؛ ومبلغ 
 .دولي باإلضافة إلى آلف الدعم أمريكي من البنك ال دوالر1.730.757آلفة الدعم؛ ومبلغ 

 
منفذة في الفترة بين عامي  أمريكي من قبل الوآاالت ال مليون دوالر25.2مالحظة أنه قد تم إرجاع مبلغ  .5

األموال المرتجعة من قبل الوآاالت ثنائية الجانب للمشاريع التي تمت الموافقة  بما في ذلك 2005 و2003
 .آورةعليها خالل فترة السنوات الثالث المذ

 
متوفر للجنة التنفيذية ) ليتم تحديثها في االجتماع ( أمريكي دوالر115.418.095أن هناك مبلغ مالحظة  .6

 . للموافقات التي ستعطى في االجتماع السابع واألربعين
 

 2005 خطط األعمال لعام  )ب(
 

لالجتماع السابع   تدرس تخطيط األعمال في ضوء األمور المقّدمة:ExCom/Pro.OzL/UNEP/5/47الوثيقة 
 .واألربعين

 
 :قضايا للمعالجة

 
 والتي لم يتم تقديمها لالجتماع السابع واألربعين وتأثيرها على 2005المشاريع المتبقية في خطة عمل العام  •

 ؛االمتثال
 المخططة وقيمها؛ و دقة التقديمات •
-2006دراجها في خطط أعمال السنوات  والتي يجب إلالمتثالالدول التي يتم التوّجه إليها والنشاطات المطلوبة  •

2008. 
 

تلقي هذه الوثيقة الضوء على المشاريع التي وردت في خطط العمل والتي لم يتم تقديمها، آما أنها تحدد أي من هذه 
يام بها لمساعدة هذه الدول  باإلضافة إلى النشاطات التي قد تكون هناك حاجة إلى القلالمتثالالمشاريع يعتبر ضروريًا 

 . االمتثالفي اجتماع األطراف حول قرارات تخذت بشأنها لتي اا
 

 : اللجنة التنفيذية بدراسة ما يلي قد ترغب:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 آما تضمنتها الوثيقة 2005ام ـل عـة عمـة خطـة التقرير حول حالـمالحظ .1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/5  أمريكي المتعلق بالنشاطات   مليون دوالر28.7وحقيقة أن مبلغ
لم يتم تقديمه إلى االجتماع السابع واألربعين، وأن قيمة االلتزامات  امتثالها  تحقيقمن أجلالمطلوب القيام بها 

قيمة هذه االلتزامات في خطة ] هي أقل من/ تتجاوز [المسبقة الموافق عليها في االجتماع السابع واألربعين 
تزود فيما بعد بناًء على [ أمريكي دوالردوق متعدد األطراف بقيمة  الخاصة بالصن2007-2005عمل 

 ؛]الموافقات الفعلية
 
 مشاريع مطلوب 2005الطلب من الوآاالت ثنائية الجانب ومتعددة األطراف التي لها في خطة عمل عام  .2

 2008-2006 أن تدرس تضمين هذه النشاطات في خطط العمل الخاصة بهم للفترة االمتثالإنجازها لتحقيق 
 . تعمل على تحسين أدائها فيما يتعلق بدقة التقديمات وقيمهاوأن 
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ية والمتوسطة احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة المبدئ/ من حيث حالة 5بلدان الماّدة  ) ج(
 لبروتوآول مونتريال

 
 استجابة للقرار ضير الجزء األولتم تح.  تتضمن ثالثة أجزاء:ExCom/Pro.OzL/UNEP/6/47الوثيقة 

 الهالونات وCFCمواد ناحية  من 5لمادة بلدان االتزام آافة حالة ، وهي تقّدم تحليًال ل46/4والقرار ) ب(32/76
تنفيذ المشاريع بالنسبة لجميع حالة  والجزء الثاني يتضمن تحديثًا ل.ميثيل الكلوروفورم وCTC وميثيل البروميد و

أما الجزء الثالث فيتضمن . اع الدول األطراف أنها لم تحقق أو قد ال تحقق التزاماتها والتي وجد في اجتم5لمادة بلدان ا
 إلى اللجنة 5لمادة بلدان اتحليًال بحسب القطاعات لبيانات استهالك المواد المستنفذة لطبقة األوزون والمقّدمة من قبل 

لتقييمات حول برامج التخفيض التدريجي للمواد التنفيذية في تقاريرها حول تنفيذ برامج البلدان الخاصة بكل منها وا
 .المستنفذة لطبقة األوزون

 
 :قضايا للمعالجة

 

 ؛46/4 للجزء األول مع جداول البيانات المتعلقة به استجابة للقرارمنقّحة صيغة  •
 تحقيق االلتزام وحالة تنفيذ المشاريع الجارية والبيانات حول تنفيذ برامج البلد؛حالة  •
 ت الجديدة لبرنامج البلد وتقييمات برامج التخفيض التدريجي للمواد المستنفذة لطبقة األوزون؛ وتنفيذ البيانا •
 .هاات تحقيق التزام بشأن وأصدرت توصياتالبلدان التي تم اتخاذ قرارات •
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
ية احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة المبدئ/ من حيث حالة 5ّدة بلدان المامالحظة التقرير حول  .1

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/6والمتوسطة لبروتوآول مونتريال آما هي متضمنة في الوثيقة 
 

الطلب إلى الوآاالت ثنائية الجانب ومتعددة األطراف تضمين نشاطات التخفيض التدريجي، حيث يكون ذلك  .2
للدول التالية التي لم تحصل على موافقة بالنسبة  2008-2006الك في خطط العمل للفترة لالستهمالئمًا، 

 :لتحضير المشروع وذلك انسجامًا مع قرارات الدول األطراف واللجنة التنفيذية
 

 الصومال في حال وجود شروط النشاطات المستدامة؛: CFCبالنسبة لمواد  )أ(
 
 يا وسيراليون؛رومان: الهالوناتبالنسبة لمادة  )ب(
 
 أرمينيا وجنوب أفريقيا؛ و: ميثيل البروميدبالنسبة لمادة  )ج(
 
 . نيبال وسيراليون وزيمبابوي: CTCبالنسبة لمادة  )د(

 
 ))د( 44/5متابعة للمقّرر  (2008-2006 نموذج خطة جارية ثالثية السنوات لإلزالة  )د(

 
سنوات للتخفيض التدريجي ال يةثالثالجارية طة خالنموذج  تتضمن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/7/47الوثيقة 

وتتضمن الوثيقة تحليًال لكميات المواد . 2008 و 2006 الفترة بين الخاصة بالصندوق متعدد األطراف والتي تغطيو
 من تحقيق أهداف التخفيض 5لمادة على التمويل آي تتمكن بلدان احتاج إلى موافقة تالمستنفذة لطبقة األوزون التي 

د الموابقية الستهالك  ، باإلضافة إلى التخفيض التدريجي الجزئييجي التي ينص عليها بروتوآول مونتريالالتدر
تشير الوثيقة أيضًا إلى المواد . 2010 وذلك لتحقيق أهداف التخفيض التدريجي للعام المستنفذة لطبقة األوزون

 وبين 2005المدة المتبقية من عام  خالل 5 المادة المستنفذة لطبقة األوزون التي سيتم تخفيضها تدريجيًا في بلدان
 متعددة السنوات للتخفيض التدريجي  والوطنية الخطط القطاعية ما تمت الموافقة عليه من في2008 و2006عامي 
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خطط ادارة االزالة النهائية  وخطط ادارة غازات التبريدمشاريع اإلفرادية ومشاريع المظلة، وآذلك في عدد من لاو
 . الحالي في الدول التي يعتبر االستهالك فيها منخفضًالتنفيذابحسب 

 
 :قضايا للمعالجة

 
 المعنية والوآاالت ثنائية الجانب ومتعددة األطراف 5مستوى الجهد الذي ال يزال مطلوبًا من قبل بلدان المادة  •

 ODP 87.143حوالي (ون لتنفيذ التخفيضات الموافق عليها في استهالك وإنتاج المواد المستنفذة لطبقة األوز
، مع األخذ بعين ) طن من إنتاج هذه الموادODP 114.605  و المواد المستنفذة لطبقة األوزونطن من استهالك 

المواد المستنفذة لطبقة األوزون التي سيتم تمويلها الكميات اإلضافية من ه ال يجب إهمال أو إغفال باالعتبار أن
 بروتوآول في التخفيض التدريجي؛ و اللتمكين تحقيق االمتثال ألهداف

مشاريع التخفيض التدريجي الموافق عليها شرائح لمرافق ال ) أمريكيدوالر مليون 7.2حوالي (مستوى التمويل  •
 .مسبقًا والتي لم تقّدم للحصول على موافقة في االجتماع السابع واألربعين

 
 :يذية بما يلي قد ترغب اللجنة التنف:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

 
لفترة الثالث دراسة تبّني نموذج الخطة ثالثية السنوات للتخفيض التدريجي آدليل مرن لتخطيط الموارد  .1

 سنوات ذات الصلة؛
 التي لها مشاريع موافق عليها وإنما ما تزال غير منفذة والوآاالت ثنائية الجانب المنفذة 5حّث بلدان المادة  .2

