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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوآـــلتنفي

  ن توســال و الثانياالجتمـــاع 
  2011 نيسان/ أبريل  8-4  مونتريال،

 
  

  تصويب

 تقرير االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية

  )ب( 100الفقرة 

  . » أمريكي دوالر 1,562,509  « بـ  » أمريكي دوالر 1,427,915  «  لمبلغا استبدال

  164الفقرة 

بعد تقديم تقرير أحد أفرقة االتصال،  « بـ  »: اللجنة التنفيذية قررتوبعد تقديم تقرير أحد أفرقة االتصال،  « استبدال 
 62,7حيث تّم االتفاق على أن تعالج المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية إزالة 

طنًا من قدرات  29,3في قطاع الرغاوى، و ب141-يدرو آلورو فلورو آربونطنًا من قدرات استنفاد األوزون من ه
التي استخدمتها مؤسسة آبيرة لصنع أنظمة تكييف الهواء،  22-استنفاد األوزون من هيدرو آلورو فلورو آربون

   »: ذيةاللجنة التنفي قّررتدوالر أمريكي إضافي لألنشطة في قطاع خدمات التبريد،  500.000وعلى تخصيص مبلغ 

  )ج( 164الفقرة 

  . » 101,3  « بـ  » 107,10 «  استبدال الرقم
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    المرفق العاشر

  )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية : إيران

   :تحت خطة قطاع الرغاوى •

استنفاد األوزون من المواد  طن من قدرات 38,3ومن الحكومة حسم  يونيدولقد طلب من  « استبدال 
طن من قدرات  32,2ومن الحكومة حسم  يونيدومن  طلبلقد  «  بـ »الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

  . »استنفاد األوزون من المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

واد طن من قدرات استنفاد األوزون من الم 27,4لقد طلب من ألمانيا ومن الحكومة حسم  « استبدال 
طن من قدرات  30,5لقد طلب من يونيدو ومن الحكومة حسم  « بـ  »الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

  . »استنفاد األوزون من المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

  :تحت قطاع خدمات التبريد •

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  12,9لب من ألمانيا ومن الحكومة حسم لقد ط « استبدال 
طن من قدرات  6,1من ألمانيا ومن الحكومة حسم  طلبلقد  «  بـ  »الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

  و.  »استنفاد األوزون من المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

ألوزون من المواد طن من قدرات استنفاد ا 3,24من يونيب ومن الحكومة حسم  طلبلقد  « استبدال 
طن من قدرات  3,2من يونيب ومن الحكومة حسم  طلبلقد  «  بـ »الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

 . »استنفاد األوزون من المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية 

طن من  25,3من يوئنديبي ومن الحكومة حسم  طلبلقد  « استبدال  ،تحت الخطة القطاعية لتكييف الهواء •
من يوئنديبي ومن  طلبلقد  «  بـ »ت استنفاد األوزون من المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية قدرا

  . »طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية  29,3الحكومة حسم 

  المرفق السابع والثالثون

  :بما يلي  »األهداف والتمويل   «: ألف – 2من التذييل  4.2.3إلى  4.1.1 من األسطر استبدال

المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-إجمالي اإلزالة من الهيدرو آلورو فلورو آربون4.1.1
 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

38,6 

التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها 22-إزالة الهيدرو آلورو فلورو آربون 4.1.2
 )التسنفاد األوزون أطنان قدرات(

-  

أطنان قدرات استنفاد ( 22- االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدرو آلورو فلورو آربون 4.1.3
  )األوزون

134,7  

المتفق على تحقيقها بموجب هذا ب141-إجمالي اإلزالة من الهيدرو آلورو فلورو آربون 4.2.1
 .)أطنان قدرات استنفاد األوزون(االتفاق 

62,7  

التي يتعّين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق ب141-إزالة الهيدرو آلورو فلورو آربون 4.2.2
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(عليها 

-  

أطنان قدرات استنفاد (ب 141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدرو آلورو فلورو آربون 4.2.3
  )األوزون

119,7 

  
_____  
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوآـــلتنفي

  ن توســالو الثالثاالجتمـــاع 
  2011 نيسان/ أبريل  8 – 4 نتريال،مو
 
  

  لثالث والستيــن للجنة التنفيذيةتقريــر االجتماع ا
  

 

 مقدمة
 

 

للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال بمقر الثالث والستون  عقد االجتماع -1
 .2011يسان ن/أبريل 8إلى  4منظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، آندا من 

الصادر عن  XXII/24وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر  -2
 :والعشرين لألطراف في بروتوآول مونتريالاالجتماع الثاني 

 بلجيكاو )يسالرئ(أستراليا : من البروتوآول 5من المادة  1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة   )أ(
  سويسرا والواليات المتحدة األمريكية؛ و اليابانو فـرنساالجمهورية التشيكية وو

 آوباوالصين و األرجنتين: من البروتوآول 5من المادة  1األطراف العاملة بمقتضى الفقرة   )ب(
 .الكويت والمغــربو آينياو غريناداو

ي والثامن، حضر االجتماع آمراقبين ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثان -3
، آوآالة منفذة وأمين )اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  )اليوئنديبي(م المتحدة اإلنمائي ممثلون عن برنامج األم

 .والبنك الدولي )اليونيدو(حدة للتنمية الصناعية خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المت
األمين التنفيذي ألمانة األوزون ورئيس لجنة التنفيذ في إطار  ذي ونائباألمين التنفيأيضا وحضر االجتماع  -4
 .عدم االمتثال لبرتوآول مونتريالالمتعلق بجراء اإل
التقييم التقني للجنة " ينالمشارآ اءسالرؤو ن مرفق البيئة العالميةعمثل م آذلكوحضر االجتماع  -5

المعنية لجنة ال"و "لتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةالخيارات التقنية في االمعنية بلجنة ال"و "واالقتصادي
  ."المتعلقة بالرغاوىالخيارات التقنية ب
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 اتالتحالف من أجل سياسة رشيدة معنية بالغالف الجوي ووآالة التحقيق وحضر االجتماع آمراقبين ممثال -6
  .ةالبيئي

 افتتاح االجتماع :من جــــدول األعمال 1البند 

الذي بدأ باإلشارة إلى البداية الحزينة للسنة،  ،)أستراليا(الرئيس، السيد باتريك ماك إنئرني  افتتح االجتماع -7
. التي شهدت مجموعة من الكوارث التي ضربت عدة بلدان، وأعرب عن تعاطفه معها بالنيابة عن اللجنة التنفيذية

 2011خالل السنة وأنه بالنظر إلى أن عام لعمل ابأن تخطيط األعمال في هذا االجتماع سيحدد اتجاه  األعضاءوذّآر 
هو عام تجديد للموارد، فإن أي مقررات تصدر بشأن السياسات العامة أو الموافقات على المشروعات ستؤثر على 

  .الناتج النهائي للمناقشات المتعلقة بتجديد الموارد
الوآاالت الثنائية ي لخطط أعمال وأضاف أنه سيكون من المهم أن توفر اللجنة التنفيذية االتجاه االستراتيج -8
لى احتياجات إوأن تضمن أن يستند التخطيط المالي وتخطيط األعمال بقوة  2014-2011الوآاالت المنفذة للفترة و

، وهو آخر عام من فترة تجديد الموارد الحالية، وفي الوقت نفسه 2011لتحقيق االمتثال، وخاصة لعام  5بلدان المادة 
وارد المتاحة للسنة الحالية والموارد المحتمل توافرها في فترة الثالث سنوات القادمة، مقارنة مراعاة إجمالي الم

وستسمح المراحل الرئيسية لألثر على المناخ . بمستويات التمويل الواردة في خطط األعمال المقدمة للموافقة عليها
. فلوروآربونية على المناخ ألغراض التخطيطبصفة خاصة بتقييم أثر أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلورو

  .2012و 2011آما ستدعى اللجنة إلى تقديم توجيهات بشأن برامج العمل المقترحة للرصد والتقييم لعامي 
وأخيرا، أشار إلى تقديم عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للنظر فيها وحث  -9

، مع مالحظة حتى اآلنلمبادئ التوجيهية والسياسات العامة األخرى المتفق عليها اللجنة على استعراضها في ضوء ا
المحددة بموجب بروتوآول زالة اإلألهداف  االمتثالبدرجة آبيرة على  5أن الموافقة عليها سيساعد بلدان المادة 

  .مونتريال

  الشـــؤون التنظيميـــة: جــــدول األعمـــــالمن  2البند 

  ول األعمالإقرار جد  )أ(
جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  أساساللجنة التنفيذية جدول أعمال االجتماع على أقرت  -10

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/63/1. 
  .افتتاح االجتماع .1
  :الشؤون التنظيمية .2

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  .تنظيم العمل  )ب(

 .أنشطة األمانة .3
  .حالة المساهمات والمصروفات .4
 :والتخطيطحالة الموارد  .5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  )أ(
  ؛2011توافر التدفقات النقدية لميزانية عام   )ب(
من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   )ج(

 .الرقابة التالية لبروتوآول مونتريال
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 :2014-2011خطط أعمال الفترة  .6
  عمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف؛خطة األ  )أ(
 :خطط أعمال الوآاالت المنفذة  )ب(

  الوآاالت الثنائية؛ )1(
 ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )2(
 ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة  )3(
 ؛)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )4(
 .البنك الدولي )5(

  :تنفيذ البرامج .7
  ؛2012و 2011مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين : لّرصد والتقييما  )أ(
 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛  )ب(
  .تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )ج(

  :مقترحات المشروعات .8
  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات؛  )أ(
  التعاون الثنائي؛  )ب(
  :برامج العمل  )ج(

  ؛2011برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام   )1( 
  ؛2011برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام   )2(  
  ؛2011برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام   )3( 
  ؛2011برنامج عمل البنك الدولي لعام   )4(  

  .المشروعات االستثمارية  )د(
  .البرامج القطرية .9

تقرير عن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد  .10
 ).59/7المقرر (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 59/45المقرران (تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ  .11
  ).62/62و

 .الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج تقرير .12
 .مسائل أخرى .13
 .اعتماد التقرير .14
  .اختتام االجتماع .15
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ووافقت اللجنة التنفيذية على إدراج بند فرعي بشأن الظروف االستثنائية في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  -11
اء على طلب من األمانة، أدرج وبن). مسائل أخرى(من جدول األعمال  13تحت البند الجارية السابقة في المناقشة 

  .من جدول األعمال 13الخامس والستين للجنة التنفيذية تحت البند  اعان انعقاد االجتمكأيضا بند فرعي بشأن تاريخ وم
  تنظيم العمل  ) ب(

 .اتفق االجتماع على إتباع ممارساته المعتادة -12
قطاع اإلنتاج، يتألف بحد أقصى من وأبلغ الرئيس األعضاء بالحاجة إلى إنشاء فريق فرعي جديد معني ب -13

وُأبلغت . 5وأربعة من البلدان غير العاملة بمقتضى المادة  5ثمانية أعضاء، أربعة من البلدان العاملة بمقتضى المادة 
األرجنتين وأستراليا والصين وآوبا واليابان : اللجنة التنفيذية في وقت الحق بالترشيحات التالية للفريق الفرعي

 .سرا والواليات المتحدة األمريكيةسويووالكويت 

  األمـانـةأنشطة : من جــــدول األعمــال 3البند 

التي تعرض نظرة عامة عن األنشطة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/2قدمت آبيرة الموظفين الوثيقة  -14
  . التي قامت بها أمانة الصندوق منذ االجتماع الثاني والستين

مقررات المتخذة في االجتماع الثاني والستين بشأن تعبئة الموارد وبشأن وقامت األمانة بأنشطة لمتابعة ال -15
للفريق العامل المفتوح العضوية عن التقدم في خفض انبعاثات المواد  والثالثينالتقرير الذي أعد لالجتماع الحادي 

 .المستنفدة لألوزون الناشئة عن استعماالت عوامل التصنيع
مليون دوالر  688طلبا للتمويل بقيمة تتجاوز  111ذا االجتماع واستعرضت وثيقة له 60مانة نحو األوأعدت  -16

إضافة إلى  5خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لفرادى بلدان المادة  29أمريكي، منها 
وهناك . محيط الهادئبلدا من البلدان الجزرية في ال 12خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تغطي 

مليون دوالر أمريكي للنظر فيها بصورة فردية من قبل اللجنة،  644تسعون مشروعا بمجموع طلبات تمويل يبلغ 
 .مشروعا للموافقة الشمولية عليها 17و

نها تتناول التزامات وسياسات الصندوق المتعدد نظرا أل ذات األهمية الخاصةوآان هناك عدد من الوثائق  -17
ونظرة عامة على  2014إلى  2011وتشتمل على خطة األعمال المجمعة للصندوق للفترة من . في المستقبلاألطراف 

القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات وحالة الموارد والتخطيط وثالث وثائق للفريق الفرعي المعني 
 .بقطاع اإلنتاج

لمناقشة  2011آذار /مارس 25و 24نيبال في  وشارآت آبيرة الموظفين في بعثة رفيعة المستوى إلى -18
وُأبلغت البعثة بأن حكومة . على بروتوآول مونتريالاألخرى التصديق على تعديل آوبنهاغن والتعديالت المتبقية 

من ) 2)(أ(وبما يتسق مع الفقرة الفرعية . نيبال تلتزم التزاما تاما بالتصديق على التعديالت في أقرب وقت ممكن
من البروتوآول آطرف  4، وجهت الحكومة بالفعل رسالة إلى أمانة األوزون العتبارها بموجب المادة 62/53المقرر 

 .في حالة امتثال آامل لتدابير الرقابة
 P-5وأفادت آبيرة الموظفين بأن عملية التعيين لشغل الوظيفة الشاغرة لكبير موظفي إدارة البرامج من الفئة  -19

 .ف الجديد إلى األمانة في المستقبل القريبأآملت بنجاح وسوف ينضم الموظ
لطلب من أحد األعضاء للحصول على تحديث بشأن حالة مساهمة االتحاد الروسي، قالت آبيرة  واستجابة -20

 .والستين الخامسالموظفين إنه لم تحدث تطورات أخرى ولكنها تتوقع تقديم تقرير آامل في االجتماع 
  . تقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة أمانة الصندوقمع ال علمااللجنة التنفيذية  أحيطتو -21
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  حالة المساهمات والمصروفات: من جــــدول األعمــال 4البند 

معلومات مستكملة عن مساهمات قدم و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/3أمين الخزانة الوثيقة  قدم -22
موافقات المتوقعة على المشروعات وقال إنه، استنادا إلى مستوى ال. 2011آذار /مارس 31البلدان في الصندوق حتى 

بقبض أذون الصرف المتبقية، وتوجه بالشكر إلى حكومة فرنسا على  التعجيلفي االجتماع الحالي، فقد تقرر طلب 
آما قال إن اليونيب يعتمد سياسة محاسبية تقتضي . اتخاذها خطوات لنقل عائدات أذون صرفها إلى حساب الصندوق

المشكوك في تحصيلها وإن هذه السياسة سوف تطبق أيضا على حسابات الصندوق المتعدد  منه إدراج بند بشأن الديون
  .األطراف

بشأن حسابات الديون  إلدراج بندووأشار أحد األعضاء إلى دعم بلده للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -23
للصندوق المتعدد األطراف المتأخرة لمدة أآد أنه ينبغي أن يمثل المبالغ المتعهد بها والتي المشكوك في تحصيلها، 
الواليات المتحدة األمريكية ال توافق على البند المتعلق بمساهمتها حكومة وأشار أيضا إلى أن . تزيد على أربع سنوات

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/3من الوثيقة  5في الجدول الوارد المتأخرة 
  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  وقررت -24

لما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، والمعلومات عن أذون ع اإلحاطة  )أ (
  بهذا التقرير؛ األولفي المرفق  على النحو الواردالصرف، 

  حكومة فرنسا إذن صرفها؛قبض علما ب اإلحاطة  )ب(
جميع األطراف على تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف آاملة وفي أسرع وقت  حث  )ج (

  ممكن؛
بشأن  بندبإدراج  ، بوصفه أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف،علما بالتزام اليونيب اإلحاطة  )د (

الديون المشكوك في تحصيلها في حسابات الصندوق المتعدد األطراف، تمشيا مع توصية مجلس 
  .مراجعي حسابات األمم المتحدة

 )63/1المقرر (

  ــالة المــوارد والتخطيـطح: من جــــدول األعمـــال 5البند 

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ(
 تعلق باألرصدةتقضايا  تطرح، التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/4األمانة الوثيقة  ةممثل قدمت -25

وغير الملتزم بها الخاصة بالمشروعات المستكملة منذ ما يزيد عن سنتين التي ما زالت تحتفظ بها بعض  بها الملتزم
وأبلغت اللجنة التنفيذية بأنه، بعد إعادة األرصدة وأخذ المعلومات المحدثة عن حالة الصندوق بعين . ت المنفذةالوآاال

  .الثالث والستين االعتبار، فإن األرصدة الموجودة غير آافية لتلبية طلبات التمويل المقدمة إلى االجتماع
بقية من المشروعات التي تم استكمالها قبل عدم إعادة األرصدة المت إزاءوأعرب أحد األعضاء عن قلقه  -26

وأوضح ممثل اليونيدو أن اليونيدو، نظرا للقواعد المحاسبية الداخلية في الوآالة، لم تتمكن من . سنتين إلى الصندوق
وأوضحت ممثلة األمانة أن توصيات األمانة . إعادة األرصدة المعلقة المذآورة إلى حين استكمال المشروعات ماليا

  .سنتين أو أآثرقبل االجتماع الثالث والستين بل األرصدة المتعلقة بمشروعات مستكملة تتناو
  :اللجنة التنفيذية وقررت -27

  :علما بما يلي اإلحاطة  )أ(
في الوثيقة  الواردالتقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد   )1(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/4؛  
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االجتمـــاع الثالث والستيــن  فيلوآاالت المنفــذة ا تعيدهاأن صافي مستوى األموال التي   )2(
دوالرا  67 890دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، واشتمل على إعادة مبلغ  147 387بلغ 

دوالرا أمريكيا  40 357دوالرا أمريكيا من اليونيب و 39 140أمريكيا من اليوئنديبي و
  من اليونيدو؛

