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جدول األعمال المؤقت المشروح
 
 
 افتتاح االجتماع .1
 

 .مالحظات افتتاحية يدلي بها رئيس اللجنة التنفيذية
 
 شؤون تنظيمية .2
 
 إقرار جدول األعمال )أ( 
 

 تحتوي على جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثاني والخمسين:ExCom/Pro/OzL/UNEP/1/52الوثيقة
 .التنفيذيةللجنة

 
قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 .UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/1/Add.1األعمال المؤقت كما ورد في الوثيقة

 
 تنظيم األعمال ) ب(

 
 .سيقترح الرئيس تنظيم األعمال على الجلسة العامة
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  األمانةأنشطة .3
 

تعرض تقريراً عن أنشطة األمانة منذ االجتماع الحادي والخمسين:UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/2الوثيقة
وتتضمن الوثيقة معلومات عن أنشطة المتابعة التي نفّذتها األمانة بالنسبة لنتائج االجتماع الحادي.للجنة التنفيذية

 وقام بهاالمديرةمسين، وكذلك معلومات عن المهام التي قامت بهاوالخمسين ، والتحضيرات لالجتماع الثاني والخ
 .موظّفو األمانة خالل هذه الفترة

 
 .غير واردة :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 . قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علماً بالتقرير:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 
 حالة المساهمات والمصروفات.4
 

حزيران/ يونيو22 معلومات عن حالة الصندوق بتاريخ تقدم:ExCom/Pro/OzL/NEPU/3/52الوثيقة
 دوالراً أمريكياً بعد األخذ76.100.160في ذاك التاريخ كان رصيد الصندوق.، كما دونها أمين الخزانة2007

دي والخمسين، وبما في ذلكفي الحسبان كافة األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية، لغاية االجتماع الحا
  ليبرزقووقد عمد أمين الخزانة على تحديث رصيد الصند.المبالغ المواق عليها في االجتماع الحادي والخمسين

 37.734.395 دوالراً أمريكياً نقداً، و38.365.765المساهمات الجديدة التي قدمها األطراف، ويتضمن مبلغ
 دوالراً أمريكياً ألذونات الصرف، هنالك37.734.395ومن أصل مبلغ.صرف دوالراً أمريكياً بشكل أذونات

،2008 تقبض عام دوالراً أمريكيا9.846.498ً دوالراً أمريكياً مستحقّة للقبض قبل نهاية السنة، و10.405.356
 .حدد دوالراً أمريكياً من دون تاريخ م9.342.968، ويبقى مبلغ2009 دوالراً أمريكياً عام7.139.573و
 

 غير واردة :مسائل تُطرح للمعالجة
 

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

أن تحيط علماً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، كما ورد في الوثيقة ) أ(
UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/3م معلومات عن أذونات الصرف؛ و الذي يقد

 
 األطراف في أقرب وقتساهماتها كاملة للصندوق المتعددأن تحثّ جميع األطراف على سداد م ) ب(

.ممكن
 
 حالة الموارد والتخطيط .5
 
 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد )أ( 
 

 تتضمن تقديمات الوكاالت المنفذة عن األنشطة المتممة مع أرصدة:ExCom/Pro/OzL/UNEP/4/52الوثيقة
 .وإعادة األموال من المشاريع الملغاةمتبقية،
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  للمعالجةحمسائل تُطر
 
  من أجل أرصدة غير ملتزم بها؛)يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئةحتفظ بهاي الكبيرة التيألرصدةا•

 
 تسويات للمساهمات الثنائية لكندا وألمانيا واليابان؛•

 
، والموافقة)يوئنديبي( األمم المتحدة اإلنمائي إلى برنامج يونيبتحويل مشروع التعزيز المؤسسي من•

 يوئنديبي؛ ول  الوكالةعلى أتعاب
 

 .الموارد المتوافرة للحصول على موافقة في االجتماع الثاني والخمسين•
 

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

موارد المتضمن في الوثيقةأن تحيط علماً بالتقرير عن األرصدة وتوافر ال ) أ(
UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/4؛

 
أن تحيط علماً بصافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الثاني ) ب(

ويشمل ذلك. دوالرات أمريكية من واقع أرصدة مشروعات1.525.904والخمسين والذي يبلغ
 دوالراً أمريكياً من يونيب،215.766بي، و دوالراً أمريكياً من يوئندي531.442إعادة

 716.632 و)يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية دوالراً أمريكياً من62.064و
دوالراً أمريكياً من البنك الدولي؛

أن تحيط علماً بالمستوى الصافي لتكاليف المساندة التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع ) ج(
 دوالراً أمريكياً من واقع أرصدة تكاليف دعم180.986لخمسين والتي تبلغالثاني وا

 دوالرا27.199ً دوالراً أمريكياً من يوئنديبي،  و60.419ويشمل ذلك إعادة.المشروعات
 دوالر أمريكي من البنك88.501 دوالراً أمريكياً من يونيدو، و4.867أمريكياً من يونيب، و

الدولي؛
 
 دوالراً أمريكيا14.129.095ًبأن الوكاالت المنفذة كان لديها أرصدة مجموعها تحيط علماًأن ) د(

ويتضمن هذا.مع استبعاد تكاليف المساندة من مشروعات مضى على إتمامها أكثر من سنتين
 دوالرا862.627ً دوالرات أمريكية زائد تكاليف المساندة من يوئنديبي، و161.406المبلغ

 دوالراً أمريكياً زائد تكاليف المساندة من678.677 المساندة من يونيب، وأمريكياً زائد تكاليف
 دوالراً أمريكياً زائد تكاليف المساندة من البنك الدولي؛12.426.385يونيدو، و

 
 دوالراً أمريكياً بشكل أرصدة غير ملتزم1.680.292اد حّل لمبلغ الـجأن تحثّ يونيب على إي )ه(

 ها إلى االجتماع الثالث والخمسين؛بها، وأن تبلغ عن حلّ
 
 الثنائية كنتيجةكندا دوالراً أمريكياً يجب أن يحسم من مساهمات750حيط علماً بأن مبلغتأن ) و(

ألموال تجري إعادتها من إعداد المشروعات في خطة إدارة اإلزالة النهائية في بوركينا فاصو
)BKF/PHA/47/PRP/19(؛
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 دوالراً أمريكياً يجب أن يحسم من مساهمات ألمانيا الثنائية3.686أن تحيط علماً بأن مبلغ ) ز(
:كنتيجة ألموال تجري إعادتها من المشروعات التالية، على النحو المبين

 
تكاليف المشروع عنوان المشروع الرمز

 المعادة
 )دوالر أمريكي(

تكاليف مساندة
 جانبية

 )دوالر أمريكي(
IND/FOA/36/INV/350إلى11-كلورو فلورو كربونتحويل من 

 Precisionتكنولوجيا معتمدة على الماء في
Engineering Tools and Components

263

IND/FOA/36/INV/351إلى11-تحويل من كلورو فلورو كربون 
تكنولوجيا معتمدة على الماء في

Pramukh Poly-Products 

91

MAR/REF/28/TAS/12كلورولدوير وطنيبرنامج استرداد وإعادة ت
يا تكنولوجعن وتدليل12-فلورو كربون

 اريإعادة التهيئة في التبريد التج

3,6470

3,6824  المجموع
 
 دوالراً أمريكياً يجب أن يحسم من مساهمات اليابان الثنائية6.216أن تحيط علماً بأن مبلغ ) ح(

 :كنتيجة ألموال تجري إعادتها من المشروعات المبينة أدناه
 

تكاليف المشروع عنوان المشروع الرمز
 المعادة

 )دوالر أمريكي(

تكاليف مساندة
 جانبية

 )دوالر أمريكي(
CPR/REF/31/TAS/3591,376179استراتيجية لخدمات التبريد في الصين
IDS/FOA/37/INV/145ل إلى با11-إزالة كلورو فلورو كربونلتحو

ع في صن141b-هيدرو كلورو فلورو كربون
 ألغراض عازلةالجاسئةرغوة بوليوريتان

  .Aneka Citra Refrigeratama Coفي

37749

IDS/FOA/37/INV/146لبا 11-إزالة كلورو فلورو كربونإلىلتحو  
 في صنع141b-هيدرو كلورو فلورو كربون

غراض عازلة الجاسئة ألرغوة بوليوريتان
 .Bina Teknik Coفي

54170

NIR/FOA/32/INV/73في صنع11-إزالة كلورو فلورو كربون 
 المرنة فياأللواحلصنعالرغوة

Eastern Wrought Iron Limitedل بالتحو
 .إلى كلوريد الميثيلين

3,207417

5,501715  المجموع
 دوالراً أمريكيا من يونيب إلى يوئنديبي من أجل مشروع60.667أن تحيط علماً بتحويل ) ط(

 ؛)GEO/SEV/51/INS/23( جورجياالتعزيز المؤسسي في
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 دوالراً أمريكياً كتكاليف مساندة ليوئنديبي من أجل تنفيذ مشروع4.550أن توافق على مبلغ ) ي(
 ؛ و)GEO/SEV/51/INS/23(التعزيز المؤسسي في جورجيا

 
)يجري تحديث هذا الرقم في االجتماع( دوالراً أمريكيا77.807.050ًأن تحيط علماً بأن مبلغ ) ك(

 .للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع الثاني والخمسينمتاح
 
 
 2007خطط األعمال لعام )ب(

 
 إلى تخطيط األعمال على ضوء التقديمات إلى االجتماع الثانينظرت :ExCom/Pro/OzL/UNEP/5/52الوثيقة

 .والخمسين
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
  تخصيص في مجال تجديد الموارد لفترة دوالراً أمريكياً من دون19.667.148يبقى مبلغ•

 ؛2006-2008
 
 تقرير البنك الدولي بشأن إمكانية اإلقفال المعجل لإلنتاج؛•
 
  إلى االجتماع الثالث والخمسين؛ و2007 بالمئة من قيمة خطط األعمال لعام44توقُّع تقديم•
 
 . وضع حرج لالمتثال ألنشطة ذات2007 دوالراً أمريكياً يبقى للتقديم عام57.343.538مبلغ•
 

 :ب اللجنة التنفيذية في أن تنظر قد ترغ:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 
الوثيقة كما وردت في2007في أن تحيط علماً بالتقرير بشأن حالة خطط األعمال لعام ) أ(

UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/5دوالر أمريكي في أنشطةمليون 57,3 وفي الواقع بأن 
بة لالمتثال لم يتم تقديمها إلى االجتماع الثاني والخمسين، وأن قيمة التزامات األجلكانت مطلو

  القيمة في خطة أعمال]هي دون/تتجاوز[الموافق عليها في االجتماع الثاني والخمسين
يعطى استناداً إلى موافقات[ دوالر أمريكي---- للصندوق المتعدد األطراف بمبلغ2007-2009
 و ؛]فعلية

 
 2007مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم هذه األنشطة المطلوبة لالمتثال في خطط أعمال ) ب(

.إلى االجتماع الثالث والخمسين
 
 غير االحتياجات التي2008-2006التقرير النهائي عن األولويات لفترة السنوات الثالث ) ج(

الثالث، مع األخذ بالحسبان المبالغحددتها خطة اإلزالة النموذجية الجارية لفترة السنوات
 )50/6متابعة للمقرر(المتبقية غير المخصصة لفترة السنوات الثالث

 
.50/6 التقرير النهائي من األمانة المعد عطفاً على المقررهي :ExCom/Pro/OzL/UNEP/6/52الوثيقة

ن الخمسين والحادي والخمسين، ثم يتناول كالّويورد التقرير موجزاً لمجاالت األولوية التي نوقشت في االجتماعي
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و كربون االستقصائية، والتقارير كلورو فلورمنها آخذاً باالعتبار نظر اللجنة إلى هذه المسائل ، ودراسات هيدرو
 .ذات الصلة من لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي

