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 حجدول األعمال المؤقت المشرو
  

 

  افتتاح االجتماع  -1
  مالحظات افتتاحية يدلي بها رئيس اللجنة التنفيذية

  شؤون تنظيمية  - 2

 إقرار جدول األعمال  )أ(
  

  تتضّمن جدول األعمال المؤقت لالجتماع السادس والخمسينExCom/Pro.OzL/UNEP/1/56الوثيقة 
  .للجنة التنفيذية

    
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع استناداً إلى :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 ، وإذا تطلب األمر، UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/1جدول األعمال المؤقت حسبما ورد في الوثيقة 
  . حسبما ُعّدل شفهياً خالل الجلسة العامة

 
 
 
 
  
  
تمت مراجعة الوثيقة كي تعكس التوصيات اإلضافية الواردة في الوثائق الصادرة مؤخرا؛ ويرد النص اإلضافي بالتظليل لسهولة الرجوع * 
 .إليه
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  تنظيم العمل  )ب(
  .رئيس تنظيم العمل على الجلسة العامةالسيقترح 

 

  أنشطة األمانة  - 3

يراً عن أنشطة األمانة منذ االجتماع  تقران تعرضAdd.1و ExCom/Pro.OzL/UNEP/2/56 تانالوثيق
 وتتضمن الوثيقة معلومات عن أنشطة المتابعة التي نفذتها األمانة بشأن .الخامس والخمسين للجنة التنفيذية

نتائج االجتماع الخامس والخمسين، والتحضيرات لالجتماع السادس والخمسين، وكذلك معلومات عن المهاّم 
  . األمانة خالل فترة التبليغ هذهوها موظفالتي قامت بها المديرة وقام ب

  
  .ال شيء: مسائل تُطرح للمعالجة

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

  

  حالة المساهمات والمصروفات  - 4

تشرين األول / أكتوبر3  تقّدم معلومات عن حالة الصندوق حتىExCom/Pro.OzL/UNEP/3/56الوثيقة 
 دوالراً أمريكياً بعد 99.836.498وفي ذاك التاريح كان رصيد الصندوق .  كما دّونها أمين الخزانة2008

األخذ في الحسبان كافة األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى االجتماع الخامس والخمسين وفي 
  .االجتماع الخامس والخمسين نفسه

  
  .ال شئ: ح للمعالجةمسائل تُطر

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

 
تحيط علماً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة بأذونات  ) أ

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/3 الصرف، على النحو الوارد في الوثيقة
  
ميع األطراف على تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف بكاملها وفي أقرب وقت أن تحثّ ج ) ب

ممكن، بالنظر إلى أن هذا هو االجتماع األخير من السنة األخيرة في الفترة الحالية لتجديد موارد 
 .الصندوق

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

  
 الوكاالت المنفذة لتسويات المالية التي حدّدتها تتضّمن موجزاً لExCom/Pro.OzL/UNEP/4/56الوثيقة 

 بها لمدة ائية من مشروعات ذات أرصدة احتُفظوهي تتضّمن أيضاً بيانات إحص. ووافقت عليها األمانة
  تحّددفهي) ب (41/92جب المقرر وبمو). 28/7المقرر ( شهراً بعد إتمام المشروع 12تجازوت مهلة الـ 

  . مستوى الموارد المتوافرة لالجتماع السادس والخمسين للجنة
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، فاألموال التي صرفتها يوئنديبي كسلفة لبلدَين، يجب أن )د (54/23عمالً بالمقرر : مسائل تُطرح للمعالجة

  .تُستَقطع، إذا تمت الموافقة عليها
  

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

 األرصدة وتوافر الموارد في الوثيقةعن تحيط علما بالتقرير أن   )ا(
UNEP/OzL.Pro/Excom/56/4   ؛  

  
السادس  الوكاالت المنفذة إلى االجتماع األموال التي تعيدهاتحيط علما بصافي مستوى أن   )ب(

مقدمات لخطة  من أصل أرصدة المشاريع ودوالرا أمريكيا 1.107.116 والذي يبلغالخمسين و
دوالرا  267.698 إعادة مبلغ ذلكويشمل . إدارة إزالة مادة الهيدرو كلورية فلورية كربونية

من دوالرا أمريكيا  396.418 و دوالر أمريكي من يونيب  443.000 و ،أمريكيا من يوئنديبي
  يونيدو؛

  
السادس لمنفذة إلى االجتماع  الوكاالت االتي تعيدهاتحيط علما بالمستوى الصافي لتكاليف الدعم أن   )ج(

دعم المقدمة للمشاريع ال أرصدة تكاليف  من أصلدوالرا أمريكيا 123.488 والذي يبلغالخمسين و
دوالرا  20.581 إعادة مبلغ ويشمل ذلك. وخطة إدارة إزالة مادة الهيدرو كلوريه فلورية كربونية

دوالرا أمريكيا من  29.816  و،دوالرا أمريكيا من يونيب 55.840 و،أمريكيا من يوئنديبي
  ؛دوالرا أمريكيا من البنك الدولي 17.251، و يونيدو

  
دوالرا  5.911.756مجموعها تبلغ في  لدى الوكاالت المنفذة أرصدة بأنه كانتحيط علما أن   )د(

 412.783 ذلكويشمل . خالل سنتين سابقتين انتهت تكاليف الدعم من مشاريع باستثناء ،أمريكيا
دوالرا  623.517 و،دوالرا أمريكيا من يونيب 1.322.165  و،ريكيا من يوئنديبيدوالرا أم

  دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 3.553.291  و،أمريكيا من يونيدو
  
  617.117أن تحيط علما بأن لدى الوكاالت الثنائية أرصدة من مشاريع منتهية يبلغ مجموعها   )ه(

  لدعم؛دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف ا
  
دوالر أمريكيا من  457.254لدى الوكاالت الثنائية أرصدة يبلغ مجموعها تحيط علما بأن أن   )و(

 دوالرا أمريكيا من استراليا  42.162ويشمل ذلك . مشاريع منتهية خالل السنتين السابقتين
أمريكيا دوالرا  43.497 دوالرا أمريكيا من ايطاليا و676 دوالرا أمريكيا من فرنسا و237.336و

  دوالرا أمريكيا من اليابان؛ 56.853دوالرا أمريكيا من فنلندا و 76.730من الدنمارك و
  
أن تطلب من الوكاالت الثنائية إبالغ اللجنة بتصرفهم المقترح إزاء المشاريع المنتهية ذات األرصدة   )ز(

  خالل االجتماع السابع والخمسين؛
  
د المشاريع المنتهية ذات األرصدة للوكاالت الثنائية ورفع أن تطلب من األمانة االستمرار في رص  )ح(

  .تقرير للجنة
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  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2008خطط أعمال عام   )ب(

 تخطيط األعمال على ضوء الطلبات ن تتناوالAdd.1 وExCom/Pro.OzL/UNEP/5/56 تانالوثيق
  . أيضاً إلى التأخيرات في تقديم الشرائح السنويةوهي تتطّرق. المقدمة إلى االجتماع السادس والخمسين

  
  : مسائل تُطرح للمعالجة

  
 470 مليون دوالر أمريكي غير مخّصص لميزانية فترة السنوات الثالث البالغة 33.4 مبلغ يبقى •

  مليون دوالر أمريكي في خطط األعمال؛
مبالغ في خطط األعمال بـ إن قيمة المشروعات المقدمة إلى االجتماع السادس والخمسين تتجاوز ال •

 مليون دوالر أمريكي، وذلك في الغالب بسبب تقديم المقترحات التي تجاوزت بشكل محسوس 38.7
 قيمة خطط أعمالها بما في ذلك مشروعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في األرجنتين

  .لورو فلورو كربونية إدارة إزالة المواد الهيدرو كوالصين والهند وتكاليف إعداد خطط
 مليون دوالر أمريكي إلى االجتماع السادس والخمسين من أجل أنشطة غير مضّمنة 5.7تّم تقديم مبلغ  •

 مليون دوالر أمريكي من أجل مشروع إزالة معّجلة إلنتاج كلورو 2.1في خطة األعمال، بما في ذلك 
، وشرائح إضافية وجديدة )ر أمريكي مليون دوال1.8(فلورو كربون، وثالثة مشروعات بروميد ميثيل 

، وتعزيز مؤسسي ) مليون دوالر أمريكي0.4(لخطط إدارة اإلزالة النهائية وخطط اإلزالة الوطنية 
 إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو ط، وإعداد إضافي لخط) مليون دوالر أمريكي0.5(إضافي 

 ن، ومشروعا) مليون دوالر أمريكي0.2 (، ومشروع مذيبات) مليون دوالر أمريكي0.4(كربونية 
  ؛ و) مليون دوالر أمريكي0.3(للمساعدة التقنية 

ديم إلى االجتماع السادس والخمسين لم تُقَدَّم، وسبب ق المستحقة للت60 من الشرائح السنوية الـ 30إن  •
  .ذلك إلى حّد بعيد عدم تحقيق تقدُّم في تنفيذ الشرائح الموافق عليها

  
  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:تظر من اللجنة التنفيذيةاإلجراء المن

 
 تان حسبما يرد في الوثيق2008اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بحالة خطط أعمال عام   )أ(

5/56/ExCom/Pro.OzL/UNEP1 و.Add مليون دوالر أمريكي ألنشطة كانت 10.67 وبأن 
لخمسين، وأن قيمة االلتزامات اآلجلة الموافق مطلوبة لالمتثال لم تقدم إلى االجتماع السادس وا

القيمة الواردة في خطة أعمال الفترة ] تقل عن/تتجاوز[عليها في االجتماع السادس والخمسين 
ُيعطى الرقم استنادا إلى [.  دوالر أمريكي XXX للصندوق المتعدد األطراف بمبلغ 2008-2010

  ؛]الموافقات الفعلية

المتعلقة بالشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى األمانة اإلحاطة علما بالمعلومات   ) ب(
من جانب كندا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي، حسبما ترد في الوثيقة 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5(؛ 

ت التي كانت مستحقة للتقديم،  شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوا64 من 34اإلحاطة علما بأن   )ج(
قُدمت في الوقت المناسب إلى االجتماع السادس والخمسين، ولكن لم تقدم الشرائح السنوية المتبقية 

   شريحة؛30البالغة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/1/Add.1/Rev.1 
 
 

5 
 

اإلحاطة علما بأنه ينبغي توجيه رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المدرجة في المادة   )د( 
 من هذه الوثيقة، والتي لم 6 بالشرائح السنوية، حسبما هو محدد في الجدول  المعنية فيما يتعلق5

تُقدم إلى اجتماعين أو ثالث اجتماعات متتالية، مع األسباب المذكورة للتأخير، وتشجيع الوكاالت 
 المعنية على اتخاذ إجراءات للتعجيل بتنفيذ الشرائح 5المنفذة وحكومات البلدان المدرجة في المادة 

وافق عليها، بحيث يمكن تقديم الشرائح المستحقة إلى االجتماع السابع والخمسين، شريطة إحراز الم
  ما يكفي من تقدم؛

اإلحاطة علما بأنه ينبغي توجيه رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المدرجة في المادة   )ه(
 من هذه الوثيقة، والتي كانت 7ي الجدول  المعنية فيما يتعلق بالشرائح السنوية، حسبما هو محدد ف5

مستحقة للتقديم إلى االجتماع السادس والخمسين، مع األسباب المذكورة للتأخير، وتشجيع الوكاالت 
 المعنية على اتخاذ إجراءات للتعجيل بتنفيذ الشرائح 5المنفذة وحكومات البلدان المدرجة في المادة 

ائح المستحقة إلى االجتماع السابع والخمسين، شريطة إحراز الموافق عليها، بحيث يمكن تقديم الشر
  ما يكفي من تقدم؛

تشجيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويال على تقديم تقارير التحقق إلى االجتماع   )و(
السابع والخمسين، وحكومة صربيا على التعجيل بتنفيذ الشرائح القائمة من الخطة الوطنية إلزالة 

  اد الكلوروفلوروكربونية لديها، من أجل تقديم الشريحة التالية في أسرع وقت ممكن؛المو

اإلحاطة علما بأن مستوى الشرائح السنوية التي قُدمت للموافقة عليها إلى االجتماع السادس    )ز(
، ونتيجة لذلك، سوف يصل المستوى اإلجمالي  دوالرا أمريكيا163.546.7والخمسين بلغت 

  . مليون دوالر أمريكي4240,إلى مبلغ  2014 إلى 2009للفترة من لاللتزامات 

 من حيث تحقيق االمتثال لتدابير 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة واحتماالت بلدان المادة   )ج( 
  بروتوكول مونترياللالرقابة التالية 

  
ل استجابة للمقررين وقد ُأعّد الجزء األو:  تتضّمن خمسة أجزاءExCom/Pro.OzL/UNEP/6/56الوثيقة 

ية عن حالة امتثال ث لكل من اجتماعات اللجنة التنفيذ، اللذين طلبا إلى األمانة إعداد تحدي46/4و) ب (32/76
 والجزء الثاني يتضّمن معلومات عن بلدان .لتدابير رقابة بروتوكول مونتريال التي تخضع 5بلدان المادة 

ويقّدم الجزء الثالث . وتوصيات لجنة التنفيذ المعنية باالمتثال التي تخضع لمقررات األطراف ، تلك5المادة 
بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما في ذلك تحليل لبيانات استهالك المواّد المستنفدة لألوزون حسب 

ويقّدم الجزء الرابع نتائج تقييم المخاطر بما في ذلك معلومات عن المشروعات ذات تأخيرات في . القطاع
  . 2007ويعالج الجزء الخامس مسألة تتعلق بتقديمات التقرير المرحلي لعام . يذالتنف

  
  : مسائل تُطرح للمعالجة

  
 مسألة 73 من أصل 12 الخاضعة لمقررات االمتثال، لم تَرد معلومات عن 5بالنسبة لبلدان المادة  •

  ُرفعت إلى لجنة التنفيذ؛
 على شبكة إلى استعمال نظام التبليغ القائمن فقط  بلدا10وبالنسبة لبيانات البرامج القطرية، لجأت  •

  اإلنترنيت؛
  :بالنسبة للتأخيرات في التنفيذ والتقارير عن األوضاع القائمة •
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o  تقرير من يونيدو بشأن المرحلة والمهلة القصوى لمشروع رغاوىEsfanj Shirvan الذي لم يبلغ 
   أي تقدم لثالثة اجتماعات متعاقبة؛ عنبشأنه

o ئنديبي عن بنك الهالون اإلقليمي في أفريقيا والمشروع االستثماري ألجهزة االستنشاق تقارير من يو
المزودة بمقياس للجرعات في بنغالديش، ومن يونيب بشأن االستراتيجية االنتقالية إلجهزة 
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بنغالديش وكّراس تدريب الجمارك، ومن يونيدو بشأن 

  الة هالونات للكويت؛إعداد خطة إز
  :بالنسبة لتقييم المخاطر •

o  التفكير في حذف المؤشرات غير التوافقية بشأن الواردات المتدنية بسرعة أكثر من الحصص
-هيدرو فلورو كربونو وبدائلها، 12-وبشأن فارق األسعار بين كلورو فلورو كربون) الكوتا(

134aعلى التوالي؛ و502- وهيدرو فلورو كربون ،  
o ير في اإلبقاء على مؤشر غير توافقي عن أنماط االستهالك، وفي الوقت نفسه مواصلة تقّصي التفك

  .ذاك الذي هو بشأن مدة التأخير في التنفيذ باستثناء تلك التأخيرات المتعلّقة باإلغالق المالي
  

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

  :اأن تحيط علم ) أ(

مع التقدير، بتقارير الحالة المتعلقة بالمشروعات التي تعاني من التأخيرات في التنفيذ التي   )1(
قدمتها حكومات كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا والوكاالت المنفذة األربع إلى 

 المقدمة من حكومات فنلندا واليابان 2007األمانة، ومعلومات التقرير المرحلي لعام 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/6 ويسرا التي تم تناولها في الوثيقةوس

المدرجة بقائمة  مشروعا و54بالغة بإكمال أربعة عشر مشروعا من المشروعات ال  )2(
  المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ؛

تقدم إحراز (بأن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ اإلجراءات المقررة وفقا لتقييمات األمانة   )3(
  وتُبلغ وتُخطر الحكومات والوكاالت المنفذة عند االقتضاء؛) أو بعض التقدم

إزالة بروميد الميثيل المستخدم بأنه ينبغي إرسال خطابات باحتمال اإللغاء في حالة مشروع   )4(
  )فرنسا) (MOR/FUM/29/INV/37(في قطف األزهار وإنتاج الموز

   بلدا بشأن مؤشرات الخطر؛31التعليقات المقدمة من ، بمع التقدير  )5(

 بلدا أشارت إلى ثقتها حتى اآلن في االمتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول 78مع التقدير، بأن   )6(
 الصندوق مواصلة تحديث ةمونتريال بعد أن استعرضت تقييم الخطر، وأن تطلب إلى أمان

طبيقها والحصول على  تلتوافق اآلراء بشأنالتقييم استنادا إلى المؤشرات األخرى نظرا 
  . البلدانتعليقات عليها من

إزالة المواد أن تطلب إبالغ االجتماع السادس والخمسين بالمراحل والمواعيد النهائية لمشروع   )ب(
المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي لصنع األلواح المرنة من خالل استخدام تكنولوجيا النفخ 

 Esfanj Shirvan Coإسفانج شيرفان بثاني أكسيد الكربون السائل في شركة 
)IRA/FOA/37/INV/149)(يونيدو(  
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أن تطلب الحصول على تقارير إضافية عن الحالة بشأن المشروعات الواردة في المرفق السابع  )ج(
  بهذه الوثيقة؛

أن تطلب الحصول، خالل االجتماع السادس والخمسين، على تحديث لتقارير الحالة المطلوبة   )د(
  : التاليةللمشروعات

 اسم المشروع الرمز الوآالة
بنن وبورآينا فاسو (إنشاء مصرف إقليمي للهالونات لغرب ووسط أفريقيا : برنامج اإلزالة القطاعي AFR/HAL/37/TAS/31 اليوئنديبي

  )والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا
ك من المواد الكلوروفلوروآربونية المستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة إزالة االستهال BGD/ARS/52/INV/26 اليوئنديبي

 بمقياس للجرعات التي تستخدم االيروسوالت
إستراتيجية انتقالية إلزالة استخدام المواد الكلوروفلوروآربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة  BGD/ARS/52/TAS/27 اليونيب

 بمقياس للجرعات
 تحديث دليل تدريب موظفي الجماركGLO/SEV/48/TRA/274 نيباليو

  إعداد خطة إزالة الهالوناتKUW/HAL/45/PRP/07  اليونيدو

أن تطلب إلى األمانة عدم مواصلة تقصي المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بانخفاض   )ه(
 وبدائله، 12-ونفارق األسعار بين الكلوروفلوروكربوبالواردات بصورة أسرع من الحصص 

 على التوالي، وفي الوقت نفسه مواصلة 502-أ والهيدروفلوروكربون134-والهيدروفلوروكربون
  .فترة التأخير في التنفيذ، باستثناء التأخيرات ذات الصلة باإلغالق الماليالخاص بتقصي المؤشر 

 
 )).د(5 /53ابعة للمقرر مت (2011- 2009: تحديث لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات  )د(

  
 تتضّمن خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات ExCom/Pro.OzL/UNEP/7/56الوثيقة 

وتتضمن الورقة تحليالً لكميات المواد المستنفدة . 2011-2009للصندوق المتعدد األطراف للسنوات 
ن تحقيق االمتثال بأهذاف اإلزالة الخاصة  م5ن بلدان المادة يمكالتي تحتاج إلى موافقة للتمويل لتلألوزون 

 خالل فترة 5ي إزالتها في بلدان المادة لتي تنبغببروتوكول مونتريال، وهي تحّدد المواد المستنفدة لألوزون ا
ضّمن النموذج تحليالً يت، )ط) (ب (54/5وبمقتضى المقرر .  في المشروعات الموافق عليها2009-2011

  .5هيدرو كلورو فلورو كربونية من جانب بلدان المادة الستهالك وإنتاج المواد ال
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة
  
 المعنية وكذلك من الوكاالت المنفذة والثنائية 5إن مستوى المجهود الذي مازال مطلوباً من بلدان المادة  •

نحو  (من أجل تنفيذ وإنجاز ما سبق تمويله من تخفيضات استهالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون
 7.997.0 طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك المواد المستنفدة لألوزون، و12.197.8من 

والكميات اإلضافية ) طن من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون باستثناء مواد هيدرو كلورو فلورو كربون
 ُينتظر تمويلها إلتاحة  التي)األوزونطن من قدرات استنفاد  2.156.5 (من المواد المستنفدة لألوزون

   بأهداف اإلزالة في البروتوكول؛ واالمتثال
المرتبط بشرائح مشروعات إزالة سبقت الموافقة )  مليون دوالر أمريكي5.8نحو من (مستوى التمويل  •

  .عليها، والذي لم ُيقدَّم للحصول على موافقة إلى االجتماع السادس والخمسين
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:فيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة التن
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 كدليل 2011-2009النظر في اعتماد خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لفترة السنوات الثالث   )أ(

  مرن لتخطيط الموارد لفترة السنوات الثالث المطابقة؛

المنفذة  التي لديها مشروعات موافق عليها ولكنها غير منفذة، والوكاالت 5حث بلدان المادة   )ب(
  ؛2011-2009والثنائية المعنية، على زيادة سرعة التنفيذ خالل فترة السنوات الثالث 

حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع تلك البلدان التي تََبيَّن أنها بحاجة إلى مساعدة فورية   )ج(
 ما يقتضيه ، وإدخال2010 و2007من أجل تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال لإلزالة لعامي 

  ؛2011-2009الحال من أنشطة في خطط أعمالها للفترة 

أن تطلب من األمانة أن تقدم تحديثا للخطة النموذجية لإلزالة المستمرة لثالث سنوات للسنوات   )د(
 لتكون بمثابة توجيه، وفقا لما يقتضيه الحال، 2009 إلى االجتماع األخير في عام 2010-2012

   للصندوق المتعدد األطراف؛2012-2010ل من أجل إعداد خطة أعما

  :أن تالحظ ما يلي  )ه(

طنا من قدرات استنفاد األوزون من استهالك المواد  12 197.8إجماال، مازال حوالي   )1(
 طنا من قدرات استنفاد األوزون من إنتاج المواد المستنفدة 7 997.0المستنفدة لألوزون، و

 وخالل فترة السنوات الثالث 2008رة المتبقية من لألوزون في انتظار اإلزالة خالل الفت
  ؛2009-2011

 بلدا من 144 من الهيدروكلوروفلوروكربون اللذان أبلغت عنهما 2007استهالك وإنتاج   )2(
 طنا من 30 581.3 طنا من قدرات استنفاد األوزون و26 367.8 هما 5بلدان المادة 

وى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون وقدر مست. قدرات استنفاد األوزون، على الترتيب
 طنا من قدرات استنفاد األوزون، وسوف يكون إنتاج 32 606 بـ 2013في 

  الهيدروكلوروفلوروكربون تابعا للطلب؛

بلدان ذات حجم استهالك  في خطة إلدارة اإلزالة النهائيةيجري حاليا تنفيذ ست وثمانين   )3(
مستنفدة لألوزون في بلدان ليس لديها حجم  خطة وطنية إلزالة المواد ال40منخفض، و