 ؛2008 و 2006  عاميبينما رة التنفيذ خالل الفترة المعاونة على اإلسراع في وتي
 
حّث الوآاالت المنفذة ثنائية الجانب على العمل مع البلدان التي حددت بأنها تحتاج إلى مساعدة إلنجاز أهداف  .3

، وآذلك على تضمين النشاطات في 2010 و 2007البروتوآول في التخفيض التدريجي للفترة ما بين عامي 
  بحسب ما هو مالئم؛ و2008 و 2006صة بها للفترة ما بين عامي خطط العمل الخا

 
 2010 و 2007ن عامي ـرة ما بيـة السنوات للفتـوذج محّدث للخطة الجارية ثالثيـالطلب إلى األمانة تقديم نم .4

 2009-2007 من أجل تقديم اإلرشاد الالزم للتحضير لخطة عمل 2006وذلك لالجتماع األخير في عام 
 .لصندوق متعدد األطرافالخاصة با

 
 تنفيذ البرنامج . 6
 

  عن إتمام المشروعات2005تقرير مجّمع لعام  )أ(
 

 تزود اللجنة التنفيذية بملخص للنتائج المعلن عنها في تقارير إتمام :ExCom/Pro.OzL/UNEP/8/47الوثيقة 
. 2004ع واألربعين في آانون األول عام المشروع التي تم تلقيها خالل فترة إصدار التقارير، أي منذ االجتماع الراب

للجنة التنفيذية التي تطالب فيها المدير األعلى للمراقبة  26/11 والمقرر )1(23/8 المقرريأتي ذلك انسجامًا مع و
 .  بالتعاون مع الوآاالت المنفذة في االجتماع الثالث من آل عام موحدةوالتقييم أن يقّدم تقارير إتمام المشروع

 
 :لمعالجةقضايا ل

 

 ؛ومواعيد تقديمهاتقارير إتمام المشروع التي تم تلقيها  •

 المحتوى والجودة؛ •

 الدروس الُمستقاة؛ •
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 ، و2006جدول تقديم تقارير إتمام المشروع في عام  •

 .اتساق البيانات المعطاة في تقارير إتمام المشروع، المخزون تقرير التقّدم السنوية •
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:يةالعمل المتوقع من اللجنة التنفيذ
 
 بما في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/8الموحد آما تضمنته الوثيقة   إتمام المشروعأخذ العلم بتقرير .1

 .تقارير إتمام المشروعتقديم  الزمني لجدولالذلك 
 
 : الطلب من الوآاالت المنفذة ثنائية الجانب المعنية القيام بما يلي .2

، وبالتعاون مع أمانة الصندوق متعدد األطراف، إنشاء 2006ون الثاني من عام بحلول نهاية آان )أ (
 اتساق آلي للبيانات المعلنة في تقارير إتمام المشروع وفي المخزون وفي تقارير التقدم السنوية؛

، تقديم المعلومات التي ما تزال ناقصة في عدد من تقارير 2006بحلول نهاية آانون الثاني من عام  )ب (
  المشروع؛إتمام

 ولغاية نهاية آانون 2002إآمال النقص من تقارير إتمام المشروع للمشاريع التي أتمت قبل نهاية عام  )ج (
 . 2006الثاني من عام 

 

حّث البنك الدولي على القيام بجميع الجهود الممكنة لتسليم تقارير إتمام المشروع التي ما يزال تقديمها  .3
 .2005مجدوًال في عام 

 
 اتت تنفيذ المشروعتأخيرا  )ب(

 
تأخير في ها تعاني من  تتضمن تقييمًا لتقّدم المشاريع التي ُحددت على أن:ExCom/Pro.Ozl/UNEP/9/47الوثيقة 

تعنى الوثيقة أيضًا بالمشاريع التي ُطلبت تقارير . تنفيذ بناًء على القرارات المتخذة في اجتماعات سابقة للجنة التنفيذيةال
 من وآالتين  المستلمة بالنسبة لتقارير التقدم2004 تقرير التقدم للعام تا أنها تبحث في تقديماعن وضعها الراهن، آم

 . ثنائيتي الجانب، وهي تقّدم اقتراحًا عن إلغاء محتمل وتعنى بأثر المشاريع المتأخرة والملغاة على االمتثال
 

 :قضايا للمعالجة
 
 الهالونات مادة إدارةالبرنامج الوطني لمصرف وندا حول التقارير التي سيتم تقديمها في اجتماع من قبل آ •

)IND/HAL/32/TAS/278 و IND/HAL/32/TAS/278( ومن قبل إيطاليا حول مشروع تبريد ،Obod 
Elektroindustrija في صربيا ومونتينغرو )YUG/REF/34/INV/13( ومن قبل برنامج األمم المتحدة ،

 ).BGD/SEV/36/CPG/14(نغالدش اإلنمائي حول تحديث برنامج البلد في ب
 

 :ما يليدراسة  قد ترغب اللجنة التنفيذية ب:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 تأخير في التنفيذ تعاني منالمالحظة مع إبداء التقدير لتقارير الحالة اإلضافية والتقارير حول المشاريع التي  .1

 والسويد والوآاالت المنفذة األربع آما ننسا وألمانيا والياباوالمقّدمة إلى األمانة من قبل أستراليا وآندا وفر
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/9(تضمنتها الوثيقة حول تأخيرات تنفيذ المشروع 

 
المنفذ من قبل حكومة ) MEX/REF/28/INV/95(تمام المالي لمشروع التبريد المكسيكي مالحظة اإل .2

 .المملكة المتحدة
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 المقّدم من قبل حكومة الواليات المتحدة األمريكية حول اإلسراع في 2004م مالحظة تقرير التقدم لعا .3

 ).CPR/PR/45/INV/425( في الصين الهالونات ومادة CFCالتخفيض التدريجي لمادة 
 
تقّدم، بعض " بحسب تقييم األمانة للحالة، أي محددةمالحظة أن األمانة والوآاالت المنفذة ستتخذ إجراءات  .4

 . ، وأنها ستقّدم تقريرًا بذلك وتعلم الحكومات الوآاالت المنفذة حسب الحاجة"ّدمالتقّدم، ال تق
 
 .خير في التنفيذ قائمة المشاريع التي تعاني من تأ من المشاريع الموجودة في95 من أصل 30مالحظة إتمام  .5
 
 : لمشاريع التاليةلمالحظة ضرورة إرسال رسائل اإللغاء المحتمل  .6
 

  المشروععنوان الرمز الوآالة

 في HFC-134a إلى CFC-12 ومن HCFC-141b إلى CFC-11التحول من تكنولوجيا  SYR/REF/29/INV/48 فرنسا
 .مبردات سرآسيانتصنيع معدات التبريد التجارية في مؤسسة 

مؤسسة  في تصنيع معدات التبريد التجارية في HFC-134a إلى CFC-12التحول من تكنولوجيا  SYR/REF/29/INV/53 فرنسا
 .مبردات شكيري وشرآاه

IBRD THA/HAL/32/INV/134  مشروع التخفيض التدريجي لمادةterminal halon-1211 ومادة halon-1301 لدى مصنعي 
.  والغازات الخاملةABC ،CO2 ،HFC-227eaوموردي معدات الحريق في التحول إلى بودرة 

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

IRA/REF/35/INV/133  التحول من تكنولوجياCFC-11 إلى HCFC-141b ومن CFC-12 إلى HFC-134a في 
 .تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في مجموعة قطب جنوب الصناعية

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

KEN/SEV/37/TAS/29 المساعدة في السياسة والقضايا الفنية. 

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

OMA/SEV/37/TAS/07 المساعدة في السياسة والقضايا الفنية. 

 
باالتفاق المتبادل نتيجة اإلفالس، وآان ) ARG/REF/18/INV/39(إلغاء مشروع التبريد في األرجنتين  .7

 686.370 من أصل مبلغ 2004 أمريكي في نهاية عام  دوالر398.318قد ُصرف لهذا المشروع مبلغ 
قد يسعى البنك الدولي الستعادة تكاليف المعدات المشتراة . صه للمشروع أمريكي الموافق على تخصيدوالر

 .)ب(39/13 المقرر طن بحسب ODP 22.62للمشروع وتحديد تخفيض تدريجي يبلغ 
 

 تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط إبالغ محّددة  )ج(
 

ميثيل ادة ـذ مشروع التخفيض التدريجي لمتقرير تقّدم تنفي:  تتضمن:ExCom/Pro.OzL/UNEP/10/47الوثيقة 
 ميثيل البروميد في غواتيماال وهندوراس؛ تقرير تقّدم تنفيذ مشروع تقديم المسـاعدة الفنيـة لتخفيض مـادة البروميد

 المقرر(وصياغة االستراتيجيات اإلقليمية للتخفيض التدريجي للدول ذات معدالت االستهالك المنخفضة في أفريقيا 
 في تايالند  في مصرفوتجميعها واستعادتها وتدويرها الهالونات؛ تقرير حول برنامج إدارة مادة ))ج(46/16