 
  غير واردة:مسائل تُطرح للمعالجة

 
 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:لجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر من ال

 
 تحيط علماً بالتقرير النهائي عن األولويات لفترة السنوات الثالث غير االحتياجات التي حددتهاأن ) أ(

خطة اإلزالة النموذجية الجارية لفترة السنوات الثالث، مع األخذ بالحسبان المبالغ المتبقية غير
؛ وUNEP/OzL/Pro/ExCom/52/6 لثالث، كما وردت فيالمخصصة لفترة السنوات ا

 
.أن تنظر فيما إذا كان أي إجراء آخر مطلوباً في هذا الوقت استناداً إلى المعلومات الواردة أعاله ) ب(
 
احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة المبدئية والمتوسطة/ من حيث حالة5بلدان المادة )د(

 .لبروتوكول مونتريال
 

تم إعداد القسم األول تجاوباُ مع.تتضمن ثالثة أقسام ومرفقين :ExCom/Pro/OzL/UNEP/7/52وثيقةال
 الخاضعة5، اللذين طالبا بأن تُعد األمانة تحديثاً سنوياً لحالة امتثال بلدان المادة46/4و)ب (32/76المقررين

 الخاضعة لمقررات، تلك5ي معلومات عن بلدان المادةويتضمن القسم الثان.لتدابير رقابة بروتوكول مونتريال
ويورد القسم الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك.األطراف ولتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال

وادوهو يتناول أيضاً مواصفات برامج إزالة الم.تحليل لبيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون لكّل قطاع
 .المستنفدة لألوزون، وتقييماً نوعياً إلنجازاتها

 
 :مسائل تُطرح للمعالجة

 
، وهنالك خطة إدارة إزالة نهائيةرابع كلوريد الكربونرقابةل هيبدو السلفادور في وضع عدم امتثال بتدابير•

 .قيد اإلعداد
 
ة ، وخمسة وأربعون بلداً لمحالأفاد خمسة وعشرون بلداً أن أنظمتها الخاصة بإصدار التراخيص ليست ص•

 تبلغ الصندوق المتعدد األطراف عن حالة نظامها إلصدار التراخيص؛
 
إن البيانات المقدمة في الشكل الجديد المقرر لم تكن كاملة بعد، وثمة حاجة إلى مدخالت إضافية من أجل•

 النظام الجديد القائم على شبكة االنترنيت؛ و
 
 بلداً أمنت بيانات للبرنامج القطري في142 فقط من أصل52م البيانات حيث أنالمستوى المنخفض لتقدي•

 .غضون شهر واحد من تاريخ البيانات المستحقّة
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/1/Add.1

7

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

االمتثال لتدابيراحتماالت تحقيق/ من حيث حالة5 علماً بالتقرير عن بلدان المادةتحيطأن ) أ(
الرقابة المبدئية والمتوسطة لبروتوكول مونتريال، كما وردت في

UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/7؛
 
أن تطلب من يوئنديبي والسلفادور التعجيل في تقديم مقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية إلى ) ب(

االجتماع الثالث والخمسين؛

التراخيص أن تسعى لوضع أنظمة كهذا في أقرب التي لم تضع نظاماً إلصدارنحثّ تلك البلدا ) ج(
وقت ممكن؛

 
مطالبة برنامج يونيب للمساعدة على االمتثال أن يخصص وقتاً خالل اجتماعات شبكته اإلقليمية )د(

 من أجل التبليغ عن التقدم في تنفيذللتدريب اإلضافي على النظام القائم على شبكة االنترنيت
 معلومات عن الخبرة التي اكتسبها المستعملون األساسيون للنظام وأن تعطي،البرنامج القطري

 ؛ والقائم على شبكة االنترنيت
 
المطالبة بتقديم بيانات تنفيذ البرنامج القطري قبل موعد الموافقة وتحرير التمويل للمشروعات )ه(

.واألنشطة

 تنفيذ البرامج .6
 

 الرصد والتقييم ) أ(
 

 ز إلعادات التهيئةفامج الحوااسة نظرية موسعة عن بردر )1(
 

/ عن برامج الحوافز إلعادة التهيئةةالدراسة النظرية الموسع :ExCom/Pro/OzL/UNEP/8/52الوثيقة
االستبدال لمعدات التبريد في القطاعين الفرعيين الصناعي والتجاري للمستعملين النهائيين، هي جزء من برنامج

).50/9المقرر(الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين،2007العمل للرصد والتقييم لعام
والغاية من الدراسة النظرية الموسعة هي استعراض الخبرة المتوافرة لهذا التاريخ بشأن تنفيذ برامج الحوافز التي

 . جديدةوافقت عليها اللجنة التنفيذية كأنشطة إفرادية بموجب خطط إدارة غازات تبريد قائمة أو
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
 األهداف، الخلفية والمنهجية؛•
 معايير التمويل وسداد الحوافز؛•
 أثر المشروع، التكلفة وجدوى التكاليف؛•
 تنفيذ المشروع، اإلدارة والرصد؛ و•
 .االستدامة والدروس المكتسبة•
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 :النظر في قد ترغب اللجنة التنفيذية في:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 

 بكل بلد أن تكثّف جهودها للتعجيل في تنفيذ برامج الحوافز والوكاالت المنفذة5دة بلدان الماحثّ ) أ(
؛لمحددة والجداول الزمنية لإلزالةالموافق عليها، بغية تحقيق األهداف ا

 
 إلى برامجب، أو ستتم في المستقبل القري من أجلها تمت الموافقة التي5اه بلدان المادةلفت انتب ) ب(

الحوافز كإجراء مشجع إلنجاز إزالة كلورو فلورو كربون في قطاع خدمات التبريد، شرط أن
 تكون الشروط المسبقة الضرورية قائمة وأن تؤخذ باالعتبار الدروس المكتسبة من

؛برامج سابقة

 ن تنفيذ برامجمطالبة الوكاالت المنفذة والثنائية صاحبة الشأن بتعميم الدروس المكتسبة م )ج(
  اجتماعات الشبكة اإلقليمية؛ وبواسطة، بما في ذلك5الحوافز ، على بلدان المادة

 
 :مطالبة يوئنديبي بالمشاركة مع األمانة )د(
 

 التوجيهية، قالب لحساب الوفورات التشغيلية المقدرة،المبادىءفي توفير، كجزء من )1(
 أو استبدال نظام تبريد ما، وكذلكتهيئة والمكاسب في الكفاءة الناجمة عن إعادة

 المكاسب االقتصادية نتيجة لتمديد عمر المعدات التي ُأعيدت تهيئتها؛
 
اب اإلزالة المصممةبأن توضح، خالل إعداد مشروعات الحوافز، المنهجية لحس )2(

 ، مع األخذ بالحسبان الظروف المحلية؛ لكلورو فلورو كربونعليةوالف
 
 إعداد مراحل تنفيذ قطرية محددة بغية تسهيل الرصدالمبادئ التوجيهية أن تضمن )3(

 وتجنّب التأخيرات؛
 

إن تتوقّع من خالل المبادئ التوجيهية احتمال التوفيق بين سلّم وتسلسل المدفوعات)4(
 دوالر أمريكي من أجل10.000واألوضاع المحلية وزيادة الحد األقصى البالغ

حفزهم على المضي في التحويل حيث قد تتجاوز التكلفة اإلجماليةالمستعملين النهائيين ل
جذرياً حقوقهم القصوى؛

أن تدمج في المبادئ التوجيهية استعمال المزائج الثالثية لهيدور كلورو فلورو كربون)5(
 . في ظروف خاصة12-كبدائل مطابعة لكلورو فلورو كربون

 
 ة على االمتثالالتقرير النهائي عن تقييم برنامج المساعد )2(
 

  والتقييم هو جزء من برنامج عمل الرصدالهدف من التقييم، الذي :ExCom/Pro/OzL/UNEP/9/52الوثيقة
 في سياق التنفيذ وتعيين فعاليةةالمحقّقة، وتحديد المشاكل المصادف، هو مراجعة النتائج2997 و2006لعامي

وقد تم تحديد مسائل التقييم الرئيسية في الدراسة النظرية حول.برنامج المساعدة على االمتثال بالنسبة لألهداف
الوثيقةتقييم برنامج المساعدة على االمتثال، الذي قُدم إلى اللجنة التنفيذية تحت

UNEP/OzL/Pro/ExCom/49/8. 
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 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
 امج المساعدة على االمتثال في المناطق؛أنشطة بر•
 أو العودة إلى االمتثال؛ و/لى االمتثال من أجل المحافظةامج المساعدة عدور بر•
 .استنتاجات وتوصيات•
 

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

: برنامج المساعدة على االمتثال علىتطلب من يونيب تركيزأن ) أ(

ع األخذ بالحسبان الصعوبات هي في وضع عدم امتثال محتمل أو فعلي، م التيالبلدان )1(
 بالمئة85المرجحة التي يواجهها عدد من البلدان بالنسبة لتحقيق هدف تخفيض الـ

، تعقبها اإلزالة الكاملة، أيضاً للهالونات ولرابع2007لمواد كلورو فلورو كربون عام
 .2009كانون األول/ ديسمبر31كلوريد الكربون، مع حلول

 
 :أخرين ببروتوكول مونتريال، من أجلالملتحقين المت )2(
 

تعزيز هيكلياتهم المؤسسية وتنمية قدرات محلية؛ . أ
 

 تسهيل وضع تشريعات وتنظيمات مناسبة ذات صلة بالمواد المستنفدة . ب
و لألوزون؛

 .دعم أنشطتها للتوعية العامة . ج
 
ألقل منها تقدماً في األكثر تقدماً وخبرة لمساعدة وتوجيه ا5إشراك بلدان المادة زيادة )3(

 المنطقة نفسها؛
 
زيادة تعزيز القدرات المحلية للمدربين الحاصلين على تدريب، ومعاهد التدريب)4(

 تدريب مستقبليإتاحةمن أجل"تدريب المدربين"الشريكة، التي تم تشكيلها خالل مرحلة
يب أيضاً أنوعلى يون.ومتواصل لموظفي الجمارك وتقنيي التبريد على أساس مستدام

تضع استراتيجية تستطيع دمج قدرة التدريب المحلية الناشئة، مع تسليط الضوء على
؛2010 الخبرة الفنية المناسبة ما بعد العامالوصول إلىالملكية الوطنية وتامين

 
زيادة تعزيز التعاون بين الجمارك وسلطات البيئة، باالشتراك مع جمعيات مهنية، بهدف)5(

 التنظيمات القانونية؛ وتعزيز تطبيق

المساعدة ، حيث ينطبق ذلك، على تطبيق التنظيمات الموحدة في اتّحادات الجمارك)6(
 .اإلقليمية، أو في مناطق أخرى من مناطق التعاون السياسي واالقتصادي

 
أن تؤمن التنسيق الوثيق لألنشطة من أجل تجنّب اإلجراءاتبمطالبة يونيب والوكاالت األخرى )ب(

 مع الوكالة الرئيسية بشأن خطة اإلزالة دائماًالمتداخلة؛ وعلى يونيب بنوع خاص أن تتشاور
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الوطنية، وخطة إدارة اإلزالة النهائية أو غيرها من خطط اإلزالة، قبل إسداء المشورة التقنية أو
 .السياسية العامة

 
 2006كانون األول/ ديسمبر31التقارير المرحلية حتى )ب(
 
 لتقرير المرحلي المجمعا )1( 
 

نفيذ المشروعات واألنشطة التقدم والمعلومات المالية بشأن تتوجز :ExCom/Pro/OzL/UNEP/10/52الوثيقة
والتقرير مكون من ثالثة أقسام.2006كانون األول/ ديسمبر31عمها الصندوق المتعدد األطراف حتىالتي يد