 بلدان ليس لديها حجم استهالك 7 خطة إزالة في قطاع اإلنتاج في 12استهالك منخفض، و
  منخفض؛

وخطط إدارة خطة اإلزالة الوطنية في بلد واحد ليس لديه حجم استهالك منخفض مازالت   )4(
فض في انتظار العرض على  من بلدان حجم االستهالك المنخ10النهائية في اإلزالة 

  .اللجنة التنفيذية للنظر فيها والموافقة عليها
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  تنفيذ البرامج  -6

  الرصد والتقييم  )أ(

  التقرير النهائي عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي (1)    
  

إن التقرير النهائي عن تقييم مشروعات التعزيز  : ExCom/Pro.OzL/UNEP/8/56الوثيقة 
 الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية 2008برنامج عمل الرصد والتقييم لعام المؤسسي هو جزء من 

تقييم عن مشروعات التعزيز لوالدراسة النظرية ) . 53/7المقرر (في اجتماعها الثالث والخمسين 
المؤسسي، التي ُرفعت إلى االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية، 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13 (مسائل هامة من أجل تحقيق بمزيد من كشفت عن 
إضافة إلى ذلك أخذت بالحسبان المقترحات الناتجة عن مناقشة . التفصيل خالل المرحلة الثانية

  . ريةلنظاللجنة التنفيذية للدراسة ا
  

  : مسائل تُطرح للمعالجة
  
  مسائل التقييم التي شملها التحليل والمنهجية المستعملة؛ •
  لتعزيز المؤسسي؛نتائج وتأثير مشروعات ا •
  تخطيط وتبليغ مشروعات التعزيز المؤسسي؛ •
  التأخيرات في التنفيذ؛ •
  أحجام العمل في المستقبل واحتياجات وحدات األوزون الوطنية؛ و •
  .مقارنة مع اتفاقات أخرى بيئية متعددة األطراف •
  

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

علما بالتقرير الختامي عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي على النحو الوارد في أن تحيط   )أ 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8الوثيقة 

أن تطلب إلى أمانة الصندوق أن تأخذ بعين االعتبار نتائج هذا التقييم في استعراضها لتمويل   )ب 
 ؛53/39التعزيز المؤسسي وفقا للمقرر 

ة استعراض اإلجراءات الالزمة لصرف المبالغ وشروط اإلبالغ أن تطلب إلى الوكاالت المنفذ  )ج 
مشروعات التعزيز والشروط اإلدارية بهدف التقليل إلى أدنى حد من حاالت التأخير في تنفيذ 

 المؤسسي مع ضمان استمرار المساءلة عن المنصرف من أموال التعزيز المؤسسي؛

ة ضمان االستعراض الدقيق للتقارير النهائية أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة  والوكاالت الثنائي  )د 
وخطط العمل المطلوبة لطلبات تمديد التعزيز المؤسسي للتحقق من وضوح األهداف والنتائج 

 المتوقعة قبل تقديم هذه الطلبات إلى أمانة الصندوق؛

 أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة  أن ترصد تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي وتقديم أي طلبات  )ه 
 ؛19/29للتجديد قبل انتهاء مدة المشروع القائم بفترة ال تتجاوز ستة شهور تمشيا مع المقرر 
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أن تطلب إلى أمانة الصندوق استعراض أشكال التقارير النهائية وطلبات التمديد لمشروعات   )و 
 التعزيز المؤسسي بهدف ترشيد اإلبالغ واستعراض المشروعات؛

امج المساعدة على االمتثال، إتاحة بعض الوقت خالل أن تطلب إلى اليونيب، عن طريق برن  )ز 
 اجتماعات الشبكات لمناقشة اإلبالغ بالتعزيز المؤسسي وأهمية تقديم طلبات التجديد في الموعد؛

أن تطلب إلى اليونيب إعداد وحدة تدريب على المسائل المتعلقة بالسياسات والمسائل التقنية   )ح 
وروكربونية مع الحصول على مدخالت تقنية من الوكاالت المرتبطة بخفض المواد الهيدروكلوروفل

 .المنفذة األخرى، إلحاطات وحدات األوزون الوطنية خالل اجتماعات الشبكات

 
  2008التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام (2)

  
 تزّود اللجنة التنفذية بنظرة عامة ،األولى االضافة وExCom/Pro.OzL/UNEP/9/56الوثيقة 
نتائج المبلغ عنها في تقارير إتمام المشروعات الواردة منذ االجتماع الثالث والخمسين في عن ال
 للجنة التنفيذية 26/11و) ط (23/8وهذا األمر مطابق للمقّررين . 2007تشرين الثاني /نوفمبر

شروعات، اللذَين يطلبان إلى المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم أن يقّدم تقريراً مجّمعاً عن إتمام الم
  . بعد التشاور مع الوكاالت المنفذة، في االجتماع الثالث من كّل سنة

  
  : مسائل تُطرح للمعالجة

  
  تقارير إتمام المشروعات التي وردت والمستحقة؛ •
  المضمون والنوعية؛ •
  الدروس المكتسبة والمبلغ عنها في تقارير إتمام المشروعات؛ •
  ؛ و2008عات عام الجدول الزمني لتقديم تقارير إتمام المشرو •
  .التماسك بين البيانات المبلغ عنها في تقارير إتمام المشروعات وفي التقارير المرحلية السنوية •
  

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

يم ، بما في ذلك الجدول الزمني لتقد2009اإلحاطة بالتقرير المجّمع إلتمام المشروعات لعام   ) أ(
 تقارير إتمام المشروعات المستحقة، والدروس المكتسبة، في المرفق الثاني؛

  
 :مطالبة الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية المعنية   ) ب(
 

، بالتعاون مع أمانة الصندوق 2009كانون الثاني /بأن تحقق مع نهاية يناير  )1(
  المتعدد 

ا في تقارير إتمام المشروعات في األطراف، تماسكاُ كامالً بين البيانات المبلغ عنه
 الجرد والتقارير المرحلية السنوية؛
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، المعلومات التي مازالت ناقصة في 2009كانون الثاني /بأن تؤمن مع نهاية يناير  )2(
  عدد 

  من تقارير إتمام المشروعات؛
  
 تراكم تقارير إتمام المشروعات 2009كانون الثاني /بأن تزيل مع نهاية يناير  )3(

  .2006 مشروعات ُأتّمت قبل نهاية بشأن
  

أن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات أن يأخذوا باالعتبار الدروس المكتسبة )ج(
  .المستخلصة من تقارير إتمام المشروعات لدى إعداد وتنفيذ مشروعات في المستقبل

  

  2009مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  (3)
 

 2009 تتضّمن مسّودة برنامج عمل الرصد والتقييم لعام ExCom/Pro.OzL/UNEP/10/56الوثيقة 
؛ ومقترحاً من أجل تقييم الدراسات التي 2008الذي يوجز النتائج التي تحقّقت في تنفيذ برنامج عمل 

  . 2009؛ والمنهجية العامة للمعالجة؛ والميزانية المطلوبة لتنفيذ دراسات التقييم عام 2009ستجري عام 
  

  : مسائل تُطرح للمعالجة
  
  ؛2008نتائج برنامج عمل  •
  ؛2009 المقترحة للعام دراسات التقييم •
   المعالجة المنهجية؛ وةطرائق التنفيذ وطريق •
 .2009الميزانية لبرنامج عمل  •
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على برنامج :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 دوالر أمريكي، على النحو 000 326، بميزانية قدرها 2009ل المقترح للرصد والتقييم للعام العم

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/10المبينّن في الوثيقة 
 

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )ب(
  

الخطة الوطنية إلزالة : فيذ مكّونة من تقارير مرحلية بشأن تنExCom/Pro.OzL/UNEP/11/56الوثيقة 
كلورو فلورو كربون في األرجنتين، وخطة إدرة اإلزالة النهائية في بوتان، واإلزالة المعّجلة لمواد كلورو 

 في الصين، وخطة اإلزالة الوطنية لمواد المرفق ألف في كولومبيا، وتقرير مراجعة  والهالوناتفلورو كربون
ائية لكلورو فلورو كربون في كرواتيا، وخطة إدارة اإلزالة النهائية في التحقّق من خطة إدارة اإلزالة النه

غانا، ونقل التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد الميثيل في تبخير التربة في كينيا، والخطة الوطنية إلزالة 
وكلورو  11-كلورو فلورو كربون في المكسيك، والخطة القطاعية إلزالة قطاع إنتاج كلورو فلورو كربون

  .  في المكسيك12-فلورو كربون
  

  .ال شيء: مسائل تُطرح للمعالجة
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر بما يلي:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
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أن تحيط علماً لتقريرالمراجعة وبالتقارير المرحلية بشأن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة كلورو فلورو   )أ (

، مع شرط يطالب 2009 – 2008تين، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لـ كربون في األرجن
حكومة األرجنتين ويونيدو بالتأكد بأن المراجعة في المستقبل ستتضّمن رصد البلد ألنشطته بمقتضى 

 . من االتفاقألف5-االتفاق بواسطة مؤسسات الرصد المحّددة في التذييل 

 بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة الختامية لبوتان، وأيضاً بخطة التنفيذ أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي )ب (
  .2009 – 2008السنوية لـ 

 
 بشأن خطة اإلزالة المعجلة، وأن تشجع الصين على مواصلة 2008أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي لعام  )ج (

النتاج غير جهودها لترصد عن كثب واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون واالتجار وا
المشروَعين للمواد المستنفدة لألوزون، فتساهم بهذه الطريقة في مجهود االمتثال في المنطقة وعلى صعيد 

  .شامل
 
في للكلوروفلوروكربون إلزالة النهائية الوطنية لخطة الأن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ   )د (

 .2009على برنامج التنفيذ السنوي لعام ، وأن توافق 2008-2007كولومبيا الذي يغطي فترة 
 
 اللتزاماتها باإلزالة  فيما يتعلق باستهالك 2007اإلشارة إلى نجاح التحقق من امتثال كرواتيا في   )ه (

 الكلوروفلوروكربون بموجب خطة إدارة اإلزالة الختامية
 
 غانا، وأن توافق على أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية في  )و (

 .2009برنامج التنفيذ السنوي لعام 
 
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ المقترح الخاص بنقل التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد  )ز (

، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2008الميثيل المستخدم في تبخير التربة في كينيا في عام 
 وأن تطلب إلى حكومة ألمانيا واليونيدو مساعدة حكومة كينيا في تعزيز القواعد الحالية المتعلقة 2009

 .بالمواد المستنفدة لألوزون لحظر االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل
 
فلورو كربون أن تحاط علماً بتقارير التحقق والتقارير المرحلية بشأن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة كلورو  )ح (

، وأن تطالب يونيدو بأن تتأكد من 2009 – 2008للمكسيك، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لـ 
أن تحقّقاً من رصد البلد ألنشطته سيتّم كجزء من عمليات التحقق في المستقبل، على النحو المبّين في 

  .42/32 من االتفاق الموافق عليه بالمقرر 6الفقرة 
 
 وللتنفيذ الناجح 47/29كومة المكسيك وبيونيدو للجهد الجّيد من أجل االمتثال بالمقّرر اإلشادة بح )ط (

 للتأكيد على الوقف المستدم إلنتاج كلورو فلورو كربون في مصنع 2008 و2007للمراجعات عام 
Quimobásicosها  ستكون العملية النهائية التي تقوم ب2007بالموافقة على أن مراجعة   في المكسيك؛ و