االجتماع الثالث والستين  فيالوآاالت المنفذة  تعديهاأن صافي مستوى تكاليف الدعم التي   )3(
دوالرات  8 707شتمل على إعادة مبلغ ادوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، و 15 670بلغ 

دوالرا أمريكيا من  3 372دوالرا أمريكيا من اليونيب و 3 591أمريكية من اليوئنديبي و
  اليونيدو؛

دوالرا أمريكيا  3 301 923ا أرصدة يبلغ مجموعها مع القلق، أن الوآاالت المنفذة لديه  )4(
ما يزيد عن سنتين، وتشمل قبل االجتماع ببخالف تكاليف الدعم من مشروعات مستكملة 

دوالرا أمريكيا لدى اليونيب  1 124 885دوالرا أمريكيا لدى اليوئنديبي و 886 174مبلغ 
  أمريكيا لدى البنك الدولي؛دوالرا  656 321دوالرا أمريكيا لدى اليونيدو و 634 543و

دوالرا أمريكيا بخالف تكاليف الدعم  96 319أن الوآاالت الثنائية لديها أرصدة مجموعها   )5(
  فرنسا واليابان؛حكومتي من مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن سنتين خاصة ب

جتماع الثالث اال فيالوآاالت الثنائية  تعيدهاأن صافي مستوى األموال وتكاليف الدعم التي   )6(
 558 527حكومة آندا لمبلغ ويشمل إعادة . دوالرا أمريكيا 1 008 739والستين يبلغ 

ومة فرنسا لمبلغ كحإعادة ودوالرا أمريكيا  52 712فنلندا لمبلغ حكومة ودوالرا أمريكيا 
  ؛دوالر أمريكي 397 500

أعاله مع ) 6)(أ(لمشار إليها في الفقرة متابعة عملية التحويل النقدي للمبالغ ابأمين الخزانة  مطالبة  )ب(
  ؛وفنلندا وفرنسا آنداحكومات 

، بعد اإلحاطة علما بموافقة حكومة جمهورية إيران اإلسالمية، علـى تحويـل مشروع الموافقة  )ج(
فرنسا إلى حكومة ، من )IRA/HAL/28/TAS/49(الهالونـات فـي جمهوريـة إيـران اإلسالميـة 

الوآالة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي آتكاليف للمشروع،  397 500ــغ اليونيدو، وذلك بمبلـ
دوالر أمريكي من  397 500مبلغ  استنزالدوالرا أمريكيا لليونيدو، وعلى  29 813البالغة 

  فرنسا؛حكومة التمويل الثنائي ل
إلزالة بروميد ، بعد اإلحاطة علما بموافقة حكومة المكسيك، على تحويل الخطة الوطنية الموافقة  )د(

آندا إلى حكومة ، من )MEX/FUM/60/INV/149) (الشريحة الثانيـــة(الميثيل في المكسيك 
زائد تكاليف دعم الوآالة لمشروع، لتكاليف آدوالر أمريكي  500 000اليونيـــدو، وذلك بمبلـــغ 

يكي، زائد أمردوالر  500 000مبلغ  استنزالى دوالر أمريكي لليونيدو، وعل 37 500البالغة 
  آندا؛حكومة دوالرا أمريكيا من التمويل الثنائي ل 58 527الدعم البالغة  تكاليف

متابعة تسوية األرصدة الملتزم بها ورفع تقرير عن التقدم المحرز في باليوئنديبي  مطالبة  )ه(
  المشروعات المنتهية ماليا بحلول االجتماع الرابع والستين؛

نيب فيما يتعلق بالرصيد الملتزم به مقابل مشروع التعزيز المؤسسي في علما بتوضيح اليو اإلحاطة  )و(
اليونيب  ومطالبةفي االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية،  2002بيرو الموافق عليه في عام 

 فيتبرير سبب االحتفاظ باألرصدة الملتزم بها للمشروعات المستكملة منذ ما يزيد عن سنتين ب
  والستين؛ االجتماع الرابع

اليونيدو التعجيل باالستكمال المالي للمشروعات ذات األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها  مطالبة  )ز(
  .االجتماع الرابع والستين فيالتي استكملت قبل سنتين بغية إعادة األرصدة غير الملتزم بها 

  )63/2المقرر (
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  2011توافر التدفقات النقدية لميزانية عام   )ب(
، التي تتضمن تقييما للتدفقات النقدية UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5ممثلة األمانة الوثيقة  قدمت -28

مليون دوالر أمريكي من التمويل البرنامجي قد ال يكون متاحا  54.8، وقالت إن مبلغا يصل إلى 2011لميزانية عام 
مائة من مساهماتها خالل العام الذي في ال 79نظرا لما جرى عليه العرف من دفع األطراف نسبة  2011بعد عام  إال

ُيستحق فيه سدادها، وألن بعض أذون الصرف لها جداول قبض ثابتة وال يتاح قبضها إال بعد فترة الثالث سنوات التي 
  .يستحق سدادها فيها

األطراف التي تقدم مساهماتها عن طريق أذون صرف ذات جداول قبض ثابتة أن تعّجل  األعضاءوحث أحد  -29
  .داولبهذه الج

  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -30
، على النحو الوارد 2011توافر التدفقات النقدية لميزانية عام المتعلقة ببالمعلومات  اإلحاطة علما  )أ(

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5في الوثيقة 
رجح مليون دوالر أمريكي مع مالحظة أن من الم 275.4البالغة  2011على ميزانية عام  الموافقة  )ب(

  ؛2011مليون دوالر أمريكي فقط في عام  220.6توافر مبلغ 
األطراف التي لديها جداول قبض ثابتة على التعجيل بجداول قبض أذون الصرف المقدمة  حث  )ج(

  .منها، حسب االقتضاء

  )63/3المقرر (

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

وأبلغ اللجنة التنفيذية بأن التأخير في مشروع . UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/6ممثل األمانة الوثيقة  قدم -31
إزالة رابع آلوريد الكربون آعامل تصنيع في القضاء على ثالثي آلوريد النيتروجين خالل إنتاج الكلور في شرآة 

، الذي يقوم اليوئنديبي بتنفيذه، يعزى إلى تغيير )COL/PAG/48/INV/66(ة في آولومبيا بروديسال المحدود
 2009آما قال إن إثيوبيا وليسوتو، اللتين صدقتا على تعديل مونتريال في . 2010نهاية عام ، ولكنه أآمل في الملكية

إلصدار  أنظمةألوزون، بإنشاء ، على التوالي، لم تقوما بعد، وفقا للمعلومات الموجودة لدى أمانة ا2010و
  .التراخيص

وفيما يتعلق بالبلدان التي لم تصدق بعد على تعديل آوبنهاغن، أشارت اللجنة إلى التقدم الذي أحرزته نيبال،  -32
آذلك أوضح ممثل . أعاله )أنشطة األمانة( من جدول األعمال 3ن في إطار البند يالموظف ةه آبيرتعلى النحو الذي بين

بأنها قد  2011 آذار/مارس 9اعدة على االمتثال التابع لليونيب أن أنغوال أبلغت أمانة األوزون آتابة في برنامج المس
وأن أمانة األوزون قد أسدت إلى لبروتوآول مونتريال في التصديق على التعديالت األربعة المتبقية  اأحرزت تقدم

  .التصديقآذار، المشورة بشأن إيداع صكوك /مارس 14حكومة أنغوال، في 
الحصول على مزيد من المعلومات عن أسباب هو على نطاق واسع  ضرورياإن مما يعتبر  ةقائل توأضاف -33

قبل أن تتمكن اللجنة من تقرير ما إذا  القائمة على الويب للتبليغ عن بيانات البرامج القطريةاالستخدام الضئيل للبوابة 
واإلجراء المناسب لتقديم الطلبات عن  القائمة على الويبالبوابة وفيما يتعلق بالترويج الستخدام . آانت ستفرض ذلك
لتشجيع استخدام النظام  برنامج المساعدة على االمتثال منصة مفيدةالشبكات اإلقليمية التابعة لكون تطريقها، يمكن أن 

  .وإبالغ موظفي األوزون باإلجراء المناسب لتقديم الطلبات
  :فيذية ما يلياللجنة التن قررتالمناقشة،  وبعد -34

  :بما يلي اإلحاطة علما  )أ(
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إلى في التنفيذ المقدمة  اتمع التقدير، بتقارير الحالة عن المشروعات التي تعاني من تأخير  )1(
ستراليا وآندا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والوآاالت المنفذة األربع التي األمانة من حكومات أ

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/6الوثيقة  تتناولها
القائم من خالل النظام  2009تقريرا عن البرامج القطرية عن عام  11أنه لم يقدم سوى   )2(

  ؛2007نيسان / أبريل 25الذي بدأ العمل به في  على الويب
في  اتتأخير تعاني منالتي  26مشروعا من المشروعات البالغ عددها  12االنتهاء من   )3(

  التنفيذ؛
المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي لثنائية واأن األمانة والوآاالت   )4(

، وتقوم بإبالغ وإشعار الحكومات والوآاالت )إحراز تقدم أو بعض التقدم(تجريها األمانة 
  المنفذة حسبما يقتضي األمر؛

  :أن تطلب  )ب(
دد البلدان التي قدمت األمانة التشاور مع الوآاالت المنفذة للتحقق من السبب في قلة ع إلى  )1(

وتقديم تقرير عن ذلك  القائمة على الويبتقاريرها عن البرامج القطرية من خالل البوابة 
  إلى اللجنة في اجتماعها الرابع والستين؛

ورابع آلوريد الكربون والهالونات من صيغة تقارير  المواد الكلوروفلوروآربونيةإزالة   )2(
، بدءا بالتقرير الخاص بهذا التقرير الثانيالمرفق بين في البرامج القطرية، على النحو الم

  ؛2013أيار / مايو 1الذي يتعين تقديمه في  2012عام ببيانات 
برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب التيقن من أسباب عدم تشغيل نظم إصدار  إلى  )3(

يكرونيزيا الموحدة التراخيص في جزر آوك وهايتي وآيريباس وموريتانيا وواليات م
، وأسباب عدم والسنغال بصورة جيدة وتقّصي خطط البلدان لتحسين تشغيل هذه النظم

  ؛وضع نظام إلصدار التراخيص في إثيوبيا وليسوتو
 بهذا المرفقين الثالث والرابعتقديم تقارير حالة إضافية عن المشروعات المدرجة في   )4(

 )):ج(54/4المقرر (لمقرر قائم بشأنه  ، وعن المشروع التالي الذي يخضعتقريرال
  

 المقرر القائم المشروع اسم الرمز  الوآالة

وضع استراتيجية SOM/SEV/35/TAS/01اليونيب
 وطنية لإلزالة

ُيلتزم بتمويل إعداد البرنامج القطري على أساس زيارة يقوم : المرحلة
يارة بعد ستة أشهر من ز: الموعد النهائي. بها اليونيب إلى الصومال

المقرر . (اليونيب، التي ستجري بمجرد أن تسمح الظروف األمنية بذلك
 ))ج(54/4

  
في التنفيذ إلى  اتحكومات فرنسا وإسرائيل والبرتغال أن تقدم تقاريرها عن التأخير إلى  )5(

  االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية؛
على بروتوآول لتعديالت األربعة المتبقية التصديق على ا صكوكحكومة أنغوال على إيداع  تشجيع  )ج(

ع حكومة غينيا على مواصلة بذل جهودها من أجل يتشجووقت ممكن،  أسرعفي مونتريال 
التصديق على تعديل آوبنهاغن لتمكينها من الحصول على تمويل إلزالة المواد 

  ؛53/37الهيدروآلوروفلوروآربونية، وفقا لما يقتضيه المقرر 
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بالتقرير المقدم من اليونيدو عن نتائج مشاوراتها مع قيرغيزستان بشأن عمليات التقييم  اإلحاطة علما  )د(
  ).د(61/17، تمشيا مع المقرر 2009النوعي ألداء خطط أعمال عام 

  )63/4المقرر (

  2014-2011 الفترة خطط أعمال: من جــــدول األعمـــــال 6البند 

  األطراف خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد  )أ( 
الواردة في  2014-2011للفترة عرض ممثل األمانة خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  -35

إلى أن قيم جميع األنشطة التي قدمتها الوآاالت الثنائية والمنفذة  ا، مشيرUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7الوثيقة 
يقل  2011ريكي، على الرغم من أن المستوى لعام مليون دوالر أم 231بنحو  2014-2011ستتجاوز ميزانية الفترة 

وبالتالي، أوصت األمانة بإجراء تعديالت من . مليون دوالر أمريكي 4.6 بمبلغعن المبلغ المتبقي لفترة الثالث سنوات 
وُأعرب عن قلق إزاء البرمجة الزائدة، . مليون دوالر أمريكي 147.7شأنها أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية إلى 

  .كن اعُترف بحدوث تحسن آبير في خفض البرمجة الزائدة مقارنة بخطة أعمال السنة السابقةول
شبكة الجمارك الخضراء وشبكة آسيا وغرب  حذفوطلبت إحدى الممثالت أن ينعكس في التقرير قلقها إزاء  -36

ي عدد من المقررات وقالت إن األطراف سلطت الضوء ف. 61/8، وفقا للمقرر آسيا لإلنفاذ من خطة أعمال اليونيب
مبادرة  حذفالمواد المستنفدة لألوزون، وفي حين أنها توافق على  فيعلى أهمية مكافحة التجارة غير المشروعة 

  .عمال القادمةاألفي خطط  إدراجهامن خطة األعمال الحالية، فإنها ترغب في الجمارك الخضراء 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية ممكن بالفعل بموجب آما أشير إلى أن تمويل بوابة للمعارف عن إزالة المواد -37

مليون  147.7، وبما أن األنشطة الواردة في خطط األعمال تتجاوز الميزانية بمبلغ برنامج المساعدة على االمتثال
دوالر أمريكي، فإن من المرغوب فيه خفض المبلغ المخصص للشباك الموضوع ألنشطة التخلص من المواد 

وعندما يقرر بلد ما تعيين خطة إدارة إزالة المواد . في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفضالمستنفدة لألوزون 
الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى وآالة منفذة أخرى، فإن من المرغوب فيه أيضا ضمان أن توفر الوآالة المنفذة 

يتولى آربونية إلى الكيان المنفذ الذي األصلية نتائج أي عملية إعداد لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلورو
  .المهمة

ليوئنديبي إلى البنك الدولي المدرج لوأبلغت ممثلة األمانة اللجنة بأن حكومة األرجنتين طلبت نقل مشروع  -38
  .إلى اليونيدوليوئنديبي من ارئيسية الوآالة الونقل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ودور 

 :التنفيذية اللجنة توقرر -39
بصيغتها  ،2014–2011على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  التصديق  )أ(

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7والواردة في الوثيقة واللجنة التنفيذية المعدلة من قبل األمانة 
ة فيها وال على تمويلها أو مع اإلشارة إلى أن المصادقة ال تعني الموافقة على المشروعات الوارد

  :الكميات الطنيةمستويات 
وأن المشروع العالمي ألنشطة اإلعالم واالتصال والتثقيف في مجال إعداد وتنفيذ بوابة   )1(

معارف عن إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتنفيذ خطة إدارة إزالة هذه المواد 
  مج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب؛يمكن تنفيذه في إطار الموارد القائمة لبرنا

واإلبقاء على األنشطة في خطة األعمال لتلك البلدان التي سبق وتلّقت تمويًال إلزالة أآثر   )2(
  نقطة بدايتها المقدرة؛/في المائة من خط أساسها المقدر 10من 

تخطيط األعمال حتى الوقت  لتمويل للتعزيز المؤسسي ألغراضالحالية من اعلى المستويات  اإلبقاء  ) ب(
  الذي ُيتخذ فيه قرار بشأن المستويات الفعلية؛
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شباك لتدمير المواد المستنفدة لألوزون للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، عمال بالمقرر  إنشاء  ) ج(
2/XXI  ماليين دوالر أمريكي؛ 3الصادر عن االجتماع الحادي والعشرين لألطراف، بمبلغ  

بتعديل مؤشرات األداء استنادًا إلى البيانات الواردة في خطط األعمال، إال إذا ُطبقت  ماحعدم الس  ) د(
  المقررات الجديدة للجنة التنفيذية لتعديل خطط األعمال المقدمة؛

رصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة في ضوء االلتزامات الموافق عليها لضمان أن يكون   )ه(
  تلك االلتزامات؛وفاء بللالتمويل المخطط ُمتاحًا 

  :أنه  ) و(
يمكن تمويل إعداد المشروعات ألنشطة المرحلة الثانية ويمكن إدراجه قبل استكمال   )1(

  ؛2014-2012المرحلة األولى في خطط األعمال للسنوات 
فقط، وأن  2014–2012ينبغي أن تكون مّدة خطة األعمال التالية لفترة السنوات الثالث   )2(

  ؛2014متعدد السنوات بعد عام  تشمل أي تمويل
حذف أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التابعة لليوئنديبي في غامبيا من   )ز(

  غامبيا؛جمهورية خطة أعمال اليوئنديبي، حسبما طلبت حكومة 
يوئنديبي، حسبما لرغاوى التابع لليوئنديبي في األرجنتين من خطة أعمال الالفردي لمشروع الحذف   ) ح(

  في خطة أعمال البنك الدولي؛ وإدراج المشروع الفردي للرغاوىطلبت حكومة األرجنتين، 
نقل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ودور الوآالة الرئيسية المتعلق بذلك   )ط(

  في األرجنتين من اليوئنديبي إلى اليونيدو؛
لخطة إدارة إزالة المؤهل تمويل إضافي لنشاط إعداد مشروع من التمويل  على خصم أي الموافقة  )ي(

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إذا اختار بلد ما أن يعّين وآالة منفذة أخرى مختلفة عن تلك التي 
تمت الموافقة عليها أصًال لالضطالع بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ومطالبة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى إعداد لة المنفذة األصلية بنقل نتائج الوآا
  الوآالة المنفذة الجديدة؛

لخطط إدارة إزالة المواد  الكمية الطنيةعلى توزيع  الموافقةبالوآاالت الثنائية والمنفذة  مطالبة  ) ك(
االجتماع الرابع  تقديم تقرير إلىان المعنية والهيدروآلوروفلوروآربونية، يتبعه اتفاق مع البلد