موجز لألنشطة حتى نهاية:نفيذ على المستوى القطري؛ القسم الثانيموجز لتقدم الت:القسم األول:ومرفقين
بيانات تنفيذ:؛ والمرفق األول وتوصياتهاتعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف:؛ والقسم الثالث2006

 .تحليل بيانات التقرير المرحلي:الثاني؛ والمرفقبلدالمشروعات بالنسبة لكل
 

  :مسائل تُطرح للمعالجة
 
  ُأكملت في الوقت المحدد لها؛2006 بالمئة من المشروعات المصممة لإلكمال عام41فقط•
  بالمئة بكثير؛ و70السنة الرابعة لإلنجاز المنخفض حيث كانت المعدالت دون•
  . مليون دوالر أمريكي26,83 بلغت قرابة2006كانون األول/ ديسمبر31أرصدة أتعاب الوكاالت حتى•
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في: المنتظر من اللجنة التنفيذيةاإلجراء
 

الوثيقة تحيط علماً بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف كما ورد فيأن )أ(
UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/10؛ 

 
 معدلذلككوأن تحيط علماً بالمعدل البطيء إلكمال المشروعات للسنة الرابعة على التوالي ، )ب(

، يونيدو) بالمئة47(، يونيب) بالمئة33(يوئنديبي:كمال المشروعات على النحو التاليإلنجازاإل
 ؛) بالمئة48(والبنك الدولي) بالمئة51(

 
أن تعلم كبار المسؤولين في الوكاالت المنفذة بشأن القلق المستمر المتعلّق بالمعدل المنخفض )ج(

 ؛ و2007أن تحقّق كل وكالة تقدماً إجمالياً عامإلكمال المشروعات بغية
 
، البالغة2006كانون األول/ ديسمبر31أن تحيط علماً باألرصدة في أتعاب الوكاالت، حتى )د(

دوالر أمريكي ليوئنديبي،مليون 8,81 مليون دوالر أمريكي للبنك الدولي، و10,88قرابة
 . مليون دوالر أمريكي ليونيدو7,14و

 
 التعاون الثنائي )2(  
 

كانون/ ديسمبر31تتضمن التقرير المرحلي بشأن األنشطة حتى :ExCom/Pro/OzL/UNEP/11/52الوثيقة
أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا،:، التي نُفّذت بموجب التعاون الثنائي من جانب كّل من2006األول

 .اليابان، إسبانيا والسويد
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  : للمعالجةمسائل تُطرح
 
 م التقارير المرحلية من فنلندا، البرتغال، السويد والواليات المتحدة األمريكية؛ستَلتُلم•
 الفارق في المساهمات الثنائية الذي سجلته حالة المساهمات والمصروفات، والتقرير المرحلي لفرنسا•

 وألمانيا؛ و
 .ءطلب تقارير إضافية عن حالة المشروعات ذات التقدم البطي•
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في: اللجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر من
 

 تحيط علماً مع التقدير بالتقارير المرحلية التي قدمتها حكومات أستراليا ، كندا، فرنسا، ألمانيا،أن )أ(
 إيطاليا، اليابان، إسبانيا وسويسرا؛

 
 والواليات المتحدة األمريكية تقديم تقاريرهاأن تطلب من حكومات فنلندا والبرتغال والسويد )ب(

 المرحلية إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية؛ و
 

قديم تقاريرها عنإسبانيا والسويد ت،اليابان،إيطاليا،ألمانياأن تطلب من حكومات كندا، فرنسا، )ج(
 لث والخمسين للجنة التنفيذية؛تأخيرات في التنفيذ، إلى االجتماع الثاالمشروعات التي تواجه

 
 :للمشروعات التاليةالقائمة عن األوضاعإضافيةأن تطلب تقارير )د( 
 

 الخاضع)KIR/REF/36/TAS/02 (تيمشروع تدريب موظفي الجمارك في كيريبا )1(
 سترالي؛لتنفيذ أ

 
مشروع تدريب موظفي الجمارك في واليات ميكرونيزيا المتحدة )2(

)FSM/REF/36/TAS/01(أسترالي؛ لتنفيذالخاضع 
 

 لتنفيذالخاضع)TTR/REF/36/TAS/01(مشروع تدريب موظفي الجمارك في باالو )3(
 أسترالي؛

 
)SOI/REF/36/TAS/02 (نمشروع تدريب موظفي الجمارك في جزر سليما)4(

أسترالي؛ لتنفيذالخاضع
 
 اضعالخ)TON/REF/36/TAS/01(مشروع تدريب موظفي الجمارك في تونغا)5(

أسترالي؛لتنفيذ

 الخاضع)TUV/REF/36/TAS/02(مشروع تدريب موظفي الجمارك في توفالو)6(
أسترالي؛لتنفيذ

 الخاضع)VAN/REF/36/TAS/02(مشروع تدريب موظفي الجمارك في فانواتو)7(
 أسترالي؛لتنفيذ
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رونيزيايات ميكالمشروع استرداد وإعادة تدوير ألجهزة تكييف الهواء المتحركة في و(8)
أسترالي؛ لتنفيذالخاضع)FSM/REF/36/TAS/02(المتحدة

 كيريباتيجهزة تكييف الهواء المتحركة فيع استرداد وإعادة تدوير ألمشرو(9)
)KIR/REF/36/TAS/03(أسترالي؛لتنفيذالخاضع

جهزة تكييف الهواء المتحركة في جزر مارشالمشروع استرداد وإعادة تدوير أل(10)
)MAS/REF/36/TAS/02(أسترالي؛ لتنفيذالخاضع

مشروع استرداد وإعادة تدوير ألجهزة تكييف الهواء المتحركة في باالو(11)
)TTR/REF/36/TAS/02(أسترالي؛ لتنفيذالخاضع

جهزة تكييف الهواء المتحركة في توفالومشروع استرداد وإعادة تدوير أل(12)
)TUV/REF/36/TAS/04(أسترالي؛يذ لتنفالخاضع

 في فانواتوةمشروع استرداد وإعادة تدوير ألجهزة تكييف الهواء المتحرك(13)
)VAN/REF/36/TAS/04(أسترالي؛ لتنفيذالخاضع

مشروع استرداد وإعادة تدوير ألجهزة تكييف الهواء المتحركة في جزر سليمان(14)
)SOI/REF/36/TAS/04( أسترالي؛لتنفيذالخاضع

 
 الخاضع)CHI/REF/35/TAS/147(شروع االسترداد وإعادة التدوير في شيليم(15)

 كندي؛لتنفيذ
 

كندي؛ لتنفيذالخاضع)KEN/FUM/26/DEM/20(مشروع بروميد الميثيل في كينيا(16)
 

عنصر االسترداد وإعادة التدوير في مشروع خطة إدارة غازات التبريد في تنزانيا(17)
)URT/REF/36/TAS/14(ألماني؛ لتنفيذلخاضعا

 
 لتنفيذالخاضع)ALG/HAL/35/TAS/51(مشروع بنك الهالونات في الجزائر(18)

ألماني؛
 

 لتنفيذالخاضع)CRO/HAL/43/TAS/24(مشروع بنك الهالونات في كرواتيا(19)
ألماني؛

 
 لتنفيذالخاضع)NIR/HAL/37/TAS/103(مشروع بنك الهالونات في نيجيريا(20)

ي؛ألمان
 

كينيا،بوتسوانا، إثيوبيا،( اإلقليمي للبلدان االفريقية الشرقية والجنوبيةاتبنك الهالون(21)
ألماني؛ لتنفيذالخاضع)AFR/HAL/35/TAS/29(ناميبيا، تنزانيا وزمبابويليسوتو،
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 الخاضع)EGY/REF/29/TAS/75(مشروع االسترداد وإعادة التدوير في مصر(22)
 ألماني؛لتنفيذ

 
 الخاضع)URT/REF/36/TAS/14(مشروع االسترداد وإعادة التدوير في تنزانيا(23)

 أسترالي؛ ولتنفيذ
 

مشروع التدليل االستراتيجي من أجل التحويل المعجل لمبردات المباني(24)
)AFR/REF/48/DEM/35(ياباني لتنفيذالخاضع.

 
 )يوئنديبي(اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة )3(
 

 31 حتىتتضمن التقرير المرحلي ليوئنديبي لألنشطة :ExCom/Pro/OzL/UNEP/12/52لوثيقةا
 . وتعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصياتها بشأن التقرير2006كانون األول/ديسمبر

 
 :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 معدل منخفض للصرف لالتفاقات المتعددة السنوات؛•
 في جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةPrasert Sofa Shop رغاوى وعإلغاء محتمل لمشر•

)LAO/FOA/44/INV/14(؛ 
 لمشروعات ذات تقدم بطيء ؛ و القائمةطلب تقارير إضافية عن األوضاع•
 .على شرائح االتفاقات المتعددة السنوات"إلكمالا "مفهومتطبيق•
 

 :اللجنة التنفيذية فيقد ترغب  :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 

الوثيقةعلماً بالتقرير المرحلي ليوئنديبي الوارد فيأن تحيط ) أ(
UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/12؛

 
معدل يوئنديبي المنخفض للصرف لالتفاقات المتعددة السنوات؛بأن تحيط علماً ، مع القلق، ) ب(

 مشروعاً كحد أقصى، ذات17أن تحيط علماً بأن يوئنديبي ستبلغ االجتماع الثالث والخمسين عن ) ج(
؛2005تأخيرات في التنفيذ، بما في ذلك خمسة مشروعات كانت قد صنّفت في هذه الفئة عام

 
 في جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةPrasert Sofa Shopإلغاء مشروع رغاوى ) د(

)LAO/FOA/44/INV/14(بعد التأكيد على أن المدير الحالي لوحدة األوزون الوطنية ،
 يوافق على اإللغاء؛

 
ة، لتقدم إلى االجتماع القائمة بشأن المشروعات التاليأن تطلب تقارير إضافية عن األوضاع )ه(

 :الثالث والخمسين
 
 خطة إزالة بروميد الميثيل في كينيا؛ )1( 
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 متوقّف على) (BGD/SEV/44/INS/23(مشروع التعزيز المؤسسي في بنغالديش )2(
 ؛)ع الثاني والخمسين، بشأن حّل مسألة االمتثال المعلّقةتقرير إلى االجتما

 
 متوقف على()NIR/SEV/48/INS/114(مشروع التعزيز المؤسسي في نيجيريا )3(

 ؛)تقرير إلى االجتماع الثاني والخمسين بشأن حّل مسألة االمتثال المعلّقة
 

لى تقرير إلىمتوقف ع) (PAK/SEV/41/INS/54(التعزيز المؤسسي في باكستان(4)
؛)االجتماع الثاني والخمسين بشأن حّل مسألة االمتثال المعلّقة

 
؛)BAR/REF/43/TAS/11&12(أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في بربادوس(5)

؛)CBI/REF/44/TAS/08(أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في الرأس األخضر(6)

ة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة إعاد فيتبريدالعنصر خطة إدارة غازات(7)
؛)GBS/REF/43/TAS/07( بيساو–ليوئنديبي في غينيا

 وHAI/REF/39/TAS/04(أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في هايتي(8)
HAI/REF/39/TAS/06(؛

عنصر خطة إدارة غازات التبريد لتدريب الفنيين في هندوراس(9)
)HON/REF/44/TAS/15(؛

؛)SIL/REF/41/TAS/05&06(أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في سيراليون(10)

؛)SUR/REF/44/TAS/09&10(أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في سورينام(11)
 

؛)AFR/FUM/38/TAS/32(مشروع بروميد الميثيل اإلقليمي في أفريقيا(12)
 

؛)MEX/FUM/26/DEM/86(مشروع تدليل بروميد الميثيل في المكسيك(13)
 

، ومشروع المساعدة)SRL/FUM/27/DEM/13(مشروع تدليل بروميد الميثيل(14)
، وعنصر برنامج الحوافز لخطة)SRL/FUM/38/TAS/21(التقنية لبروميد الميثيل
في سري النكا؛)SRL/REF/32/TAS/15(إدارة غازات التبريد