يونيدو، وبمطالبة مكتب األوزون الوطني بمواصلة رصد إقفال إنتاج كلورو فلورو كربون في مصنع 
Quimobásicosكجزء من المجهود الستدامة الخطة الوطنية لإلزالة في السنوات المقبلة ، . 
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 في كافة  عن التقّدم المحرز تورد معلومات،Add/11/56/ExCom/Pro.OzL/UNEP.1الوثيقة 
وكان االجتماع الخامس والخمسون للجنة . 55/5 و47/26 تبريد المباني استجابة للمقرَرين عاتمشرو

التنفيذية قد طلب من األمانة أن تستشير مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة بشأن حّل مسائل التمويل 
ئما، تحرير التمويل ذي الصلة، المشترك بالنسبة للموافقة على مشروعات تبريد المباني، وعندما يكون ذلك مال

  . وتبليغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين
  

  .الموقف من التمويل المشترك للمشروعات: مسائل تُطرح للمعالجة
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في مناقشة المسائل التي ُأثيرت وأن تحيط علماً :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 .ريربالتق

 
 أعدت استجابة لمقرر اللجنة التي تطلب فيه إلى Add/11/56/ExCom/Pro.OzL/UNEP.2الوثيقة 

المشروعات التي ال يزال التحول إلى استخدام المعدات القائمة على المواد األمانة تحديد 
ير قائمة موجزا لجدوى التحول إلى بدائل غتقييما الهيدروكلوروفلوروكربونية موضع نظر فيها، وأن تعد 

  .على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  .ال شيء: مسائل تُطرح للمعالجة
  

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

  أن تحيط علما بتقرير أمانة الصندوق؛  )أ(

إجراء عطاء للمعدات التي أن تحيط علما بالمعلومات الواردة فيه التي تفيد بأن اليوئنديبي سيقوم ب  )ب(
تسمح باستخدام تكنولوجيا غير قائمة على المواد المستنفدة لألوزون فور توافرها في البلد في إطار 

، " في تصنيع رغوة البوليوريتان11-المشروع الجامع النهائي إلزالة استخدام الكلوروفلوركربون"
ي المقدم إلى الشركات ذات الصلة مما يؤدي إلى إزالة الحاجة إلى مواصلة الدعم االستثمار

  للقدرات التصنيعية التي تم تحويلها؛

أن تطلب إلى الوكاالت إجراء مناقشات مع البلدان المعنية بشأن إمكانية تجنب استخدام المواد   )ج(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية كتكنولوجيا بديلة في أنشطة التحويل في إطار خطط اإلزالة، إن أمكن؛

ب إلى الوكاالت اإلشارة في تقاريرها السنوية المتعلقة بتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات إلى أن تطل  )د(
الحاالت التي تستخدم فيها تكنولوجيا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحل محل تكنولوجيا المواد 

 المحولة  أو الكلوروفلوركربونية، بما في ذلك أسماء ومواقع المستفيدين المعنيين، والقدرات
االستهالك السابق من المواد الكلوروفلوركربونية، وسبب اختيار التكنولوجيا، وما إذا كانت 
المعدات المختارة يمكن استخدامها أيضا مع تكنولوجيا غير قائمة على المواد المستنفدة لألوزون 

  .لتخفيض الحاجة إلى المزيد من المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف
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 مقترحات المشروعات 7.
  
  نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات  )أ(

  
 األول يورد الجزء.  من جزئينتان مكّونAdd.1 وExCom/Pro.OzL/UNEP/12/56 تانالوثيق

نائية، االحصاءات المتعلقة بالتقديمات إلى االجتماع السادس والخمسين التي وردت من الوكاالت المنفذة والث
 ثالثة الثاني ضّمن الجزء مقابل طلب األموال استناداً إلى التقديمات؛ ويت المتوافرةد األمواليوتقييماً لرص

ا اللجنة عندما قُّدمت في طلبات تمويل مشروعات لم توافق عليه) أ( العاّمة بشأن ات مجال السياسفي ائلمس
 المبلغ عنه في تقرير التحقق الخاص بالخطة ةنيالكلوروفلوروكربواالستهالك من المواد ) ب(السابق؛ و

إدارة رصيد األموال غير المنصرفة بعد ) ج(الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في فنزويال؛ و
  .اإلزالة الكاملة للمواد المستنفدة لألوزون بموجب االتفاقات المتعددة السنوات

  
 شروعات التي لم توافق عليها اللجنة، بطلب من البلدان المعنيةإعادة تقديم الم) أ(: مسائل تُطرح للمعالجة

 المبلغ عنه في تقرير التحقق أعلى ةمن المحتمل أن يكون االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربوني) ب(و
مدى تأهيل البلد للحصول على رصيد من ) ج(من أهداف االمتثال بموجب االتفاق مع اللجنة التنفيذية؛ و

غير المنصرفة بعد إكمال االتفاق المتعدد السنوات عندما يكون البلد قد حقق أهداف اإلزالة المتعلقة األموال 
شروط الرصد واإلبالغ المطلوبة، والمسؤوليات المتواصلة للوكالة استوفى بالمواد المستنفدة لألوزون، و

  .المنفذة من حيث اإلشراف المالي والتحقق من األداء بعد إكمال اإلزالة
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بتقديمات الوكاالت الثنائية :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
وقد ترغب اللجنة أيضاً في . والمنفذة وبالرصيد النقدي المتاح للموافقات في االجتماع السادس والخمسين

وقد ترغب اللجنة أيضا في أن توافق . الوثائقي من في القسم الثانالمحددة  العامة اتل السياسائمسفي النظر 
على قائمة المشروعات الموصى بموافقة شمولية عليها والواردة في المرفق األول من 

12/56/ExCom/Pro.OzL/UNEP1 و.Add جنبا إلى جنب مع الشروط أو األحكام المدرجة في ورقات 
  .ةالتنفيذي اللجنة تها بهاقتقييم المشروع المتصلة بها والشروط التي أرف

  

هيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد أنشطة االستثمار للمواد   )ب(
 .؛))د(55/13المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المرتبطة بها 

  
اد ل إعدجل تكاليف لتحديد مستويات التمويل من أ تتضّمن هيكExCom/Pro.OzL/UNEP/13/56الوثيقة 

لتخضع للنظر في ) د (55/13شطة استثمارية وملحقة لهيدرو كلورو فلورو كربون كما يخّول بها المقّرر أن
  . االجتماع السادس والخمسين

  
  : مسائل تُطرح للمعالجة

  
مستويات التمويل إلعداد أنشطة استثمارية وملحقة لخطط إدارة إزالة الموادة الهيدرو كلورو فلورو  •

  كربونية؛
أولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدورو كلورو  إقصى لقطاعات التصنيع إلعداد مرحلة ادتمويل إعد •

  فلورو كربونية؛ و
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  .مستوى التمويل والبارامترات للمشروعات التدليلية •
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 التمويل إلعداد أنشطة االستثمار بخطط إدارة إزالة المواد تحيط علما بهيكل التكاليف لتحديد مستوياتأن   )أ (

  ؛56/13الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المرتبطة بها على النحو الوارد في الوثيقة 

تقرر أن الحد األقصى لتمويل اإلعداد في قطاعات التصنيع إلعداد المرحلة األولى من خطة إدارة أن  )ب (
وروكربونية سيتم تحديده على أساس إجمالي عدد المنشآت التي سيحري إزالة المواد الهيدروكلوروفل

تحويلها في القطاع المعني بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية، باستثناء المنشآت التي بها مشروعات تدليلية قد تختارها اللجنة التنفيذية وفقا 

 .55/43من المقرر ) و(إلى ) ب(للفقرات من 

  دوالر أمريكي؛30 000: منشآة واحدة سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع .1

  دوالر أمريكي؛60 000: منشأتان سيتم تحويلهما في قطاع للتصنيع .2

 دوالر 80 000: من ثالث إلى منشآت أربع عشرة منشأة سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع .3
 أمريكي؛

  دوالر أمريكي؛150 000: حويلها في قطاع للتصنيعخمسة عشر منشأة أو أكثر سيتم ت .4

الحد األقصى لتمويل اإلعداد للخطط القطاعية ذات أهداف األداء التي تتجاوز تدابير الرقابة لعام  .5
 يمكن تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع أخذ المستويات المحددة في الفقرات من 2015

 .أعاله بعين االعتبار) 4(إلى ) 1(

، أن 55/43من المقرر ) و(إلى ) ب(تقرر فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية، وفقا للفقرات من أن   )ج(
يشمل طلب األموال لإلعداد تحديد البلد، والقطاع، ووصفا موجزا للمشروع، وحجم اإلزالة المزمع 

وصفا ، و55/43تحقيقها على وجه التقريب، وإشارة إلى الفقرة الفرعية ذات الصلة من المقرر 
لآلسباب الوجيهة التي تدفع اللجنة التنفيذية الختيار هذا المشروع على النحو الوارد في المقرر 

  :ويمكن اعتماد التمويل بما ال يتجاوز المستويات التالية). ب(55/43

 30 000: في قطاع للتصنيع، لكل مشـــروع) 55/43(المشروعات التدليلية القائمة بذاتها  1
  دوالر أمريكي؛

التي يتراوح عدد المستفيدين منها بين ثالثة وأربعة ) 55/43(مشروعات التدليلية الجامعة ال 2
   دوالر أمريكي؛80 000: عشر مستفيدا في قطاع واحد للتصنيع، لكل مشروع جامع

المشروعات التي تخدم خمسة عشر مستفيدا أو أكثر ال يمكن أن تتلقى تمويال إلعداد مشاريع  3
 .55/43قرر تدليلية مرتبطة بالم

تطلب إلى األمانة أن تطبق هيكل التكاليف المذكور عند تقييم استحقاق مختلف العناصر في أن   )د(
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إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتمويل، وأن تقترح على اللجنة التنفيذية 
 .إجراء تعديالت فيه عند االقتضاء

 التعاون الثنائي   )ج(
  

 تورد نظرة عامة للطلبات من الوكاالت الثنائية، وما إذا كانت ExCom/Pro.OzL/UNEP/14/56الوثيقة 
وهي تستعيد . 2008مؤهلة لموافقة اللجنة التنفيذية على ضوء المستوى األقصى للتعاون الثنائي المتاح لعام 

د ومن الطلبات األح. نائيةطلبات الثاإلشارة إلى وثائق االجتماعات ذات الصلة التي تتضّمن مناقشة بشأن ال
عشر التي وردت، هنالك طلبان من أجل إعداد خطط هيدرو كلورو فلورو كربونية قطاعية لقطاع خدمة 
التبريد وتكييف الهواء، وطلب واحد بشأن حلقة عمل محلية تتعلق بالمساعدة على االمتثال، يجري التطّرق 

  . إليها في هذه الوثيقة
  

 8.492.796، إذا ُأضيفت إلى مبلغ ) دوالر أمريكي757.517(ن قيمة طلب ألمانيا إ: مسائل تُطرح للمعالجة
 سوف يجعل الوكالة 2008-2006دوالر أمريكي الذي سبقت الموافقة عليه للبرنامج األلماني الثنائي لفترة 
  .الثنائية تتجاوز حدود العشرين بالمئة الخاصة بها لفترة السنوات الثالث

 
 : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:ن اللجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر م

  
الطلب إلى أمين الخزانة استنزال قيمة كلف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع   )أ (

 : السادس والخمسين كما يلي
 

رصيد مساهمة كندا في مقابل ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالراً أمريكياً 102 830مبلغ  -1
 دوالراً 84 921، و2007 دوالرات أمريكية في عام 17 909التعاون الثنائي البالغة 

 ؛2008أمريكياً في عام 
  

مقابل رصيد مساهمة إسرائيل ) بما فيها رسوم الوكالة( دوالراً أمريكياً 114 356مبلغ  -2
 ؛ 2008في التعاون الثنائي في عام 