 CFCالشرائح الثانية من الخطط الوطنية للتخفيض التدريجي لمادة ؛ وتقرير حالة حول صرف ))ز(45/12 المقرر(
 ).45/52 والمقرر 45/51 المقرر(في المكسيك وفنزويال 

 
 : قضايا للمعالجة

 
 بكميات ميثيل البروميدتم إصدار رخص استيراد مادة :  في غواتيماالميثيل البروميدمشروع تخفيض مادة  •

منظمة األمم  تم تعليق تنفيذ المشروع من قبل ؛تتجاوز الحد األقصى من استهالك هذه المادة المسموح به للحكومة
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ضمن رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس تتيماال ت؛ يتم التخطيط إلرسال بعثة إلى غواالمتحدة للتنمية الصناعية
 آما سيتم إصدار تقرير لالجتماع السابع 2005الصندوق ورئيس أمانة األوزون وذلك في تشرين الثاني من عام 

 .واألربعين
 .ميثيل البروميداقتراح تغيير فـي جـدول تخفيـض مادة :  في هندوراسميثيل البروميدمشروع تخفيض مادة  •
 .ال توجد قضايا:  في عدد من الدول األفريقيةميثيل البروميداعدة الفنية لمادة برنامج المس •
 .ال توجد قضايا: تقرير حالة حول صرف شرائح القطاع في المكسيك وفنزويال •
اقتراح تعديل الكلف والمعالم الرئيسية للمشروع في ضوء األدلة : ندي تايل فالهالوناتمادة لمصرف   إنشاءبرنامج •

 . الحالية والحوادث الشبيهة السابقةاإلرشادية
 : قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

 
دراسة التقرير حول المشاورات مع السلطات رفيعة المستوى في غواتيماال من قبل رئيس اللجنة التنفيذية  .1

 .يمها لحكومة غواتيماالورئيس الصندوق ورئيس أمانة األوزون والنصائح التي يمكن تقد
 
 بحسب الجدول الجديد XV/35 المقررطلب حكومة هندوراس لمراجعة المعالم الزمنية المتضمنة في دراسة  .2

 .المقترح من الحكومة
 
 في الدول ذات مستوى االستهالك ميثيل البروميدأخذ العلم بتقرير تقّدم تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لمادة  .3

، وتذآير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمتطلبات المتعلقة بتقديم تقرير آامل إلى المنخفض في أفريقيا
 . االجتماع الثامن واألربعين حول التقّدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ المشروع

 
 في تايالند في ضوء المعلومات الهالوناتدراسة طلب إعادة تخصيص تمويل ضمن برنامج إدارة مادة  .4

 .  سيتم تقديمها قبل االجتماع السابع واألربعيناإلضافية التي
 

 2006عّلق بالّرصد والتقييم لعام مشروع برنامج العمل المت ) د(
 

 تتضمن مسودة مشروع برنامج العمل المتعلق بالرصد والتقييم لعام :ExCom/Pro.OzL/UNEP/11/47الوثيقة 
، وتتضمن آذلك اقتراحًا لدراسات التقييم التي 2005لعام  والتي تلخص النتائج المحققة في تنفيذ برنامج العمل 2006

 .2003 والطريقة المنهجية العامة والميزانية المطلوبة لتنفيذ دراسات التقييم في عام 2006سيتم القيام بها في عام 
 

 : قضايا للمعالجة
 
 ؛2005نتائج برنامج عمل عام  •
 ؛2006دراسات التقييم المقترحة لعام  •
 والطريقة المنهجية؛ ونماذج التنفيذ  •
 .2006ميزانية برنامج عمل عام  •
 

باتخاذ قرار الموافقة على برنامج العمل المقترح لعام  قد ترغب اللجنة التنفيذية :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
أمريكي آما تمت اإلشارة إليها في الوثيقة دوالر  346.000 للمراقبة والتقييم بميزانية تبلغ 2006

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/11. 
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 مقترحات بمشروعات . 7
 

 تبّينها أثناء استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تّم   )أ(
 

 تقّدم إحصائيات حول ما تم تقديمه، وتثير القضايا المنبثقـة عـن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/12/47الوثيقة 
الملحـق (ع والنشاطات الموصى بحصولها علـى موافقـة شـاملة مراجعـة المشروع، آما تتضمن قائمة بكافة المشاري

 ).الثانيالملحق ( وقائمة بالمشاريع التي تحتاج إلى دراسة إفرادية )األول
 قضايا للمعالجة 

 
 . خط قاعدة قيمته صفرمساعدة البلدان التي قدمت تقارير ب •
 

 :  بما يلية قد ترغب اللجنة التنفيذي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 آوسيلة لتقديم  الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئةالمساعدة على االمتثال  برنامجدراسة احتمال تسمية .1

 واستهالك قيمتهما ي الجديرة والتي تتمتع بخط قاعد5إلى إحدى بلدان المادة  في القطاع المعني المساعدة
 .صفر

 
 لضمان أن TPMPنب تقديم المساعدة في تحضير وتنفيذ دراسة احتمال الطلب إلى الوآاالت ثنائية الجا .2

الموافق عليه، تقديم الدعم المطلوب بما ينسجم مع التمويل نشاطات المشروع تتضمن، وضمن مستوى 
 بخط قاعديفي البلد الذي يتمتع قوانين الصندوق وذلك فيما يتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة األوزون 

 .قط عندما يكون هناك خطر في ازدياد االستهالك في المستقبل ولكن فواستهالك قيمتهما صفر
 
 قد تكون متوفرة بما ينسجم مع القوانين والسياسات الحالية التي المساعدةأن دراسة احتمال الموافقة على  .3

بخط قاعدي قيمته صفر تمتع  التي ت5تنطبق على البلدان التي فيها خط قاعدي محدد، بالنسبة لبلدان المادة 
لصلة، شريطة أن يكون البلد قد أثبت وجود استهالك جاري من خالل واد المستنفذة لطبقة األوزون ذات اللم

، وأن يكون ذلك مدعومًا من قبل تقديم البيانات  في البلدتقارير قابلة للتحقق حول الظروف الحالية لالستهالك
 .قل إلى أمانة الصندوق لعامين متتالين على األ7المالئمة وفق المادة 

 
 .الموافقة على المشاريع الموصى بحصولها على موافقة شاملة .4
 

 التعاون الثنائي ) ب(
 

 مشروعًا ونشاطات مقّدمة للحصول على الموافق من 15 تتضمن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/13/47الوثيقة 
 المتحدة األمريكية ضمن  والوالياتقبل حكومة آندا وفرنسا وألمانيا واليابان والبرتغال وإسبانيا والسويد والنمسا

 العشرة المتبقية فسوف تتم دراستها في  المشاريعتعالج الوثيقة خمسة من هذه المشاريع، أما. التعاون الثنائي فيما بينها
 . يةمشاريع االستثمارال ،)و(7  البند،جدول األعمال

 
 :قضايا للمعالجة
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تعاون للدول الناطقة باللغة البرتغالية في المنطقة دراسة إفرادية للمشروع البرتغالي حول دعم االتصاالت وال •
 . األفريقية

 
 تقوم اللجنة التنفيذية بدراسة ما إذا آانت ترغب بالموافقة على مشروع التعاون  قد:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

 90.000 وإيست تايمور بكلفة تبلغ الثنائي للبرتغال لتقديم المساعدة لسياسة الدول الناطقة باللغة البرتغالية في أفريقيا
 . أمريكي والمقدمة إلى البرتغال دوالر11.700 أمريكي باإلضافة إلى آلف الدعم البالغة دوالر

 2005تعديالت على برامج العمل لعام   )ج(
 

 للبيئةبرنامج األمم المتحدة  )1(
 

رنامج األمم المتحدة للبيئة بما في  نشاطًا مقدمة من قبل ب50 تتضمن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/14/47الوثيقة 
 من هذه النشاطات على توصية بمنحها موافقة 20حصلت .  طلبًا لمشاريع جديدة أو مجددة للدعم المؤسساتي19ذلك 

 من هذه النشاطات المرافقة لخطط إدارة المبردات أو 17وهناك . )أ (7  البند،شاملة وتمت دراستها في جدول األعمال
. يةمشاريع االستثمارال حول )هـ (7  البند،والتي ستتم دراستها في جدول األعمالتدريجي الوطنية خطط التخفيض الل

 نشاطات 8هناك أيضًا خمسة اقتراحات لتجديد مشاريع الدعم المؤسساتي ستتم دراسة آل منها على حدة، إضافة إلى 
 . مقترحة أخرى

 
 :قضايا للمعالجة

 
  
 
فيجي لم تحقق امتثالها . يجي تمويًال لعامين للمرحلة الرابعة من مشروع الدعم المؤسساتي الخاص بهاتطلب ف •

تم تقديم مشروع إلى االجتماع الحالي لمساعدة .  التي ينص عليها البروتوآولميثيل البروميدبمعايير مراقبة مادة 
 فيجي في تحقيق امتثالها؛

 بلدان 9 حصل آال البلدين، باإلضافة إلى  وهكذا.م واحد للدعم المؤسساتي وتونغا تمويًال لعايزياطلبت ميكرون •
 إلتمام مشاريع التخفيض بلدان جزر المحيط الهاديأخرى في المنطقة، حتى اآلن على الدعم من قبل استراتيجية 