 
؛)EGY/HAL/32/TAS/81(نشاط بنك الهالونات في مصر(15)

 
بنن، بوركينا فاصو، الكاميرون، الكونغو،( اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيااتبنك الهالون(16)

؛ و)AFR/HAL/37/TAS/31) (جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية وغينيا
 

 . األنشطة الملحقة بالشرائح السنويةيوئنديبي أن تحدد تواريخ اإلكمال وفقاً إلكمالأن تطلب من ) و(
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 )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة )4(
 

كانون/ ديسمبر31تتضمن التقرير المرحلي ليونيب ألنشطة حتى :ExCom/Pro/OzL/UNEP/13/52الوثيقة
 .، وتعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصياته بشأن التقرير2006األول

 
 :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 عات؛ المشروإكمال متأخر إلعداد•
 لمشروعات ذات التقدم البطيء؛ ول ألوضاع القائمةلطلب تقارير إضافية•
 .المكاتب القطرية ليوئنديبي في صرف المدفوعات المعلّقة لمشروعات يونيببطء•
 

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

؛UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/13د فيأن تحيط علماً بالتقرير المرحلي ليونيب الوار ) أ(
 
أن تحيط علماً بأن لدى يونيب سبعة مشروعات مصنفة مع تأخيرات في التنفيذ، بما في ذلك ) ب(

خمسة مشروعات كانت مصنفة في هذه الفئة السنة الماضية، وأنّه يجب تقديم تقرير عن هذه
المشروعات إلى االجتماع الثالث والخمسين؛

يقدم إلى االجتماع الثالث والخمسين، إن لم يقدمالقائمةن األوضاعطلب تقارير إضافية ع ) ج(
؛ أنشطة إعداد المشروعات القادمةالمشروع من أجل

 
 ؛)NIC/PHA/49/PRP/19(إعداد خطة إدارة إزالة نهائية في نيكاراغوا )1(
 
 ؛)DJI/PHA/48/PRP/11(خطة إدارة إزالة نهائية في جيبوتيإعداد )2(
 

للمشروعاتالجتماع الثالث والخمسين إلى ا القائمةمطالبة بتقديم تقارير إضافية عن األوضاعال )د(
اإلفرادية التالية حول التعزيز المؤسسي بالنسبة للتبليغ عن مقررات اتخذتها األطراف، أو

 :لنسبة لالمتثال لما يليتوصيات من لجنة التنفيذ با
 
 ؛(ELS/SEV/44/INS/17)السلفادور )1( 
 
 ؛(EQG/SEV/49/INS/02)جمهورية غينيا االستوائية )2( 
 
 ؛(ERI/SEV/47/INS/02)إريتريا )3( 
 

؛(GUA/SEV/43/INS/30)غواتيماال(4)
 

؛(GBS/SEV/50/INS/09) بيساو–غينيا(5)

؛(LAO/SEV/50/INS/17)جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(6)
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؛(MDV/SEV/50/INS/11)ملديف(7)

؛(SOM/SEV/44/INS/05)الصومال(8)

؛(TKM/SEV/46/INS/01)تركمانستان(9)

؛(UGA/SEV/13/INS/02)أوغندا(10)

؛(BAR/SEV/46/INS/13)بربادوس(11)

؛(CBI/SEV/50/INS/10)الرأس األخضر(12)

؛(STP/SEV/50/INS/11)سان تومي وبرنسیبي(13)

ة عن األوضاع القائمة إلى االجتماع الثالث والخمسين للمشروعاتالمطالبة بتقديم تقارير إضافي )ه(
 :اإلفرادية التالية بشأن التعزيز المؤسسي

 
 ؛(MYA/SEV/29/INS/02)ميانمار )1( 
 
 ؛(SUD/SEV/42/INS/16)السودان )2( 

 
 ؛(SOM/SEV/36/INS/03)الصومال )3(  
 
 ؛(KIR/SEV/49/INS/05) كريباتي )4(  
 

؛(MAS/SEV/50/INS/05)لجزر مارشا(5)
 

؛(TON/SEV/49/INS/04)تونغا(6)

؛(TTR/SEV/49/INS/04)باالو(7)

؛(TUV/SEV/50/INS/05)وفالوت(8)
 

المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن األوضاع القائمة إلى االجتماع الثالث والخمسين لمشروعات )و(
 :خطة إدارة غازات التبريد اإلفرادية التالية

 
 وBRU/REF/44/TAS/09، BRU/REF/44/TRA/07(بروني دار السالم )1(

BRU/REF/44/TRA/08(؛ 
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عنصر التوعية العامة للمستعملين النهائيين لخطة إدارة غازات التبريد في شيلي )2(
)CHI/REF/35/TAS/148(؛ 

 
 خطة إزالة كلورو فلورو كربون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية )3(

)DRC/PHA/49/TAS/23(؛ 
 
 ؛(KUW/REF/37/TAS/06) غازات التبريد في الكويتةرعنصر رصد خطة إدا )4( 
 
 ؛(MYA/REF/45/TAS/05)ميانمار )5( 
 

 ؛ و(NAU/REF/44/TAS/03)ناورو(6)
 

 الرئيس أن يبلغ مقر عام يوئنديبي بالحاجة لحثّ مكاتب يوئنديبي المحلية علىأن يطلب من )ز(
  بالنسبةب هذه، وأن يشير إلى أي مشاكلييل في سداد المدفوعات المعلّقة لمشروعات يونالتعج

 .إلكمال هذه األنشطة من الوجهة المالية

 
  )v( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية)يونيدو( 
 

كانون/بر ديسم31تضمن التقرير المرحلي ليونيدو لألنشطة حتىت :ExCom/Pro/OzL/UNEP/14/52الوثيقة
 .، وتعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصياتها بشأن التقرير2006األول

 
 :مسائل تٌطرح للمعالجة

 
مستويات منخفضة جداً للصروفات واألثر السلبي على رصد تأخيرات التنفيذ نتيجة  لصرف بطيء في•

 األساس؛
  إلعداد المشروعات؛إكمال مؤخّر•
  على مشروع يونيدو؛ يونيب بتأثيرهلتنفيذ البطيء لمشروعا•
 .المطالبة بتقارير إضافية عن األوضاع القائمة بشأن المشروعات ذات التقدم البطيء•
 

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

؛UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/14 تحيط علماً بتقرير يونيدو المرحلي الوارد فيأن ) أ(
 
 بالمئة من ميزانية المشروع، بعد1ديد تأخيرات التنفيذ بسبب الصرف كمستوى صرف دونتح ) ب(

مرور ثمانية عشر شهراً على الموافقة على المشروع؛

إكمال إعداد خطة قطاعية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياسل فيمطالبة يونيدو بالتعجي ) ج(
 في الكويتاتلة الهالون، وخطة إزا)CPR/ARS/44/PRP/422(للجرعات في الصين

)KUW/HAL/45/PRP/07(والخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون في جمهورية صربيا
)YUG/SOL/45/PRP/27(؛
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 أن تحثّ يونيب، في إطار تقريرها المرحلي، أن تعجل في إكمال الدراسة االستقصائية الوطنية )د(

خيرة على عنصر خطتها إلدارة اإلزالةفي غينيا لتسهيل مهمة يونيدو في وضع اللمسات األ
 ؛)GUI/PHA/49/PRP/17(النهائية

 
المطالبة بتقارير إضافية عن األوضاع القائمة بشأن المشروعات التالية، تُقَدم إلى االجتماع الثالث )ه(

 :والخمسين
 

،)BHE/HAL/42/TAS/18(كس في البوسنة والهراتمشروع إزالة الهالون )1(
 ؛)BHE/SEV/43/INS/19(ؤسسيوالتعزيز الم

 
،)LIB/HAL/47/TAS/26( في الجماهيرية العربية الليبيةاتخطة إزالة الهالون )2(

 ؛ و)LIB/SEV/32/INS/04(والتعزيز المؤسسي
 

أن تحيط علماً بأن يونيدو ستبلغ االجتماع الثالث والخمسين عن مشروعات قد يصل عددها إلى )و(
، بما في ذلك مشروعات كانت مصنّفة في هذه الفئة2006ذ خالل، ذات تأخيرات في التنفي15
 .2005عام

 
 البنك الدولي(6)

 
 31 التقرير المرحلي للبنك الدولي لألنشطة حتىتتضمن :ExCom/Pro/OzL/UNEP/15/52الوثيقة
 . وتعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصياتها بشأن التقرير2006كانون األول/ديسمبر

 
 :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 تواقيع اتفاقية المنح مازالت معلّقة ألنتيغوا وبربودا وتونس؛•
 في التقدم؛ التي تواجه بطئاً للمشروعات إضافية عن األوضاع القائمة بالنسبةالمطالبة بتقارير•
 

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

؛UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/15 بالتقرير المرحلي للبنك الدولي الوارد فيأن تحيط علماً ) أ(
 
ولي على التعجيل في توقيع اتفاقياتها للمنَح مع انتيغوا وبربودا، ومنحته المعدلةأن تحثّ البنك الد ) ب(

؛)خالل االجتماع الثاني والخمسينللمشروعاتتتوقّف على تقرير محدث(مع تونس

 إلى االجتماع الثالثالقائمة للمشروعات التاليةتقارير إضافية عن األوضاعالمطالبة بتقديم ) ج(
والخمسين؛

 
 )ANT/PHA/44/INV/10(خطة إزالة كلورو فلورو كربون في انتيغوا وبربودا )1(

 ؛)يتوقف على تقرير محدث خالل االجتماع الثاني والخمسين(
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 ؛)GLO/REF/47/DEM/268(شامل لتبريد المبانيالمشروعال )2(
 
 عن الوضع القائم لتقديم)ECU/SEV/42/INS/33(التعزيز المؤسسي في إكوادور )3(

  المنقّحة عن بروميد الميثيل؛خطة عمله
 

ومشروع بنك)ARG/FUM/29/DEM/93( بدائل بروميد الميثيل عنمشروع تدليل(4)
في األرجنتين؛)ARG/HAL/26/TAS/80 (اتالهالون

 
؛ و)TUR/HAL/38/TAS/80(هالونات في تركيامشروع بنك ال(5)

 
 أن تُحيط علماً بأن البنك الدولي سيبلغ االجتماع الثالث والخمسين عن مجموع سبعة مشروعات )د(

 .2005ذات تأخيرات في التنفيذ، بما في ذلك مشروعات كانت مصنّفة في هذه الفئة عام
 
 
 2006تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام ) ج(

 
 الوكاالت المنفذة، باستعمال مؤشرات أعمال خططتعرض تقييم :ExCom/Pro/OzL/EPUN/61/52الوثيقة

األداء الموافق عليها في االجتماع الحادي واألربعين لكافّة الوكاالت التي تستعمل الترجيحات المنقّحة في المقرر
امج المساعدة على االمتثال،، وكذلك مؤشرات األداء المعتمدة في االجتماع الثامن واألربعين لبرن47/51

وتعرض هذه الوثيقة أيضاً تحليالً للتوجه لكّل من.2006واألهداف التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لخطط أعمال
وسيتم إصدار.مؤشرات األداء التسعة المستعملة في عمليات تقييم سابقة، وتختم مع مالحظات األمانة وتوصياتها

 .داء النوعية التي عدلت في االجتماع السادس واألربعينضميمة بشأن مؤشرات األ
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
 ؛ و2006أداء الوكاالت المنفذة من واقع مؤشرات أداء خطة أعمال•
 من األنشطة الخاصة لبرنامج المساعدة على االمتثال المحددة مواعيدها لعام116 من أصل62أكملت يونيب•

2006. 
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:نتظر من اللجنة التنفيذيةاألجراء الم
 