  

مقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوكالة(أمريكية  دوالرات 005 799 2مبلغ  -3
، 2006 دوالراً أمريكياً في عـام 1 290 028إيطاليا في التعاون الثنائي البالغـة 

 دوالراً أمريكياً في عام 512 512، و2007 دوالراً أمريكياً في عام 764 499و
 ؛ 2008

  

 مقابل رصيد مساهمة إسبانيا )بما فيها رسوم الوكالة( دوالر أمريكي 565 000مبلغ  -4
 .2008في التعاون الثنائي في عام 

 
) بما فيها رسوم الوكالة( دوالراً أمريكياً 191 436الطلب إلى أمين الخزانة عدم استنزال أكثر من   )ب (

مقابل رصيد مخصصات ألمانيا في التعاون الثنائي كي ال تتجاوز ألمانيا مخصصاتها للفترة ما بين 
 . 2008 و2006عامي 
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 2008تعديالت على برامج عمل عام   )د(
 

 )يوئنديبي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (1)
  

ها يوئنديبي، بما في ذلك تتضّمن اثنين وعشرين نشاطاً قّدم ExCom/Pro.OzL/UNEP/15/56الوثيقة 
لورو فلورو طلبات من أجل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو ك

  وإعداد مشروع استثماري لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، ومساعدة تقنية،كربونية
 ، لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون، ومساعدة تقنية لالستراتيجيات االنتقاليةللمصادقة على تكنولوجيات بديلة

من جدول األعمال في ) أ (7 النظر في نطاق البند ويجري. إلجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
  . لباً موصى بالنظر فيها افرادياًوهنالك ثالثة عشر ط. لموافقة عليها موافقة شموليةبااألنشطة الموصى 

  
  : معالجةمسائل تُطرح لل

  
طلبات إعداد مشروعات ألربعة مشروعات تدليلية تتعلق بهيدرو كلورو فلورو كربون للصين على  •

 مليون دوالر أمريكي كصفقة من أجل إعداد خطة إدارة 4.1 الذي وافق على مبلغ 55/14المقرر ضوء 
إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية للصين، شرط أالّ تتم الموافقة على مزيد من التمويل للبلد من 

  ؛أجل إعداد مشروع خطة إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة األولى
استعمال جدوى التكاليف للهيدرو وع تدليلي في نيجيريا يهدف إلى تصديق طلب إعداد مشروع لمشر •

  ؛)د (55/13، و) و (55/43كرابن المنتجة محلياً على ضوء المقررين 
طلب لتمويل إعداد خطة إضافية إلدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية إلندونيسيا إلعداد  •

 إدارة إزالة المواد الهيدرو قطاع الخدمات، على ضوء الواقع بأن البلد تلقّى تمويالً لخطةخطة قطاعية ل
 االجتماع الخامس والخمسين يجب أن يغطي قطاع الخدمات، وطلب إضافي كلورو فلورو كربونية في

  ؛)د (55/13إلعداد خطة قطاعية لقطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء بالتوافق مع المقرر 
أموال إلعداد استراتيجية شاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للهند، طلب  •

كذلك خمس خطط قطاعية كجزء من مقترح جامع للهند، قدمه يوئنديبي كوكالة رئيسية، على ضوء و
  ؛)د (55/13المقرر 

 كلورو فلورو كربونية لجمهورية طلب أموال إلعداد استراتيجية شاملة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو •
إيران اإلسالمية، كجزء من مقترح جامع إليران قدمه يوئنديبي كوكالة رئيسية، على ضوء المقرر 

  ؛)د (55/13
 على فرادية للتصديقراء دراسات حاالت إطلب لتمويل مشروَعي مساعدة تقنية شاملَين إلتاحة إج •

  ؛ و)و(و) هـ (55/43تكنولوجيات في قطاع الرغاوى عمالً بالمقرر 
طلبات من أجل مساعدة تقنية إلعداد استراتيجيات انتقال إلجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  •

  .51/34لغانا ونيكاراغوا عمالً بالمقرر 
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 للمشروعات التدليلية في الصين، وفي حثّ مشروعموافقة على طلبات إعداد  في عدم الرأن تنظ  ) أ(

يوئنديبي والصين على تقديم مشروعات تدليلية كاملة تخضع للنظر من اللجنة تمشياً مع المقرر 
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في مهلة ال تتعّدى االجتماع التاسع والخمسين، من دون طلب أموال إضافية ) و(و) هـ (55/43
 إلعداد المشروعات؛

  
  ليلي لنيجيريا، أن تنظر في المشروع على ضوء المناقشات فيبالنسبة لمقترح مشروع تد  ) ب(

 من جدول األعمال؛) ب (7البند 
 
 : إلندونيسيات ألموال إضافية إلعداد مشروعبالنسبة للطلبا  ) ج(
  

  ر في عدم الموافقة على أموال إضافية إلعداد استراتيجية قطاع خدمة؛ تنظأن  )1(
  

ي قطاع تصنيع التبريد، على ضوء المناقشة في أن تنظر في الطلب إلعداد خطة قطاعية ف  )2(
  من جدول األعمال؛) ب (7البند 

  
  : للهند، أن تنظربالنسبة للطلبات إلعداد مشروع  ) د(
  

 دوالر أمريكي للمشروع الشامل لخطة إدارة إزالة المواد 173.750في الموافقة على مبلغ   )1(
 الهيدرو كلورو فلورو كربونية في الهند؛

 
 لمختلف خطط القطاعات في انتطار مناقشة مشروعرار بشأن الطلبات إلعداد تخاذ قفي ا  )2(

   أعاله؛42من جدول األعمال، تمشياً مع الفقرة ) ب (7البند 
  
  :بالنسبة للطلبات إلعداد مشروع لجمهورية إيران اإلسالمية، أن تنظر  )هـ(
  

دارة إزالة المواد  دوالر أمريكي للخطة الشاملة إل173.750في الموافقة على مبلغ   )1(
  الهيدرو كلورو فلورو كربونية لجمهورية إيران اإلسالمية؛

  
في أن تقرر بشأن الطلبات إلعداد المشروعات لمختلف الخطط القطاعية، في انتظار   )2(

  من جدول األعمال؛) ب (7مناقشة البند 
  
ين لتمكين دراسات في أن تنظر بالموافقة على التمويل المطلوب لمشروَعي مساعدة تقنية شاملَ  ) و(

) هـ (55/43الحاالت اإلفرادية من تصديق التكنولوجيات في قطاع الرغاوى تمشياً مع المقرر 
  ؛)و(و

  
أن تنظر في الموافقة على الطلب إلعداد خطة إنتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات   ) ز(

لجنة التنفيذية أيضاً في أن  وقد ترغب ال. دوالر أمريكي30.000في غانا لمستوى تمويل قدره 
ومع الموافقة على هذا . 51/34تؤكد ما إذا كانت المعلومات الواردة متوافقة مع متطلّبات المقرر 

المشروع ُيطلب من يوئنديبي أن يأخذ علماً بأنه لن تكون هنالك أموال إضافية متوافرة لإلزالة في 
  انا؛ وقطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في غ
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أن تنظر في الموافقة على الطلب إلعداد استراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس   ) ح(
 وقد ترغب اللجنة أيضاً أن . دوالر أمريكي30.000للجرعات في نيكاراغوا بمستوى تمويل قدره 

موافقة على هذا ومع ال. 51/34تؤكد ما إذا كانت المعلومات الواردة متوافقة مع متطلبات المقرر 
المشروع ُيطلب من يوئنديبي أن تأخذ علماً بأنه لن تكون هنالك أموال إضافية متوافرة لإلزالة في 

  .قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في نيكاراغوا
  

  )يونيب (برنامج األمم المتحدة للبيئة (2)
  

ن نشاطاً قّدمها يونيب، بما في  تتضمن تسعة وأربعيExCom/Pro.OzL/UNEP/16/56الوثيقة 
ذلك تجديدات لمشروعات تعزيز مؤسسي، وطلبات إلعداد خطط إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو 
فلورو كربونية، وإعداد مشروعات غير استثمارية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدور كلورو فلورو 

 بمقياس للجرعات، ةالمزود  ألجهزة االستنشاقاالنتقالية وتنفيذ االستراتيجيات ،كربونية
ويجري النظر في األنشطة الموصى بموافقة شمولية عليها . ومشروعات إفرادية وشاملة وإقليمية

وتجري مناقشة ثالثة عشر نشاطاً مرتبطاً بخطط اإلزالة في . من جدول األعمال) أ (7في البند 
والميزانية . للنظر إفرادياُوُينظر في إخضاع خمسة مشروعات أخرى . وثيقة مشروع البلد المعني

  . من جدول األعمال) و (7الشاملة لبرنامج المساعدة على االمتثال مدرجة في البند 
  

  : مسائل تُطرح للمعالجة
  

ثيقة، تقريره لعام تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتوفالو، حيث لم يقّدم البلد، حتى تاريخ تحرير هذه الو •
، وهذا شرط مسبق للتوصية بالموافقة الشمولية على مشروعات يتنفيذ البرنامج القطر عن 2007

وفي حين أن توفالو أفاد أنه وضع تشريعات للمواد المستنفدة ). و (52/5التعزيز المؤسسي، وفقاً للمقرر 
  لألوزون، لم يؤكد عّما إذا كان لديه موظف بدوام كامل معني بالمواد المستنفدة لألوزون؛

  لشتي، الذي لم يصّدق بعد على بروتوكول مونتريال؛-يز المؤسسي لتيمورطلب ألموال بدئية للتعز •
 للعنصر غير االستثماري لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية طلب إعداد مشروع •

للهند ولجمهورية إيران اإلسالمية، كجزء من مقترح جامع إلعداد مشروع خطة إدارة إزالة مواد هيدرو 
  .رو كربونية قّدمته الوكالة الرئيسية، يوئنديبيكلورو فلو

طلب أموال لتنفيذ أنشطة توعية في الصين كجزء من إعدادها لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو  •
موافقة، سوف تُستَقطع أن األموال المطلوبة، إذا حصلت على ال، شرط أن توافق الصين بفلورو كربونية
لمبالغ اإلجمالية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو  من عنصر يونيب للدى تقديمه
  كربونية؛

افق لها، بأموال طلب إلنشاء شبكة عمل لبلدان جزر المحيط الهادئ، ولمنّسق شبكة العمل اإلقليمية المو •
   برنامج المساعدة على االمتثال؛ ومخصصة من أموال مخّصصة من

ميزانية طوارئ لالمتثال، إضافة إلى ميزانية يونيب لبرنامج المساعدة موافقة مّرة واحدة على لطلب ل •
  .على االمتثال

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

  
بالنسبة لتوفالو، في الموافقة على تجديد التعزيز المؤسسي للمرحلة الثانية، السنة الثانية، بمستوى   ) أ(

 ، شرط أالّ يحصل أي UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/16 من الوثيقة 1بّين في الجدول تمويل م
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 بدوام كامل معني بالمواد اًصرف إلى أن يؤكد البلد باالتصال مع أمانة الصندوق، أن هنالك موظف
المستنفدة لألوزون كجزء من وحدة األوزون الوطنية ، وأن بيانات البرانامج القطري المعلّقة لـ 

وقد ترغب اللجنة في أن توّجه لحكومة توفالو التعليقات .  ستُقدَّم في أسرع وقت ممكن2007 و2006
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/16المبينّة في المرفق الثاني بالوثيقة 

  
 لشتي، في الموافقة على األموال البدئية للتعزيز المؤسسي -بالنسبة للمقترح ألموال بدئية لتيمور  ) ب(

 دوالر أمريكي شرط أالّ ُيصَرف أي تمويل قبل أن تُرسل أدوات التصديق 40.000بمستوى تمويل 
 .على بروتوكول مونتريال إلى مركز اإليداع التابع لألمم المتحدة