حاليًا يس هناك  ل،ؤسساتييعتبر آال البلدين جديرين بتمويل الدعم المبينما و. 2005التدريجي بحلول نهاية عام 
حول الدعم المؤسساتي واضحة أية تقارير أو خطط  2005 في نهاية العام PICوبعد إتمام تطبيق استراتيجية 

 ؛االستراتيجيةلكافة البلدان األحد عشر التي تغطيها 
مال  وقت آتابة جدول األعوحتى. تطلب ساموا تمويًال للمرحلة الثالثة من مشروع الدعم المؤسساتي الخاص بها •

 ؛ و2004 أو بيانات برنامج البلد الخاص بها للعام 7 المادة بحسبلم تتقدم ساموا بتقرير هذا، 
ون ببيانات يولقد تقدمت سيرال. ون تمويًال للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسساتي الخاص بهايتطلب سيرال •

 ولذلك فهي على األرجح لقاعدي المحدد لها الخاصة بها وهي تتجاوز الخط ا2004 للعام الهالوناتاستهالك مادة 
 . التي ينص عليها البروتوآولالهالوناتلم تمتثل لمعايير مراقبة مادة 

 
 
 
 وتنزانيا في الوقت الراهن بخط قاعدي واستهالك قيمتهما صفر سيشيلو ورواندا وصتتمتع آل من بورآينا فا •

 دوالر15.000مج األمم المتحدة للبيئة برامج مساعدة فنية قيمتها ويقترح برنا. ميثيل البروميدبالنسبة لمادة 
وبينما تمت مناقشة المستوى المحتمل من التمويل مع .  لمنع ازدياد االستهالك في المستقبلأمريكي لكل بلد

رفعه األمانة، إال أن تمويل المساعدة المقّدم إلى الدول التي تتمتع بخط قاعدي واستهالك قيمتهما صفر قد تم 
 ؛) أعاله)أ (7 جدول األعمال، البند(آونه قضية تتعلق بالسياسة 
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 الهالونات لمادة مصرف أمريكي للمساعدة الفنية إلنشاء  دوالر46.000طلب برنامج األمم المتحدة للبيئة مبلغ  •
طن في  ODP 2.4 فيها بقيمة الهالوناتفي آيرجستان والتي تقدمت للمرة األولى بتقرير حول استهالك مادة 

ولقد أثيرت قضايا مثل، من بين آثير غيرها، قواعد االستهالك، ومدى صلة النشاطات المقترحة، . 2004عام 
 أيضًا بتقديم ًاآان االقتراح مرتبط. الهالونات لمادة مصرف تأسيسودور برنامج األمم المتحدة للبيئة في 

 ؛))أ (7 البند ،جدول األعمال( قيمتهما صفر دول التي تتمتع بخط قاعدي واستهالكللسياسة آقضية المساعدة 
وحتى وقت .  في نيبالCTCيقترح برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج مساعدة فنية للتخفيض التدريجي لمادة  •

 تعلم فيها أن البلد لن 45/14 المقررآتابة جدول األعمال هذا، لم تقدم نيبال رسالة بحسب ما هو مطلوب في 
 ؛CTCية من الصندوق للتخفيض التدريجي لمادة يطلب مساعدة إضاف

 مليون دوالر أمريكي للتدريب وبناء القدرات في 1.8يقترح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروعًا بقيمة  •
ولم يندرج .  في أفريقياميثيل البروميدمدارس حقول المزارعين لتحقيق استدامة التخفيض التدريجي لمادة 

، وباألخذ بعين االعتبار موعد تقديمه وهو 2005 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام االقتراح ضمن خطة عمل
، فهو في وقت آتابة جدول األعمال هذا لم يكن بعد قد خضع للمراجعة الكاملة من قبل 2005 تشرين األول 21

 األمانة؛ و
  دوالر200.000 بكلفة تبلغ بيئةي الجمارك في برنامج األمم المتحدة للتم اقتراح تحديث دليل تدريب موظف •

أمريكي لتغطية المجاالت التي انبثقت في العامين الماضيين مثل التجارة غير المشروعة وأنظمة منح رخص 
القيام بدًال من ذلك وتساءلت األمانة ما إذا آانت هناك حاجة إلى مراجعة شاملة للدليل أو . التصدير/ االستيراد 

  .تحضير ملحق له بكلفة أقلب
 

 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 
 
 .دراسة احتمال الموافقة على السنة الثانية من المرحلة الرابعة من مشروع فيجي للدعم المؤسساتي .1
 
ي في ميكرونيسيا وتونغا، والطلب دراسة احتمال تأجيل الطلبات لعام واحد بالنسبة لتمويل الدعم المؤسسات .2

 بلدان جزر المحيط الهادىمن برنامج األمم المتحدة للبيئة تقديم التقارير ذات الصلة حول استراتيجية 
 وذلك إلى االجتماع بلدان جزر المحيط الهاديوطلبات تمويل الدعم المؤسساتي لجميع دول استراتيجية 

 .الثامن واألربعين
 
على العام األول من المرحلة الثالثة من طلب الدعم المؤسساتي لساموا إذا لم يتم تقديم دراسة الموافقة فقط  .3

 . بحلول موعد انعقاد االجتماع السابع واألربعين2004بيانات العام 
 
 .دراسة الموافقة فقط على العام األولى من المرحلة الثانية لمشروع الدعم المؤسساتي في سيراليون .4
 
  
 
 في بورآينا فاسو ورواندا ميثيل البروميدة اقتراحات تمويل مشاريع المساعدة الفنية المتعلقة بمادة دراس .1

 . أعاله) أ (7المثارة في جدول األعمال، البند تقييم اللجنة لقضية السياسة وسايشليس وتنزانيا على أساس 
 
ء تعليقات األمانة وقضية السياسة  في ضوالهالونات لمادة مصرفدراسة اقتراح مساعدة آيرجستان بتأسيس  .2

 .أعاله) أ (7المثارة في جدول األعمال، البند 
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 في نيبال شريطة أنه وبحلول موعد انعقاد CTCدراسة الموافقة على مشروع المساعدة الفنية المتعلقة بمادة  .3
علم فيها ُت 45/14  المقرراالجتماع السابع واألربعين، ستكون نيبال قد قدمت رسالة بحسب ما هو مطلوب في

 .CTCأنها لن تطلب أية مساعدات إضافية من الصندوق للتخفيض التدريجي لمادة 
 
 مليون دوالر أمريكي في ضوء خطة عمل برنامج 1.8دراسة اقتراح مشروع تدريب وبناء قدرات بقيمة  .4

قًا لوقت تحضير هذه ح وأية معلومات أخرى تقّدم إلى اللجنة التنفيذية ال2005األمم المتحدة للبيئة للعام 
 . الوثيقة

 
دراسة احتمال تمويل تحضير ملحق لدليل الجمارك الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة بكلفة أقل أو الموافقة  .5

 .على اقتراح إجراء مراجعة آاملة للدليل
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) 2(

 
 نشاطًا مقّدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بما في 12 تتضمن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/15/44الوثيقة 

عشرة من هذه االقتراحات لم تحصل على توصية بمنحها موافقة . ذلك خمسة طلبات لتجديد مشاريع الدعم المؤسساتي
مرآزية ستتم وهناك طلب واحد لتمويل الوحدة ال. أعاله) أ (7شاملة ولذلك تمت دراستها في جدول األعمال، البند 

 . ، وطلب آخر لتجديد الدعم المؤسساتي ستتم دراسته على حدة)هـ (7دراسته في جدول األعمال، البند 
 

 :قضايا للمعالجة
 
 ومن المحتمل أنها TCAإيران ال تزال تعتبر غير محققة لالمتثال فيما يتعلق بمادة : الدعم المؤسساتي إليران •

 في انتظار نتيجة دراسة األطراف لطلبها 2005 لعام CTCامج تخفيض مادة ستعتبر آذلك أيضًا فيما يتعلق ببرن
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حاليًا بنشاطات من ناحية أخرى، تقوم . لمراجعات الخط القاعدي لكل مادة

 .لتقديم الدعم لعملية التحقق من البيانات المطلوبة من قبل لجنة التنفيذ
 

 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي: اللجنة التنفيذيةالعمل المتوقع من
 
دراسة الموافقة على العام الثاني من المرحلة الخامسة من مشروع الدعم المؤسساتي إليران بدون اإلخالل بآلية . 1

 . عمل بروتوآول مونتريال المتعلقة بعدم االمتثال
 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) 3(
 

منظمة األمم المتحدة للتنمية  تتضمن ثالثة نشاطات مقّدمة من قبل :ExCom/Pro.OzL/UNEP/16/44قة الوثي
ولقد حصل اثنان من النشاطات على توصية . الصناعية بما في ذلك طلب واحد لتجديد مشروع الدعم المؤسساتي

 .)هـ(7عمال، البند زية ضمن جدول األبالمراجعة اإلفرادية، وستتم دراسة طلب تمويل الوحدة المرآ
 