  .االتفاق بشأنوالستين 

 )63/5المقرر (

  خطط أعمال الوآاالت المنفذة  )ب(
 الوآاالت الثنائية  )1(

وتم التشكيك في إدراج مشروع إقليمي  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/8قدم ممثل األمانة الوثيقة  -40
وعلى الرغم من أنه ال يوجد . الجمهورية التشيكيةحكومة ي خطة أعمال ووسط آسيا ف ألوروباللتعاون بين الجمارك 

إلى أن التمويل األصلي للشبكة ووفق عليه لمرة واحدة على أساس الفهم أنه في  ، فقد أشيرالنشاطفائدة هذا جدل حول 
هذا النشاط بوصفه وباإلضافة إلى ذلك، ُصنف . حالة ثبوت فعاليته، يتعين إيجاد مصادر جديدة للسماح باستمراره

  ".غير مطلوب لتحقيق االمتثال"
  :اللجنة التنفيذية قررتوبعد المناقشة،  -41
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أستراليا  حكومات للتعاون الثنائي المقدمة من 2014-2011خطط األعمال للفترة ب اإلحاطة علما  )أ(
والجمهورية التشيكية وألمانيا وإيطاليا واليابان، حسبما تمت معالجتها في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/8 ؛  
ألمانيا، إذا آان من حكومة أيضا بأنه فيما يتعلق بالبرمجة الزائدة في خطة أعمال  اإلحاطة علما  )ب(

ألمانيا مع وآاالت أخرى في حكومة ، ستشترك 2011الممكن الموافقة على التمويل بالكامل في عام 
ألمانيا قد حكومة رمجة الزائدة قد أبلغت بأن هذه األنشطة وأن جميع البلدان التي يمكن أن تتأثر بالب

  ؛2011ال تتوفر لديها األموال الكافية لتقديم أنشطتها للتمويل في عام 
ووسط آسيا من خطة أعمال  أوروباحذف النشاط المتعلق بالتعاون اإلقليمي في مجال الجمارك في   )ج(

  .الجمهورية التشيكيةحكومة 

 )63/6المقرر (

  )اليوئنديبي(المتحدة اإلنمائي  برنامج األمم  )2(
وعلى الرغم مما أثير من مسائل فيما  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/9ممثل اليوئنديبي الوثيقة  دمق -42

يتعلق بمشروعات إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع المذيبات، وافقت اللجنة التنفيذية على اإلبقاء 
لى حدة في برامج عمل دف مناقشة الطلبات المقدمة تحديدا على أساس آل حالة ععليها في خطة أعمال اليوئنديبي به

  .جدوى التكاليف منهاجملة أمور،  علىمع الترآيز،  الوآاالت،
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -43

، على النحو الوارد في الوثيقة 2014-2011بخطة أعمال اليوئنديبي للفترة  اإلحاطة علما  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/9؛  

  .بهذا التقرير الخامسعلى مؤشرات أداء اليوئنديبي، على النحو الوارد في المرفق  الموافقة  )ب(

  )63/7المقرر (

  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )3(
، مشيرا إلى إجراء تعديل على خطة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/10ممثل اليونيب الوثيقة  قدم -44

وردا على سؤال عن المساعدة الخاصة لهايتي، وهي . بتقديم المساعدة بشأن التصديق لغرينادا األعمال فيما يتصل
غير موجودة على ما يبدو في خطة األعمال في إطار أنشطة اليونيب للترآيز على سبيل األولوية، أشار اليونيب إلى 

وخالل المناقشة،  .ساعدة على االمتثالالجداول والمرفقات، التي تتضمن مبالغ للدعم اإلعالمي بموجب برنامج الم
إلى الظروف الملحة التي تمر بها هايتي، التي قد تضع هذا البلد في حالة توشك على عدم  االنتباهجرى توجيه 

يجعل من الضروري تسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى تقديم ، مما االمتثال، إن لم توقعه في عدم االمتثال ذاته
  .لإلبقاء على امتثالهاالمساعدة لهايتي 

 وفيما يتعلق بمسألة تكاليف البرامج، أشير إلى أن الزيادة المرتقبة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال -45
للوآاالت المنفذة  ة الوحدة األساسيةفي المائة، وآذلك الزيادات في ميزاني 3تصل إلى أقصى نسبة مسموح بها وهي 

وأشار ممثل . المتاحة األموالى القلق بالنظر إلى االنكماش االقتصادي العالمي وشح األخرى، األمر الذي يبعث عل
اليونيب إلى أن جزءا من هذه الزيادة يرتبط بالزيادات في مرتبات موظفي األمم المتحدة، ولكنه قال إنه سيتم بذل 

  .الحد األدنى عندإلبقاء الزيادات الفعلية في الميزانية  أقصى جهد ممكن
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتالمناقشة،  وبعد -46

، على النحو الوارد في الوثيقة 2014- 2011بخطة أعمال اليونيب للفترة  اإلحاطة علما  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/10؛  
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المساعدة  بأنشطة برنامج، 2011 لعاماالضطالع، في إطار أنشطة خطة أعماله باليونيب  مطالبة  )ب(
، بالتعاون مع الوآاالت األخرى، وذلك لمساعدة هايتي على العودة إلى ولويةذات األ على االمتثال

  مستواها في تنفيذ بروتوآول مونتريال قبل الزلزال، وعلى التمكن من االمتثال؛
  .بهذا التقرير السادسعلى مؤشرات أداء اليونيب، على النحو الوارد في المرفق  الموافقة  )ج(

  )63/8المقرر (

  )اليونيدو(مم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة األ  )4(
، وأعلن أن خطة إدارة إزالة المواد UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11ممثل اليونيدو الوثيقة  قدم -47

الهيدروآلوروفلوروآربونية لسانت لوسيا قد تم للتو تقديمها إلى األمانة تمهيدا ألن تنظر فيها اللجنة التنفيذية في 
وأشار أيضا إلى أن اليونيدو قد وفت بالموعد . ، وتعمل اليونيدو آوآالة منفذة متعاونة فيهااجتماعها الرابع والستين

على إلريتريا والعراق، خطة إدارة اإلزالة النهائية وخطة اإلزالة الوطنية من  األخيرةالنهائي لتقديم طلبات الشرائح 
لجماهيرية العربية الليبية في والبوسنة والهرسك لوطلب اإلبقاء على التعزيز المؤسسي . 61/5عمال بالمقرر التوالي 

وإضافة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لسانت لوسيا إلى خطة أعمالها  2012 لعامخطة األعمال 
  .2011لعام 
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتعرض، ال وبعد -48

، على النحو الوارد في الوثيقة 2014-2011بخطة أعمال اليونيدو للفترة  اإلحاطة علما  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/11 لبوسنة والهرسك ل، مع اإلبقاء على التعزيز المؤسسي

وإضافة خطة إدارة إزالة المواد  2012لجماهيرية العربية الليبية في عام وا
  ؛الهيدروآلوروفلوروآربونية لسانت لوسيا

  .بهذا التقرير السابعالنحو الوارد في المرفق على  ،على مؤشرات أداء اليونيدو الموافقة  )ب(

  )63/9المرفق (

 البنك الدولي  )5(
أعرب البعض عن و. Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/12تين ممثل البنك الدولي الوثيق قدم -49
من خالل  23-الهيدروفلوروآربونانبعاثات تجنب  من اقتراح وضع منهجية لتوليد ائتمانات الكربونإزاء  القلق
والشفافية  الحوآمة، فيما يتعلق بمسائل من قبيل إضافية التمويل و22-ض استخدام الهيدروآلوروفلوروآربونخف

واقترح الرئيس رفع هذا االقتراح من خطة أعمال البنك الدولي، نظرا لبقاء عدد آبير من . وإمكانية ازدواج المحاسبة
  .ل مقبلة بعد إجراء مشاورات إضافيةالتساؤالت بدون جواب، على أنه يمكن إدراجه في خطة أعما

  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -50
، على النحو الوارد في الوثيقتين 2014-2011بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  اإلحاطة علما  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/12 وAdd.1؛  
نب انبعاثات حذف نشاط إعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون القائمة على أساس تج  )ب(

من خطة  ،22-، من خالل خفض استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون23- الهيدروفلوروآربون
  أعمال البنك الدولي؛

  .بهذا التقرير الثامنعلى مؤشرات أداء البنك الدولي، على النحو الوارد في المرفق  الموافقة  )ج(

  )63/10المرفق (
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  رامجــــــالب ذـــتنفي: جــــدول األعمـــــالمن  7البند 

  2012و 2011رصد والتقييم للسنتين مشروع برنامج عمل ال: الرصد والتقييم  )أ(
التي تتضمن أنشطة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13قدم الموظف األقدم للرصد والتقييم الوثيقة  -51

  .2012و 2011الرصد والتقييم المقترحة للسنتين 
يم نظم إصدار التراخيص والنظم التنظيمية في الوقت الحاضر أنه قد يكون من السابق ألوانه تقي إلىر أشيو -52

األوزون برنامج عمل عد وُأ. وخصوصا أن الهياآل القانونية والتنظيمية المعنية تختلف اختالفا شاسعا فيما بين البلدان
لصكوك للبيئة آتالوجا لمختلف ا وبمساعدة معهد ستوآهولم المساعدة على االمتثالامج في اليونيب، ضمن برن

، وجرى تشجيع )"2000(آتيب إرشادي : القواعد الخاصة بالرقابة على المواد المستنفدة لألوزون"التنظيمية بعنوان 
آما طلب  .التنفيذية الموظف األقدم للرصد والتقييم على اإلطالع على هذه الوثيقة قبل تقديم مقترح معدل إلى اللجنة

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي ستدرج  مشروعاتلية النظر في إجراء دراسة نظرية عن فعا إليه
آانت الدروس المستفادة من تجارب التنفيذ السابقة،  توزيعوفيما يتعلق بأنشطة نشر و .2012في برنامج عمل عام 

 ،اء المقترحةلقاعدة البيانات المقترحة ونشرة األنب المستهدف الجمهورمعلومات بشأن المزيد من ال هناك حاجة إلى
شاملة للنشر واالتصال بشأن الدروس المستفادة، وطلب آذلك من  ةاستراتيجيورؤى أن آليهما يشكالن جزءا من 

ستكون بها تلك األنشطة جزءا من  التيالموظف األقدم للرصد والتقييم تقديم المزيد من المعلومات عن الكيفية 
   .ةستراتيجياال
  :اللجنة التنفيذية وقررت -53

دوالر أمريكي آجزء من  60 000 على مبلغ) أ(59/52بأنه قد ووفق في المقرر  إلحاطة علماا  )أ(
ميزانية األمانة لتغطية التكاليف التشغيلية للوصول اإللكتروني لجداول االتفاقات المتعددة السنوات 

رصد على أساس الفهم بأن نفس هذا المبلغ سوف يخصم من ميزانية برنامج عمل الموظف األقدم لل
 والتقييم؛

دوالرا أمريكيا لتغطية  86 750 بميزانية تبلغ 2011والتقييم لعام  الرصدعلى برنامج عمل  الموافقة  )ب(
 :الواردة أدناه 2011أنشطة عام 

  المبلغ    الوصف
 )األمريكية اتبالدوالر(

 12 000 صيغة تقارير االستكمال في االتفاقات المتعددة السنوات

 18 750 المتعددة السنوات مشروعاتيم الدراسة نظرية عن تقي

سفر الموظف األقدم للرصد والتقييم إلى اجتماعات الشبكات واالجتماعات (سفر الموظفين 
 )المواضيعية واجتماعات مؤتمر األطراف

000 50 

 6 000 )المعدات واالتصال(مصروفات متنوعة 

 86 750 2011مجموع 

  
في الوثيقة  الواردعلى النحو  ،2012عمل للرصد والتقييم لعام بمشروع برنامج ال اإلحاطة علما  )ج(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13  المزودة بمقياس  االستنشاقأجهزة  مشروعاتمع إضافة
للجرعات، والمقرر المنتظر بشأن إعادة تقديم المقترحات المنقحة لتقييم نظم إصدار التراخيص، 

 ؛موافقةوالنظم التنظيمية إلى اللجنة لل
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 :تطلبأن   )د(
الجتماع الخامس والستين للجنة إلى االموظف األقدم للرصد والتقييم أن يعد ويقدم  إلى (1)

للنشر واالتصال بشأن الدروس المستفادة من تجارب التنفيذ السابقة  ةاستراتيجيالتنفيذية 
 ؛دة من عمليات التقييم التي أجريتفضال عن تلك المستم

مع ميزانيته إلى االجتماع الخامس  2012العمل للرصد والتقييم لعام أن يقدم مشروع برنامج  (2)
 .والستين للجنة التنفيذية

 )63/11المقرر (

  أخيرات في تقديم الشرائح السنويةالت  )ب(
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/14قدم ممثل األمانة الوثيقة  -54
  :اللجنة التنفيذية وقررت -55

المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية بموجب االتفاقات مع التقدير بالمعلومات  اإلحاطة علما  )أ(
في الوثيقة  على النحو الوارد ،المتعددة السنوات المقدمة إلى األمانة من قبل البنك الدولي

UNEP/OzL.Pro/Ex/Com/63/14؛  
ستحق تقديمها بأن أربعا من الشرائح السنوية الخمس لالتفاقات المتعددة السنوات الم اإلحاطة علما  )ب(

  قدمت في الوقت المحدد إلى االجتماع الثالث والستين؛
اإلغالق المعجل لقطاع  العمل مع حكومة الهند لإلسراع في التوقيع على اتفاقاتب البنك الدولي مطالبة  )ج(

إنتاج المواد الكلوروفلوروآربونية بأسرع ما يمكن حتى يتيسر تقديم الشريحة الثانية من االتفاق إلى 
  .الجتماع الرابع والستينا

 )63/12المقرر (

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )ج(
مسألة ما  ُطرحتوخالل المناقشة التالية،  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/15ممثل األمانة الوثيقة  قدم -56

وأشار ممثل ". غير مهمة"يمكن اعتبارها  من إنتاج الفريبونيل في الصين 1301إذا آانت انبعاثات مخلفات الهالون 
في المائة من انبعاثات  0,86-0,07نتج عنها نسبة  األولى :البنك الدولي إلى أن البلد استخدم ثالث تكنولوجيات

واعتمدت حكومة الصين . في المائة 1,65حوالي انبعاثات قدرها  أقصىالثانية والثالثة  ، ونتج عن1301الهالون 
، وفي الواقع تلزمها ىجميع الشرآات ضمان أن تتمشي انبعاثاتها مع معدل التكنولوجيا األول ىتطلب إلسياسة ت

وأقر ممثل البنك الدولي أنه نظرا الفتقار الوآالة للسلطة على الشرآات، قد يكون من . باستخدام تلك التكنولوجيا
ابية التقنية السنوية في المستقبل عن مقدار الصعب له أن يقدم تقريرا إلى أمانة الصندوق في تقارير المراجعة الحس

ممثل األمانة إلى  وأشار. أن من الممكن اإلبالغ عن تنفيذ سياسة حكومة الصين من المنبعث، بالرغم 1301الهالون 
 .يرجع إلى الزيادة في إنتاج الفريبونيل 2010و 2009أن الزيادة في مستوى االنبعاث السنوي بين عامي 

-القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونسابقة الخلط اللتحول من البوليوالت شروع التدليلي لالموفيما يتعلق ب -57
 Guangdong Wanhuaفي ، الجاسئةالقائمة على السيكلوبنتان في تصنيع رغاوى البوليوريتان تلك ب إلى 141

Rongwei Polyurethane Co. Ltd  59/31المقرر (ن الموافق عليه في االجتماع التاسع والخمسيفي الصين( ،
ن إوقال ممثل األمانة . ىتنفيذ المرحلة األولالمتعلق بالتقرير  استالمتمويل المرحلة الثانية حتى  صرفرح تأجيل اقُت

، التي تم االنتهاء منها، أثارت عددا من المسائل التقنية وعددا من المسائل المتعلقة بالتكلفة المتصلة، ىالمرحلة األول
وتلك المسائل ال تكفي لمنع مواصلة . ين وإدارة البوليوالت سابقة الخلط القائمة على السيكلوبنتانمثال، بنقل وتخز

  .المشروع، ولكن المعلومات في التقرير ستكون مفيدة للصين ولبلدان أخرى في وضع مماثل
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  :التنفيذيةاللجنة  قررتو -58
  :فيما يتعلق بالبرازيل  )أ(

لخطة اإلزالة  2010وتقرير التنفيذ السنوي لعام  2009م بتقرير التحقق لعا اإلحاطة علما  )1(
  الوطنية للمواد الكلوروفلوروآربونية في البرازيل؛

  ؛ 2011على خطة التنفيذ السنوية لعام  الموافقة  )2(
أن تواصل بحكومة البرازيل، بمساعدة اليوئنديبي بصفته الوآالة المنفذة الرئيسية،  مطالبة  )3(

سنوية بشأن السنة السابقة، إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في آل سنة تقديم تقارير تنفيذ 
  .حتى إآمال خطة اإلزالة الوطنية

  :فيما يتعلق بالصين  )ب(
  الهالونات واستهالك برنامج إزالة إنتاج 

تقديم تقرير نهائي إلى اللجنة التنفيذية عن حالة بحكومة الصين والبنك الدولي  مطالبة  )1(
  ؛2013منتجي الفريبونيل بحلول عام لدى جميع  1301عاث الهالون خفض انب
ب 141-القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونسابقة الخلط لتحول من البوليوالت مشروع تدليلي ل

 Guangdongفي  الجاسئةالقائمة على السيكلوبنتان في تصنيع رغاوى البوليوريتان  تلكإلى 
o. LtdWanhua Rongwei Polyurethane C  

تحليل السالمة والجدوى التقنية للمشروع لبيان التحول من المتعلق ببالتقرير  اإلحاطة علما  )2(
سابقة ب إلى بوليوالت 141-خالئط البوليوالت القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

في  الجاسئةالقائمة على السايكلوبنتان في تصنيع رغاوى البوليوريتان  الخلط
Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd  الذي قّدمه البنك

