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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الثالث والخمسوناع ـــاالجتم

 2007تشرين الثاني /فمبر نو30-26مونتريال، 
 
 
  
  

  إضافة
  جدول األعمال المؤقت المشروح

  
  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.1تصدر هذه الوثيقة لتقديم معلومات غير مدرجة في الوثيقة   
؛ وتقديم قائمة ُمحدثة بالمشروعات التي سُينظر فيها على انفراد وستُناقش في 14 و11بشأن بندي جدول األعمال 

  ).و (7بند إطار ال
  

، 2010ورقة بشأن خيارات عن ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات مساندة التعزيز المؤسسي بعد عام   .11
  )49/32 و47/49متابعة للمقّررين (وفرص تحسين عملية تجديد التعزيز المؤسسي 

  
  التي طلبت49/32 و47/49لمقّررين  استجابة لExCom.Pro.OzL/UNEP/61/53الوثيقة أعدت 

خيارات عن ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات مساندة فيهما اللجنة إلى األمانة إعداد وثيقة بشأن 
فرص تحسين عملية تجديد التعزيز ، ولكي تواصل األمانة بحث 2010التعزيز المؤسسي بعد عام 

لما بعد ، ومعالجة أية نتائج إضافية في سياق استعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي المؤسسي
2010.  
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  :مسائل تُطرح للمعالجة
  

  : تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي الخاصة بما يليفياالستمرار  •
o  2010أنشطة االمتثال الحالية حتى عام 
o  باستثناء األنشطة المتعلقة بالمواد 2010أنشطة وحدة األوزون الوطنية بعد عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
o 2010ألنشطة المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية، بعد عام أنشط االمتثال بخالف ا 
o  19/16األنشطة الممكنة الجديدة بالعالقة إلى المقرر 

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

  
لمشروعات التعزيز  على ممارسة تقديم التمويل 2010الموافقة على أن تحافظ فيما بعد عام   )أ(

المؤسسي على مستويات التمويل الحالية رهنا بالقواعد والمبادئ التوجيهية الحالية، واستعراض 
مستوى التمويل في اجتماع الحق ما إن تُوضع المبادئ التوجيهية لمشروعات  

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛
  
 لبناء القدرات، واستكشاف نطاق التمويل الممكنةومستويات ترتيبات طلب أن تستعرض األمانة   )ب(

وطبيعة ومدى تأهيل أية تدابير إضافية قد تنظر اللجنة التنفيذية في تمويلها لمعالجة أنشطة إزالة 
المواد الكلوروفلوروكربونية بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية التي ستوافق عليها اللجنة التنفيذية 

قرير إلى اللجنة التنفيذية بحلول أخر اجتماع لعام المتعلقة بأنشطة التعزيز المؤسسي، وتقديم ت
  ؛2009

طلب أن يقوم الموظف الكبير  المسؤول عن الرصد والتقييم بإدراج التقييم الخاص بمشروعات   )ج(
 والذي يمكن أن يشتمل 2009التعزيز المؤسسي في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

  :على
  

  يز المؤسسي الحالية والمقترحات الخاصة بالتنسيق؛تحليل لعملية تجديد التعز  )1(
استعراض للهياكل المؤسسية الوطنية لحماية األوزون وكيف ساهم مشروع التعزيز   )2(

المؤسسي في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في 
  .2009اجتماعها األخير لعام 

  
  2010 والميزانية المقترحة لعام 2009 و2008ق المنقّحة لعاَمي ميزانّيات أمانة الصندو  .14
  

 الموافق عليها بموجب 2008 تنقيحا لميزانية عام ExCom/Pro.OzL/UNEP/66/53الوثيقة تقدم 
 حسبما وافق عليها االجتماع 2009 في االجتماع الخمسين فضال عن ميزانية عام 50/45المقرر 

  .2010 تكاليف الموظفين في عام 2010طي ميزانية عام الخمسين، وتقدم اقتراحا بأن تغ
  

 التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين إلدخال التكاليف 2008ونقحت ميزانية عام 
وتقترح زيادة في بعض التكاليف التشغيلية لألمانة لالستجابة النخفاض سعر الدوالر . التشغيلية لألمانة
 على تخصيص لمرة 2008كما تشتمل الميزانية المقترحة لعام .  في المائة تقريبا30األمريكي بنسبة 

 50 000 لتغطية تكاليف تهوية غرفة الشبكة ومبلغ 2008 دوالر أمريكي في عام  30 000واحدة يبلغ 
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ة  الخامس والخمسين للجنعدوالر أمريكي لسفر موظفي األمانة وبدل االنتقال اليومي في حالة عقد االجتما
  . 2008تموز /التنفيذية في بانكوك في تعاقب مع اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية في يوليه

  
 لتغطية تكاليف 2010 لعام ة بدون تغيير واقترحت ميزاني2009 و2008وتبقى تكاليف الموظفين لعامي 

  .الموظفين
  

  .غير واردة: مسائل تُطرح للمعالجة
  

  :تُدعى اللجنة التنفيذية إلى: تنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة ال
  