، كما ورد في2006أن تحيط علماً بتقييم أداء الوكاالت المنفذة من واقع خطط أعمالها لعام ) أ(
UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/16و؛ 

 
أن تحثّ يونيب على مواصلة التبليغ عن إنجاز األنشطة الخاصة المبرمجة للمساعدة على ) ب(

.تثال، وأن تسعى إلكمال هذه األنشطة كما هو مخطّط لهااالم

 تأخيرات تنفيذ المشروعات )د(
 

لتقدم المحرز في المشروعات التي تبين أنهاتتضمن تقييماً عن ا :ExCom/Pro/OzL/UNEP/17/52الوثيقة
وهي تتناول مشروعات.تنفيذيةذات تأخيرات في التنفيذ، استناداً إلى مقررات متّخذة في اجتماعات سابقة للجنة ال
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وهي تعرض أيضاً مشروعاً مقترحاً من أجل إلغاء محتمل وتناقش.متأخرة في بلدان لها مسائل امتثال ذات صلة
وهي تتضمن أيضاً قسماً خاصاً يتعلّق بالتدابير القائمة والدراسات السابقة لمعالجة.أثر إلغائه على االمتثال

 ).ك (51/14 في التنفيذ، المطلوبة في االجتماع الحادي والخمسين، في المقررالمشروعات ذات التأخيرات
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
الصعوبات المستمرة في الحصول على الموافقة الحكومية المطلوبة من أجل تنفيذ عناصر مشروعات وافقت•

عليها اللجنة التنفيذية للجزائر والجماهيرية العربية الليبية؛ و
 
رابع كلوريد الكربون(لغاء المحتمل لحلقة عمل التدريب والتوعية في قطاعي المذيبات وعوامل التصنيعاإل•

تثبيت اتفاقيةوفقاً لتنفيذ يونيدو، في انتظار)ETH/SOL/45/TAS/15(في إثيوبيا) كلورو اإليثانيوثالث
 .حكومة إثيوبيا

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

 
 :باإلحاطة علماً ) أ(

 
  مع التقدير، بتقارير األوضاع القائمة عن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ )1(

المقدمة إلى األمانة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ومن الوكاالت المنفذة األربع
)UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/17(؛ 

 
تقدم ،(ة والوكاالت المنفذة سوف تتخذ إجراءات ثابتة وفقاً لتقديرات األمانةبأن األمان )2(

 وأن تبلغ الحكومات والوكاالت المنفذة حسب الطلب؛)بعض التقدم أو ال تقدم
 
  مشروعاً مسجالً مع تأخيرات في التنفيذ؛34بإكمال سبعة من أصل )3(
 
 :محتمل للمشروعات التاليةبأنه ينبغي توجيه رسائل بشأن اإللغاء ال )4(
 

 المشروع الرمز الوكالة
 إلى تكنولوجيا معتمدة كلياً على11-تحويل من كلورو فلورو كربون IRA/FOA/37/INV/152 ألمانيا

 Sanayeh في المصبوبةالماء في صنع رغوة البوليوريتان المرنة
Dashboardفي جمهورية إيران اإلسالمية , 

جهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاالستراتيجية االنتقالية أل IND/ARS/41/TAS/368 يوئنديبي
 .في الهند

 
طلب اتصال على مستوى رفيع مع حكومتي الجزائر وجمهورية إيران اإلسالمية بشأنب ) ب(

الصعوبات المستمرة في الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة من أجل تنفيذ عناصر
 ت عليها اللجنة التنفيذية؛المشروعات التي وافق

 
 من هذهالثانيطلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة بشأن المشروعات المدرجة في المرفقب ) ج(

 الوثيقة؛ و
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 رابع(باإلحاطة علماً بإلغاء حلقة عمل التدريب والتوعية في قطاعي المذيبات وعوامل التصنيع )د(

، في انتظار)ETH/SOL/45/TAS/15( إثيوبيافي)كلوريد الكربون وثالثي كلورو اإليثان
 .اتفاقية حكومة إثيوبيا

 
 تأخيرات تقديم الشرائح السنوية )ه(
 

تتناول التأخيرات في تقديم الشرائح التي كانت مستحقة لالجتماع :ExCom/Pro/OzL/UNEP/18/52الوثيقة
 من أجلها مقررات امتثال ، وشرائح غيرالثاني والخمسين، وتتناول تأخيرات الشرائح في البلدان التي اتّخذت
 .مقدمة باالتفاق مع األمانة، وتورد توصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية

 
 :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 ، لم تقدم إلى االجتماع الثاني والخمسين كما كان مخطّطاً لها؛ شريحة سنوية39 من أصل طلب14 ثمة•
  التفاقية إزالة المواد المستنفدة لألوزون مع تايلند؛ وطلب تغييرات في الوقت المناسب•
تفاقات متعددة السنوات ذات صلة بمسائل امتثال لم تقّدم إلى االجتماع الثاني والخمسين لبنغالديشالشرائح•

 .وكينيا والجماهيرية العربية الليبية وباكستان
 

 :النظرفيلتنفيذية قد ترغب اللجنة ا:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 

في أن تحيط علماً بالمعلومات حول الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى ) أ(
األمانة من فرنسا ويوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي، كما وردت في الوثيقة حول

؛UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/18(تأخيرات تقديم الشرائح السنوية
 
 شريحة سنوية كانت مستحقّة للتقديم لم تُقدم في الوقت39 من أصل14علماً بأنأن تحيط ) ب(

ض منها سحبت بسبب الصرف المنخف10المناسب إلى االجتماع الثاني والخمسين، وأن
 لتغيير متبادل متّفق عليه بالنسبة للجدول الزمني؛لألموال، وأن واحدة سحبت نتيجةً

جب أن توجه بشأن الشرائح السنوية المدرجة أدناه، التي كانتأن تحيط علماً بأن رسائل ي ) ج(
 للتقديم في االجتماع الثاني والخمسين، مع األسباب المبينة للتأخير، وأن تشجع الوكاالتةمستحقّ

 ذات الصلة على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى االجتماع الثالث5المنفذة وحكومات بلدان المادة
 :والخمسين

 
 سبب التأخير الشرائح القطاع الوكالة دالبل

إزالة مواد كلورو البنك الدولي أنتيغوا وبربودا
 فلورو كربون

لم يتم توقيع اتفاقية 2006
 المنحة

إنتاج مواد كلورو البنك الدولي األرجنتين
 فلورو كربون

تقرير التحقّق لم يكن 2007
 جاهزاً

نفدةإزالة المواد المست يوئنديبي بنغالديش
 لألوزون

2005،2006،
2007 

ر لوثيقةتوقيع متأخ
المشروع، الحاجة

 لتنقيح الخطة، وأموال
كافية من الشريحة

 2007األولى لعام
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إزالة المواد المستنفدة يونيب بنغالديش
 لألوزون

2005،2006،
2007 

توقيع متأخر لوثيقة
المشروع، الحاجة

 ال الخطة، وأموتنقيحل
ةكافية من الشريح

 2007األولى لعام
جمهورية الكونغو

 الديمقراطية الشعبية
إزالة مواد كلورو يونيب

 فلورو كربون
الوضع السياسي في 2007

 البلد
جمهورية الكونغو

 الديمقراطية الشعبية
إزالة مواد كلورو يوئنديبي

 فلورو كربون
لم يتم توقيع وثيقة 2007

 المشروع
وروإزالة مواد كل فرنسا كينيا

 فلورو كربون
تسجيل متأخر 2005

لتنظيمات في الجريدةل
 الرسمية

الجماهيرية العربية
 الليبية

إزالة مواد كلورو يونيدو
 فلورو كربون

لم يتم إكمال تقرير 2006
 التحقّق

إزالة رابع كلوريد يونيدو باكستان
 الكربون

لم يتم إكمال تقرير 2005
 التحقّق

 

ند، إلى آخرمواد المستنفدة لألوزون في تايلخ المستحقّ لشرائح مشروع إزالة الفي تغيير التاري )د(
 اجتماع خالل السنة؛ و

في اإللحاح على بنغالديش وكينيا والجماهيرية العربية الليبية وباكستان، التي انُخذت من أجلها )ه(
تماع الثاني والخمسين، أنمقررات امتثال، والتي لم تُقدم الشرائح السنوية ذات الصلة إلى االج

تسهل تقديم التقارير المطلوبة إلى االجتماع الثالث والخمسين، وكذلك إنجاز المتطلّبات األخرى
في الوقت المناسب لذاك االجتماع لتمكين اللجنة التنفيذية من الموافقة)ج(المشار إليها في الفقرة

 .متثال المستقبلعلى الشرائح السنوية التي تستطيع أن تساعد في اال

 .تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبيلغ محددة ) و(

يتضمن القسم األول تقارير مرحلية عن. تتكون من ثالث أقسام:ExCom/Pro/OzL/UNEP/19/52الوثيقة
مدة في االجتماعمتابعة للمقررات المعت(تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد في بروني دار السالم وهايتي وميانمار

ويتضمن القسم الثاني طلبات خاصة إلى اللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ مشروعات).الحادي والخمسين للجنة التنفيذية
. وبرنامج مساعدة سياسة عامة في أميركا الوسطىإزالة بروميد الميثيل في األرجنتين ومصر وغواتيماال ولبنان،

 في قطاع االنتاج في2006ن واردات وصادرات كلورو فلورو كربون لعامتحقّقاً عالقسم الثالثويتضمن
الصين، وأعادة توزيع معدات األيروصوالت التي تم شراؤها لمشروع ملغى لجمهورية مقدونيا اليوغسالفية

جل لأليروصوالت في كوت ديفوار؛ وتقريراً عن مقدم التكنولوجيا من أCOPACI لتُستعمل في مشروع،السابقة
إزالة استهالك كلورو فلورو كربون في صنع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في مصر؛ والخطة

 .المنقّحة من أجل استدامة مشروع لبنك الهالونات في الجماهيرية العربية الليبية

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
مراجعة:لسالم وهايتي، وميانمارتقارير مرحلية عن تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد في بروني دار ا•

استرتيجية اإلزالة وخطة العمل المقترحة على مشروعات خطة إدارة غازات التبريد األصلية في البلدان
 الثالثة؛
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تقارير مرحلية عن تنفيذ أنشطة إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين ومصر ولبنان؛ طلب من أجل مزيد من•
؛ وتقرير مرحلي عنXVIII/26الة في مشروع اإلزالة لغواتيماال وفقاً للمقررالمراجعة للجدول الزمني لإلز

 .المساعدة بشأن السياسة العامة في وسط أمريكاتنفيذ برنامج
تقرير عن التحقّق بالنسبة لواردات وصادرات كلورو فلورو كربون، بموجب الخطة القطاعية من أجل إزالة•

 ؛إنتاج كلورو فلورو كربون في الصين
تقرير عن األوضاع القائمة بالنسبة إلعادة توزيع معدات األيروصوالت المتباعة لمشروع ملغى في جمهورية•

 مقدونيا اليوغسالفية السابقة، ليستعمل في مشروع األيروصوالت في كوت ديفوار؛
نشاق المزودةتقرير عن مقدم التكنولوجيا من أجل إزالة استهالك كلورو فلورو كربون في صنع أجهزة االست•

 بمقياس للجرعات في مصر؛ و
 .خطة منقّحة من أجل استدامة مشروع لبنك الهالونات في الجماهيرية العربية الليبية•
 

 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في األمور التالية:اإلجراء المنتطر من اللجنة التنفيذية
 

 ر مرحلي عن األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ مطالبة يونيب بتقديم تقري:بروني دار السالم )أ(
 مشروع خطة إدارة غازات التبريد إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية؛

 
 

 أن تحيط علماً بخطة العمل المنقحة لخطة إدارة غازات التبريد لهايتي التي قدمتها:هايتي )ب(
ة يوئنديبي ويونيب بتعجيل تنفيذ خطة إدارةيوئنديبي ويونيب نيابة عن حكومة هايتي؛ ومطالب