  الدولي؛
دوالرا أمريكيا للصين للمرحلة الثانية من  635 275للبنك الدولي بصرف مبلغ  السماح  )3(

  المشروع؛
، بما في ذلك حسابات تنفيذ المشروع التدليليالمتعلق بأن يقدم التقرير بالبنك الدولي  مطالبة  )4(

 يتسق، بما االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذيةفي لسالمة، لُينظر فيه تكاليف تدابير ا
  ؛)ج(59/31مع المقرر 

  خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد
 الكلوروفلوروآربونية فيبالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إزالة المواد  اإلحاطة علما  )5(

  ؛ 2010الصين خالل عام  قطاع خدمات التبريد في
، على أن يكون من المفهوم أن اليونيدو ستقدم 2011على برنامج التنفيذ لعام  الموافقة  )6(

كّل سنة تقويمّية، عن األنشطة المضطلع بها، والمبالغ التي صرفت لسنويًا، تقارير 
  .والميزانية المتبقية، حتى اإلقفال المالي لخطة اإلزالة

  :ستاريكافيما يتعلق بكو  )ج(
بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من  2010بالتقرير المرحلي السنوي لعام  اإلحاطة علما  )1(

لبروميد الميثيل المستعمل آغاز تبخير في القرعيات،  الكاملةالمشروع من أجل اإلزالة 
وأزهار الزينة، والموز وبذور التبغ والمشاتل، باستثناء تطبيقات الحجر الصّحي وما قبل 

  ن، في آوستاريكا؛الشح
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آان أقل من  2010بأن استهالك بروميد الميثيل في آوستاريكا في عام  اإلحاطة علما  )2(
زالة بروميد الميثيل إلمستوى الحد األقصى لالستهالك المبين في الجدول الزمني المنقح 

  للبلد؛
يحة دوالر أمريكي لكوستاريكا آجزء من الشر 255 000لليوئنديبي بصرف  السماح  )3(

  الخامسة للمشروع؛
تقارير مرحلية سنوية بشأن تنفيذ المشروع، بما  ينبغي أن يقدماليوئنديبي  بأن اإلحاطة علما  )4(

  .59/36في ذلك التقارير المالية، إلى أن يتّم إآمال المشروع وفقًا للمقرر 
) الشريحة الثانية(نية بروميد الميثيل الوط إزالةمالحظة أن تحويل خطة ، ومع فيما يتعلق بالمكسيك  )د(

  :63/2المقرر موجب اليونيدو قد تمت الموافقة عليه ب إلىآندا حكومة من 
   أمريكيا، زائددوالرا  417 522 يونيدو، لمبلغالعلى التحويل من حكومة آندا إلى  الموافقة  )1(

مي المرتبطة ببرامج عمل عا دوالر أمريكي لليونيدو 31 314البالغة  تكاليف دعم الوآالة
  زالة بروميد الميثيل في السلع األساسية في المكسيك؛ إل، 2013و 2012

  زالة بروميد الميثيل في المكسيك، إلعلى الشروط المنقحة المتفق عليها  الموافقة  )2(
  .تقريرال التاسع بهذافي المرفق  على النحو الوارد

  :فيما يتعلق بباراغواي  )ه(
المجموعة بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد بالتقرير المرحلي  اإلحاطة علما  )1(

  ؛ 2010لفترة تنفيذ عام  المرفق ألفمن األولى 
استعمال رصيد األموال المتبقية من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة بباراغواي  مطالبة  )2(

الك صفر من لخطة إدارة اإلزالة النهائية إلآمال األنشطة المتبقية من أجل استدامة استه
المواد الكلوروفلوروآربونية ودعم األنشطة األخرى لتيسير إزالة المواد 

  ؛لوروفلوروآربونية في باراغوايالهيدروآ
 في موعد ال يتجاوزعن تنفيذ األنشطة بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية  نهائي م تقريريتقد  )3(

  .للجنة التنفيذية والستيناالجتماع السادس 
  :يتعلق بسري النكافيما   )و(

بالتقرير من حكومة اليابان بشأن مقترح استخدام المبالغ المتبقية من خطة  اإلحاطة علما  )1(
  العمل الوطنية لالمتثال لسري النكا؛

على طلب حكومة سري النكا بمواصلة تنفيذ أنشطة اإلزالة الموافق عليها في  الموافقة  )2(
ستدامة استهالك صفر من المواد خطة العمل الوطنية لالمتثال من أجل ا

الكلوروفلوروآربونية، ودعم أنشطة أخرى لتيسير إزالة المواد 
  الهيدروآلوروفلوروآربونية في سري النكا؛

في موعد ال تقرير نهائي بشأن تنفيذ األنشطة في نطاق خطة العمل الوطنية لالمتثال  ميتقد  )3(
  .يةاالجتماع السادس والستين للجنة التنفيذ يتجاوز

  )63/13المقرر (

 مشروعاتالمقترحات  :جــــدول األعمـــــالمن  8البند 

 أفرقةعدة  إنشاءقررت اللجنة التنفيذية  ولذلك،. في مقترحات المشروعات النظرعدة مسائل خالل  رحتُط -59
  . تفصيلمزيد من الب محددة أنشطة بحثاتصال ل
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 استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء   )أ(
وأشار إلى أنه تم استالم الشريحة الثانية . UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/16ممثل األمانة الوثيقة  قدم -60

تعرض لم  هالكنومن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
ي وقت مبكر عن الميعاد الُمحدد في الجدول الزمني للموافقة على االجتماع الثالث والستين بسبب تقديمها ف أمام

من جدول  13البند  تحت لمناقشةا القضية لمزيد من وخضعت .مع اللجنة التنفيذية البلدالتمويل الُمدرج في اتفاق 
  ).أدناه 190و 189انظر الفقرتان ) (مسائل أخرى(األعمال 

  وفي خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 7وجب المادة االختالفات بين البيانات الُمبلغ عنها بم
وفي . قام األعضاء بفحص مسألة االختالفات بين البيانات الُمبلغ عنها في ضوء اعتبارات االمتثال والدقة -61

الُمبلغ  تلك حين أن البيانات الُمبلغ عنها في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آانت مختلفة عن
آان هناك مقترح بأن تكون نقطة البداية للتخفيضات الكلية في  فقدمن بروتوآول مونتريال،  7عنها بموجب المادة 

إلى أنه قد تكون هناك  أشير أيضاو. 7استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان بناء على بيانات المادة 
المقرر  غير أنه بموجب. ت، مثل إدراج خالئط المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةأسباب مقبولة لالختالفات في البيانا

وعالوة على ذلك، . للبلدان حرية اختيار طلب تعديل بيانات خط األساس من خالل أمانة األوزونيكون  ،60/44
روفلوروآربونية آانت هناك عملية مراجعة ُمدمجة في المبادئ التوجيهية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلو

من خاللها تعديل نقطة البداية للتخفيضات الكلية بمجرد تحديد خط األساس لالمتثال  ويمكنواالتفاقات الخاصة بها، 
  .7الخاص بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بناء على بيانات المادة 

ات الكلية في استهالك المواد حساب نقاط البداية للتخفيضيكون اللجنة التنفيذية أن  قررتوبعد المناقشة،  -62
أحدث البيانات المقبولة الستهالك المواد  أساس المواد علىهذه الهيدروآلوروفلوروآربونية بالنسبة لخطط إدارة إزالة 
  .للجنة التنفيذية 60/44مع المقرر ما يتسق ، وذلك ب7الهيدروآلوروفلوروآربونية الُمبلغ عنها بموجب المادة 

  )63/14المقرر ( 

بات التمويل اإلضافي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج خطط إدارة إزالة المواد طل
  الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها

فيما يتعلق بطلبات التمويل اإلضافي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج خطط إدارة إزالة  -63
ممثل األمانة الموقف بالنسبة لبعض البلدان التي تم اإلبالغ  أوضحافق عليها، المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المو

على أنه يقع بأآمله في قطاع خدمة  7عن استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاص بها بموجب المادة 
- روفلوروآربونلهيدروآلوباالخلط  سابقبشكل حصري على البوليول  رغاوىالتبريد فقط، وحيث تعتمد شرآات ال

وهذه البلدان لم يكن بإمكانها اختيار التكنولوجيا البديلة األآثر فعالية من . ب المستورد غير الُمبلغ عنه آاستهالك141
حيث التكلفة وبالتالي لم يمكنها إدراج مقترح تمويل لتحويل هذه الشرآات في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

دد على أن الُمقرر المتخذ من قبل اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بهذه وُش. ربونية الخاصة بهاالمواد الهيدروآلوروفلوروآ
ب 141- لهيدروآلوروفلوروآربونباالخلط سابق الخاص بالبوليول  61/47المسألة يجب أن يكون متسًقا مع المقرر 

حتوي عليه البوليول المنتج عن يب الذي 141-إلى أن الهيدروآلوروفلوروآربون أشيرآما . المستورد ومكمًال له
المحلية  رغاوىللتصدير هو فقط الذي سيتم خصمه من نقطة البداية، في حين أن شرآات ال شرآات النظمطريق 

  .سوف تكون مؤهلة للتمويلالشرآات المنتج عن طريق نفس هذه  المستخدمة للبوليول
لتي يقع استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ا 5اللجنة التنفيذية أن بلدان المادة  قررتوبعد المناقشة،  -64

تعتمد بشكل  رغاوىفي قطاع خدمة التبريد فقط، والتي توجد بها شرآات  7الخاص بها الُمبلغ عنه بموجب المادة 
ب غير المبلغ عنه آاستهالك، يمكنها 141-لهيدروآلوروفلوروآربونباالخلط  سابقةحصري على أنظمة البوليوالت 

ب تمويل لتحويل هذه الشرآات خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تقديم طل
وعلى أساس  ،61/47وفقا للمقرر ل استثنائي وحسب آل حالة على حدة، الهيدروآلوروفلوروآربونية، وذلك بشك

  :أنه الفهم
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رآات إنتاج الرغاوى في البلد المعني ولم يطلب تمويل لتحويل أي من ش شرآات نظمال توجد أي   )أ(
ولكن يرد وصف آامل له في طلب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
ب 141- ونستدرج جميع شرآات إنتاج الرغاوى والكمية السنوية من الهيدروآلوروفلوروآرب  )ب(

- 2007اء على متوسط استهالك المستورد سابق الخلط، التي سيتم حسابها بن الموجود في البوليول
 باستثناء السنوات التي ال يوجد أي إنتاج خاص بها ُمبلغ عنه؛ 2009

سيحدد مدى تأهيل شرآات إنتاج الرغاوى وقت تقديم طلب المشروع وسيستند مستوى التمويل إلى   )ج(
ط ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخل141-آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
 أعاله؛) ب(حسبما هو محدد بموجب الفقرة

ب في نظم 141-سيؤدي مقترح المشروع إلى اإلزالة الكاملة الستعمال الهيدروآلوروفلوروآربون  )د(
البوليوالت المستورة سابقة الخلط وسيشتمل على التزام من البلد بوضع لوائح أو سياسات عامة، 

ى تكنولوجيا غير المواد بحلول وقت تحويل آخر مرفق لتصنيع الرغاوى إل
الهيدروآلوروفلوروآربونية، تحظر استيراد أو استعمال نظم البوليوالت السابقة الخلط التي تحتوي 

  .ب141-على الهيدروآلوروفلوروآربون

  )63/15المقرر (

تمويل تحويل الشرآات المؤهلة التي لديها استهالك قليل جدا أو ليس لديها أي استهالك من المواد 
  روآلوروفلوروآربونيةالهيد
خالل مناقشة مسألة تمويل تحويل الشرآات المؤهلة التي لديها استهالك قليل جًدا أو ليس لديها أي استهالك  -65

إلى أنه لم يكن األمر واضًحا فيما يتعلق بتحديد ما إذا آانت العودة  أشيرحالي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، 
شرآات المستخدمة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية سوف تعرض البلد لخطر عدم الفورية لإلنتاج عن طريق ال

بأنه سيكون من المالئم استخدام استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الُمبلغ عنه والمؤآد  اقُترحآما . االمتثال
 مطالبة الشرآات بإثبات أنها آانت ال واقترح أحد األعضاء أيًضا أن تتم. إلى الخمس السابقة الثالثبالنسبة للسنوات 

تزال في وضع يسمح لها باالستمرار في اإلنتاج آوسيلة للتأآد من أنه لم تتم إعادة تأسيسها بغرض الحصول على 
  .التمويل فقط

اللجنة التنفيذية إلى المسألة المتعلقة بالتمويل لتحويل الشرآات  أشارتوبعد إجراء بعض المشاورات،  -66
لديها استهالك قليل جًدا أو ليس لديها أي استهالك حالي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وأآَّدت  المؤهلة التي

على المقرر الخاص بها المتخذ في االجتماع السادس عشر والذي ينص على أن استهالك المواد المستنفذة لألوزون 
إلعداد المشروع مباشرة أو على متوسط ثالث  المؤهل على مستوى الشرآات يجب حسابه بناء على السنة السابقة

  .سنوات
  مدى انطباق عتبات فعالية تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض

إلى أن مسألة مدى انطباق عتبات فعالية تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم  أشير -67
إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لسوازيالند، حيث آان  إدارةخفض قد ُأثيرت في سياق خطة االستهالك المن

ب آعامل إرغاء إلى تكنولوجيا 141- هناك مقترح بتحويل وحدة تصنيع آبيرة تستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون
آانت هناك أمثلة لحاالت و. المحددة معتمدة على الهيدروآربون، وأن قيمة فعالية التكاليف آانت أعلى من العتبات

أيًضا إلى أن  أشيرو. الشرآة نفس الموقفهذه  تتخذتوقع أن من المآان و، امشترآ تمويال اتالشرآفيها مشابهة قدَّمت 
من المقررات تناولت بالفعل البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض بشكل خاص، وأنه لم تكن هناك أي إشارة  اعدد

  . لنظر في هذه المسألة أآثر من ذلكبالحاجة إلى ا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60 
 

19 
 

على أن مسألة مدى انطباق عتبات فعالية تكاليف المواد  التنفيذيةاللجنة  افقتوبعد المناقشة، و -68
الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض تمت تغطيتها بالفعل بموجب المقررات السابقة 

  . اإلجراءات الحاليةجب بمواللجنة التنفيذية و الصادرة عن
  توفير المرونة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

المواد ، مسألة المرونة في إعادة تخصيص األموال إلزالة المناقشةخالل  ،أحد الممثلين طرح -69
وأدت . ترحات مشروعاتالمسائل المتعلقة بمقالمعني بالهيدروآلوروفلوروآربونية التي أحيلت إلى فريق االتصال 

المرونة بموجب خطط إدارة إزالة المواد  انطباقإلى استنتاج أن مسالة باألمر المناقشات فيما بين األعضاء المهتمين 
تحديد فيها تحديد تكنولوجيات مختلفة ولم يتم فيها تم  التي يةخطط القطاعالالهيدروآلوروفلوروآربونية في سياق 

النظر في تغييرات  اقتراحإن ولذلك، ف. عنايةالمزيد من الطلب يتعين تحويلها تتي مسبق الختيار الشرآات الت
خطط بموجب المرونة تخصيصات التمويل فيما بين القطاعات لتغييرات رئيسية في تطبيق بند  إعادةوالتكنولوجيا 

  .والستين في االجتماع الرابعمواصلة بحثه إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ينبغي 
نظرة عامة على أن تدرج، تحت البند الذي يتناول ب األمانةمطالبة : اللجنة التنفيذية قررتالمناقشة،  وبعد -70

القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات على جدول أعمال االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية، مسألة 
لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية فيما يتعلق بالتغييرات في التكنولوجيا توفير المرونة بموجب خطط إدارة إزالة ا

  .ذات عالقة للنظر في المسألة حسب الحاجة أساسيةوإعادة تخصيص التمويل فيما بين القطاعات وتوفير معلومات 

  )63/16المقرر (

الهيدروآلوروفلوروآربونية للمساعدة في  تعديل االتفاقات بين اللجنة التنفيذية والبلدان بشأن خطط إدارة إزالة المواد
   2013ضمان االمتثال لتدابير الرقابة لعام 

إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق تشير في طلباتها  بعض البلدان يتمثل في أنه بدا أن ُطرحشاغل آخر  هناك -71
ولضمان . اعات مختارةتقتصر على قط 2013المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام تجميد استهالك لاالمتثال 

 اتمشروعلكل من نموذج فقرة  إضافةاللجنة التنفيذية  قررتأن التدابير التي ستتخذ آافية على المستوى الوطني، 
واللجنة التنفيذية المقدمة إلى  5ومشروعات االتفاقات بين بلدان المادة  61/46المقرر في وافق عليه الم اتاالتفاق

  :ونص الفقرة هو آما يلي. عها الثالث والستيناللجنة للنظر فيها في اجتما
من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأآيد من الحكومة بوجود  ابتداء الطلبات المقدمةأنه، لجميع "

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وآلما آان قابال للتطبيق، نفذ للترخيص وحصص الواردات من نظام ُم
وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  والصادرات لإلنتاج

  ."لبروتوآول مونتريال خالل مدة هذا االتفاق

 )63/17المقرر (

طنا متريا وينبغي أن تعالج  360التي لديها استهالك من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يزيد عن  البلدان
   )60/44وفقا للمقرر ( 2015و 2013ع التصنيع أوال لتحقيق تدابير الرقابة لعامي االستهالك في قطا

طنا متريا  360يزيد عن  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمن  قدمت عدة بلدان لديها مجموع استهالك -72
هو مما مقترحات مشروعات تتضمن طلبات تمويل ألنشطة قطاع الخدمة بدال من قطاع التصنيع، على الرغم 

هذه بمعالجة  5رح السماح لبلدان المادة ومن أجل توفير المرونة، اقُت. )15)(و(60/44المقرر  منصوص عليه في
، 2015و 2013االستهالك في قطاع الخدمة بدال من قطاع التصنيع لتحقيق خطوات التخفيض الخاصة بها في عامي 

لمواد مرتفعة إمكانية االحترار العالمي أو إذا من ابيرة آ إدخال آمياتإذا آان التحويل في قطاع التصنيع سيؤدي إلى 
دوالرا أمريكيا لكل آيلوغرام من قدرات استنفاد  82ن تزيد عآان التحويل في قطاع التصنيع سيؤدي إلى تكاليف 