 
 للعنصر غير االستثماري لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو بالنسبة لطلب إعداد مشروع  ) ج(

ية كجزء من إعداد مشروع شامل لخطة إدارة إزالة المواد كربونية للهند ولجمهورية إيران اإلسالم
الهيدرو كلورو فلورو كربونية، في عدم الموافقة على تمويل األنشطة غير االستثمارية ألنها سبق 

 195.000وُأدمجت في تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للبلد بمبلع 
 )ب (7 هذه األمور على ضوء البند  فيكوكالة رئيسية، وفي أن تنظردوالر أمريكي طلبه يوئنديبي 

 من جدول األعمال؛
  
بالنسبة للمقترح من أجل تنفيذ أنشطة توعية في الصين كجزء من أعداد خطة إدارة إزالة المواد   )د(

 دوالر 140.000الهيدرو كلورو فلورو كربونية، في أن توافق على هذا الطلب للصين بمستوى 
كي، شرط أن تقّدم الصين موافقة خطية على أن هذه األموال سوف تُستَقطع من البرنامج النهائي أمري

المعني باالتصال والتوعية الذي سيقّدمه يونيب كجزء من التقديم الكامل لخطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدرو كلورو فلورو كربونية؛

  
ية من موظفي األوزون لبلدان جزر المحيط الهادئ بالنسبة للمقترح من أجل إنشاء شبكة عمل إقليم  )هـ(

 منفصلة لبلدان جزر ة بأالّ توافق على طلب إنشاء شبكوالمنسق اإلقليمي لبلدان جزر المحيط الهادئ
في أن تُبقي على تخصيص لبلدان جزر المحيط الهادئ من ضمن برنامج المساعدة و، المحيط الهادئ

جتماعات الشبكة في منطقة آسيا والهادئ؛ وفي أن تراجع المقترح على االمتثال، إلتاحة مشاركتها في ا
الحالي بشأن منسق إقليمي لبلدان جزر المحيط الهادئ على ضوء ما ورد أعاله؛ وفي أن تحيط علماً 

  بما ورد أعاله إبان الموافقة على برنامج المساعدة على االمتثال ليونيب؛ و
  
طوارئ االمتثال لبرنامج المساعدة على االمتثال، في أالّ توافق على بالنسبة لطلب ميزانية مرة واحدة ل  )و(

 دوالر أمريكي حسب الطلب، بل في أن تطلب من يونيب أن يدمج مثل هذه األنشطة ضمن 200.000
التمويل أولويات  من أجل تحديد 47/24برنامج المساعدة على االمتثال باستعمال المرونة وفقاً للمقرر 

  .ة برنامج المساعدة على االمتثال بطريقة تناسب األولويات المتغّيرةبين خطوط ميزاني
 

  )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  (3)
 

 تتضّمن ثمانية أنشطة مقّدمة للتمويل من يونيدو بما ExCom/Pro.OzL/UNEP/17/56الوثيقة 
خطة إدارة إزالة مواد لع تعزيز مؤسسي، وطلبات إلعداد مشروفي ذلك تجديدات مشروعات 
ويجري النظر في .  وطلبات إلعداد مشروع لمشروعات تدليليةةهيدرو كلورو فلورو كربوني
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وهنالك خمسة أنشطة . من جدول األعمال) أ (7األنشطة الموصى بموافقة شمولية عليها في البند 
  .موصى بالنظر فيها إفرادياً

  
  : مسائل تُطرح للمعالجة  

  
 بشأن هيدرو كلورو فلورو كربون للصين على ضوء عات لمشروعين تدليليَّنإلعداد مشروطلبات  •

 من أجل إعداد خطة إدارة إزالة مواد لصفقة مليون دوالر أمريكي 4.1، الذي وافق على 55/14المقرر 
هيدرو كلورو فلورو كربونية للصين شرط أالً تتّم الموافقة على مزيد من التمويل للبلد إلعداد مشروع 

 دارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة األولى؛خطة إ
طلب إلعداد مشروع لمشروع تدليلي في األردن من أجل تحويل هيدرو كلورو فلورو كربون إلى  •

تكنولوجيا غير معتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون في صنع وحدات صغيرة مجّزأة لتكييف الهواء 
 ؛)و (55/43 و)د (55/13على ضوء المقرَرين 

- طلب إلعداد مشروع لمشروع تدليلي في العربية السعودية من أجل إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون •
141b ؛)هـ (55/43و) د (55/13 في صنع األلواح المضغوطة على ضوء المقررين 

لفرعي  مواد هيدرو كلورو فلورو كربون في استراتيجية القطاع اةطلب مبالغ إلعداد خطة قطاعية إلزال •
لتبريد وسائل النقل وتكييف الهواء للهند كجزء من مقترح جامع إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو 

 55/13 المقرر  للهند والذي قدمه يوئنديبي كوكالة رئيسية على ضوءةكلورو فلورو كربونية المطلوب
 ؛ و)د(

 المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية طلب لمبالغ من أجل إعداد استراتيجية شاملة لخطة إدارة إزالة •
 لجمهورية إيران اإلسالمية، وكذلك خمس خطط قطاعية، كجزء من مقترح جامع للهند قّدمه يوئنديبي

 ).د (55/13، على ضوء المقرر كوكالة رئيسية
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: األجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 لمشروعات تدليلية في الصين ولحثّ يونيدو لى طلبات إعداد مشروعفقة عأن تنظر بعدم الموا  ) أ(

) هـ (55/43والصين على تقديم مشروعات تدليلية كاملة لتنظر فيها اللجنة تمشياً مع المقرر 
في مهلة ال تتعّدى اإلجتماع التاسع والخمسين ، من دون المطالبة بأموال إضافية إلعداد ) و(و

 المشروع؛
  
لب من أجل إعداد مشروع لمشروعات تدليلية في األردن والعربية السعودية على أن تنظر في الط  ) ب(

 ؛)و(و ) هـ (55/43و) د (55/13ضوء مناقشات المقّررين 
 

 في يةأن تنظر في الطلب إلعداد مشروع لخطة قطاعية إلزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون  ) ج(
 الهواء للهند في سياق إعداد خطتها إلدارة استراتيجية القطاع الفرعي لتبريد وسائل النقل وتكييف

 ؛ و)د (55/13إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، على ضوء مناقشات المقرر 
  
أن تنظر في الطلب من أجل إعداد مشروع لخطة قطاعية إلزالة مواد هيدرو كلورو فلورو   )د(

غط وتكييف الهواء المنزلي لجمهورية  في االستراتيجية القطاعية الفرعية لقطاعات المضايةكربون
إيران اإلسالمية في سياق إعدادها خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، على 

   ).د (55/13ضوء مناقشات المقرر 
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  البنك الدولي (4)

  
 تتضّمن نشاطين قُّدما من أجل تمويل من البنك ExCom/Pro.OzL/UNEP/18/56الوثيقة 
بما في ذلك طلب من أجل تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلكوادور، وطلب إلعداد خطة الدولي، 

قطاعية لقطاع الرغاوى في سياق إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في 
  . إندونيسيا

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 احتمال عدم امتثاله لتدابير رقابة طلب من أجل تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلكوادور على ضوء •

 بروميد الميثيل لبروتوكول مونتريال من دون اإلساءة إلى عملية عدم االمتثال؛ و
طلب ألموال إضافية إلعداد مشروع من أجل إعداد خطة قطاعية لقطاع الرغاوى في سياق إعداده خطة  •

 ).د (55/13المقرر إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونوية، تمشياً مع 
  

  :نظر في قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن ت:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
الموافقة على الطلب لمشروع التعزيز المؤسسي في إكوادور لسنة واحدة فقط من دون اإلساءة إلى   ) أ(

 آلية عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال؛
  
لرغاوى في إندونيسيا في سياق خطتها إلدارة إزالة المواد مراجعة الطلب إلعداد مشروع لقطاع ا  ) ب(

  . من جدول األعمال) ب (7الهيدرو كلورو فلورو كربونية، على ضوء مناقشات البند 
 

 التكاليف اإلدارية  )هـ(
 

تقرير عن المسائل الرئيسية المحددة من تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة (1)    
 )55/44المقرر  (2011-2009السنوات الثالث 

  
 للتكاليف PWCنظر في المسائل الرئيسية الناتجة عن دراسة  تExCom/Pro.OzL/UNEP/19/56الوثيقة 

وهي . اإلدارية على ضزء التقديم لتكاليف الوحدة األساسية، وغير ذلك من معلومات تتعلق بالتكاليف اإلدارية
تشرين األول / أكتوبر2ين الوكاالت الذي عقد في تتضّمن أيضاً معلومات نوقشت في اجتماع التنسيق ب

2008 .  
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة
 

 التعريف الموّحد للتكاليف اإلدارية؛ •
  بالمئة للتكاليف اإلدارية؛13أداء النظام النظام القائم بالنسبة لتحقيق معّدل  •
 رصد الفارق بين دخل التكاليف اإلدارية والتكاليف المكّبدة؛ •
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علومات لتقييم طلبات يونيدو للتكاليف اإلدارية في غياب بيانات فعلية من صندوق استئمان احتياجات الم •
 منفصل؛ و

 .تكاليف إدارية مستقبلية محتملة لتعزيز موارد الصندوق •
  

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

 من تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات أن تحيط علماً بالتقرير بشأن المسائل الرئيسية  ) أ(
كما ورد في الوثيقة ) 55/44المقرر  (2011-2009الثالث 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19؛ 
  
أن تُبقي على أنظمة التكاليف اإلدارية الحالية للوكاالت الثنائية والمنفذة لفترة السنوات الثالث   ) ب(

 ؛2009-2011
  

  ت المنفذة تأمين بيانات فعلية كافية من أجل رصد الفروقات بين دخل أن تطلب من الوكاال  )ج(
  التكاليف اإلدارية والتكاليف المكّبدة؛ و

  
  أن تطلب من يونيدو أن تقّدم االفتراض لنموذج تكاليفها اإلدارية، ومعلومات   )د(

تمّيز بين األنشطة التكاليف اإلدارية في الطلبات المستقبلية من أجل تمويل الوحدة األساسية، التي 
ذات الصلة بالمشروعات وبين التكاليف اإلدارية، وبين تلك التكاليف الواردة كدعم من المنظمة 
وتلك المطلوبة لعمليات الصندوق المتعدد األطراف، وتوفير بيانات كافية للتمكّن من تقّصي أية 

  .أرصدة جارية من العائد الصافي أو التكاليف للتكاليف اإلدارية
  

  تكاليف الوحدة األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي (2)
  

 و 2006  معلومات عن التكاليف اإلدارية الفعلية لعاَمي تتضّمنExCom/Pro.OzL/UNEP/20/56الوثيقة 
 طلبات وهي تتضّمن أيضاً.  وميزانيات هذه السنوات الموافق عليها2008 والتكاليف التقديرية لعام ،2007
  . 2009 األساسية لعام  المقترحة للوحداتللتكاليف

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة

 
 بالمئة في ميزانيات الوحدات األساسية على ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة 3 لى طلباتالموافقة ع •

عن التكاليف اإلدارية المكّبدة في السنوات الماضية، وتوافر الدخل الفائض من موارد التكاليف اإلدارية 
 .موافق عليها سابقاًال

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

 
 على نحو ما    2008التقرير المتعلق بنفقات الوحدات اإلدارية ليونديبي ويونيدو والبنك الدولي لعام             ) أ(

 ،UNEP/Oz.LPro/ExCom/56/20هو مبين في الوثيقة 
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 دوالرا  1 857 636 بمبلـغ    2008يل الوحدة اإلدارية ليونديبي فـي عـام         الطلبات المتعلقة بتمو    ) ب(
 1 663 347 دوالرا أمريكيا، والبنـك الـدولي بمبلـــغ     1 857 636أمريكيا، ويونيدو بمبلغ   

 في ضوء ما تقدم والتقرير المتعلق بالمسائل الرئيسية المنبثقة          46/35دوالرا أمريكيا، وفقا للمقرر     
) 55/44المقـرر    (2011-2009إلدارية الالزمـة لفتـرة السـنوات الـثالث          من تقييم النفقات ا   

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19).  