 :قضايا للمعالجة
   
 للتخفيض التدريجي يمم المتحدة للتنمية الصناعية الموافقة على تمويل تحضير مشروع استثمارتطلب منظمة األ •

ولقد وافقت اللجنة التنفيذية .  في تصنيع أجهزة االستنشاق ذات الجرعات المقاسة في إيرانCFCالستهالك مادة 
 في إيران، وتنص هذه CFCحد واألربعين على اتفاقية لخطة وطنية للتخفيض التدريجي لمادة في اجتماعها الوا

لن ) أي إيران(االتفاقية أن إيران، بتوقيعها على االتفاقية وبتقديم اللجنة التنفيذية اللتزاماتها المالية، تقبل بأنها 
، CFC متعدد األطراف بشأن استهالك مواد تتمكن بعد من تقديم أي طلب لتلقي المزيد من التمويل من الصندوق

 و
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 أمريكي لعقد ورشة عمل للتدريب  دوالر40.000تطلب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تمويًال مقداره  •
مرفق  ولقد تلقت أرمينيا سابقًا المساعدة من.  في أرمينياميثيل البروميدورفع الوعي من أجل تجنب استخدام مادة 

 7ولقد أرسلت أرمينيا تقريرًا بحسب المادة . ميثيل البروميدوالتي لم تشمل مكونات متعلقة بمادة مي البيئة العال
، ولكن الخط القاعدي لديها 2004  طن في العامODP 1.02 فيها قد بلغ ميثيل البروميد مادة يفيد بأن استهالك

للدول قضية سياسة المساعدة آبط أيضًا باالقتراح يرت. قيمته صفر ومن المحتمل أن تكون في حالة عدم امتثال
 .) اعاله)أ (7جدول األعمال، البند (التي تتمتع بخط قاعدي واستهالك قيمتهما صفر 

 
 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

 
احتمال دعوة حكومة إيران  دراسة هو أمر غير جدير بالموافقة،بما أن تمويل التحضير للمشروع المقترح  .1

 تكون  أجهزة االستنشاق ذات الجرعات المقاسةلتحويلتتقدم في الوقت المالئمة بطلب تمويل الستراتيجية 
 . منسجمة مع االتفاقية التي تحكم الخطة الوطنية للتخفيض التدريجي في إيران

 
، دراسة احتمال مرفق البيئة العالمي منبالنظر إلى نشاطات التخفيض التدريجي التي تم تمويلها في السابق  .2

تمّكن حكومة أرمينيا من طلب المساعدة من الصندوق متعدد األطرف للتخفيض التدريجي الستهالك مادة 
وإذا آانت ستتمكن من ذلك، وشريطة أن تتمكن األمانة من تأآيد استالم الرسالة المطلوبة من . ميثيل البروميد

 أمريكي لمشروع المساعدة الفنية في ضوء دوالر 40.000 على طلب مبلغ الحكومة، دراسة احتمال الموافقة
 )أ (7جدول األعمال، البند (المساعدة آقضية سياسة للدول التي تتمتع بخط قاعدي واستهالك قيمتهما صفر 

 ).اعاله
 

  البنك الدولي )4(
 

الطلب األول لتمويل . ي تتضمن نشاطين مقدمين من البنك الدول:ExCom/Pro.OzL/UNEP/17/47الوثيقة 
، والثاني اقتراح لتجديد الدعم المؤسساتي ستتم )هـ (7الوحدة المرآزية ستتم دراسته ضمن جدول األعمال، البند 

 . دراسته على حدة
 

 :قضايا للمعالجة
 
ي في  من مشروع الدعم المؤسساتالسادسةتقّدم البنك الدولي بطلب للحصول على تمويل للعام الثاني من المرحلة  •

-CFCوآانت تشيلي قد أوضحت وضعها فيما يتعلق بحالة عدم االمتثال الواضحة حول استهالك مادة . تشيلي
 .2005 في عام ميثيل البروميد واتخذت إجراءات لتحقيق حالة االمتثال حول استهالك مادة 112

 
 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

 
 .من مشروع الدعم المؤسساتي في تشيليالموافقة على تمويل العام الثاني من المرحلة السادسة راسة د .1
 
 

 2006 ميزانية وبرنامج عمل اليونيب لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام  )د(
 

لبيئة  الخاص ببرنامج األمم المتحدة ل2005 تتضمن برنامج عمل عام :ExCom/Pro.OzL/UNEP/18/47الوثيقة 
بقيمة الذي يتألف من ميزانية مقترحة لبرنامج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 . أمريكي دوالر621,600والبالغة % 8 أمريكي باإلضافة إلى آلف الدعم بنسبة  دوالر7.770.000
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 قضايا للمعالجة 
 
مج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة يبدو أن العوامل الرئيسية في تقديم ميزانية برنا •

 : هي آما يلي2006للعام 
والتي تمثل ) بما في ذلك آلف الدعم( أمريكي  دوالر8.083.440بقيمة ميزانية مرآزية طلب  )أ (

لتشمل، من بين أمور أخرى، زيادة وضع أولويات التمويل وإعادة التخصيص بين عدد من البنود 
 بالمائة لموقع الفرع الرئيسي، ومساعدة بدوام آامل للمنسق اإلقليمي ألوروبا ووسط 85لى  إ75من 

 ؛الجنوبي-آسيا، وزيادة التمويل للتعاون الجنوبي
بما في ( أمريكي  دوالر353.160 بقيمة إجمالية تبلغ طلبات جديدة برنامج المساعدة على االمتثال )ب (

 ؛)ذلك آلف الدعم
  تاريخيًا للتضخم؛حدًاتمثل التي  بالمائة 4مرآزية زيادة بنسبة يقّدم طلب الميزانية ال •
 أمريكي باإلضافة إلى آلف الدعم لبرامج الوعي  دوالر207.000: تتضمن الطلبات الجديدة لبرامج الوعي •

  أمريكي باإلضافة دوالر200.000 مستوى ب2001اإلقليمية التي آانت تتلقى تمويًال سنويًا في السابق منذ العام 
 أمريكي لنشاطات الوعي العالمية المعتمدة  دوالر120.000إلى آلف الدعم من خالل تعديالت برنامج العمل؛ و 

 ؛2005ن لنشاطات الوعي العالمية في عام ـعلى التمويل الموافق عليه في االجتماع الخامس واألربعي
يل برنامج للوعي والمعلومات على يبدو أن القضية الرئيسية هي مستوى الميزاينة التي سيتم تحديدها آتمو •

 على أساس أن الزيادات المستقبلية آإضافة دائمة لميزانية برنامج المساعدة على االمتثالوذلك مستوى العالم 
وأن النشاطات اإلضافية للمعلومات والوعي لن تكون مطلوبة للتضخم المعينة % 4للميزانية ستبقى ضمن حدود 

 العمل؛ وبعد من خالل تعديالت برنامج 
 المقرر آما هو مطلوب بحسب 2004لم يرجع برنامج األمم المتحدة للبيئة حتى اآلن أي أموال فائضة من عام  •

 .2003 على الرغم من أنه قد تم إرجاع أموال من ميزانية عام )د (35/36
 

 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 أمريكي  دوالر7.770.000 الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال بقيمة دراسة احتمال .1

 : أمريكي بناًء على األسس التاليةدوالر  621.000باإلضافة إلى آلف الدعم بقيمة 
لن يطلب برنامج األمم المتحدة للبيئة في المستقبل أي تمويل منفصل من خالل تعديالت برنامج  )أ (

الوعي أو معلومات العامة، بما في ذلك برنامج الوعي اإلقليمي الذي تم تمويله في العمل لنشاطات 
  أمريكي سنويًا؛ دوالر200.000السابق بقيمة 

 %.4ستكون طلبات الزيادات المستقبلية في برنامج المساعدة على االمتثال محدودة بنسبة  )ب (
 بنودوضع أولويات التمويل بين تشجيع برنامج األمم المتحدة للبيئة على االستمرار في توسيع  )ج (

 .ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال بحيث تشمل األولويات المتغيرة
 
ومراقبة إرجاع األموال غير دراسة احتمال الطلب من األمانة إقامة صالت مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  .2

 .)د (35/36 المنفقة بحسب القرار
 

 البنك الدوليالليوئنديبي و اليونيدو و, 2006 لعام تكاليف الوحدات األساسّية  )ه(
 

 تتضمن المراجعة السنوية للنظام الحالي للكلفة اإلدارية والتي تأتي :ExCom/Pro.OzL/UNEP/19/47الوثيقة 
وبناًء على المعدالت األساسية المحددة في االجتماع السادس واألربعين لفترة األعوام ) د(41/94 للمقرراستجابة 

 ).46/35 المقرر (2008 و 2006ثة بين الثال
 

 :قضايا للمعالجة
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 .2006 والميزانية المقترحة للعام 2005ميزانية الكلفة اإلدارية للعام  •
 

 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بدراسة ما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
لمتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الوثيقة حول تكاليف الوحدة المرآزية لبرنامج األمم امالحظة  .1

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/19الصناعية والبنك الدولي آما تقّدمها الوثيقة 
 