عها اللجنة التنفيذية مواصلة مناقشة هذه المسألة في اجتما قررتاالتصال، أحد أفرقة وبعد تقديم تقرير . األوزون
  .والستينالرابع 
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في المائة من خط األساس  10إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تقترح معالجة أآثر من  خطط
  2015بحلول عام 

معالجة أآثر  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبعض البلدان تقترح في خططها إلدارة إزالة أن أشير إلى  -73
وأقترح أحد األعضاء أنه ينبغي التماس التزام ممتد لما بعد عام . 2015ساس بحلول عام في المائة من خط األ 10من 

وينبغي أن يكون الحال آذلك حتى عندما يكون سبب الكمية األآبر هو توقع زيادة . من الحكومة المعنية 2015
 .2010و 2009عن خط األساس المحدد على أساس بيانات عامي  2012و 2011االستهالك في السنتين 

اإلشارة في المقرر ذي الصلة لكل خطة على اللجنة التنفيذية  وافقتاالتصال،  أحد أفرقةوبعد تقديم تقرير  -74
أن آمية االستهالك من هذه المواد التي يتعين إزالتها في  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمن خطط إدارة إزالة 

وفقا لذلك، على  2015بعد عام  تدابير الرقابةتقدم نحو الوفاء بتحقيق  علىالمرحلة األولى ينبغي أن تساعد البلد 
ستظل قادرة على تقديم مقترحات المرحلة الثانية عندما تعتمد اللجنة التنفيذية الشريحة  5أساس الفهم أن بلدان المادة 

التي يمكن  آربونيةالمواد الهيدروآلوروفلورواألخيرة من المرحلة األولى وأن النهج ال يخل بالكمية الطنية من 
اللجنة التنفيذية على مواصلة مناقشة آيفية معالجة إزالة  وافقتآما  .تحديدها إلزالتها في مقترحات المرحلة الثانية

في المائة في االجتماع الرابع  10البالغة  2015باإلضافة إلى النسبة المطلوبة لعام  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  .والستين

  واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية مشروعاتال
  :التنفيذية اللجنة قررت -75

واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل الُمشار إليها في  مشروعاتالموافقة على ال  )أ(
هذا التقرير، باإلضافة إلى الشروط أو األحكام الواردة في وثائق تقييم المشروع ب العاشرالمرفق 

 عن طريق اللجنة التنفيذية؛  مشروعاتالشروط المرفقة بالذات الصلة و
الموافقة  تضمنتالموافقة على أنه، بالنسبة للمشروعات ذات الصلة بتجديد التعزيز المؤسسي،   )ب(

الحادي الشمولية الموافقة على المالحظات التي سُتبلَّغ إلى الحكومات المستلمة المدرجة في المرفق 
  .هذا التقريرعشر ب

 )63/18مقرر ال(

  التعاون الثنائي  )ب(
وأشير إلى أنه لن . Corr.1، وAdd.1، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/17ممثل األمانة الوثائق  قدم -76

ُينظر في مشروع الجمهورية التشيكية للتعاون الجمرآي اإلقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى الذي يرمي إلى منع 
لألوزون، وذلك في ضوء قرار اللجنة التنفيذية بحذف هذا النشاط من خطة  في المواد المستنفدة المشروعغير  االتجار
  .)63/6انظر المقرر ( 2011الجمهورية التشيكية لعام حكومة أعمال 

وأبِلغت اللجنة أيضا بأن حكومة إيطاليا قدمت اقتراحا للمساعدة التقنية لتحديد برنامج مناسب لحساب  -77
 .أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الستخدامه في تمويل الكربونتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة من 

اتصال للنظر في جميع المقترحات التي قدمتها الوآاالت الثنائية  فريقوبعد إجراء مناقشة، أنشأ الرئيس  -78
 .راحهاوأفاد ميّسر فريق االتصال بعد ذلك بأن حكومة إيطاليا سحبت اقت. والمنفذة بشأن تعبئة الموارد

  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -79
بأن مشروع التعاون الجمرآي اإلقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى لمنع االتجار غير  اإلحاطة علما  )أ(

الجمهورية التشيكية لعام حكومة المشروع في المواد المستنفدة لألوزون قد تم حذفه من خطة أعمال 
  ؛)63/6المقرر ( 2011
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تكاليف المشروعات الثنائية التي تمت الموافقة عليها في االجتماع  استنزالبالصندوق أمين  مطالبة  )ب(
  :الثالث والستين على النحو التالي

حكومة رصيد مساهمة  من) بما في ذلك رسوم الوآالة(دوالر أمريكي  565 000مبلغ   )1(
  ؛2011الثنائية لعام  فرنسا

حكومة رصيد مساهمة  من) ذلك رسوم الوآالة بما في( اأمريكي ادوالر 3 733 866مبلغ   )2(
دوالرا أمريكيا  957 058و 2011عام  دوالرات أمريكية في 2 776 808: الثنائية ألمانيا

  ؛2010في عام 
حكومة رصيد مساهمة  من) بما في ذلك رسوم الوآالة(دوالر أمريكي  146 900مبلغ   )3(

  .2011لعام الثنائية  اليابان

  )63/19المقرر ( 

 برامج العمل  )ج(
 2011برنامج عمل اليوئنديبي لعام   )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/18الوثيقة  األمانةقدم ممثل  -80
 تعبئة الموارد لتحقيق منافع مشترآة للمناخ: مشروع عالمي

من جدول األعمال ) ب(8أنشئ في إطار البند  الذيتقرير فريق االتصال المعني بتعبئة الموارد  بعد تقديم -81
  :اللجنة التنفيذية قررت، )اون الثنائيالتع(

 18 000 دعم الوآالة البالغة أمريكي، زائد تكاليفدوالر  200 000 على تمويل بمستوى الموافقة  )أ(
تدليلية تجريبية في قطاع تصنيع معدات التبريد  مشروعاتدوالر أمريكي لليوئنديبي إلعداد أربعة 

تحسين آفاءة الطاقة والسياسات الوطنية والتدابير  إلىامية التدخالت التقنية الر لبحثوتكييف الهواء 
المواد التنظيمية، لتحقيق االستدامة لهذه التدخالت من أجل تعظيم التأثيرات المناخية إلزالة 

 :بوصفها أنشطة لتعبئة الموارد بالشروط التالية ية، والتي ُتمولالهيدروآلوروفلوروآربون
يتجاوز  التنفيذية بالمقترحات األربعة المحددة أعاله في موعد ال أن يبلغ اليوئنديبي اللجنة (1)

ل موتلن أن هذه المقترحات للعلم فقط و ستقدم هامع مالحظة أن ،االجتماع السابع والستين
 ؛بموجب الصندوق المتعدد األطراف

االجتماع السادس والستين يتضمن تحديثا لألنشطة التي  فييقدم س امرحلي اأن تقرير (2)
 :ضطلع بها حتى ذلك الوقت ويعالج العناصر التاليةا
 المقترحة؛ مشروعاتإضافات إلى ال  .أ
 الشفافية والحوآمة فضال عن تغطية التدفقات النقدية؛  .ب
 سوف تتجنب الحوافز الضارة للبلدان؛ مشروعاتتأآيد بأن هذه ال  .ج
صندوق المتعدد استكشاف إمكانيات تقاسم األرباح بما في ذلك إعادة األموال لل  .د

 األطراف؛
 المقترحة؛ مشروعاتضمان استدامة ال  .ه
 المماثلة؛ مشروعاتتجنب االزدواجية مع ال  .و
 ؛فير معلومات عن تكاليف المعامالتتو  .ز

غير  مشروعاتعلما بأن األموال الموافق عليها سوف تؤخذ من الميزانية المحتجزة لل اإلحاطة  )ب(
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  ؛المباني في تايلند تجنيبها من األموال العائدة من مشروع تبريد تم التيالمحددة وهى الميزانية 
 .اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها التاسع والستين لتنظر فيهتقديم تقرير نهائي باليوئنديبي  مطالبة  )ج(

 )63/20المقرر (

  2011برنامج عمل اليونيب لعام   )2(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/19قدم ممثل األمانة الوثيقة  -82

 )المرحلة الثالثة( المؤسسيتجديد التعزيز : أنغوال
نغوال بمستوى ألالتعزيز المؤسسي المرحلة الثالثة من مشروع على طلب  الموافقةاللجنة التنفيذية  قررت -83
صك  إيداعمع ربط صرف التمويل بشرط تأآيد المرتبط به المشار إليه في المرفق العاشر بهذا التقرير، تمويل ال

، وإرسال اآلراء المعرب عنها في ألمم المتحدة في نيويوركلدى اعلى بروتوآول مونتريال لندن لى تعديل التصديق ع
  .المرفق الحادي عشر بهذا التقرير إلى حكومة أنغوال

 )63/21المقرر ( 

نية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوتعبئة الموارد لمعالجة المنافع المشترآة للمناخ من : عالميمشروع 
 دمة فقط بالتعاون مع وآاالت أخرىفي قطاع الخالمنخفض حجم االستهالك  ذاتفي البلدان 

من جدول األعمال ) ب(8تقرير فريق االتصال المعني بتعبئة الموارد الذي أنشئ في إطار البند  بعد تقديم -84
 :يلي اللجنة التنفيذية ما قررت، )التعاون الثنائي(

 13 000 دعم الوآالة البالغة أمريكي، زائد تكاليفدوالر  100 000 وىعلى تمويل بمست الموافقة  )أ(
تمويل ال بشأنإلجراء دراسة عن خيارات التمويل، وحلقات عمل إقليمية  ،دوالر أمريكي لليونيب

حجم  ذاتأو تطبيق تجريبي لواحد أو أآثر من التمويل المشترك لبلد أو أآثر من البلدان /مشترك وال
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية موافق عليها  فض التي لديهاالمنخاالستهالك 

االجتماع السادس والستين  في مرحليتعبئة موارد بشرط تقديم تقرير أنشطة تمويلها في شكل و
 :يتضمن تحديثا لألنشطة التي اضطلع بها ومعالجة العناصر التالية

 المقترحة؛ مشروعاتإضافات لل (1)
 شفافية والحوآمة فضال عن تغطية التدفق النقدي؛ال (2)
 سوف تتجنب الحوافز الضارة للبلدان؛ مشروعاتتأآيد بأن هذه ال (3)
بما في ذلك إعادة األموال إلى الصندوق المتعدد  ،استكشاف إمكانيات تقاسم األرباح (4)

 األطراف؛
 المقترحة؛ مشروعاتضمان االستدامة لل (5)
 المماثلة؛ مشروعاتمع التجنب االزدواجية  (6)
 ؛فير معلومات عن تكاليف المعامالتتو (7)

ضمان عقد حلقات العمل اإلقليمية في سياق اجتماعات الشبكة ضمن برنامج باليونيب  مطالبة  )ب(
أن يتيح ليونيب حتى يمكن ضمان مردودية تكاليف هذه الحلقات والتابع لاالمتثال على مساعد ال

 ؛تعبئة الموارد مجالالوآاالت األخرى في المستمدة من أنشطة خبرات ال إدراجتوقيتها 
غير  مشروعاتعلما بأن األموال الموافق عليها سوف تؤخذ من الميزانية المحتجزة لل اإلحاطة  )ج(

 ؛باني في تايلندة التي تم تجنيبها من األموال العائدة من مشروع تبريد المالمحددة وهى الميزاني
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 .اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها التاسع والستين لتنظر فيهتقديم تقرير نهائي باليونيب  مطالبة  )د(

 )63/22المقرر ( 

 2011برنامج عمل اليونيدو لعام   )3(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/20قدم ممثل األمانة الوثيقة  -85

 رآة للمناخوالمنافع المشتإلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تعبئة الموارد : عالميمشروع 
من جدول األعمال ) ب(8تقرير فريق االتصال المعني بتعبئة الموارد الذي أنشئ في إطار البند  بعد تقديم -86

  :اللجنة التنفيذية قررت ،)التعاون الثنائي(
 18 000 دعم الوآالة البالغة أمريكي، زائد تكاليفدوالر  200 000 على تمويل بمستوى الموافقة  )أ(

المولد إلعداد مقترحي مشروعين للتمويل المشترك لألنشطة المتعلقة ب ،ونيدودوالر أمريكي للي
 :أنشطة تعبئة الموارد بالشروط التاليةمن ا مبوصفه، وتمويلهما يةالهيدروآلوروفلوروآربون

يتجاوز االجتماع  أن يبلغ اليونيدو اللجنة التنفيذية بالمقترحين المحددين أعاله في موعد ال (1)
بموجب الصندوق  اليموالمقترحين لن ن أللعلم، وقدم هذا سي أنتين مع مالحظة السابع والس

 ؛المتعدد األطراف
الجتماع السادس والستين يتضمن تحديثا بشأن األنشطة التي إلى أن تقريرا مرحليا سيقدم  (2)

 :اضطلع بها ومعالجة العناصر التالية
 إضافات إلى المشروعات المقترحة؛  .أ
 لحوآمة فضال عن تغطية التدفقات النقدية؛الشفافية وا  .ب
 تأآيد بأن هذه المشروعات سوف تتجنب الحوافز الضارة للبلدان؛  .ج
استكشاف إمكانيات تقاسم األرباح بما في ذلك إعادة األموال للصندوق المتعدد   .د

 األطراف؛
 ضمان استدامة المشروعات المقترحة؛  .ه
 اثلة؛تجنب االزدواجية مع المشروعات المم  .و
 ؛توفير معلومات عن تكاليف المعامالت  .ز

غير  مشروعاتعلما بأن األموال الموافق عليها سوف تؤخذ من الميزانية المحتجزة لل اإلحاطة  )ب( 
 ؛ن مشروع تبريد المباني في تايلندتم تجنيبها من األموال العائدة م التيالمحددة وهى الميزانية 

 .اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها التاسع والستين لتنظر فيهنهائي  تقديم تقريرباليونيدو  مطالبة  )ج(

 )63/23المقرر (

 2011برنامج عمل البنك الدولي لعام   )4(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/21قدم ممثل األمانة الوثيقة  -87

إزالة المواد تعبئة الموارد إلجراء دراسة عن المنافع المشترآة للمناخ من : عالميمشروع 
 روآلوروفلوروآربونية الهيد

من جدول األعمال، ) ب(8تقرير فريق االتصال المعني بتعبئة الموارد الذي أنشئ في إطار البند  بعد تقديم -88
  :اللجنة التنفيذية قررت
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 16 200 دعم الوآالة البالغة أمريكي، زائد تكاليفدوالر  180 000 على تمويل بمستوى الموافقة  )أ(
، وُتمول الكربون ائتماناتالتسييل النقدي  على ي إلجراء دراسة ترآز فقطدوالر أمريكي للبنك الدول

االجتماع السادس والستين يتضمن  فيمن أنشطة تعبئة الموارد بشرط تقديم تقرير مرحلي  بوصفها
 :تحديثا بشأن األنشطة التي اضطلع بها ومعالجة العناصر التالية

 إضافات للمشروعات المقترحة؛ (1)
 ة والحوآمة فضال عن تغطية التدفق النقدي؛الشفافي (2)
 تأآيد بأن هذه المشروعات سوف تتجنب الحوافز الضارة للبلدان؛ (3)
بما في ذلك إعادة األموال إلى الصندوق المتعدد  ،استكشاف إمكانيات تقاسم األرباح (4)

 األطراف؛
 ضمان االستدامة للمشروعات المقترحة؛ (5)
 مشروعات المماثلة؛تجنب االزدواجية مع ال (6)
 ؛توفير معلومات عن تكاليف المعامالت (7)

غير المحددة  مشروعاتعلما بأن األموال الموافق عليها قد أخذت من الميزانية المحتجزة لل اإلحاطة  )ب( 
 .وهى الميزانية التي جرى تجنيبها من األموال العائدة من مشروع تبريد المباني في تايلند

ية خالل اجتماعها اللجنة التنفيذ فيهنظر تتقرير نهائي عن الدراسة ل بتقديمدولي البنك ال مطالبة  )ج(
 .التاسع والستين

 )63/24المقرر (

  المشروعات االستثمارية  )د(
  مشروعات استثمارية ال تتعلق بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مقدمة للنظر فيها بصورة فردية

  يةالكلوروفلوروآربونالمواد خطط إزالة 
  )اليونيدو/اليونيب( )الشريحة الثانية(اإلزالة النهائية  إدارةخطة : إريتريا

، وأشار إلى عدم إحراز تقدم في تنفيذ UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/29ممثل األمانة الوثيقة  قدم -89
 ما: ت مسألتان، هماأثناء المناقشة، أثيرو. إلريتريا النهائيةخطة إدارة اإلزالة من األنشطة الواردة في الشريحة األولى 

إذا آان ينبغي الموافقة على الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية قبل أن تصرف الشريحة األولى بكاملها؛ وما 
لشريحة الثانية، بالنظر إلى اإذا آان ينبغي إدراج أي أنشطة مرتبطة بالمواد الكلوروفلوروآربونية في خطة أعمال 

أحد الممثلين استعراضا عاما للتقدم الذي  وقدم. لة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةضرورة الترآيز على إزا
أحرزته إريتريا في تنفيذ األنشطة الممولة في إطار الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية، يتبين منه أن البلد 

ى أن جزءا من األموال في الشريحة الثانية وأشير أيضا إل. يتحرك فعليا إلى األمام إلآمال خطة عمله في موعدها
المواد ضروري لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية واالنتقال سريعا إلى معالجة 

  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررترسمية، المشاورات غير وال وبعد المناقشة -90

  لي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية إلريتريا؛بالتقرير المرح اإلحاطة علما  )أ(
ع إريتريا على استكمال أنشطة الشريحة يوتشج 2011ببرنامج التنفيذ السنوي لعام  اإلحاطة علما  )ب(

  األولى من خطتها إلدارة اإلزالة النهائية في أقرب وقت ممكن؛
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تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج بونيب واليونيدو، ة إريتريا، بمساعدة من اليموكح مطالبة  )ج(
العمل المرتبط بالشريحة الثانية والنهائية من خطة إدارة اإلزالة النهائية في موعد ال يتجاوز 

  االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية؛
دوالر  70 000قدره  على الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية بمستوى تمويل الموافقة  )د(

 زائددوالر أمريكي،  75 000دوالر أمريكي لليونيب، و 9 100 البالغةتكاليف الدعم  زائدأمريكي، 
دوالرا أمريكيا لليونيدو، وذلك إلآمال األنشطة المتبقية للمحافظة على  6 750 البالغةتكاليف الدعم 

نشطة األخرى لتيسير إزالة المواد استهالك قدره صفر من المواد الكلوروفلوروآربونية ودعم األ
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية في إريتريا

 )63/25المقرر (

 )اليونيدو/اليونيب( )الشريحة الثانية(اإلزالة الوطنية  خطة: العراق
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/36ممثل األمانة الوثيقة  قدم -91
على أن يكون مفهوما أن بعض  2010ام واقترح البعض تزويد األمانة بالتحقق من استهالك العراق لع -92

  .2010عام لاألموال لن ُتصرف إلى أن يتم استالم تحقق مرٍض من استهالك العراق 
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -93

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية للعراق في  اإلحاطة علما  )أ(
  ؛2010و 2009عامي 

  ؛2012و 2011على خطتي التنفيذ السنويتين لعامي  فقةالموا  )ب(
، استنادا إلى حجم التجارة 2010توفير التحقق من استهالك العراق لعام ب اليونيب مطالبة  )ج(

  ؛2011أيلول /سبتمبر 30ال يتجاوز والمعلومات المماثلة المتعلقة بالجودة، في موعد 
أن تقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج ب، واليونيدو حكومة العراق، بمساعدة من اليونيب مطالبة  )د(

االجتماع  ال يتجاوزالعمل المرتبط بالشريحة الثانية والنهائية من خطة اإلزالة الوطنية في موعد 
  ن للجنة التنفيذية؛يالسابع والست

بلــغ يى تمويــل على الشريحة الثانية واألخيرة من خطة اإلزالة الوطنيـــة للعــراق بمستو الموافقة  )ه(
دوالرا أمريكيا لليونيب،  65 650 البالغةالوآالة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  505 000
لليونيدو،  دوالرا أمريكيا 22 725الوآالة البالغة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  303 000و

الوآالتين إلى أن لكل من  األموالفي المائة من  50على أن يكون مفهوما أنه لن ُيصرف سوى 
 المشار إليه في الفقرة 2010بأنها قد تسلمت تحققا مرضيا من استهالك العام  اليونيبتخطر األمانة 

  .أعاله) ج( الفرعية

 )63/26المقرر (

  مشروعات تجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
  )اليوئنديبي( وزون والتخلص منهاتدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفد األ مشروع: غانا

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/31الوثيقة  األمانةممثل  قدم -94
أن المشروع يتكامل بشكل وثيق مع مشروع مقترح لكفاءة الطاقة يجري تمويله من مرفق البيئة  إلىوأشير  -95

  .مشروع المرفقالعالمية، واقُتِرح أال ُتصَرف أي مبالغ إلى حين يتم إخطار األمانة بالموافقة على 
  :يلي مااللجنة التنفيذية  وقررت -96
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إلدارة وإزالة نفايات المواد المستنفذة  تجريبيتقديم حكومة غانا لمشروع بمع التقدير  اإلحاطة علما  )أ(
  طن متري من نفايات المواد المستنفذة لألوزون؛ 8.8ما مجموعه  لتدميروالتخلص منها لألوزون 

نفايـــات المواد المستنفذة لألوزون في غانا  تدميرإلدارة و تجريبيع على تنفيذ مشرو الموافقة  )ب(
دوالرا أمريكيا لليوئنديبي،  17 820تكاليف الدعم البالغة  زائددوالر أمريكي،  198 000بمبلـــغ 

إلى حين يتم استالم األمانة تأآيد الموافقة على مشروع الكفاءة  أموالبشرط أنه لن يتم صرف أي 
أخرى  أموالالطاقة الممول من مرفق البيئة العالمية، وعلى أساس أنه لن تتاح لغانا  في استهالك

   .إلزالة المواد المستنفذة لألوزون في المستقبل مشروعألي 

  )63/27المقرر (

  )اليوئنديبي( بشأن إدارة نفايات المواد المستنفد األوزون والتخلص منهاتدليلي تجريبي  مشروع: المكسيك
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/42الوثيقة  األمانةممثل  قدم -97
وأعرب أحد األعضاء عن تحفظات إزاء بعض عناصر المشروع واقترح إضافة نص إلى مشروع المقرر  -98

لتوضيح بعض الجوانب، مثل، إمكانية إعادة أي عائدات من بيع تخفيضات االنبعاثات الطوعية إلى الصندوق المتعدد 
تحداث حوافز ضارة ونوع من الضمان بشأن احتمال إلغاء تخفيضات االنبعاثات األطراف والحاجة إلى تجنب اس

آما سيتطلب األمر رصد صارم واإلبالغ عن تنفيذ المشروع على مدار سنتي تمويل  .الطوعية في نهاية األمر
 .المشروع

  .وبعد مناقشة، أنشأ الرئيس فريقا غير رسمي لمواصلة النظر في مقترح المشروع -99
  :يلي مااللجنة التنفيذية  قررتتقرير الفريق غير الرسمي،  وبعد تقديم -100

المواد المستنفذة لألوزون تدليلي لتدمير لمشروع  المكسيكتقديم حكومة بمع التقدير  اإلحاطة علما  )أ(
  ؛طن متري من نفايات المواد المستنفدة لألوزون 166.7لتدمير ما مجموعه  في المكسيك

، بما يتسق مع ع تدليلي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في المكسيكعلى تنفيذ مشرو الموافقة  )ب(
دوالرا أمريكيا، زائد  927 915دوالرا أمريكيا، ويشمل  1 427 915، بمبلغ 58/19المقرر 

، زائد تكاليف دعم والرد 500 000دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 69 594تكاليف دعم الوآالة البالغة 
  :لحكومة فرنسا، مع مالحظة أن الموافقة على أساس 65 000البالغة الوآالة 

أنه لن يتم إتاحة أموال أخرى للمكسيك ألي مشروع للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون   )1(
  في المستقبل؛

أن أي تسويق لتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة ينتج عن هذا المشروع أو يرتبط به   )2(
  ذية؛سيخضع لمقرر من اللجنة التنفي

للرصد للعملية واألنشطة المرتبطة بالمشروع التدليلي للتخلص من المواد المستنفدة  نظام إنشاء  )ب(
لألوزون، وتقديم تقرير عن هذه األنشطة، يؤآد عدم تسويق تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة، إلى 

   .2014اللجنة التنفيذية عند إآمال المشروع في عام 

  )63/28المقرر (
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  ت مستقلة بشأن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مقدمة للنظر فيها بصورة فرديةمشروعا
  قطاع األيروسوالت
ب المستعمالن في تصنيع 141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون: المكسيك

  )اليونيدو( األيروسوالت في شرآة سيميليكس في المكسيك
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/42ة الوثيق األمانةممثل  قدم -101
  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  وقررت -102

ب 141-والهيدروآلوروفلوروآربون 22-على مشروع إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون الموافقة  )أ(
دوالرا  520 916المستعمالن في تصنيع األيروسوالت في شرآة سيميليكس بمستوى تمويل يبلغ 

دوالرا أمريكيا لليونيدو، ولتخفيض االستهالك  39 069ة البالغة الوآال زائد تكاليف دعمأمريكيا، 
) طن من قدرات استنفاد األوزون 3.30(طن متري  60.48المؤهل المتبقي للمكسيك بكمية قدرها 

) طن من قدرات استنفاد األوزون 7.73(طن متري  70.24و 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون
  ب؛141-من الهيدروآلوروفلوروآربون

والبالــغ  2008بأن حكومة المكسيك وافقت على أن تجعل االستهالك المبلغ عنه لعام  اإلحاطة علما  )ب(
طن من قدرات استنفاد األوزون هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  1 214.80

حة عندما استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد، وهذا الرقم هو آخر البيانات المتا
ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونالتحويل من تمت الموافقة على مشروع 

في في تصنيع رغاوى البوليوريتان الجاسئة العازلة  المستعمالن 22-الهيدروآلوروفلوروآربونو
  .في االجتماع التاسع والخمسينمكسيكو شرآة مابي 

  )63/29المقرر (

وآربونية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض المقدمة للنظر فيها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلور
 بصورة فردية

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي لم ُتثر بشأنها مسائل متعلقة بالسياسات خالل استعراض 
 المشروعات
 )الشريحة األولى المرحلة األولى،(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  إزالةخطة إدارة  بنن

  )اليونيدو/اليونيب(
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/23ممثل األمانة الوثيقة  قدم -103
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -104

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
دوالر أمريكي،  697 600، بمبلغ 2020إلى  2011 الهيدروآلوروفلوروآربونية لبنن للفترة من

دوالر أمريكي  48 100تكاليف دعم الوآالة البالغـة زائد دوالر أمريكي،  370 000ويشمل 
دوالر أمريكي  19 500تكاليف دعم الوآالة البالغـــة زائد دوالر أمريكي،  260 000لليونيب، و
  لليونيدو؛

طن من  23.6 البالغاس المقدر بأن حكومة بنن قد وافقت على أن يكون خط األس اإلحاطة علما  )ب(
 23.6بقيمة  2009قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام 

طنا من قدرات استنفاد  23.6بقيمة  2010طن من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 
استهالآها من المواد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستمر في 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
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على مشروع االتفاق بين حكومة بنن واللجنة التنفيذية على تخفيض استهالك المواد  الموافقة  )ج(
  بهذا التقرير؛المرفق الثاني عشر  الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في

ألف من االتفاق إلدراج -2 األساس، بتعديل التذييلبعد معرفة بيانات خط أمانة الصندوق،  مطالبة  )د(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من مستويات 

المؤهل، مع إجراء أقصى استهالك مسموح به، وبأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
  تالية؛تقديم الشريحة ال أي تعديالت مطلوبة عند

على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبنن وخطة  الموافقة  )ه(
تكاليف دعم  أمريكي، زائددوالر  85 000دوالرا أمريكيا، ويشمل  203 550التنفيذ المقابلة بمبلغ 

تكاليف دعم  كي، زائدأمريدوالر  100 000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 11 050الوآالة البالغة 
  .دوالر أمريكي لليونيدو 7 500الوآالة البالغة 

  )63/30المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : الكونغو
  )اليونيدو/اليونيب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/27ممثل األمانة الوثيقة  قدم -105
  :نفيذية ما يلياللجنة الت وقررت -106

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
 388 500، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الكونغو للفترة من 

 22 750تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائددوالر  175 000دوالر أمريكي، ويشمل 
 15 750تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائددوالر  175 000ا أمريكيا لليونيب، ودوالر

  دوالرا أمريكيا لليونيدو؛
 10.1بأن حكومة جمهورية الكونغو وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  اإلحاطة علما  )ب(

 9.7ويبلغ  2009لفعلي لعام أطنان من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك ا
أطنان من قدرات  10.6ويبلغ  2010أطنان من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 

استنفاد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالآها من المواد 
  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

مة جمهورية الكونغو واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك على مشروع االتفاق بين حكو الموافقة  )ج(
  بهذا التقرير؛ المرفق الثالث عشر المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في

ألف من االتفاق إلدراج -2 مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل  )د(
ك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من مستويات أرقام الحد األقصى من االستهال

المؤهل، مع إجراء أقصى استهالك مسموح به وبأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
  تقديم الشريحة التالية؛ أي تعديالت مطلوبة عند

المواد على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  الموافقة  )ه(
دوالرا  159 850الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الكونغو، وخطة التنفيذ المقابلة، بمبلغ 

دوالرا أمريكيا  5 850الوآالة البالغة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  45 000أمريكيا، ويشمل 
دوالر أمريكي  9 000الوآالة البالغة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  100 000لليونيب، و
  .لليونيدو

  )63/31المقرر (
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 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : جورجيا
  )اليوئنديبي(

والحظ أحد األعضاء أنه نظرا ألن خطة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/30قدم ممثل األمانة الوثيقة  -107
في المائة من نقطة بدء خط األساس، قد  44وروفلوروآربونية في جورجيا تعالج نسبة إدارة إزالة المواد الهيدروآل

وبعد التشاور، أوصى فريق لالتصال . 2020االتفاق إدخال تعديل ليعكس الخفض في االستهالك بعد عام  يتطلب
  .ه على اللجنة التنفيذيةبالموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على النحو الذي تم عرض

  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتومن ثم،  -108
، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(

دوالر  500 900، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجورجيا للفترة من 
  :دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، على أساس أنه 37 568تكاليف دعم الوآالة البالغة زائد أمريكي، 

دوالر أمريكي لمعالجة استهالك المواد  315 000تم تقديم مبلغ   )1(
في  35الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد وصوال إلى تخفيض نسبته 

  ؛60/44بما يتسق مع المقرر  2020المائة في عام 
طن من قدرات  0.72(طنا متريا  11ر أمريكي إلزالة دوال 185 900تم تقديم مبلغ   )2(

  ب المستخدم في قطاع المذيبات؛142- من الهيدروآلوروفلوروآربون) استنفاذ األوزون
طن من  5.3بأن حكومة جورجيا قد وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  اإلحاطة علما  )ب(

طن من  4.76البالغ  2009تهالك الفعلي لعام قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االس
طن من قدرات استنفاذ  6.1البالغ  2010قدرات استنفاذ األوزون، واالستهالك المقدر لعام 

في استهالآها من المواد  األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستمر
  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

حكومة جورجيا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك على مشروع االتفاق بين  الموافقة  )ج(
  بهذا التقرير؛المرفق الرابع عشر  في ةالوارد، بصيغته المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ألف من االتفاق إلدراج -2 مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل  )د(
ستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في أرقام الحد األقصى من اال

المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
  تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

إدارة إزالة المواد  على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة الموافقة  )ه(
دوالر أمريكي مضافا  200 000الهيدروآلوروفلوروآربونية لجورجيا وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ 

  .دوالر أمريكي لليوئنديبي 15 000إليه تكاليف دعم الوآالة البالغــة 

  )63/32المقرر (

 /اليونيب( )ولى، الشريحة األولىالمرحلة األ(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  إزالةخطة إدارة : غيانا
  )اليوئنديبي

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/32ممثل األمانة الوثيقة  قدم -109
  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  وقررت -110

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
دوالرا أمريكيا،  72 660بقيمة ، 2015إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لغيانا للفترة من 
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دوالرا أمريكيا لليونيب،  2 340الوآالة البالغة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  18 000ويشمل 
  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ 4 320 البالغةتكاليف دعم الوآالة  أمريكي، زائددوالر  48 000و

طن من  1.0ون خط األساس المقدر والبالغ بأن حكومة غيانا قد وافقت على أن يك اإلحاطة علما  )ب(
قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي من المواد 

استنفاد األوزون واالستهالك  تطن من قدرا 0.9وقدره  2009الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام 
اية إلجمالي التخفيض طن من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة البد 1.0وقدره  2010المقدر لعام 

  المستمر في استهالآها من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية غيانا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  الموافقة  )ج(

  بهذا التقرير؛ المرفق الخامس عشر الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من االتفاق إلدراج -2 بة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييلمطال  )د(

أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من مستويات 
المؤهل، مع إجراء ألقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

  تقديم الشريحة التالية؛ ي تعديالت مطلوبة عندأ
على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )ه(

دوالرا أمريكيا،  64 750 جمهورية غيانا، وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغلالهيدروآلوروفلوروآربونية 
دوالرا أمريكيا لليونيب،  1 430 البالغةلوآالة تكاليف دعم ا زائددوالر أمريكي،  11 000ويشمل 

  .دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 4 320 البالغةتكاليف دعم الوآالة  أمريكي، زائددوالر  48 000و

  )63/33المقرر (

) المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : هندوراس
  )اليونيب/اليونيدو(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/33الوثيقة  األمانةممثل  قدم -111
  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  وقررت -112

من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ،الموافقة  )أ(
دوالر أمريكي،  691 000، بمبلغ 2019إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لهندوراس للفترة 

دوالر أمريكي  28 500دعم الوآالة البالغة  فتكالي زائدأمريكي، الر دو 380 000ويشمل 
دوالر أمريكي  32 500دعم الوآالة البالغة  فتكالي زائدأمريكي، دوالر  250 000لليونيدو، و
  لليونيب؛

طن  19.9بأن حكومة هندوراس قد وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  اإلحاطة علما  )ب(
طن من  17.8البالغ  2009استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي لعام من قدرات 

طن من قدرات استنفاد  22.00البالغ  2010واالستهالك المقدر لعام قدرات استنفاد األوزون 
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد األوزون 

طن من قدرات استنفاد األوزون  0.8البلد، عالوة على الهيدروآلوروفلوروآربونية في 
يوالت المستوردة سابقة الخلط، مما لب المحتوي في أنظمة البو141-آربونروللهيدروآلوروفلو

  طنا من قدرات استنفاد األوزون؛ 20.7ينتج عنه 
ك المواد على مشروع االتفاق بين حكومة هندوراس واللجنة التنفيذية لتخفيض استهال الموافقة  )ج(

  بهذا التقرير؛المرفق السادس عشر  الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من مشروع االتفاق -2 مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل  )د(

نتج من إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ي
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المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
  تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )ه(
دوالرا  192 250ة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ الهيدروآلوروفلوروآربونية لهندوراس، وخط

دوالر أمريكي  7 500دعم الوآالة البالغة  فتكالي زائدأمريكي، دوالر  100 000أمريكيا، ويشمل 
دوالرا أمريكيا  9 750تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائددوالر  75 000لليونيدو، و

  .لليونيب

  )63/34المرفق (

) المرحلة األولى، الشريحة األولى(دارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة إ: قيرغيزستان
  )اليونيب/اليوئنديبي(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/37ممثل األمانة الوثيقة  قدم -113
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -114

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
دوالرا  97 328، بمبلغ 2015إلى  2011يدروآلوروفلوروآربونية لقيرغيزستان للفترة من اله