 
 2009ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )و(

  
  تتضّمن الميزانية الشاملة لبرنامج المساعدة على االمتثالExCom/Pro.OzL/UNEP/21/56الوثيقة 
 بالمئة والبالغة 8 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكاالت بـ 8.490.000بـ  المقدرة 2009 لعام ليونيب

 بالمئة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 3 وهذه التقديم يمثّل زيادة . دوالر أمريكي679.200
  . 47/24، تمشياً مع المقرر 2008تلك التي تّمت الموافقة عليها لعام ، بالمقارنة مع 2009

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة

 
في حين أن الميزانية المقّدمة متوافقة مع مقّررات اللجنة التنفيذية، هنالك عدد من التغييرات في النهج 

 .البرامجي لبرنامج المساعدة على االمتثال الذي قد ترغب اللجنة في مراجعته
  

 : في قد ترغب اللجنة التنفيذية:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 دوالر 8.490.000 بمبلغ 2009 لعام CAPتوافق على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   )أ(

 ، دوالر أمريكي679.200 في المائة والبالغ 8أمريكي باالضافة الى تكاليف دعم الوكالة بنسبة 
  .وتوافق على التغييرات التي اقترحها اليونيب في اقتراحه بشأن الميزانية

  .CAP من اليونيب مايلي في تقديماته المستقبلية لميزانية برنامج المساعدة تطلب  )ب(

  .مواصلة تقديم المعلومات المفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية  )1(

 CAPاالستمرار في مد ترتيب أولويات التمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة   )2(
 ميزانيته فيالمتغيرة وتوفير التفاصيل عن إعادة توزيع المخصصات  األولويات الستيعاب

  .50/26 و 47/24إعماال للمقررين 

االستمرار في اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين، وإبالغ اللجنة التنفيذية   )3(
  .بأي تغييرات فيها والسيما فيما يتعلق بزيادة اعتمادات الميزانية

ا بالمقرر المعني بتقييم التكاليف اإلدارية، وتطبيقها على ميزانية برنامج المساعدة أن تحاط علم  )ج(
  .وفقا لذلكعلى االمتثال التابع لليونيب 
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 المشروعات االستثمارية  )ز(
  

 مشروعاً 20 في المرفق الثاني الئحة لـ ان تتضّمنAdd.1و ExCom/Pro.OzL/UNEP/12/56 تانالوثيق
جميع المشروعات االستثمارية األخرى، تلك الجارية والجديدة منها، قد أوصي بموافقة و.  إفرادياًُينظر فيها

  . من جدول األعمال) أ (7شمولية عليها، وتّم النظر فيها في البند 
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة
  

ع على ويمكن اإلطّال. إفرادياً ، 20 أدناه يجب النظر في الموافقة على كل من المشروعات الـ 1في الجدول 
  .وصف المشروعات وعلى تعليقات األمانة في وثيقة المشروع للبلد المعني المشار إليه في الجدول

  
  

  إفرادياًالئحة المشروعات التي ُينظر في كل منها  : 1الجدول 
  

  المسألة  الوكالة  المشروع  البلد
  )أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات(أيروسوالت 
ك كلورو فلورو كربون في صنع أجهزة إزالة استهال  األرجنتين

  االستنشاق البخاخة المزودة بمقياس للجرعات
  التكلفة قيد المناقشة  البنك الدولي

خطة قطاعية إلزالة استهالك مواد كلورو فلورو   الصين
ستنشاق المزودة بمقياس الكربون في قطاع أجهزة ا

  للجرعات

 حول التكلفة ولكن عدم اتفاق  يونيدو
ّم م أن يتكان ضرورياً

المشروع إزالة كلورو فلورو 
  كربون

ستنشاق الإزالة كلورو فلورو كربون في صنع أجهزة ا  كولومبيا
  المزودة بمقياس للجرعات

كافة مسائل السياسة العامة   يوئنديبي
ليست .  متفق عليهاوالتكاليف

هنالك أي حصص استهالك 
  لكلورو فلورو كربونمؤهلة

ستنشاق المحفوظة ألجهزة ا
  لمزودة بمقياس للجرعاتا

ستنشاق المزودة ال وطنية لالنتقال إلى أجهزة اخطة  الهند
بمقياس للجرعات غير معتمدة على كلورو فلورو 

ورو كربون في كربون وخطة إلزالة مواد كلورو فل
 مزودة بمقياس  صيدالنيةصنع أجهزة استنشاق

  للجرعات

  إيطاليا
  يوئنديبي
  يونيب

اتُفق على كافة مسائل 
 ال .سياسات العامة والتكاليفال

وجود لحصص استهالك 
  مؤهلة لكلورو فلورو كربون

 إلى ةمساعدة تقنّية لتنفيذ استراتيجية االنتقال الوطني  إندونيسيا
مزودة بمقياس للجرعات خالية من الستنشاق أجهزة ا

  كلورو فلورو كربون

اتفق على كافة مسائل السياسة   البنك الدولي
  العامة والتكاليف

خطة إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في صنع أجهزة   باكستان
  مزودة بمقياس للجرعات  صيدالنية استنشاق

  يوئنديبي
  يونيب

ليست هنالك حصص استهالك 
  مؤهلةكلورو فلورو كربون
ستنشاق المحفوظة ألجهزة ا

المزودة بمقياس للجرعات 
  تأخّل مؤسسة واحدة

  رو كربونرغاوى معتمدة على هيدرو كلورو فلو
 على تكنولوجيا إلزالة تصديق  يوئنديبيمشروع تجريبي للتصديق على فورمات الميثيل كعامل   البرازيل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/1/Add.1/Rev.1 
 
 

26 

  هيدرو كلورو فلورو كربون  )المرحلة األولى(نفخ في صنع رغاوى بوليوريتان 
مشروع تجريبي للتصديق على فورمات الميثيل في   المكسيك

  )المرحلة األولى(تطبيقات بوليوريتان لنعال األحذية 
المصادقة على تكنولوجيا   يوئنديبي

إلزالة هيدرو كلورو فلورو 
  كربون

  الرغاوي
 في 11-الخطة القطاعية إلزالة الكلوروفلوروكربون  الصين

  قطاع الرغاوي
 بعد التمويلخطة الستخدام   البنك الدولي

  2010عام 
  هالونات
خطة الستعمال التمويل لما   ك الدوليالبن  استهالك الهالونات/فاق قطاع إنتاجتا  الصين

  2010بعد العام 
  بروميد الميثيل

بخير الّسلع إزالة وطنية لبروميد الميثيل في البستنة وت  مصر
  لتمورباستثناء االستعمال ل

اتُفق على كافة مسائل السياسة   يونيدو
خطة إزالة . العامة والتكاليف

مشروعات لبروميد . نهائية
لموافقة الميثيل غير مؤهلة ل

  الشمولية
الشريحة ( مشروع ختامي –إزالة بروميد الميثيل   المغرب

  )األولى
  إيطاليا
  يونيدو

اتُفق على كافة مسائل السياسة 
خطة إزالة . العامة والتكاليف

مشروعات لبروميد . نهائية
الميثيل غير مؤهلة للموافقة 

  الشمولية
تُرجأ بسبب المستوى   البنك الدولي  )ة الثالثةالشريح(خطة وطنية إلزالة بروميد الميثيل   تايلند

المنخفض لصرف الشرائح 
  السابقة

الشريحة (إزالة نهائية لبروميد الميثيل في تبخير التربة   اليمن
  )األولى

اتُفق على كافة مسائل السياسة   ألمانيا
خطة إزالة . العامة والتكاليف

مشروعات لبروميد . نهائية
 الميثيل غير مؤهلة للموافقة

  الشمولية
مساعدة تقنية إلزالة كاملة لبروميد الميثيل في   زامبيا

استعماالت التبغ واألزهار المقطوعة للزينة ومراحل ما 
  بعد الحصاد

اتُفق على كافة مسائل السياسة   يونيدو
خطة إزالة . العامة والتكاليف

مشروعات لبروميد . نهائية
الميثيل غير مؤهلة للموافقة 

  الشمولية
  ت متعددة السنواتاتفاقا

نامج ر الب:خطة وطنية إلزالة كلورو فلورو كربون  إكوادور
  2008السنوي لعام 

لمعلومات من البنك الدولي ا  البنك الدولي
   حالياًمعلقة

   التصينععامل
إزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون في   الصين

استعماالت عامل التصنيع وغيرها من االستعماالت 
 2009برنامج عمل ): المرحلة األولى(محددة غير ال
  السنوي

البنك الدولي 
  لإلنشاء والتعمير

ليست هنالك أية مسألة متعلقة 
 صرف .بالبرنامج السنوي

متأخر حتى االجتماع السابع 
والخمسين عندما يكون التحقق 

  جاهزاً
ليست هنالك أية مسألة متعلقة البنك الدولي إزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون في   الصين
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صنيع وغيرها من االستعماالت استعماالت عامل الت
 2009برنامج عمل ): المرحلة الثانية(غير المحددة 

  السنوي

بالبرنامج السنوي صرف   لإلنشاء والتعمير
متأخر حتى االجتماع السابع 

والخمسين عندما يكون التحقق 
  جاهزاً

  إنتاج
السماح بإنفاق رصيد المبالغ   البنك الدولي   فلورو كربوناتفاق قطاع إنتاج كلورو  الصين

  2010ما بعد 
موافقة ضرورية لمشروع   البنك الدولي  إزالة معجلة إلنتاج كلورو فلورو كربون  الهند

اتفاق من أجل إزالة معجلة 
  إلنتاج كلورو فلورو كربون

 
  

ة في أن تنظر بما إذا كانت ستوافق على كل من  قد ترغب اللجنة التنفيذي:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
المعلومات الواردة في وثيقة مقترح المشروع :  المدرجة في الجدول أعاله على أساس20المشروعات الـ 
؛ وأية معلومات إضافية 41/80 تعليقات األمانة؛ وأية وثائق إضافية ُوّزعت وفقاً للمقرر  ذلكالمعنية، بما في

  . األمانة أو الوكالة المنفذة الثنائية المعنيةتقّدمها في االجتماع
 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 8.
  

مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد   )أ(
 )55/42و) ز(53/37المقررين (الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  
 األول هو مقتطف من زءجال . جزءينمن  تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/57/56الوثيقة 

 9عن البند ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53(تقرير االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية 
 الثاني طبعة الجزءويتضمن . من جدول األعمال بشأن قطاع إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون) أ(

 المسائل ذات الصلة بإزالة قطاع مزيد من توسيع وتحليل"معادة من الوثيقة التي أعدتها أمانة الصندوق 
 التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45)" ز (53/37المقرر (إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون 

  .قُدمت إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية
  

ورو  مواصلة النقاش حول مسائل السياسة العامة ذات الصلة بإنتاج هيدرو كلورو فل:مسائل تُطرح للمعالجة
  .كربون

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

 
 فيما يتعلق بقطاع إنتاج 19/36من المقرر ) د(إلى ) أ(اإلبقاء على الفقرات من   ) أ(

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

ات مواصلة حساب تكاليف اإلنتاج على أساس اإلغالق مع أخذ الملكية األجنبية وتصدير مكون  )ب (
  بعين االعتبار؛5المرافق الجاري إغالقها إلى البلدان غير العاملة في إطار المادة 

االستهالك كجزء من أول خطة إلدارة إزالة المواد /التشجيع على تقديم طلبات إزالة متزامنة لإلنتاج  )ج(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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  منح حوافز لإلزالة المبكرة لمنشآت اإلنتاج؛  )د(

تراط إقامة نظام قوي للرصد خالل فترة المراقبة مع استخدام نظام تقارير التحقق المستخدم في اش  )ه(
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية لرصد المنشآت التي تتلقى تمويال ولكنها تستمر في إنتاج المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية الستخدامات المواد الوسيطة؛

  :مسألتي  )و(

  إلنهاء؛تواريخ ا  )1(

  المصانع المزدوجة اإلستخدام؛  )2(

توجيه الدعوة لممثلي أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ   )ز(
التي تتعامل مع آلية التنمية النظيفة إلى االجتماع القادم للفريق الفرعي المعني 

النظيفة وعالقتها بإنتاج بقطاع اإلنتاج لتزويدها بالمعلومات عن عملية آلية التنمية 
  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المسائل ذات الصلة باالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد   )ب(
  )).ز(55/43المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية 

جنة عندما لمساعدة اللمعلومات جمعتها األمانة  تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/58/56الوثيقة 
تها بشأن السياسة العامة المتعلقة بمرحلة التحويالت الثانية وتحديد تاريخ االنتهاء من أجل تتابع مداوال

  .تركيب معّدات التصنيع المعتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون
  

ة  تركت اللجنة التنفيذية مفتوحة للبحث مسائل السياسة العامة ذات الصل:مسائل تُطرح للمعالجة
بتحويالت المرحلة الثانية وتحديد تاريخ االنتهاء لتركيب معدات التصنيع المعتمدة على هيدرو كلورو 

وكانت األمانة قد أفادت عن فوائد إتمام المناقشات في حدود . فلورو كربون، وأّجلتها إلى اجتماع قادم
  .االجتماع السابع والخمسين كمهلة قصوى

  
 تنظر اللجنة التنفيذية فيما إذا كانت  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:تنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة ال

ستواصل مفاوضاتها بشأن مسألة تحويالت المرحلة الثانية وتواريخ االنتهاء في هذا االجتماع أو في 
االجتماع السابع والخمسين، في ضوء التكليف الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، 

  .لواردة أعاله وفي المرفقات بهذه الوثيقةوالمعلومات ا
 

  رافــات الصندوق المتعدد األطــابــحس 9.

    .2007ام ــالية لعــات المــالبيان  )أ(
  

 تورد البيانات المالية المراجعة الخاصة بالصندوق ExCom/Pro.OzL/UNEP/59/56الوثيقة 
 بالنسبة 2007لمؤقتة والنهائية لعام ، وتورد الفروقات بين حسابات الوكاالت المنفذة ا2007لعام 

  .لمدخولها ومصاريفها
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  , إسهامات األفرقاء المعلّقة لمدة طويلة حسب طلب المراجعين:مسائل تُطرح للمعالجة
  

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

  ؛2007كانون األول / ر ديسمب31أن تحيط علما بالبيان المالي للصندوق في   )أ(  

أن تحيط علما بطلب مراجعي الحسابات توجيه اهتمام اجتماع األطراف في الصندوق مرة  )ب(  
أخرى إلى ضرورة أن يقرر ما إذا كان يتعين دفع المساهمات التي طال أجل استحقاقها أم 

  ؛شطبها

ين الحسابات الفوارق ب 2008في حسابات عام أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يسجل   )ج(  
 من 2 و 1، على النحو المبين في الجدولين 2007المؤقتـة للوكاالت وحساباتها الختامية لعام 

  .هذه الوثيقة

  

 .2007 و2006امي ــات عــة حسابــتسوي  )ب(
  

الجزء األول، خلفية، :  مكّونة من أربعة أجزاءExCom/Pro.OzL/UNEP/60/56الوثيقة 
 مع البيانات المالية للتقرير المرحلي 2007كما هو مدّون في حسابات والجزء الثاني، تسوية الدخل 

للوكاالت المنفذة وجرد أمانة الصندوق للمشروعات الموافق عليها؛ والجزء الثالث، المصاريف 
  .المبلغ عنها في الحسابات وفي التقرير المرحلي؛ والجزء الرابع، توصيات

  
  . ال شيء:مسائل تُطرح للمعالجة

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

 
 حسـب مـا هـو معـروض فـي الوثيقـة             2007مالحظة تسـوية حسـابات عـام          ) أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/60؛  

مالحظة ضرورة أن تقوم يونيب والبنك الدولي بإعداد استكمال آخر بشأن بنـد التسـوية                 ) ب(
  :علق في ما يت2006الدائمة لعام 

 دوالرا أمريكيا الذي زال مرهونا بورود قائمة مفصـلة البنـود            105 494مبلغ    ) 1(
للمشاريع، مشفوعة بمعدالت تكاليف دعم المشاريع المرتبطة بكل مشروع مـن           
المشاريع إذا ما أريد ليونيب، بوصفها أمينا للخزانة، إدخال هذا التعـديل علـى              

  الحسابات؛

 دوالرات أمريكية المتعلق بإيرادات البنك الدولي إذا        303ا  بالفائض  البالغة قيمته     ) 2(
  ما أريد ألمين الخزانة تعويض هذا المبلغ من التحويالت المستقبلية؛
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 مرهونة بورود تفسير من البنك الـدولي        2007مالحظة أن ممارسة تسوية حسابات عام         ) ج(
داتها، وآخر مـن يونيـب       دوالرا أمريكيا في إيرا    2 686 741بشأن العجز البالغة قيمته     

   دوالرا أمريكيا في إيراداتها؛ 45 161بشأن الفائض البالغة قيمته 

الطلب إلى يونيب والبنك الدولي اإلبالغ عن هذين المبلغين إلى االجتماع المقبل في حـال          )د(
  لم يصدر أي استكمال عن االجتماع السادس والخمسين؛

 دوالرا أمريكيا قُيد في حسـاب       93 622بلغ قدره   مالحظة أن يونيب ال تزال تحقق في م         )هـ(
، وذلك بغية تفسير الفارق بين النفقات في تقاريرها المرحليـة           2007نفقاتها النهائية لعام    

  ؛2008وفي بيانها المؤقت، وسوف تبلغ عن هذا البند في ممارسة تسوية الحسابات لعام 

 2008 المطلوب على حسـابات عـام        الطلب إلى أمين الخزانة والوكاالت إجراء التعديل        )و(
  : كما يلي2008على ضوء ممارسة التسوية لعام 

 بمبلـغ   2007 بتعديل نفقاتهـا لعام     2008الطلب إلى يونديبي أن تقوم في عـام          ) 1(
   دوالرا أمريكيا؛ 6 445قدره 

 2007 بتقييد إيـرادات عـام       2008الطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم في عـام           ) 2(
 دوالرا  187 233 دوالرا أمريكيـا ليوئنـديبي، و     1 320 670قيمتهـا  البالغة  

 دوالرا  1 838 022 دوالرا أمريكيـا ليونيـدو و      633 576أمريكيـا ليونيب، و  
  أمريكيا للبنك الدولي؛

 2007 بتقييد نفقات يونيب لعام      2008الطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم في عام           ) 3(
  . أمريكيا دوالرا299 485البالغة قيمتها 

  2011 والميزانية المقترحة لعام 2010 وعام 2009ميزانية أمانة الصندوق المنقحة لعام  10.
  

، 2010 وكذلك لميزانية 2009 تعرض مراجعة لميزانية ExCom/Pro.OzL/UNEP/61/56الوثيقة 
 تكاليف الموظفين  لتغطية2011في االجتماع الرابع والخمسين للجنة، وتقترح ميزانية عليهما حسب الموافقة 

  .2011عام 
  

 جتماع الخامس والخمسين في بانكوك االظراً لعقدن الموافقة على المبالغ غير المعاودة :مسائل تُطرح للمعالجة
بصورة متوالية مع االجتماع الثامن والعشرين للفريق الكامل المفتوح العضوية، ولتغطية احتمال عقد 

 بالتوالي مع االجتماع التاسع والعشرين للفريق 2009تموز /  يوليواالجتماع الثامن والخمسين للجنة في
  .العامل المفتوح العضوية، المقّرر عقده في جنيف

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

 
 2009لعام  دوالرا أمريكيا في ميزانية أمانة الصندوق المنقحة 2 714 587الموافقة على مبلغ   )أ(

 مع اأمريكي دوالرا 6 135 678 ه قدريجمالاإلألمانة، وبذلك يكون لتكاليف التشغيلية اللتغطية 
 االجتماع الرابع والخمسين للجنة ي الموافق عليه بالفعل ف2009 لعام المرتباتإدراج عنصر 

  التنفيذية ؛
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 الموافق عليه 2010عام في  المرتبات دوالرا أمريكيا لعنصر 3 592 146مبلغ ب اإلحاطة علما  )ب(
  بالفعل في االجتماع الرابع والخمسين؛

 3 771 753 اإلجمالية البالغة من الميزانية 2011 المقترح لعام المرتبات عنصر الموافقة على  )ج(
  ؛أمريكيادوالرا 

 دوالر أمريكي لتغطية تكاليف سفر الموظفين 220 000الموافقة على مبلغ غير متكرر قدره   )د(
لالجتماع الثامن )  دوالر أمريكي120 000( وتكاليف خدمة المؤتمر )  دوالر أمريكي100 000(

 دوالر أمريكي 120 000في جنيف ومبلغ آخر قدره  2009 تموز/ سيعقد في يوليهالذيوالخمسين 
 الناتجة عنوجتماعات اللجنة التنفيذية خدمة المؤتمر تحت بند اتكاليف التجاوزات المتعلقة بلتغطية 

ب مع اجتماع الفريق العامل عقد االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية في بانكوك في تعاق
 .2008تموز /المفتوح العضوية التابع لبروتوكول مونتريال في يوليه

 
  دراسة بشأن تمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها 11.

  
ورد موجزاً للمقررات التي اتخذتها اللجنة بشأن بند جدول  تExCom/Pro.OzL/UNEP/62/56الوثيقة 

األعمال وتتضمن كذلك عناصر االختصاصات لدراسة عن تمويل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير 
  .المرغوب فيها، يضعها البنك الدولي

  
كافياً للبنك الدولي العتماد الموافقة على المبالغ خالل االجتماع األخير لم تُتح وقتاً  :مسائل تُطرح للمعالجة

  .وإتمام الدراسة
  

لموضوع على ضوء التقديم غب اللجنة التنفيذية في بدء النظر في ا قد تر:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  .الذي سيورده البنك الدولي في االجتماع السادس والخمسين

 
العشرين لألطراف في بروتوكول  تقرير اللجنة التنفيذية المقدمة إلى االجتماع مشروع 12.

  .مونتريال
  

 مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع القادم  تتضّمنExCom/Pro.OzL/UNEP/63/56الوثيقة 
لألطراف، ووثيقة توجز أهم المقررات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعاتها الثالث والخمسين والرابع والخمسين 

  .والخامس والخمسين
  

ير السادس والخمسين، يجب تحديث التقر بما أن مرحلة التبليغ تشمل أيضاً االجتماع :طرح للمعالجةمسائل تُ
  .فوراً بعد استكمال تقرير االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

  
 التقرير قد ترغب اللجنة التنفيذية في السماح بعد النظر في مشروع :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

لألمانة باستكمال التقرير على ضوء المناقشات المعقودة والمقررات المتخذة في االجتماع السادس والخمسين 
  .للجنة التنفيذية، وكذلك أية تعليقات أجراها أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن هذا البند
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 رىــائل أخــمس 13.
  

  .أية مسائل قد تُطرح خالل االجتماع
  

______  
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