غازات التبريد لهايتي وأن تعود لتبلغ عن التقدم المحرز في التنفيذ الفعلي لألنشطة، إلى االجتماع
 الرابع والخمسين للجنة التنفيذية؛

 
 خطةمطالبة يونيب بتقديم تقرير مرحلي عن األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ مشروع:ميانمار )ج(

  إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية؛،إدارة غازات التبريد
 
أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في مشاتل:األرجنتين ) د(

التبغ والخضار غير المحمية؛ وأن تحيط علماً مع القلق بأن مستويات استهالك بروميد الميثيل
 أطنان تقريباُ من قدرات استنفاد6.0 كانت2006لّغت عنها حكومة األرجنتين لعامالتي ب

األوزون زيادة عن المستوى األقصى الستهالك بروميد الميثيل المحدد في االتفاقية مع اللجنة
التنفيذية؛ ومطالبة حكومة األرجنتين ويوئنديبي باالستمرار في تنفيذ أنشطة إزالة بروميد الميثيل

لمقترحة في المشروع وأن تبلّغ عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة اإلزالة لالجتماع الرابعا
  والخمسين للجنة التنفيذية؛

 
 أن تأخذ علماُ بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ المشروع من أجل اإلزالة الوطنية لبروميد:مصر )ه(

لزراعية؛ وأن تحيط علماً بأن ما تبقّى منالميثيل في تبخير زراعة البستنة والسلغ األساسية ا
 طن من قدرات استنفاد131.4استهالك بروميد الميثيل المؤهل للتمويل في مصر سيكون

األوزون بعد التنفيذ الكامل للمشروع الحالي، وكنتيجة لذلك، فإن مستوى التمويل للشطر الثاني
والراً أمريكياً؛ ومطالبة حكومة مصر د1.752.735 قدم، كحد أقصى،إذاومن المشروع سيبلغ

 ويونيدو بالتعجيل في تنفيذ أنشطة إزالة بروميد الميثيل المقترحة في المشروع؛
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اعتماد التعديل التالي على الجدول الزمني إلزالة بروميد الميثيل في غواتيماال، كما:غواتيماال )و(
 إلى2002ت استنفاد األوزون عام طن من قدرا709.4من :XVIII/26هو مقترح في المقرر

 طن من قدرات استنفاد361؛ وإلى2006 طن من قدرات استنافد األوزون عام400.70
؛ وإزالة كافّة2008 طن من قدرات استنفاد األوزون عام320.56؛ وإلى2007األوزون عام

؛2015ني عامكانون الثا/استعماالت بروميد الميثيل الخاضعة للرقابة في حدود أول يناير
الموافقة على األنشطة التي اقترحتها حكومة غواتيماال ضمن مستوى التمويل المتوافر وفقاً

ة والفراولة فيلمشروع إزالة بروميد الميثيل في زراعة الشمام والطماطم واألزهار وأزهار الزين
 تنفيذ المشروع إلزالة عنر مرحلي التنفيذ حالياً؛ ومطالبة يونيدو بتقديم تقريغواتيماال الجاري

بروميد الميثيل في زراعة الشمام والطماطم واألزهار وأزهار الزينة والفراولة في غواتيماال ،
 .إلى االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية

 
 :لبنــان )ز(
 

  عن تنفيذ المشروعات إلزالة كافة2006أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي لعام )1(
الت التربة لبروميد الميثيل المستعمل في إنتاج الزهور المقطوعة للزينة والتبغ،استعما
هتنفّذه يوئنديبي، وإزالة بروميد الميثيل لتبخير التربة في إنتاج الفراولة، الذيتنفّذالذي

يونيدو؛ الموافقة على عمليات تنقيح االتفاقية بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية التي
في االجتماع الرابع والثالثين، والمعدلة في وقت الحق في االجتماع يها اللجنةوافقت عل

 كما هو مبين في2008الثالث واألربعين، بتمديد الجدول الزمني لإلزالة حتى عام
 :الجدول أدناه

 
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المستوى األقصى الستهالك بروميد الميثيل بالنسبة لكل محصول 

لكميةمجموع ا فراولة أزهار مقطوعة للزينة/تبغ/خضار السنة
 المزالة

 مستوى االستهالك

2001236.5
200225.86.031.8204.7
200336.010.146.1158.6
200454.014.268.290.4
200536.011.147.143.3
20060.00.00.043.3
200717.05.022.021.3
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(وى األقصى الستهالك بروميد الميثيل بالنسبة لكل محصولالمست 

مجموع الكمية فراولة أزهار مقطوعة للزينة/تبغ/خضار السنة
 المزالة

 مستوى االستهالك

200817.34.021.30.0
20090000.0

 
 لبنان في تنفيذ المشروعاتمطالبة يوئنديبي ويونيدو بمواصلة مساعدة حكومة )2(

عتقديم تقرير عن تنفيذ المشروعين مباالستثمارية لإلزالة؛ ومطالبة يوئنديبي ويونيدو
 حصلت خالل األحداث االستثنائية في لبنان عام قدتكونتقييم للخسائر المالية التي

 ، لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين؛2006
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أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي بشأن برنامج مساعدة:مساعدة تقنية في أمريكا الوسطىبرنامج ) ح(
السياسة العامة لدعم إزالة بروميد الميثيل مع تركيز خاص على غواتيماال وهندوراس، الذي

 قدمته يونيب نيابة عن حكومة إسبانيا؛
 

تصدير كلورو فلورو كربون في/ادأن تحيط علماً مع التقدير بالتحقّق بشأن استير:الصين ) ط(
 ، الذي قدمه البنك الدولي؛2006الصين عام

 
 أن تحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي قامت به يونيدو إلعادة توزيع معدات:كوت ديفوار )ي(

األيروصوالت المبتاعة ألحد مصانع األيروصوالت في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة،
 كوت ديفوار؛ مطالبة حكومة كوت ديفوار بتعجيل تنفيذ مشروع إزالة كلوروفي مصنع في
 في صنع أيروصوالت مستحضرات التجميل عن طريق التحويل إلى دافع12-فلورو كربون

زالة مواد كلورو فلورو كربون فيإل ، إكماالCOPACIًلأليروصوالت بالهايدرو كربون في
أن تعود لتبلغ اللجنة التنفيذية فيبمطالبة يونيدوفي كوت ديفوار؛ وقطاع األيروصوالت

اجتماعها الثالث والخمسين عن األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ مشروع األيروصوالت في كوت
ديفوار، بما في ذلك الوضع بالنسبة إلعادة توزيع معدات األيروصوالت المبتاعة لمصنع

 السابقة؛لأليروصوالت في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية
 
أن تحيط علماً بأن تكاليف نقل التكنولوجيا للمشروع من أجل إزالة استهالك كلورو:مصر ) ك(

 3.146.955فلورو كربون في صنع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في مصر هي
دوالراُ أمريكياُ؛ و

 
ماهيرية العربية الليبية، يشيرالتفكير في توجيه كتاب إلى حكومة الج:الجماهيرية العربية الليبية ) ل(

إلى احتمال إلغاء مشروعها ما لم يبلّغ عن تقدم إلى االجتماع الثاني والخمسين، بالنسبة لوضع
خطة الستدامة مرفق بنك الهالونات، بما في ذلك اختيار موقع يستضيف مرفق بنك الهالونات،

أن تجري االتصاالت على أرفعويقترح.وخطة أعمال من ذاك المضيف بشأن استدامة المرفق
.مستوى مناسب

 
 مقترحات مشروعات .7
 

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات ) أ(
 

ناءات ع القسم األول اإلحصدريو. من ثالثة أقسام تتكون:ExCom/Pro/OzL/UNEP/20/52الوثيقة
تلمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة، وتقديراً لرصيد التمويل المتاحالتقديمات إلى االجتماع الثاني والخمسين، المس

من واقع الطلب لألموال استناداً إلى التقديمات، والحلول المقترحة من أجل إدارة التدفّق النقدي في ظرف أي عجز
قديمات خاللتها األمانة من خالل مراجعة التظويعرض القسم الثاني مسائل السياسة العامة التي الح.مالي

وهو يعرض تقديمات مع تعديالت مقترحة لمشروعات مستمرةوالقسم الثالث هو إضافة جديدة مسماة.االجتماع
عدداً من التقديمات المستلمة من الوكاالت المنفذة، وهي في معظم الحاالت تعديالت على مشروعات موافق عليها

 .أو شرائح سنوية التفاقيات متعددة السنوات
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 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
: الخاص بخطة اإلنتاج القطاعية لكلورو فلورو كربون في الصين2007تعديالت على برنامج عمل•

استقامة الطلب لتخصيص مليوني دوالر أمريكي من الخطة القطاعية كأموال خارجية لدخول برنامج تبريد
 ا مقررات اللجنة التنفيذية؛المباني الشامل مع التعريف بالمصادر الخارجية كما حددته

 لالجتماع العاشرX/14توافق طلب الصين مع المقرر:خط أساس رابع كلوريد الكربون في الصين•
 لألطراف؛

 السماح باستعمال أموال المشروع لشراء آليتين؛مجال:خطة كوبا الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون•
أموال من خطة اإلزالة الوطنية ألندونيسيا لمساعدة المؤسسات المنشأةطلب من يوئنديبي للسماح باستعمال•

 ؛1995بعد
السماح بإعادة تخصيص األموال الموافق عليها لالستثمار، إلى:ستانزمشروع بنك الهالونات في قيرغي•

 أنشطة غير استثمارية؛ و
شريحة التمويل الرابعة للتمويل فيالسماح بتقديم:الخطة الوطنية اللبنانية إلزالة كلورو فلورو كربون•

 ؛2006االجتماع الثالث والخمسين ، نظراً للظروف الحرجة في ذاك البلد عام
 

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

: للخطة القطاعية إلنتاج كلورو فلورو كربون في الصين2007برنامج عمل علىتعديل ) أ(
 

 لنظر في عدم الموافقة على طلب إعادة تخصيص األموال من قطاع إنتاج كلوروا )1(
ك لمشروع استبدال تبريد المباني، بسبب عدمفلورو كربون، من أجل التمويل المشتر

 التوافق مع المعايير لمصدر التمويل الخارجي؛
 

 :خط أساس رابع كلوريد الكربون للصين )ب(
 
 حص بيانات إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون ما بينمطالبة الصين بإعادة ف )1(

لى وضعها، إلعادة البيانات التاريخية بأفضل طريقة ممكنة إ2000 و1998يعام
مع تفصيل واضح لمفرداتها كما تطلبه أمانة2000 و1999يوبتقديم البيانات لعام 

 وفقاًلمفهوم التاليإجراء ذلك بموجب اوينبغي.األوزون لحساب بيانات خط األساس
 : لالجتماع العاشر لألطرافX/14للمقرر

 
بأنه ما دامت الصين تحقّق أهداف خفض االنبعاثات المبينة في االتفاقيات مع . أ

 التصنيع،لاللجنة التنفيذية للمرحلتين األولى والثانية من الخطة القطاعية لعام
 فيطبيق عامل التصنيعفإن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون الملحق بت

 في إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من أجلهذه االتفاقيات، لن يضمن
، بالنسبة لتطبيقات رابع2002تحديد الوضع القائم المتثال الصين منذ عام

، بالنسبة لتلك2005كلوريد الكربون التي تشملها المرحلة األولى وعام
ة التالية فصاعداً؛ والتطبيقات التي تشملها المرحل

 
شملهماتبأنه، في حين أن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون اللذين . ب

ال في حساب اإلنتاج واالستهالك منتان للخطة القطاعية يجب أال يدخَاإلتفاقي
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أجل تعيين االمتثال، فإن أي تغيير لبيانات خط األساس لن يستوجب تغييراً في
 .االتفاقيات