دوالرا أمريكيا  4 752تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائددوالر  52 800أمريكيا، ويشمل 
دوالرا أمريكيا  4 576تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائددوالر  35 200لليوئنديبي، و

  ليونيب؛ل
طن  4.4بأن حكومة قيرغيزستان قد وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  اإلحاطة علما  )ب(

طن من  4.4وقدره  2009من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي لعام 
ستنفاد األوزون، طن من قدرات ا 4.4وقدره  2010قدرا استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 

  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛ هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستمر في استهالآها من
على مشروع االتفاق بين حكومة قيرغيزستان واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  الموافقة  )ج(

  بهذا التقرير؛ شرالمرفق السابع ع الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من االتفاق إلدراج -2 مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل  )د(

أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من مستويات 
المؤهل، مع إجراء لتمويل أقصى استهالك مسموح به وبأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى ا

  تقديم الشريحة التالية؛ أي تعديالت مطلوبة عند
على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )ه(

دوالرا أمريكيا،  87 595الهيدروآلوروفلوروآربونية لقيرغيزستان وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 
دوالرا أمريكيا  4 277تكاليف دعم الوآالة البالغة  ريكيا، زائدأمدوالرا  47 520ويشمل 

دوالرا أمريكيا  4 118تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكيا، زائددوالرا  31 680لليوئنديبي، و
  .لليونيب

  )63/35المقرر (

  )ألمانيا( )ألولىالمرحلة األولى، الشريحة ا(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : ليبيريا
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/39ممثل األمانة الوثيقة  قدم -115
  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  وقررت -116
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، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
ا دوالر 355 950، بمبلغ قدره 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لليبيريا للفترة من 

دوالرا  40 950تكاليف دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائددوالر  315 000أمريكيا، يتألف من 
  ألمانيا؛حكومة أمريكيا ل

بأن حكومة ليبيريا قد وافقت على أن تحدد آنقطة بداية للخفض التجميعي المستمر في  اإلحاطة علما  )ب(
أطنان من قدرات  5.5التقديري البالغ استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خط األساس 

أطنان من  5.0وقدره  2009استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه في 
أطنان من قدرات استنفاد  6.0ويبلغ  2010قدرات استنفاد األوزون واالستهالك التقديري في 

  األوزون؛
ليبيريا واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستهالك من المواد على مشروع االتفاق بين حكومة  الموافقة  )ج(

  بهذا التقرير؛ المرفق الثامن عشر في، بصيغته الواردة الهيدروآلوروفلوروآربونية
ألف من االتفاق ليتضمن األرقام -2 مطالبة األمانة، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل  )د(

وح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالمستويات الناشئة بشأن الخاصة باالستهالك األقصى المسم
تأثير محتمل ذي الصلة على مستوى التمويل المؤهل مع أي أي االستهالك األقصى المسموح به و

  تعديالت يتعين إجراؤها لدى تقديم الشريحة التالية؛
المواد  على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموافقة  )ه(

زائد ، أمريكي دوالر 157 500بمبلغ  ذات الصلةالهيدروآلوروفلوروآربونية لليبيريا وخطة التنفيذ 
  .ألمانياحكومة دوالرا أمريكيا ل 20 475تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  )63/36المقرر (

) األولى المرحلة األولى، الشريحة(الهيدروآلوروفلوروآربونية  الموادخطة إدارة إزالة : مالي
  ) اليوئنديبي/اليونيب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/40الوثيقة  األمانةقدم ممثل  -117
  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  قررتو -118

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
الر أمريكي، دو 617 400، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لمالي للفترة 

دوالر أمريكي  36 400دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  280 000ويشمل 
دوالر أمريكي  21 000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  280 000لليونيب، و
  لليوئنديبي؛

طنا من قدرات  15.0مالحظة أن حكومة مالي وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ب(
طن من قدرات استنفاد  14.4استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

طن من قدرات  15.5البالغ  2010واالستهالك المقدر لعام  2009األوزون المبلغ عنه في عام 
اد استنفاد األوزون هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المو

  الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛
الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة مالي واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد   )ج(

  بهذا التقرير؛ المرفق التاسع عشر الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من االتفاق إلدراج -2عديل التذييل مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بت  )د(

أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 
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المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
 ية؛تقديم الشريحة التال إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
دوالرا أمريكيا،  245 450الهيدروآلوروفلوروآربونية لمالي وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ 

دوالرا أمريكيا لليونيب،  8 450دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  65 000ويشـمل 
  .دوالر أمريكي لليوئنديبي 12 000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  160 000و

 )63/37المقرر (

) المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : الجبل األسود
  )اليونيدو(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/44قدم ممثل األمانة الوثيقة  -119
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتو -120

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الجبل األسود للفترة من 

، مع لليونيدو ايكيأمر ادوالر 33  750زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة ، دوالر أمريكي 450 000
دوالر أمريكي  240 000مالحظة أن هذا المبلغ يشتمل على أموال للتعزيز المؤسسي بمستوى 

 ؛2012تموز /سنوات ابتداء من يوليه يلثمان
البالغ  2009أن حكومة الجبل األسود وافقت على أن يكون مستوى استهالك عام ب اإلحاطة علما  )ب(

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض  2009ون والمبلغ عنه في عام طن من قدرات استنفاد األوز 0.9
  المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

على مشروع االتفاق بين حكومة الجبل األسود واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في  الموافقة  )ج(
 بهذا التقرير؛المرفق العشرين  فيته الواردة ، بصيغاستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ألف من االتفاق إلدراج -2أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل  مطالبة  )د(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 

المؤهل، مع ي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل مستويات أقصى استهالك مسموح به وأ
 تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )ه(
 155 000الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الجبل األسود وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 .لليونيدو اأمريكي ادوالر 11 625دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

 )63/38المقرر (

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبلدان جزر المحيط : المحيط الهادئ ية فيجزرالبلدان ال
  )اليونيب( )ىالمرحلة األولى، الشريحة األول(الهادئ من خالل نهج إقليمي 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/46قدم ممثل األمانة الوثيقة  -121
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -122

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافقة  )أ(
دوالر أمريكي، زائد  1 696 000، بمبلغ 2020إلى  2011الجزرية في المحيط الهادئ للفترة  للبلدان
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لليونيب، مع الموافقات القطرية الفردية المذآورة  اأمريكي ادوالر 220 480تكاليف دعم الوآالة البالغة 
 بهذا التقرير؛ المرفق العاشر في

خط األساس  تحدداإلحاطة علًما بأن آل حكومات البلدان الجزرية في المحيط الهادئ وافقت على أن   )ب(
واالستهالك التقديري لعام  2009التقديري، محسوًبا باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام الفردي 
طن  59.11(طن من قدرات استنفاذ األوزون  3.25يبلغ  إجمالي، مع إجمالي خط أساس 2010
نية، ، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربو)متري

  :على النحو الوارد أدناه
االستهالك الفعلي في عام   البلد

2009  
  )ةمتريال انطنباأل(

  2010االستهالك المقدر لعام 
 )ةمتريال انطنباأل(

 خط األساس التقديري
 

أطنان قدرات  ةمتريال انطناأل
  استنفاد األوزون

 0.066 1.195 1.820 0.570 جزر آوك
 0.079 1.435 2.190 0.680 آيريباتي

 0.219 3.990 4.500 3.480 جزر مارشال
 0.128 2.320 3.000 1.640 واليات ميكرونيزيا المتحدة

 0.017 0.300 0.500 0.100 ناورو
 0.008 0.150 0.300 - نوي
 0.163 2.960 3.880 2.040  باالو
 0.213 3.880 4.260 3.500 ساموا

 1.905 34.640 41.000 28.280 جزر سليمان
 0.074 1.340 2.670 0.010 نغاتو

 0.088 1.605 1.620 1.590 توفالو
 0.290 5.280 9.100 1.460 فانواتو

 
على مشروع االتفاق بين حكومات البلدان الجزرية في المحيط الهادئ واللجنة التنفيذية لتحقيق  الموافقة  )ج(

المرفق الحادي  واردة فيبصيغته الالتخفيض في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، 
 بهذا التقرير؛  والعشرين

ألف من االتفاق إلدراج -2، بتعديل التذييل لبلدانا أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط أساس مطالبة  )د(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 

، مع ةالتمويل المؤهل ياتسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستومستويات أقصى استهالك م
 التالية؛  ائحأي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشر

على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )ه(
التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ  الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان الجزرية في المحيط الهادئ وخطة

 .لليونيب اأمريكي ادوالر 113 539، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 873 375

 )63/39المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  خطة: باراغواي
 )اليوئنديبي/اليونيب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/48ة الوثيقة قدم ممثل األمان -123
 :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتو -124
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الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
دوالر أمريكي،  695 400، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لباراغواي للفترة 

دوالر أمريكي  42 900ئد تكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي، زا 330 000ويشمل 
دوالر أمريكي  22 500دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  300 000لليونيب، و
  لليوئنديبي؛

طن من قدرات  18.0مالحظة أن حكومة باراغواي وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ   )ب(
طن من قدرات  15.1البالغ  2009وب باستخدام االستهالك الفعلي في عام استنفاد األوزون، المحس

طن من  20.8البالغ  2010واالستهالك المقدر لعام  2009استنفاد األوزون المبلغ عنه في عام 
قدرات استنفاد األوزون هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 

طن من قدرات استنفاد األوزون  1.4في البلد، زائد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
، مما أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب المحتوي في 141-آربونروللهيدروآلوروفلو

 طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 19.4ينتج عنها 
المواد  الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك  )ج(

 بهذا التقرير؛ المرفق الثاني والعشرين الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من مشروع االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

ما ينتج من تغيير إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية ب
في مستويات أقصى استهالك مسموح به، وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

 تقديم الشريحة التالية؛ المؤهل، مع إجراء أي تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(

 ادوالر 346 683لباراغواي، وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 ادوالر 19 045دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  146 500، ويشمل اأمريكي
 ادوالر 12 638دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  168 500لليونيب، و اأمريكي
  .لليوئنديبي اأمريكي

 )63/40المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : مولدوفاجمهورية 
  )اليوئنديبي(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/49قدم ممثل األمانة الوثيقة  -125
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -126

رة إزالة المواد على المرحلة األولى من خطة إدا ،من حيث المبدأ ،الموافقة  )أ(
دوالر  88 000، بمبلغ 2015إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية مولدوفا للفترة 

  ؛لليوئنديبي اأمريكي ادوالر 7 920 تكاليف دعم الوآالة البالغةأمريكي، زائد 
ن من ط 2.3مالحظة أن حكومة جمهورية مولدوفا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ب(

 1.2وهو  2009قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه في عام 
طن من قدرات استنفاد  3.4وهو  2010طن من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 

األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 
  وفلوروآربونية في البلد؛ الهيدروآلور

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية مولدوفا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك   )ج(
  بهذا التقرير؛  المرفق الثالث والعشرين المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60 
 

36 

ألف من االتفاق إلدراج -2، بتعديل التذييل مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس  )د(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 

المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
  لتالية؛ تقديم الشريحة ا إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
دوالر  79 200الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية مولدوفا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

  .لليوئنديبي اأمريكي ادوالر 7 128دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائد تكاليف

 )63/41المقرر (

المرحلة األولى، الشريحة (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : سان تومي وبرينسيبي
  )اليونيب( األولى

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/50قدم ممثل األمانة الوثيقة  -127
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتو -128

الة المواد ، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالموافقة  )أ(
 000 160، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لسان تومي وبرينسيبي للفترة 

 دوالر أمريكي لليونيب؛ 20 800دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 
أن حكومة سان تومي وبرينسيبي وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ ب اإلحاطة علما  )ب(

طن من قدرات  0.1طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك البالغ  0.2
بموجب خطة إدارة إزالة المواد  2009استنفاد األوزون المبلغ عنه في عام 

طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  0.2واالستهالك البالغ الهيدروآلوروفلوروآربونية 
اية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ، هو نقطة البد2010

 في البلد؛
الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سان تومي وبرينسيبي واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك   )ج(

 تقرير؛ بهذا ال المرفق الرابع والعشرين المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 
المؤهل، مع تمويل مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى ال

 تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(

دوالر  44 000الهيدروآلوروفلوروآربونية لسان تومي وبرينسيبي وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 
 .لليونيب اأمريكي ادوالر 5 720لوآالة البالغة أمريكي، زائد تكاليف دعم ا

 )63/42المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : ليشتي - تيمور
  )اليوئنديبي/اليونيب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/53قدم ممثل األمانة الوثيقة  -129
  :ياللجنة التنفيذية ما يل قررتو -130
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الكلوروفلوروآربونية ، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة  )أ(
 302 749، بمبلغ 2015إلى  2011ليشتي للفترة  - لتيمورالهيدروآلوروفلوروآربونية والمواد 
 ادوالر 21 437 دعم الوآالة البالغة أمريكي، زائد تكاليفدوالر  164 900، ويشمل اأمريكي ادوالر
 اأمريكي ادوالر 9 612دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائد تكاليفدوالر  106 800لليونيب، و اأمريكي

لن يتم صرفها إلى أن يتم التأآيد على  2013لليوئنديبي، على أساس الفهم أن الشريحة الُمخططة لعام 
من أحكام ُملزمة قانوًنا لمراقبة  وضع نظام التراخيص أو إجراءات اإلعالن الحكومي بما تتضمنه

استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واألجهزة المعتمدة على المواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

طن من  0.5ليشتي وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  -مالحظة أن حكومة تيمور  )ب(
طن  0.5البالغ  2009ستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام اال

طن من قدرات استنفاذ  0.5البالغ  2010من قدرات استنفاذ األوزون، واالستهالك المقدر لعام 
األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 

 الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛
ليشتي واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  -شروع االتفاق بين حكومة تيمورالموافقة على م  )ج(

المرفق الخامس  الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة فيالكلوروفلوروآربونية والمواد 
 بهذا التقرير؛ والعشرين

ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 

المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
 تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

الكلوروفلوروآربونية ة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافق  )ه(
 210 426ليشتي وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ  -الهيدروآلوروفلوروآربونية لتيموروالمواد 
 اردوال 12 155دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائد تكاليفدوالر  93 500، ويشمل اأمريكي ادوالر
 اأمريكي ادوالر 8 651دعم الوآالة البالغة  ، زائد تكاليفاأمريكي ادوالر 96 120لليونيب، و اأمريكي

 .لليوئنديبي

 )63/43المقرر (

  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لإلزالة المعجلة لهذه المواد قبل مواعيد بروتوآول مونتريال
  )اليوئنديبي/اليونيب( )الشريحة األولى(اد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة إدارة إزالة المو: بوتان

ولوحظ مع التقدير أن طلب بوتان لإلزالة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/24قدم ممثل األمانة الوثيقة  -131
حظي بدعم من أرفع المستويات في الحكومة وأقر عدد من األعضاء للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المعجلة 

وأشار أحد األعضاء إلى أن خطة إدارة إزالة المواد . ايا البلد الطيبة لتنفيذ اإلزالة بشكل أسرعبنو
الهيدروآلوروفلوروآربونية تنص على اإلزالة المعجلة من أجل تحقيق منافع مناخية، ولكن اإلزالة بسرعة آبيرة جدا 

لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الوقت الحالي هذه المنافع ألن المعدات القائمة على ا ضمانيمكن أال يؤدي إلى 
آخطوة أولى تحقيق اإلزالة المعجلة إلى وبما  األفضلواقُترح أنه من . ال تزال توزع وتستعمل في جميع أنحاء العالم

ل عام ، مع خيار العودة إلى اللجنة التنفيذية في المستقبل للحصول على تمويل لإلزالة المعجلة بحلو2025في ذلك عام 
2020.  