 لكل من برنامج األمم 2006 مليون دوالر أمريكي لتمويل الوحدة المرآزية لعام 1.7الموافقة على مبلغ  .2

  مليون دوالر أمريكي للبنك الدولي1.5لصناعية، وعلى مبلغ المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية ا
 .46/35 المقرربحسب 

 
 المشروعات االستثمارية  ) و(

 
 تقرير األمانة عن الخبرات المكتسبة خالل التحضير  تتضمن :ExCom/Pro.OzL/UNEP/20/47الوثيقة 

 فيما 46/33مقرر اليات المصدق عليها في للمشروع وأي احتياج إلدخال تغييرات أو تعديالت في المعايير والمنهج
 تتضمن الوثيقة أيضًا التعليقات حول اقتراح برنامج األمم المتحدة للبيئة .يختص بالمشروعات التدليلية للمبردات

لمشروع حول نشاطات المعلومات والنشر والوعي على مستوى عالمي، والتوصيات بشأن اتخاذ إجراءات إضافية 
 .ألموالوتخصيص المزيد من ا

 
 المبردات المقدمة من قبل عرض تتضمن معلومات حول مشاريع :ExCom/Pro.OzL/UNEP/21/47الوثيقة 

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي
 

 : قضايا للمعالجة
 

مانة، قد ترغب اللجنة التنفيذية على أساس المعلومات الخاصة باقتراحات المشاريع والتقرير المقدم من األ •
 . المبرداتعرض نافذة التمويل لمشاريع االستفادة منبمناقشة آيفية االستمرار في 

 

  :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 

 . سيتم تحديده الحقًا .1
 

ة  قائمة بتسعة عشر مشروع ستتم دراسالثاني تتضمن  في الملحق :ExCom/Pro.OzL/UNEP/12/47الوثيقة 
حصلت آافة المشاريع االستثمارية األخرى، بما في ذلك النشاطات الجارية والجديدة، على . آل منها على حدة

تمت الموافقة على الكلف اإلضافية ). أ (7ة وتمت دراستها في جدول األعمال، البند توصيات بمنحها موافقات شامل
 . لجميع المشاريع ما عدا واحد منها

 
 : قضايا للمعالجة

يجب دراسة آل مشروع من المشاريع التسعة ): يوجد نسخة منه على الصفحة التالية (الثانيي جدول الملحق ف •
يمكن الحصول على وصف المشروع وتعليقات األمانة في وثيقة المشروع المعني . عشر على حدة لمنحه موافقة

.( 
 

 قائمة المشاريع التي ستتم دراستها بشكل إفرادي: 1الجدول 
 

 رقم الوثيقة الوآالة القطاع المشروع البلد
Production 
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 رقم الوثيقة الوآالة القطاع المشروع البلد
التخفيض التدريجي إلنتاج واستهالك  الصين

لعوامل المعالجة  CTCمادة 
واستعماالت أخرى غير محددة 

سنوي لعام البرنامج ال): المرحلة األولى(
2006 

  CTCمادة 
 استهالك / إنتاج 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25 البنك الدولي

خطة القطاع للتخفيض التدريجي إلنتاج  الصين
البرنامج السنوي لعام : CFCمادة 
2006 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25 البنك الدولي CFCإنتاج مادة 

خطة القطاع للتخفيض التدريجي إلنتاج  المكسيك
 CFC-12 ومادة CFC-11ادة م
 )الشريحة الرابعة(

منظمة األمم المتحدة  CFCإنتاج مادة 
 للتنمية الصناعية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/36 

 ميثيل البروميدمادة 
التخفيض التدريجي اإلجمالي لمادة  إيران

 في تبخير التربة في ميثيل البروميد
بذور الزيتون، وأشجار الفواآه 

 اعية وغيرهاوالمشاتل الزر

 مادة 
 ميثيل البروميد

منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/30 

ميثيل التخفيض التدريجي القطاعي لمادة  لبنان 
 في الخضار واألزهار وإنتاج البروميد

 )الشريحة الخامسة(التبغ 

 مادة 
 ميثيل البروميد

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/32 

 ميثيل البروميدالتخفيض التدريجي لمادة  ليبيا 
الطماطم والخيار والفلفل : في البستنة
 .وغيرها

 مادة 
 ميثيل البروميد

منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/33 

 ميثيل البروميدالتخفيض التدريجي لمادة  سورية
 )شريحة الثالثةال(في تبخير البذور 

 مادة 
 ميثيل البروميد

منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/44 

 ميثيل البروميدالتخفيض التدريجي لمادة  ترآيا
في محاصيل الطماطم والخيار والقرنفل 

 )الشريحة الثالثة والرابعة(المحمية 

 مادة 
 ميثيل البروميد

منظمة األمم المتحدة 
 تنمية الصناعيةلل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/46 

 ميثيل البروميدالتخفيض اإلجمالي لمادة  زيمبابوي 
 )الشريحة األولى(المستخدمة في التبغ 

 مادة 
 ميثيل البروميد

منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/47 

 التبريد 
 CFCخطة التخفيض التدريجي لمادة  الصين 

 في قطاع خدمة التبريد 
 الشريحة الثانية

اليابان، برنامج األمم  تبريد
المتحدة للبيئة، منظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25 

الخطة الوطنية لتخفيض استهالك مادة  الهند 
CFC والتي ترآز على قطاع خدمة 
 2006برنامج عمل عام : التبريد

ج األمم المتحدة برنام تبريد
برنامج األمم ، اإلنمائي

المتحدة للبيئة، منظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

، ألمانيا، الصناعية
 النمسا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/29 

خطة التخفيض التدريجي الكلي لمواد  ترآيا
CFC : 2006برنامج عمل عام 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/46 البنك الدولي تبريد

  جةعوامل المعال
عامل  آCTCالتخفيض التدريجي لمادة  آولومبيا

الحد من ثالث آلوريد في معالجة 
النتروجين خالل إنتاج الكلور في 

 مؤسسة بروديسال

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/26 البنك الدولي عامل معالجة 

 خطة التخفيض التدريجي 
 خطة التخفيض تنفيذ الخطة الوطنية للتخفيض التدريجي أفغانستان

 التدريجي
ألمانيا، برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/22 

الخطة الوطنية للتخفيض التدريجي لمادة  األرجنتين 
CFC : 2006برنامج عمل عام 

خطة التخفيض 
 التدريجي

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية، البنك 

 الدولي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/23 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/31برنامج األمم المتحدة خطة التخفيض  الخطة الوطنية للتخفيض التدريجيآوريا 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/1/Add.1 
 

 17

 رقم الوثيقة الوآالة القطاع المشروع البلد
منظمة األمم  للبيئة، التدريجي ية الشمال

المتحدة للتنمية 
 الصناعية

الخطة النهائية إلدارة التخفيض  فيجي 
 التدريجي

 

خطة التخفيض 
 التدريجي

برنامج األمم المتحدة 
مم ، برنامج األاإلنمائي

 المتحدة للبيئة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/27 

سانت 
فنسنت 

 وغرينادين

الخطة النهائية إلدارة التخفيض 
 CFCالتدريجي لمواد 

خطة التخفيض 
 التدريجي

برنامج األمم المتحدة 
، برنامج األمم اإلنمائي

 المتحدة للبيئة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/42 

 الخطة الوطنية للتخفيض التدريجي تونس 
 للمواد المستنفذة لطبقة األوزون

خطة التخفيض 
 التدريجي

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/45 البنك الدولي 

 
 قد ترغب اللجنة التنفيذية بدراسة احتمال الموافقة على آل من المشاريع التسعة :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

وع والتي تتضمن تعليقات  وثيقة اقتراح آل مشرالمعلومات المقدمة في: عشر المذآورة في الجدول على أساس
، وأي معلومات إضافية مقدمة في االجتماع من قبل 41/80 المقرراألمانة، وأية وثائق إضافية يتم توزيعها بحسب 

 .األمانة أو أي وآالة منفذة معنية
 
  البرامج القطرية  .8
 

 تتضمن على :ExCom/Pro.OzL/UNEP/49/47 والوثيقة ExCom/Pro.OzL/UNEP/48/47الوثيقة 
 . التوالي برنامج البلد الخاص بأفغانستان وتحديث برنامج البلد الخاص بتونس

 
 . ال يوجد:قضايا للمعالجة

 
 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

 
 الخاص بتونس، مع مالحظة أنالموافقة على برنامج البلد الخاص بأفغانستان وتحديث برنامج البلد  .1

 يعني بالضرورة الموافقة على المشاريع المحددة ضمن وثائق برامج البلد أو  الموافقات الإعطاء
 .مستويات التمويل الخاصة بها

 
الطلب إلى حكومة أفغانستان وتونس تقديم تقارير إلى اللجنة التنفيذية حول التقّدم المحرز في تنفيذ  .2

 .2006 أيار 1 مع مالحظة أنه يجب تقديم التقرير األول إلى األمانة في موعد أقصاه برنامج البلد سنويًا
 