 
جتماع األطراف في تقريره ال، كمقرراألسلوب المشار إليه أعاله بعد اعتمادهتبليغ )2(

 .بواسطة أمانة األوزونالسنوي،
 

يذ خطة اإلزالةء آليتين تُستخدمان في مجال تنفالنظر في طلب حكومة كوبا من أجل شرا:لكوبا )ج(
 الوطنية؛

 
ها بموجب االتفاقية بين إندونيسيا واللجنةالسماح باستعمال المرونة المنصوص عن:إلندونيسيا )د(

التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون ، الموافق عليها في
 ؛1995تموز/يهل ، للسماح بتوجيه األموال لمؤسسات ُأنشئت بعد يو44/39القرار

 
ستان ويونيب، إما إلغاء هذازو مع قيرغيفي انتظار نتيجة مناقشات يونيد:ستانزلقيرغي )ه(

 دوالر أمريكي من أجل العنصر غير25.000المشروع أو تحويل إلى يونيب مبلغ الـ
 دوالر أمريكي اآلخر إلى الصندوق المتعدد25.000االستثماري في المشروع، وإعادة مبلغ الـ

 .األطراف إلعادة برمجته
 
 
:للبنـان ) و(

 
 التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة كلورو فلوروأن يؤخذ باالعتبار )1(

،2006-2005 لفترةكربون للبنان، وتقرير التحقّّق من األداء لبرامج التنفيذ السنوية
  إلى يوئنديبي؛ة المقدم2007وبرنامج التنفيذ السنوي لعام

 
طة إزالة كلورو فلورومطالبة يوئنديي بمواصلة مساعدة حكومة لبنان في تنفيذ أنش )2(

 كربون في لبنان؛
 
اإلحاطة بأن يوئنديبي ستقدم طلباً من أجل تحرير الشريحة الرابعة لخطة اإلزالة الوطنية )3(

في االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، شرط تقديم تقرير مرحلي إضافي مقنع
  .2007لألنشطة المنفذة ولمستوى التمويل المصروف عام

 
 للوثيقةاألولالمرفق(الموافقة على قائمة المشروعات واألنشطة الموصى بها لموافقة شمولية )ز(

 ).أعاله
 
 التعاون الثنائي )ب(
 

 تتضمن أربعة مشروعات وأنشطة مقدمة للحصول على موافقة:ExCom/Pro/OzL/UNEP/21/52الوثيقة
 من)د (7وهذه المشروعات معالجة في إطار البند.تعاون ثنائيمن قبل حكومات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ك

 .لمشروعات االستثماريةجدول األعمال، ل
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 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
عملت بصورة كاملةلقد سبق وحصلت ألمانيا على موافقة لشرائح سنوية التفاقيات متعددة السنوات است•

ستقطع2008ا لعامه، وبعضاً من تخصيص2007 و2006يتخصيصاتها لعاموهي تطلب تمويالً إضافياً ي ،
 .2008 لعامامن واقع تخصيصه

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

 
، أن تعلم األطراف بمستوى المساهمة الثنائية المسندة إلى مساهمة49/19على ضوء المقرر ) أ(

؛2008ألمانيا لعام
 
ن أمين الخزانة أن يستنزل تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماعأن تطلب م ) ب(

المبالغ المبينة أدناه قد تتغير بموجب موافقات فعلية خالل[الثاني والخمسين على النحو التالي
:]االجتماع

 
؛2007 من رصيد مساهمة كندا الثنائية لعام] دوالر أمريكي[176.280 )1(

 
؛2007 الثنائية لعام فرنسا من رصيد مساهمة] دوالر أمريكي[585.000 )2(

 
؛ و2008 من رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية لعام] دوالر أمريكي[357.500 )3(

 
 ؛2007 رصيد مساهمة إيطاليا الثنائية لعام من] دوالر أمريكي[293.476 )4(
 

 2007التعديالت على برامج العمل لعام )ج(
 

 )يوئنديبي(ج األمم المتحدة اإلنمائيبرنام )1(
 

 تتضمن أربعة أنشطة قدمتها يوئنديبي، بما في ذلك طلبان من أجل:ExCom/Pro/OzL/UNEP/22/52الوثيقة
مشروعات لمشروعات استثمارية في قطاع أجهزة المؤسسي، وطلبان من أجل إعدادتجديد مشروعات التعزيز

وتجديدا التعزيز.بون في كولومبيا والهند المعتمدة على كلورو فلورو كراالستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 وقد تم النظر فيهما في إطار،أن للبرازيل وكولومبيا ، موصى بالموافقة عليهما موافقة شموليةالمؤسسي المطلوب
للجرعات المعتمدةوطلبات إعداد المشروعات لقطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس).أ (7بند جدول األعمال

 ).ج (51/34على كلورو فلورو كربون، موصى بالنظر فيها إفرادياً بموجب المقرر
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
ستثماري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في كولومبيا أجل مشروع اطلب إلعداد مشروع من•

 حيث قررت اللجنة التنفيذية أن،)ج (51/34المقرروالبيانات الملحقة به، على النحو المطلوب في إطار
وتبدو يوئنديبي وكأنها حقّقت متطلّبات البيانات.ظر في مثل هذه الطلبات على أساس كل حالة على انفرادتن

 وفقاً لها المقرر، وهذه البيانات متوافرة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية؛ و
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ت في الهندري ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاستثماطلب إلعداد مشروع من أجل مشروع ا•
قررت اللجنة التنفيذية أن، حيث)ج (51/34، على النحو المطلوب في إطار المقرروالبيانات الملحقة به

وتبدو يوئنديبي أنها حققت متطلّبات البيانات وفقاً.الطلبات على أساس كل حالة على انفرادظر في هذهتن
 .قرر، وهذه البيانات متوافرة لتنظر فيها اللجنة التنفيذيةلهذا الم

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

 
وقد. دوالر أمريكي30.000الموافقة على طلب إعداد مشروع لكولومبيا بمستوى تمويل قدره ) أ(

كانت المعلومات المقدمة متوافقة مع متطلّبات المقررترغب اللجنة أيضاً في التأكيد عما إذا
ط علماً بأنها، في مجال على هذا المشروع يطلب من يوئنديبي أن تحي ومع الموافقة.51/34

لمشروع االستثماري، يجب أن تتضمن الوثيقة النهائية عناصر استراتيجية انتقال لمساعدةتنمية ا
ياس للجرعات ودعم التنفيذ الكامل للمشروع االستثماري،قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمق

وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه لن تكون هنالك أموال أخرى متاحة من أجل.51/34وفقاً للمقرر
و:استراتيجية انتقال منفصلة

 
وقد. دوالر أمريكي100.000الموافقة على طلب إعداد مشروع للهند بمستوى تمويل قدره ) ب(

جنة أيضاً في التأكيد عما إذا كانت المعلومات المقدمة متوافقة مع متطلبات المقررترغب الل
علماً بأنها، في مجال على هذا المشروع يطلب من يوئنديبي أن تحيطالموافقةومع.51/34

لمشروع االستثماري، يجب أن تتضمن الوثيقة النهائية عناصر استراتيجية انتقال لمساعدةتنمية ا
ع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، ودعم التنفيذ الكامل للمشروع االستثماري،قطا

، وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه لن تكون هنالك، أموال أخرى متاحة من أجل51/34وفقاً للمقرر
.ةاستراتيجية انتقال منفصل

 
 )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة )2(
 

 نشاطاً قدمتها يونيب، بما في ذلك ثالثة طلبات من16 تتضمن:ExCom/roP/OzL/UNEP/23/52الوثيقة
ُأ.أجل مشروعات لتجديد التعزيز المؤسسي  التي تم من هذه األنشطة،12صي بالموافقة الشمولية علىووقد

ل صنع أجهزةواثنان من هذه المشروعات مرتبطان بتحوي.من جدول األعمال)أ (7النظر فيها في إطار البند
)د (7 وسيتم النظر فيهما في إطار البند المعتمدة على كلورو فلورو كربوناالستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

وهنالك طلبان من أجل المساعدة التقنية الشاملة بنوع خاص،.من جدول األعمال بشأن المشروعات االستثمارية
لمتكامل مع مبادرة الجمارك الخضراء، ستخضع للنظر على انفرادودراسة حول إدارة بنك الهالونات والتدريب ا

 ).و( و)4)(ب (51/8وفقاً للمقررين
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
 دوالر أمريكي للدراسة عن التحديات الملحقة ببنك الهالونات في بلدان40.000الموافقة على طلب مبلغ•

 مع تفاصيل)4)(ب (51/4لب اللجنة التنفيذية في المقرروقدمت يونيب مقترحاً للدراسة حسب ط.5المادة
 عن طريقة المشروع ومنهجيتّه، بما في ذلك تجزئة مطلوبة للميزانية؛ و

 ويجب النظر في هذا المقترح من أجل التمويل.تطبيق تدريب متكامل بموجب مبادرة الجمارك الخضراء•
 الملحقة التكاليفوقد تُعتبر بعض.الشركاءلسنته األولى فقط، وينبغي ضمان المساهمات من جانب
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 وبالتالي يوصى بالمشروع على أساس تكلفة أدنى،بالمشروع كجزء من ميزانية خطة المساعدة على االمتثال
 .من التكلفة المطلوبة

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

 
، بمستوى5اسة تتعلّق بعمليات بنك الهالونات في بلدان المادةأن تنظر في الموافقة على طلب در ) أ(

 دوالر أمريكي؛ و40.000تمويل قدره
 
في أن تنظر في الموافقة على طلب تدريب للتطبيق المتكامل تابع لمبادرة الجمارك الخضراء ) ب(

قيتينلنسبة للسنتين البالسنة واحدة فقط، من دون اإلساءة إلى موافقات تمويل مستقبلية با
،األولالمبين في الجدولدوالر أمريكي، 000 62 بمستوى تمويل قدره للمشروعالمقترحتين

:شرط
 

 الجمارك"أن تعمد يونيب، في التماسها تمويالً مستقبلياً ، على تقديم التزام خطّي من )1(
 خطة عمل، بأن هنالك مبالغ نظيرة مؤمنة للسنة التي تُلتمس لها المبالغ، وأن"الخضراء

 متّفق عليها مع مساهمات تكلفة محددة لكّل نشاط ستقدم لنظر اللجنة التنفيذية؛ و
 
  يخضع لنظر اللجنة التنفيذية يشمل التقدم في التنفيذ للسنة األولى،أن تقدم يونيب تقريراً )2(

لمسائل في مجال التنفيذ للسنة األولى، بما في ذلك محاسبة كاملة لألموال المستعملة فقط
 .د المستنفدة لألوزونتتعلّق باالتّجار بالفوائ

 
 )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )3(
 

، بما من يونيدو للحصول على تمويل ثالثة أنشطة مقدمة تتضمن:ExCom/Pro/OzL/UNEP/24/52الوثيقة
جل تكاليف التحقّق في خطة إدارة اإلزالةمن أومقتَرح  لتجديد مشروع للتعزيز المؤسسي،في ذلك طلب واحد

يل مرافق صنع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياسوالنهائية في كرواتيا، وآخر من أجل إعداد مشروع لتح
وقد حصل اثنان من هذه األنشطة على توصية بالموافقة الشمولية.معتمدة على كلورو فلورو كربونالللجرعات

طلب إعداد المشروعفيوقد أوصي بالنظر على انفراد.من جدول األعمال)أ (7بندوتمت معالجتهما في إطار ال
 المقرربموجبلقطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على كلورو فلورو كربون،

 ).ج(51/34
 

 :مسائل تُطرح للمعالجة
 
 مزودة بمقياس للجرعات في المكسيك،الطلب إلعداد مشروع لمشروع استثماري ألجهزة االستنشاق ال•