 المنقحة ألمانة ة دوالر أمريكي في الميزاني2 801 700أن توافق على تخصيص مبلغ   )أ(
 دوالرا أمريكيا لتغطية مكون الرواتب لعام 5 781 874 البالغة 2008الصندوق لعام 

لتكاليف التشغيلية  الموافق عليه بالفعل في االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية وا2008
  ؛2008المنقحة لألمانة لعام 

  
 2009 دوالرا أمريكيا لمكون الرواتب في عام 3 129 183أن تحيط علما بمبلغ   )ب(

  الموافق عليه بالفعل في االجتماع الخمسين؛
  
 3 285 641 من الميزانية البالغة 2010أن توافق على مكون الرواتب  المقترح لعام   )ج(

  ؛دوالرا أمريكيا
  
أن تحيط علما بالطلب المقدم من األمانة فيما يتعلق بالمرونة للرجوع إلى اللجنة التنفيذية   )د(

  . بهيكل منقح للموظفين2008خالل عام 
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  قائمة المشروعات التي ُينظر في كل منها على انفراد
  البلد  المشروع  الوكالة  المسألة

  قطاع االيروسوالت
لكن المشروع ضروري عدم االتفاق على التكلفة و

  إلكمال إزالة الكلوروفلوروكربون
خطة قطاعية إلزالة استهالك   اليونيدو

الكلوروفلوروكربون في قطاع أجهزة االستنشاق 
  المزودة بمقياس للجرعات

  الصين

ليست هناك حصة استهالك من الكلوروفلوروكربون 
مؤهلة مخّصصة ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس 

  للجرعات

إزالة استهالك الكلوروفلوروكربون في صناعة   نيدواليو
  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

  المكسيك

  الهالونات
يطلب إلى الصين والبنك الدولي مواصلة ) 1(

  اإلبالغ عن استخدام التمويل غير المستخدم المتبقي؛
والنظر، في سياق نتائج الدراسة المتعلقة ) 2(

اها اليونيب، إمكانية حذف بالهالونات التي أجر
 فيما يتعلق بمنع 23/22بالمقرر ) ز(الشرط 

الصادرات من الهالونات التي أعيد 
  ا.استصالحه/استردادها

البرنامج السنوي : خطة قطاعية إلزالة الهالونات  البنك الدولي
  2008لعام 

  الصين

  خط إزالة الكلوروفلوروكربون
 اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون خطة  اليوئنديبي  تصحيح خطأ في االتفاق

خطة التنفيذ : من المواد الكلوروفلوروكربونية
  2007 و2006السنوية لعاًمي 

  كوبا

خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد   اليونيب، اليوئنديبي  التكلفة ومسائل أخرى قيد المناقشة
  )الشريحة األولى(الكلوروفلوروكربونية 

  جيبوتي

المملكة العربية   بناء القدرات والمساعدة التقنية   اليونيب، اليونيدو  2007عدم االمتثال عام احتمال 
  السعودية

خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد   اليونيب، اليوئنديبي  التكلفة ومسائل أخرى قيد المناقشة
  )الشريحة األولى(الكلوروفلوروكربونية 

  توغو

خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد   اليونيب، اليوئنديبي  اقشةالتكلفة ومسائل أخرى قيد المن
  )الشريحة األولى(الكلوروفلوروكربونية 

  زامبيا

  عامل تصنيع
إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع في   اليوئنديبي  التكلفة ومسائل أخرى قيد المناقشة

  Braskemتطبيقين في 
  البرازيل

ابع والخمسين صرف متأخر حتى االجتماع الر
  عندما يكون التحقّق جاهزاً

إزالة إنتاج رابع كلوريد الكربون لعامل التصنيع   البنك الدولي
وغير ذلك من االستعماالت غير المعّرفة 

  2008البرنامج السنوي لعام ): األولىالمرحلة (

  الصين

صرف متأخر حتى االجتماع الخامس والخمسين 
الصين لتعديل وطلب . عندما يكون التحقق جاهزاً

 طن من قدرات استنفاد 14.300الحد األعلى من 
 طن من قدرات استنفاد 6.600األوزون إلى 

  األوزون

إزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون   البنك الدولي
لعامل التصنيع وغير ذلك من االستعماالت غير 

  )الثانيةالمرحلة (المعّرفة 

  الصين

  قطاع اإلنتاج
خطة اإلزالة الُمعجلة إلنتاج   البنك الدولي    الموافقة فيما بين الدوراتالتعجيل قيد

  الكلوروفلوروكربون
  األرجنتين

: خطة قطاعية إلزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون  البنك الدولي    تُحرَّر في االجتماع الرابع والخمسين2008شريحة 
  2008البرنامج السنوي لعام 

  الصين

 بسبب عدم 2008 لشريحة شك بشأن المبلغ المعجل
  2007إتمام خطة عمل 

  رومانيا  )الشريحة الرابعة(خطة قطاعية لقطاع اإلنتاج   اليونيدو

  