 حسابات الصندوق متعدد األطراف  . 9
 

 2004الحسابات النهائية لعام  ) أ(
 

تتألف .  للصندوق2004 تقدم معلومات عن الحسابات النهائية لعام :ExCom/Pro.OzL/UNEP/50/47الوثيقة 
 للصندوق آما هي مسجلة في نظام 2004 المرفقة بهذه الوثيقة بالحسابات النهائية لعام 1.7إلى  1.1  منولاالجد

 وهي بانتظار توقيع رسالة اإلدارة من قبل مجلس مدققي 2004ولقد تم تدقيق حسابات . برنامج األمم المتحدة للبيئة
ية مالحظات وتغييرات مادية الحقة في الحسابات أإلى انتباه اللجنة التنفيذية خزانة وسيلفت أمين ال. األمم المتحدة

 . النهائية، في حال وجودها
 

 .2004 قد ترغب اللجنة التنفيذية باالطالع مع التقدير على الحسابات النهائية لعام :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
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 2004 و 2003تسوية حسابات  ) ب(
 

 بحسب 2004 و 2003القضايا الخاصة بحسابات عامي تعالج  :ExCom/Pro.OzL/UNEP/51/47 ةقيالوث
 ).د (38/9 المقرر

 
 .  سيتم تحديدها الحقًا:قضايا للمعالجة

 
 2008 والمقترحة لعام 2007 و 2006الميزانيات المنّقحة ألمانة الصندوق لعامي  . 10

 
 والمقترحة لعام 7200 و 2006حة لعامي  تقدم الميزانيات المنّق:ExCom/Pro.OzL/UNEP/52/47يقة الوث

 للموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين 2006 ميزانية عام تنقيحوسيتم تقديم . 2008
تقّدم هذه الوثيقة أيضًا زيادة . تقديم آلف التشغيل الخاصة باألمانة على نفس مستوى السنوات الماضيةمن أجل 
 وآلفة G5 إلى G4من واحدة لتغطية تطوير الكلفة الدنيا لوظيفة خدمة عامة يكي  أمر دوالر73.300مقدارها 
 لتلبية الواجبات التي تصبح أآثر تعقيدًا والمتطلبات P2 مستوى منلتكنولوجيا المعلومات العليا الجديدة الوظيفة 

 لتعكس الكلفة اإلضافية 2007ام ميزانية عآما تم تنقيح . مان الشبكات في األمانةالمتزايدة في تكنولوجيا المعلومات وأ
الناتجة عن تطوير وظيفة الخدمة العامة وتأسيس وظيفة تكنولوجيا المعلومات الجديدة المقترحة في ميزانية عام 

 لتمّكن من مد عقود عمل هذا الكادر على 2008 فتعكس تكاليف الكادر العامل لعام 2008أما ميزانية عام . 2006
مقابل مستوى % 5 باستخدام معدل تضخم معياري 2007تب المقترحة في ميزانية عام أساس مستوى مكونات الروا

 .2007آلفة الكادر العامل في ميزانية عام 
 

 قضايا للمعالجة 
 
 . وتطوير وظيفة الخدمة العامةP2تأسيس وظيفة من مستوى  •
 

  :العمل المطلوب من اللجنة التنفيذية
 
 : مدعوة للموافقة علىاللجنة التنفيذية .1

 
 ألمانة الصندوق والبالغة 2006حة لعام  أمريكي في الميزانية المنّق دوالر1.023.680مبلغ  )أ (

 والذي تمت الموافقة عليها 2006 أمريكي لتغطية مكون الرواتب في العام  دوالر3.572.455
، 2006مسبقًا في االجتماع الرابع واألربعين للجنة التنفيذية والكلف التشغيلية لألمانة في العام 

 ؛P2 مع إنشاء وظيفة من مستوى G5 إلى G4باإلضافة إلى تطوير وظيفة الخدمة العام من 
 

 والبالغة 2007 أمريكي في مكون الرواتب في الميزانية المنقحة لعام  دوالر102.589مبلغ  )ب (
نتيجة تطوير وظيفة الخدمة العامة % 3.69 أمريكي بما في ذلك زيادة بقيمة  دوالر2.778.803

 ؛P2ء وظيفة إضافية من مستوى وإنشا
 

 .  أمريكي دوالر2.898.976 البالغة 2008مكون الرواتب المقترح في ميزانية عام  )ج (
 

النتائج التمهيدية لتحليل يتعّلق بخطوة وسياسات عامة ممكنة، مطلوبة لمساعدة االمتثال بكافة متطّلبات  . 11
 مشروعات التعزيز المؤّسسي التي جرى التفكير إزالة المواد المستنفدة لألوزون ، بما في ذلك مراجعة

 )45/55متابعة للمقّرر  (35/57ر فيها وفقًا للمقّر
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 تتضمن تحليًال تمهيديًا للعمل اإلضافي الممكن والسياسات المطلوبة :ExCom/Pro.OzL/UNEP/53/47الوثيقة 
لمستنفذة لطبقة األوزون في ضوء القضايا لمساعدة على تحقيق االمتثال لكافة متطلبات التخفيض التدريجي للمواد ال

تتضمن الوثيقة ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/47(الصادرة عن حكومة الصين المثارة في الوثيقة الملحقة 
 حول اشآذلك مراجعة لمشاريع الدعم المؤسساتي الموافق عليها وغيرها من نشاطات بناء القدرات، باإلضافة إلى نق

 . سساتيإدارة مشاريع الدعم المؤ
 

 : قضايا للمعالجة
 
مدى مالءمة النشاطات الحالية للدعم المؤسساتي وبناء القدرات الممولة من الصندوق متعدد األطراف لدعم  •

 ؛2010التخفيض التدريجي واالمتثال مع معايير المراقبة التي ينص عليها بروتوآول مونتريال لغاية عام 
 ؛ و 2010 الحاجة الممكنة للدعم المؤسساتي بعد عام •
 . فرص القيام بمشاريع إدارة دعم مؤسساتي أآثر فعالية وآفاءة •
 

 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 : دراسة احتمال ما يلي .1

 
المحددة لفترة االمتثال لتقديم المزيد من الدعم المؤسساتي مالحظة أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات  )أ (

 مون وإعادة ترآيز عمل اللجنة التنفيذية على تسهيل االمتثال؛ والمض
 

 فيما 5االتفاق على أن المعايير التي تم اتخاذها تشكل االستجابة المالئمة لتلبية حاجات بلدان المادة  )ب (
 .2010 آانون الثاني من عام 1يتعلق بالتزامات امتثالها وفق بروتوآول مونتريال لغاية 

 
 : يليدراسة احتمال ما  .2

 
 لتلبية التزامات امتثالها بعد العام 5مالحظة أن األعمال المتوقعة المطلوبة من قبل بلدان المادة  )أ (

 ؛2010لى أن يستمر إلى ما بعد عام  قد يحتاج إIS تقّدم إشارة على أن دعم التمويل لـ 2010
 

نة لدعم ترتيبات ومستويات التمويل الممك من 2007لتحقق في نهاية عام ل اتخاذ قرار  )ب (
 ؛ و1020 بعد عام التعزيز المؤسسي

 
اتخاذ قرار باستكشاف مدى وطبيعة اإلجراءات اإلضافية التي قد يتم أخذها بعين االعتبار  )ج (

أو النشاطات /ستبيانات واإلجراءات اإلدارية وللقيام باالللتمويل المقدم من اللجنة التنفيذية 
 في ضوء النتائج التي توصلت HCFC للتخفيض التدريجي لمادة التحضيرية األخرى

 . إليها دراسة سياسة الصين
 

 )46/8متابعة للمقّرر (خيارات جديدة لرصد وتقييم تقدُّم الوآاالت بالنسبة لالتفاقيات المتعّددة السنوات  . 12
 

وتعالج . 46/8 للمقرر تتضمن ورقة النقاش التي تم تحضيرها تلبية :ExCom/Pro.Ozl/UNEP/54/47الوثيقة 
لشرائح السنوية وتعريف التخفيض ا إنجاز مواعيدوثيقة النظام الحالي لمراقبة االتفاقيات متعددة السنوات، ومسألة ال

 . التدريجي للشرائح، آما أنها تختم بخيارات وتوصيات
 

 : قضايا للمعالجة
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 مواعيد اإلنجاز للشرائح السنوية واألرصدة والتأخيرات؛ •
 التفاقات متعددة السنوات؛تعريف تخفيض الشرائح السنوية ل •
 خيارات تحسين دقة إصدار تقارير التقدم حول االتفاقيات متعددة السنوات؛ و •
 . مراقبة التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية •
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
لوآاالت فيما يتعلق باالتفاقيات متعددة السنوات آما مالحظة التقرير حول خيارات مراقبة وتقييم تقدم ا .1

 .UNEP/OzO.Pro/ExCom/47/54تضمنتها الوثيقة 
 

 لتحسين دقة تقّدم إصدار التقارير حول االتفاقيات متعددة 35 و 34تبني الخيارات المذآورة آنفًا في الفقرة  .2
 .السنوات

 
سب المستويات الحقيقية والفعلية لالستهالك الطلب إلى الوآاالت المنفذة تسجيل التخفيض التدريجي بح .3