ظرفيذية أن تنحيث قررت اللجنة التن)ج(51/34والبيانات الملجقة به، على النحو المطلوب في إطار المقرر
وتبدو يونيدو وكأنها حقّقت متطلّبات البيانات وفقاً. على انفرادةفي مثل هذه الطلبات على أساس كل حال

 .انات متوافرة لتنظر فيها اللجنة التنفيذيةلهذا المقرر ، وهذه البي
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
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 دوالر50.000إعداد مشروع للمكسيك بمستوى تمويل قدرهطلب تنظر في الموافقة علىأن ) أ(
المقدمة متوافقة معما إذا كانت المعلومات ترغب اللجنة أيضاً في التأكيد عوقد.أمريكي

ط علماً على هذا المشروع يطلب من يوئنديبي أن تحيومع الموافقة.51/34طلبات المقررمت
لمشروع االستثماري، يجب أن تتضمن الوثيقة النهائية عناصر استراتيجيةبأنها، في مجال تنمية ا

 التنفيذ الكامل للمشروعانتقال لمساعدة قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ودعم
وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه لن تكون هنالك أموال أخرى.51/34االستثماري، وفقاً للمقرر

 .متاحة من أجل استراتيجية انتقال منفصلة
 

 البنك الدولي(4)
 

شروع لتجديد ممهما البنك الدولي، وطلب واحد تتضمن نشاطين قدExCom/Pro/OzL/UNEP:/25/52الوثيقة
عن بدائل رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في قطاع الكلور للبدء في دراسة لمبالغوطلبالتعزيز المؤسسي،

ُأ. القلى– من جدول)أ(صي بالموافقة الشمولية للمشروعين، وتمت الموافقة عليهما في إطار البند السابعووقد
 .األعمال

 
 غير واردة :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 غير وارد :راء المنتظر من اللجنة التنفيذيةاإلج

 
 المشروعات االستثمارية )د( 
 

  قائمة بتسعة مشروعات ينظر فيها علىالثاني المرفقفي تتضمن:ExCom/Pro/OzL/UNEP/20/52الوثيقة
ة عليهاالموافقنشطة الجديدة، فقد أوصي ب واأل منهاما كافة المشروعات االستثمارية األخرى ، المستحقةأ .انفراد

 .من جدول األعمال)أ( السابعظر فيها في البندموافقة شمولية ، وتم الن
 

واحد من المشروعات التسعة على كل الموافقة علىالنظر فييتوجب أدناه1في الجدول :معالجةمسائل تطرح لل
شروع البلد المناسبة وذاتم ةمانة في وثيق األ تعليقات ويمكن االطالع على وصف المشروعات وعلى.انفراد
 ).عنيةالم وفي حال الطلب ستحدد األمانة المسألة أو المسائل (، المشار إليها في الجدولالصلة

 
  انفرادقائمة بالمشروعات التي ينظر فيها على :1الجدول

 
 المسألة رقم الوثيقة الوكالة المشروع البلد

 )عاتأجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجر(أيروصوالت
إزالة استهالك كلورو فلورو بنغالديش

كربون في صنع أيروصوالت
أجهزة االستنشاق المزودة

بمقياس للجرعات

مسألة.مسائل تكاليف قيد المناقشةExCom/52/26 ، يونيبيوئنديبي
سياسة عامة تتعلّق بمشروعات

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس
 للجرعات

جمهورية إيران
 اإلسالمية

إزالة استهالك كلورو فلورو
كربون في صنع أجهزة

االستنشاق المزودة بمقياس
للجرعات

مسألة.مسائل تكاليف قيد المناقشةExCom/52/36 يونيدو، يونيب
سياسة عامة تتعلّق بمشروعات

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس
 للجرعات

 رغاوى
خطة قطاعية إلزالة كلورو الصين

 في قطاع11-فلورو كربون
موال إلىتوجيه األالسماح ب ExCom/52/30 البنك الدولي

مصممةالشركات التي لها طاقة
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لبرنامجا:الصينالرغاوى في
 2007  لعامالسنوي

 1995تموز/قصوى بعد يوليو

 مواد تبخير
إزالة كاملة لبروميد الميثيل الكاميرون

المستعمل في تبخير السلع
 الزراعية المخزونة

ة مازالتومسائل سياسة عامتكلفة ExCom/52/29 ونيدوي
 متعددة جديدة اتفاقيةدون حّلمن

السنوات للموافقة، الممارسة
 الجارية

 خطة إزالة
خطة وطنية إلزالة المواد كالبوسنة والهرس

الشريحة(المستنفدة لألوزون
 )لثةالثا

  مشروع معلّق؛خطة العمل متبقية ExCom/52/28 يونيدو

 عامل تصنيع
تحقّق في استهالك رابع الصين

كلوريد الكربون في إطار
 من الخطةالمرحلة الثانية

القطاعية لرابع كلوريد
الكربون

 طن14.300ضرورة تسوية الـExCom/52/30 البنك الدولي
من قدرات استنفاد األوزون لرابع
كلوريد الكربون خارج المرحلتين

 األولى والثانية

 قطاعية لرابع كلوريدخطة الهند
2007برنامج عمل.الكربون

البنك الدولي،
اليابان،/يوئنديبي
يونيدو،
 فرنسا/ألمانيا

ExCom/52/35سات ُأنشئت بعدطلب لتمويل مؤس
1995 

مشروع جامع من أجل إزالة المكسيك
نهائية لرابع كلوريد الكربون

ليف مازالت قيدمسائل تكاExCom/52/41 يونيدو
  معلّقةقشة؛ النتائجالمنا

 مذيبات
جمهورية كوريا

الديمقراطية
 الشعبية

خطة إلزالة نهائية لرابع
الشريحة(كلوريد الكربون

 )الخامسة

 تأخيرات في التنفيذ ExCom/52/37 يونيدو

 
 

منا إذا كانت ستوافق على كّل واحدقد ترغب اللجنة في النظر فيم :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
المعلومات الواردة في الوثيقة المعنية لمقترح المشروع بما:المشروعات التسعة المدرجة في الجدول على أساس

 . في االجتماعفي ذلك تعليقات األمانة؛ وأي معلومات إضافية أعطتها األمانة أو الوكالة المنفذة المعنية
 
 البرامج القطرية .8
 

 . في هذا االجتماعليست هنالك برامج قطرية تخضع للنظر
 
 تقرير عن تكاليف إجراء تقييم شامل مستقّل للتكاليف اإلدراية المطلوبة لفترة .9

 ).51/38متابعة للمقرر (2011-2009  سنواتلثالثا
 

 تقريراً عن الوضع القائم بشأن العقد لدراسة التكاليف تتضمن:ExCom/Pro/OzL/UNEP/50/52الوثيقة
س  استناداً إلى الصالحيات المعتمدة في االجتماع الحادي والخمسين50/42ها في المقررمح باإلدارية التي

 ).51/38المقرر(

  تحدد فيما بعد:مسائل تطرح للمعالجة
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 معلّق :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 

ب فيها، يرفع إلىتقرير مرحلي عن دراسة تتعلّق بمعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغو .10
 ).50/42متابعة للمقرر(االجتماع التاسع عشر لألطراف

 
تعرض التقدم المحرز في إجراء دراسة استناداً إلى المقرر :ExCom/Pro/OzL/UNEP/51/52الوثيقة

9/XVIIIمراجعة مشروع الصالحيات من أجل الدراسات النظرية" لالجتماع الثامن عشر لألطراف بشأن
وقد تطلّب المقرر تقريراً" بشأن اإلتالف السليم بيئياً للمواد المستنفدة لألوزونXVII/17بة بموجب المقررالمطلو

 .وتتضمن الوثيقة المشروع لمثل هذا التقرير المرحلي.بيئياً إلى االجتماع التاسع عشر لألطراف
 

 غير واردة :مسائل تُطرح للمعالجة
 

قد ترغب اللجنة التنفيذية بأن تأخذ علماً بمشروع التقرير المرحلي عن :التنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة
 :الدراسة بشأن معالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، وأن تنظر في أي من األمور التالية

 
أن تحيط علماً بمشروع التقرير المرحلي كما قُدم؛ ) أ(
 
تعدد األطراف تحديث التقرير مع أي معلومات جديدة قد تصبحأن تطلب من أمانة الصندوق الم ) ب(

ريخ إصدار مشروع التقرير واالجتماع الثاني والخمسين؛ ومتوافرة بين تا

 التقرير المرحلي المنقّح بعد موافقة تسلّمأن تطلب من أمانة الصندوق المتعدد األطراف أن ) ج(
 .لتاسع عشر لألطرافرئيس اللجنة التنفيذية، لينظر فيه في االجتماع ا

 
النظر في موضوع استعمال رابع كلوريد الكربون كمواد أولية وعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع.11

، مع األخذ بالحسبان دراسة فريق خبراء التقييم التقني واالقتصادي5كلوريد الكربون في بلدان المادة
 ).51/36متابعة للمقرر(بشأن االنبعاثات العالمية لرابع كلوريد الكربون

 
 تورد معلومات عن إشعار فريق خبراء التقييم التقني واالقتصادي:ExCom/Pro/OzL/UNEP/52/52الوثيقة

تأجيل المناقشة بخصوص، نتيجة لذلك، هوالمقترحوبأن تقرير رابع كلوريد الكربون العالمي ليس متوافراً بعد؛
 .هذه المسألة

 
  غير واردة :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 غير وارد :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 
 2006الحسابات المؤقتة لعام.12

 
 للصندوق المتعدد األطراف،2006 تورد الحسابات المؤقتة لعام:ExCom/Pro/OzL/UNEP/53/52الوثيقة

هائية للصندوق إلى االجتماعوستُرفع الحسابات الن.والوكاالت المنفذة األربع واألمانة، على سبيل اإلعالم فقط
 للجنة التنفيذية بشأن تحميل الصندوق تكاليف مساندة51/37وكمتابعة للمقرر.الثالث والخمسين للجنة التنفيذية
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 دوالراً أمريكياً بكامله إلى الصندوق، وأن143.956يونيب، ُأعلمت اللجنة بأن يونيب قررت إعادة مبلغ الـ
 .2007وسيتم إجراء هذه التسوية في حسابات عام.قات العامة >فنتحمله لحسابها الخاص لل

 
 غير واردة :مسائل تُطرح للمعالجة

 
  :تحيط علماًقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 
 للصندوق المتعدد األطراف؛2006بالحسابات المؤقّتة لعام ) أ(
 
سوف تُقدم إلى اللجنة في اجتماعها للصندوق المتعدد األطراف2006 لعامبأن الحسابات النهائية ) ب(

الثالث والخمسين؛

باإلجراءات التي اتخذها أمين الخزانة لتعكس التسويات الناتجة عن تسوية فترة حسابات عام ) ج(
؛2005

 
   ُأبلغ أنهف الذي دوالراً أمريكياً إلى الصندوق المتعدد األطرا143.956بإعادة يونيب مبلغ الـ )د(

 .تحميل كلفة مساندة البرنامج للصندوق
 

 تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع التاسع عشر لألطراف.13
 

وهذه. تورد مشروع تقرير إلى االجتماع التاسع عشر لألطراف:ExCom/Pro/OzL/UNEP/45/52الوثيقة
 .لجنة التنفيذيةالوثيقة مرتكزة على االجتماعين الخمسين والحادي والخمسين ل

 
بما أن مرحلة التبليغ تشمل أيضاً االجتماع الثاني والخمسين، فسوف يحتاج التقرير إلى :مسائل تُطرح للمعالجة

 .تحديث ليبرز نتائج االجتماع الثاني والخمسين
 

في تكليف األمانةبعد النظر في مشروع التقرير، قد ترغب اللجنة التنفيذية:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
بوضع اللمسات األخيرة على التقرير على ضوء المناقشات التي انعقدت والمقررات التي اتّخذت في االجتماع

 .الثاني والخمسين للجنة التنفيذية من أجل تقديمه إلى االجتماع التاسع عشر لألطراف
________ 