المحققة في الشرائح السنوية لالتفاقيات متعددة السنوات، مع مالحظة أنه وفي بعض الحاالت قد يحتاج 
سق لتعريف التخفيض التدريجي التخفيض التدريجي إلى المزيد من الشرح وأنه قد يكون هناك استخدام مّت

 . المخطط والفعلي
 
التأخيرات في تقديم الشرائح "بوجوب إدراج البند في جدول العمل الفرعي المنفصل حول اتخاذ قرار  .4

 .في االجتماعات المستقبلية" السنوية
الطلب إلى الوآاالت المنفذة إعالم الدول بالحاجة إلى تجاوز التخفيض التدريجي المشار إليه في اتفاقية يكون  .5

ص عليها بروتوآول مونتريال باإلضافة إلى الحاالت التي ينتج فيها من الضروري تلبية االلتزامات التي ين
 . فيها عن بيانات االستهالك أو اإلنتاج الفعلي تغيرات في التخفيض التدريجي المشار إليه في االتفاقيات

 
 )46/14متابعة للمقّرر (مؤشرات األداء النوعية   .13

 
حول موضوع ) آندا واليابان(ن أعضاء اللجنة التنفيذية  تقّدم تعليقات م:ExCom/Pro.Ozl/UNEP/55/47الوثيقة 

المؤشرات الكمية، وتعيد تقديم الوثيقة حول مؤشرات األداء النوعية وجدوى ومرغوبية التوسع بمؤشرات األداء 
 .46/14 للمقررمتابعة آ )UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/17(الحالية إلى الوآاالت ثنائية الجانب 

 
 :قضايا للمعالجة

 
 رات أداء آمية منّقحة؛ ومؤش •
 . التوسع بمؤشرات األداء الحالية إلى الوآاالت ثنائية الجانب •
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 
 . حول مؤشرات األداءUNEP/OzL.Pro/ExCom/47/55أخذ العلم بالوثيقة  .1

 
للتنفيذ في سياق تقييم ] آما تم اقتراحها من قبل حكومة آندا[اء الكمية التقييم المنقح لمؤشرات األددراسة تبني  .2

 :  آما يلي2005أداء الوآاالت ثنائية الجانب ومتعددة األطراف في العام 
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 اإلجمالي الفرعي التقييم البند نوع المؤشر
  15 الشرائح متعددة السنوات الموافقة على  موافقة
  10 النشاطات/ ت اإلفرادية المشروعاالموافقة على  موافقة

   25 
  20 النشاطات الرئيسية إنجاز  تنفيذ
المشروعات اإلفرادية للتخفيض التدريجي للمواد  تنفيذ

 المستنفذة لطبقة األوزون
15  

  10 إنجاز المشروع  تنفيذ
  10 التنظيم / إنجاز المساعدة من حيث السياسة  تنفيذ

   55 
  10  الشؤون المالية إنجازالسرعة في إداري
  5 تقديم تقارير إنجاز المشروع في حينها إداري
  5 تقديم تقارير التقّدم في حينها إداري

   20 
 
 

المقترحة من قبل [تحديد مؤشرات األداء الكمية المستهدفة بالوآاالت المنفذة ثنائية الجانب إلزام عدم دراسة  .3
 .]حكومة اليابان

يزانّية والمنهجيات المقترحة من أجل دراسة نظرية تتعّلق بجمع المواد المستنفدة شروط التكليف والم  .14
متابعة (لألوزون غير المرغوب فيها واستردادها وإعادة تدويرها واستخالصها ونقلها وتدميرها 

 )46/36  للمقّرر
 

تتضمن الشروط وهي . 46/36 المقرر تقّدم ورقة المناقشة بحسب :ExCom/Pro.OzL/UNEP/56/47الوثيقة 
 المواد المستنفذة لطبقة األوزون وإتالفوإعادة طلب ونقل الفنية المحتملة لدراسة حول جمع واسترجاع وإعادة تدوير 

 . وتقترح اجتماعًا للخبراء إلجراء المزيد من التنقيح على الشروط الفنية
 

 :قضايا للمعالجة
 
 الهدف من الدراسة؛ •
 الحاجة إلى اجتماع الخبراء؛ و •
 .شروط الفنية المقترحة والنماذج والميزانيةال •
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية بالطلب من أمانة الصندوق متعدد األطراف الشروع في :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 المواد المستنفذة لطبقة األوزون وإتالفاسترجاع وإعادة تدوير وإعادة طلب ونقل تنظيم اجتماع الخبراء حول 

 أولى، وتحديد مجال الدراسة حول هذه القضية على أساس العملية المحددة في الوثيقة آخطوة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/56. 

 
 تقرير عن توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاّصة بأمين الخزانة  .15

 
الذي يطلب من ) 2)(و (45/59 للمقرر ُتقدم من قبل األمانة آمتابعة :ExCom/Pro.OzL/UNEP/57/47الوثيقة 

تقديم تقرير حول التقّدم في توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاصة بأمين الخزانة سنويًا حتى  "نةاأمين الخز
 اآللية المالية في الملحق حول  التي أجريت الدراسةعن من المجموعة الفرعية 23والتوصية " تصبح موثقة بأآملها

XVIIعن لب من أمين الخزانة تقديم تقريرجتماع الخامس واألربعين للجنة التنفيذية الذي يط للتقرير الصادر عن اال 
. بأمين الخزانة إلى االجتماع السادس واألربعينالتقدم النهائي في توثيق اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاصة 
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 إلى الدول األطراف ما أن يتم توثيق تقدم تقريرًا" من اللجنة التنفيذية أن 23باإلضافة إلى ذلك، تطلب التوصية 
هذه الوثيقة هي تحديث للوثيقة ". اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاصة بأمين الخزانة

UNEP/OzL.Pro/46/Inf.2  اإلجراءات والممارسات الداخلية الخاصة ، وهي تظهر التقّدم النهائي في توثيق
 . ألمين الخزانة في تزويد اللجنة بتقارير منتظمة ودوريةآونها تتصل بالمسؤوليات الكلية بأمين الخزانة 

 
  :قضايا للمعالجة

 ال يوجد
 

اإلجراءات  اللجنة التنفيذية مدعوة إلى مالحظة أن تقرير التقّدم النهائي حول يق :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/57والممارسات الداخلية الخاصة بأمين الخزانة متضمن في الوثيقة 

 
 )46/41متابعة للمقّرر ( مشروع آتّيب أولي للجنة التنفيذية  .16

 
الكتيب األولي للجنة التنفيذية الموضوع من قبل األمانة  تقّدم مسودة :omCxE/roP.LzO/UNEP/58/47الوثيقة 

 . 46/41 للمقررتلبية 
  :قضايا للمعالجة

 .ال يوجد
 

 :  قد ترغب اللجنة التنفيذية بما يلي:تنفيذيةالعمل المتوقع من اللجنة ال
 
 .UNEP/O مالحظة أن الكتيب األولي للجنة التنفيذية متضمن في الوثيقة .1
 
الطلب إلى األمانة إنهاء الكتيب األولي للجنة التنفيذية آما تضمنته الوثيقة  .2

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/47/58ماع السابع  على أساس التعليقات واالقتراحات الصادرة عن االجت
 .2006واألربعين، وتوزيع الكتيب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية قبل االجتماع األول للعام 

 
 تقرير الفريق الفرعي التابع للجنة التنفيذية عن قطاع اإلنتاج . 17

 
 : ستتم دراسة ثالثة مشاريع من قبل المجموعة الفرعية لقطاع اإلنتاج، وهي

 
) الثانيةالمرحلة  (لمواد المستنفذة لطبقة األوزونتطبيقات عامل المعالجة لدريجي لالخطة القطاعية للتخفيض الت •

 ؛ في الصينCTCواإلنتاج المرافق لمادة 
 ، و)الشريحة األولى( في الصين ميثيل البروميدالخطة القطاعية لقطاع إنتاج مادة  •
 .نياالخطة القطاعية لقطاع إنتاج المواد المستنفذة لطبقة األوزون في روما •
 

 . سيتم تقديم التقرير إلى اللجنة التنفيذية بعد أن تجتمع المجموعة الفرعية خالل االجتماع السابع واألربعين
 

 ذية لالجتماع السابع عشر لألطرافتقرير اللجنة التنفي. 18
 

ه وتعتمد هذ.  تقّدم مسودة تقرير لالجتماع السابع عشر لألطراف:ExCom/Pro.OzL/UNEP/60/47الوثيقة 
 . الوثيقة على االجتماعات الرابع واألربعين والخامس واألربعين والسادس واألربعين للجنة التنفيذية
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  بما أن مدة تقديم التقرير تتضمن أيضًا االجتماع السابع واألربعين، يجب أن يتم تحديث التقرير فور:قضايا للمعالجة
 .ذية تقرير االجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيإنهاء

 
 بعد دراسة مسودة التقرير، قد ترغب اللجنة التنفيذية بتفويض األمانة بإنهاء التقرير :العمل المتوقع من اللجنة التنفيذية

في ضوء المناقشات التي جرت والقرارات التي اتخذت في االجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية، باإلضافة إلى 
 .ند من قبل أعضاء اللجنة التنفيذيةأية تعليقات صادرة حول هذا الب

 
 

----- 