 :اللجنة التنفيذية وقررت -132
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مالحظة مع التقدير تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوتان، بما في ذلك   )أ(
االلتزام رفيع المستوى للبلد وعزمه الثابت على إزالة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  ؛2020ثاني آانون ال/يناير 1بصورة آاملة بحلول 
 الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوتان للفترة  )ب(

دوالرا  523 580لإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بمبلغ  2011-2025
دوالرا  36 660دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  282 000أمريكيا، ويشمل 
دوالرا  16 920دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  188 000أمريكيا لليونيب، و

أمريكيا لليوئنديبي؛ على أساس الفهم أن البلد لن يكون مؤهال ألي تمويل آخر إلزالة المواد 
 ؛2025الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد بعد عام 

طن من قدرات  0.3ان وافقت على أن يكون مستوى االستهالك البالغ مالحظة أن حكومة بوت  )ج(
، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك 2009استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام 

 المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛
المواد  إلزالة الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة بوتان واللجنة التنفيذية  )د(

بهذه الوثيقة، على  السادس والعشرينالهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق 
، في 2025أساس الفهم أن البلد يمكن أن يقدم طلب الشريحة النهائية، المتوقع حاليا تقديمه في عام 

 بالكامل في ذلك الوقت؛ إذا آان استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قد أزيل 2020عام 
ألف من االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )ه(

إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير 
المؤهل، علق بذلك على مستوى التمويل في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يت

 تقديم الشريحة التالية؛ مع إجراء أي تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوتان وخطة   )و(

، زائد تكاليف دوالر أمريكي 100 000دوالر أمريكي، ويشمل  189 300التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  70 000دوالر أمريكي لليونيب، و 000 13دعم الوآالة البالغة 

 .دوالر أمريكي لليوئنديبي 6 300الوآالة البالغة 

 )63/44المقرر (

 )ألمانيا( )الشريحة األولى(المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  إزالةخطة إدارة  :موريشيوس
لوحظ أن خطة إدارة إزالة المواد و. UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/41األمانة الوثيقة  قدم ممثل -133

الهيدروآلوروفلوروآربونية اقترحت اإلزالة الكاملة الستهالك جميع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 
لم يتم بعد و. كومة في استخدامهاالتي ترغب الح البديلة وقدمت بالتالي وقتا آافيا ومرونة آافية للتكنولوجيات 2030
في موعد يسبق الموعد الذي يؤآد التزام الحكومة باإلسراع في إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  الخطابتسلم 
حكومة موريشيوس بالفعل التزاما قويا من خالل إزالة المواد أظهرت بروتوآول مونتريال، ولكن بموجب  المحدد

دوالر أمريكي في شكل  1 500 000قبل الموعد المقرر بخمس سنوات وتقديم ما يزيد على  الكلوروفلوروآربونية
  .تمويل مشترك إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -134
الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لموريشيوس   )أ(

دعم الوآالة البالغة  أمريكي، زائد تكاليفدوالر  1 000  000، بمبلغ 2030إلى  2011ترة للف
دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا، على أساس الفهم أن هذا هو التمويل اإلجمالي المتاح من  120 000

الصندوق المتعدد األطراف لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 ؛2030آانون الثاني /يناير  1 بحلول
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طن من  10.2مالحظة أن حكومة موريشيوس وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ب(
طن من قدرات استنفاد  9.7البالغ  2009قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام استهالك عام 

واالستهالك تنفاد األوزون طن من قدرات اس 1.0والذي ال يتضمن المخزونات البالغة األوزون 
طن من قدرات استنفاذ األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض  10.6البالغ  2010المقدر لعام 

 المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛
اد المو إلزالةالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة موريشيوس واللجنة التنفيذية   )ج(

 بهذا التقرير؛، بصيغته الواردة في المرفق السابع والعشرين الهيدروآلوروفلوروآربونية
ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

تغيير في أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من 
المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

 تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لموريشيوس   )ه(

 18 846، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 157  050صلة، بمبلغ وخطة التنفيذ ذات ال
 .لحكومة ألمانيا اأمريكي ادوالر

 )63/45المقرر (

  )ألمانيا( )الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : ناميبيا
اإلزالة المعجلة إلى عام  تأجيلرح اقُتو .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/45قدم ممثل األمانة الوثيقة  -135

  .إمكانية االحترار العالميمنخفضة للسماح بارساخ تكنولوجيات  2025
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -136

مالحظة مع التقدير تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لناميبيا، بما في ذلك   )أ(
اإلزالة الكاملة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول  االعتزام الصارم للبلد بتنفيذ

  ؛2020آانون الثاني /يناير 1
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لناميبيا للفترة الموافقة، من حيث المبدأ، على   )ب(

 109 000لبالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة ا 900 000، بمبلغ 2025إلى  2011
بعدم أهلية التمويل إلزالة الكاملة للمواد دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا، على أساس الفهم 

  ؛2025الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد بعد عام 
طن من قدرات  6.1مالحظة أن حكومة ناميبيا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ج(

طن من  6.0البالغ  2009سوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام استنفاد األوزون، المح
طن من قدرات استنفاذ األوزون،  6.3البالغ  2010قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في 
  البلد؛

المواد  إلزالةالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة ناميبيا واللجنة التنفيذية   )د(
بهذه الوثيقة، على أساس بصيغته الواردة في المرفق الثامن والعشرين الهيدروآلوروفلوروآربونية، 

، في عام 2025الفهم أن البلد يمكن أن يقدم طلب الشريحة النهائية، المنتظر أن يحدث في عام 
  إذا تمت اإلزالة الكاملة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في هذا الوقت؛ 2020

ألف باالتفاق ليشمل أرقام - 2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، تحديث التذييل   )ه(
ات االستهالك األقصى المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالتغييرات الناتجة في مستوي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60 
 

40 

المؤهل، مع به، وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل االستهالك األقصى المسموح 
  ؛تقديم الشريحة التالية إجراء أي تعديالت مطلوبة عند

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لناميبيا وخطة الموافقة على الشريحة األولي ل  )و(
 36 333دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  300 000 ، بمبلغالصلةالتنفيذ ذات 

  .لحكومة ألمانيا اأمريكي ادوالر

 )63/46المقرر (

 )ألمانيا( )الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : الجديدةبابوا غينيا 
لوحظ أن اإلزالة المعجلة تم تمديدها إلى و. UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/47قدم ممثل األمانة الوثيقة  -137
ولوحظ أيضا أنه . االحترار العالمي ةإمكانيمنخفضة تكنولوجيات ال، مما يسمح بالتالي بإعداد مزيد من 2025عام 

السنوات بموجب جدول توزيع الشريحة، سيتم دفع أآثر من نصف األموال في الخمس سنوات األولى من خطة 
  .الخمس عشرة

  :نة التنفيذية ما يلياللج وقررت -138
الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبابوا غينيا   )أ(

دوالر  1 250 000 دوالر أمريكي تشمل 1 397  500بمبلغ  2025إلى  2011الجديدة للفترة 
تكاليف دعم الوآالة البالغة  ، زائد)دوالر أمريكي للتعزيز المؤسسي 450  000شاملة مبلغ (أمريكي 

على أساس الفهم بأنه لن يكون هناك استحقاق آخر للتمويل  ،دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا 500 147
 ؛2025إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد بعد عام 

طن من  3.4البالغ مالحظة أن حكومة بابوا غينيا الجديدة وافقت على أن يكون خط األساس المقدر و  )ب(
طن  3.2البالغ  2009قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام 

طن من قدرات استنفاذ  3.7البالغ  2010من قدرات استنفاد األوزون واالستهالك المقدر لعام 
مواد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك ال

 الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛
المواد  إلزالةالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة بابوا غينيا الجديدة واللجنة التنفيذية   )ج(

 بهذه الوثيقة؛، بصيغته الواردة في المرفق التاسع والعشرين الهيدروآلوروفلوروآربونية
ألف باالتفاق ليشمل أرقام -2خط األساس، تحديث التذييل  ، بعد معرفة بياناتمطالبة أمانة الصندوق  )د(

االستهالك األقصى المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالتغييرات الناتجة في مستويات االستهالك 
المؤهل، مع إجراء أي به، وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل األقصى المسموح 
  ؛ريحة التاليةتقديم الش تعديالت مطلوبة عند

الموافقة على الشريحة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لبابوا غينيا   )ه(
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  350 000، بمبلغ صلةالجديدة وخطة التنفيذ ذات ال

 .دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا 41  300

  )63/47المقرر (

  )ألمانيا( )الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : سيشيل
اإلزالة المعجلة إلى عام  تأجيلرح واقُت .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/51قدم ممثل األمانة الوثيقة  -139

للسماح بتوفير مرونة ودعم لتطوير استيراد وخدمة المعدات غير القائمة على المواد  2025
  .لوروفلوروآربونيةالهيدروآ
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  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -140
مالحظة مع التقدير تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لسيشيل، بما في ذلك   )أ(

االعتزام الصارم للبلد بتنفيذ اإلزالة الكاملة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول 
  ؛2020 آانون الثاني/يناير 1

للفترة  لسيشيلالموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )ب(
 76  000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  600 000، بمبلغ 2025إلى  2011

ل إزالة المواد دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا، على أساس الفهم أنه لن تكون هناك أهلية لتموي
  ؛2025الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد بعد العام 

طن من قدرات  1.4مالحظة أن حكومة سيشيل وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ج(
طن من  1.4 البالغ 2009استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام 

طن من قدرات استنفاد األوزون  1.3البالغ  2010وزون واالستهالك المقدر لعام قدرات استنفاد األ
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في 

  البلد؛
المواد  إلزالةالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سيشيل واللجنة التنفيذية   )د(

بهذه الوثيقة، على أساس الفهم بأن  المرفق الثالثين واردة فيبصيغته الوفلوروآربونية، الهيدروآلور
إذا  2020، في عام 2025البلد يمكن أن يقدم طلب الشريحة النهائية، المنتظر أن يحدث في عام 

  تمت اإلزالة الكاملة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في هذا الوقت؛
ألف من االتفاق إلدراج -2انة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل مطالبة أم  )ه(

أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 
المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

  تقديم الشريحة التالية؛ ء أي تعديالت مطلوبة عندإجرا
الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لسيشيل   )و(

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  200 000وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ 
  .الحكومة ألماني اأمريكي ادوالر 25 333

  )63/48المقرر (

  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تشتمل على قضايا سياسات عامة محددة
المرحلة األولى، (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 )فرنسا/اليونيب( )الشريحة األولى
إلى أن قضايا السياسة العامة  ا، مشيرUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/38يقة قدم ممثل األمانة الوث -141

والمتصلة  ،البداية إلجمالي التخفيض في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية نقاطالمعلقة المتصلة بحساب 
دارة هذه المواد الموافق عليها إلخطط الالتمويل اإلضافي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خارج بطلبات 

نظرة عامة على القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض (من جدول األعمال ) أ(8سويت أثناء المناقشة تحت البند 
  ).المشروعات

  :اللجنة التنفيذية قررت، 63/15و 63/14بالمقررين  وعمال  -142
مواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال  )أ(

، بمبلغ قدره 2020-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية للفترة 
دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  176 250دوالر أمريكي، ويشمل  237 300
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البـالغة دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآـالة  33 750دوالرا أمريكيا لليونيب، و 22 913
  فرنسا؛حكومة دوالرا أمريكيا ل 4 388

مالحظة أن حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وافقت على أن يكون خط األساس المقدر   )ب(
طن  1.2طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ  1.8والبالغ 

طن من قدرات استنفاد  2.33واالستهالك البالغ  2009لعام من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه 
طن من قدرات استنفاد األوزون من  3.2، إضافة إلى 2010األوزون المقدر لعام 
ب الموجود في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط، مما ينتج 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك  طن من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة 5.0عنه 
  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنة التنفيذية   )ج(
 ي والثالثينالمرفق الحاد لتخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في

  بهذا التقرير؛
ألف من االتفاق إلدراج أرقام الحد -2مطالبة األمانة، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى 
المؤهل، مع إجراء أي على مستوى التمويل استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك 

  تقديم الشريحة التالية؛ تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(

الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 
دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  113 625ا أمريكيا، ويشمل دوالر 396 128

  دوالرا أمريكيا لليونيب؛ 14 771
السمـاح لجمهوريـة الو الديمقراطيـة الشعبيــة بأن تقدم خطـة قطاع الرغاوى إلزالة   )و(

  .2015لط في عام سابقة الخالمستوردة ب الموجود في البوليوالت -141الهيدروآلوروفلوروآربون

  )63/49المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : منغوليا
  )اليابان/اليونيب(

إلى أن القضية المعلقة المتصلة  ا، مشيرUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43األمانة الوثيقة  ممثل قدم -143
المواد لتي لديها استهالك بسيط أو ال يوجد لديها أي استهالك من تحويل الشرآات المؤهلة ابتمويل 

نظرة عامة على القضايا (من جدول األعمال ) أ(8سويت أثناء المناقشة تحت البند  قدالهيدروآلوروفلوروآربونية 
  ).التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات

  :اللجنة التنفيذية قررتو -144
للفترة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا ، على الموافقة، من حيث المبدأ  )أ(

تكاليف دوالر أمريكي، زائد  236 000دوالرا أمريكيا، ويشمل  413 580، بمبلغ 2011-2020
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  130 000، ولليونيبدوالرا أمريكيا  30 680البالغة  دعم الوآالة

على  مة والتصنيع،ددوالر أمريكي لحكومة اليابان لتغطية قطاعي الخ 16 900 الوآالة البالغة
 :أساس الفهم أن

 35دوالر أمريكي لقطاع الخدمة للوصول إلى التخفيض البالغ نسبته  210 000هناك مبلغ   )1(
، بما يتسق مع 2020في المائة من استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

 ؛60/44المقرر 
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 0.54(طن متري  9.9دوالر أمريكي للمشروع االستثماري إلزالة  156 000هناك مبلغ   )2(
المستخدم في رغاوى  22- من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن من قدرات استنفاد األوزون
 البوليستيرين المسحوبة بالضغط؛

طن من قدرات  1.3والبالغ مالحظة أن حكومة منغوليا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر    )ب(
طن من قدرات استنفاد األوزون  1.2استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

 2010طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  1.5واالستهالك البالغ  2009المبلغ عنه لعام 
مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك ال

 البلد؛
الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد   )ج(

التقرير، وبما يتسق  اوالثالثين بهذالمرفق الثاني  الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
  أعاله؛) أ(ة الفرعية مع الفقر

ألف من االتفاق إلدراج أرقام الحد -2البة األمانة، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل مط  )د(
األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى 

اء أي المؤهل، مع إجراستهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
 تقديم الشريحة التالية؛ تعديالت مطلوبة عند

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
دوالرا أمريكيا،  220 350بمبلغ  ،ذات الصلة، وخطة التنفيذ الهيدروآلوروفلوروآربونية لمنغوليا

دوالرا أمريكيا لليونيب،  8 450الوآالة البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  65 000ويشمل 
دوالر أمريكي لحكومة  16 900دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  130 000و

 .أعاله) أ(ة الفرعية الفقراليابان لقطاعي التصنيع والخدمة بما يتسق مع 

  )63/50المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(وفلوروآربونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلور: سوازيلند
  ) اليوئنديبي/اليونيب(

إلى أن قضية انطباق عتبات جدوى  ا، مشيرUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/52قدم ممثل األمانة الوثيقة  -145
يا نظرة عامة على القضا(من جدول األعمال ) أ(8التكاليف للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض نوقشت تحت البند 

  ).التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات
توضيحات فيما  حاجة إلىوخالل المناقشة، أشير إلى أنه في حين تم تسوية قضية السياسة العامة، فإن هناك  -146

ب 141-يتعلق بمستويات إزالة االستهالك، وأن شرآة واحدة تستأثر بكل التمويل إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
  .ولذلك، أحيلت المسألة إلى فريق اتصال. وىفي قطاع الرغا

مدى انطباق عتبات فعالية تكاليف المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان باالتفاق على أن قضية وعمال  -147
ذات حجم االستهالك المنخفض تمت تغطيتها بالفعل بموجب المقررات السابقة الصادرة عن اللجنة التنفيذية 

 :اللجنة التنفيذية قررتوبناء على نتائج المناقشات في فريق االتصال، ، )68نظر الفقرة ا( واإلجراءات الحالية
الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(

دوالرا أمريكيا،  955 344، بمبلغ 2020-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لسوازيلند للفترة 
دوالر أمريكي  27 300ر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة دوال 210 000ويشمل 

دوالرا أمريكيا  50 096دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  667 948لليونيب، و
 :لليوئنديبي على أساس الفهم أن
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 35ه قطاع خدمة التبريد للوصول إلى تخفيض نسبتلدوالر أمريكي  210 000هناك مبلغ   )1(
 ؛60/44بما يتسق مع المقرر  2020في المائة في عام 

طن من قدرات استنفاد  7.66االستثماري إلزالة  للمشروعدوالرا أمريكيا  667 948هناك   )2(
 ب المستخدم في قطاع الرغاوى؛141-األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون

طن من قدرات  9.4س المقدر والبالغ مالحظة أن حكومة سوازيلند وافقت على أن يكون خط األسا  )ب(
طن من قدرات استنفاد األوزون  9.2استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

، 2010طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  9.6واالستهالك البالغ  2009المبلغ عنه لعام 
استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في 

 البلد؛
الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد   )ج(

 بهذا التقرير؛ الثالث والثالثينالهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق 
ألف من االتفاق إلدراج أرقام الحد -2ات خط األساس، بتعديل التذييل مطالبة األمانة، بعد معرفة بيان  )د(

األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى 
المؤهل، مع إجراء أي استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

 يم الشريحة التالية؛تقد تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(

دوالرا أمريكيا،  802 794الهيدروآلوروفلوروآربونية لسوازيلند وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 
أمريكيا لليونيب، دوالرا  9 750دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  75 000ويشمل 

 .دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 50 096دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآـالة البـالغة  667 948و

  )63/51المقرر (

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لغير البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض مقدمة للنظر فيها 
  بصورة فردية 

) المرحلة األولى، الشريحة األولى(إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  خطة: أفغانستان
  )ألمانيا/اليونيب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/22قدم ممثل األمانة الوثيقة  -148
، يجيةوُطلب أن تقدم األمانة في وثائقها في المستقبل توزيعا أآثر تفصيال للميزانية وأي خطة تخفيض تدر -149

  .قام المجمعة المقدمة في بعض الحاالتبدال من األر
المقترحة تشتمل على صرف أآثر من  الهيدروآلوروفلوروآربونيةوأشير إلى أن خطة إدارة إزالة المواد  -150
ولذلك، اقُترح جدول زمني أآثر توازنا، يتضمن ما . في المائة من المبلغ اإلجمالي في السنوات األربع األولى 70

الرئيسية المنفذة وأآدت الوآالة . ، طالما آان ذلك ال يعوق تنفيذ الخطة2015قبل عام في المائة  60ال يزيد عن 
  .أن ذلك لن يحدث

من استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في أفغانستان في  المائةفي  99ومع مالحظة أن أآثر من  -151
  :اللجنة التنفيذيةقررت قطاع خدمة التبريد، 

بدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث الم  )أ(
دوالرا أمريكيا،  767 384بمبلغ  2020-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية ألفغانستان للفترة 

دوالرا أمريكيا  51 847دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  398 825ويشمل 
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دوالرا أمريكيا  36 436تكاليف دعم الوآالة البالغة دوالرا أمريكيا، زائد  280 276لليونيب، و
  لحكومة ألمانيا؛ 

طن من  23.3مالحظة أن حكومة أفغانستان وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ب(
طن من قدرات استنفاد  22.2قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر  24.4واالستهالك البالغ  2009ه لعام األوزون المبلغ عن
، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 2010لعام 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛ 
الك المواد الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة أفغانستان واللجنة التنفيذية لتخفيض استه  )ج(

  بهذا التقرير؛  المرفق الرابع والثالثين الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

ا ينتج من تغيير في أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بم
المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

  تقديم الشريحة التالية؛ إجراء أي تعديالت مطلوبة عند
الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ألفغانستان   )ه(

دوالر أمريكي،  120 000دوالرا أمريكيا، ويشمل مبلغ  231 650نفيذ ذات الصلة بمبلغ وخطة الت
دوالر أمريكي، زائد  85 000دوالر أمريكي لليونيب، و 15 600زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  . دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا 11 050تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  )63/52المقرر (

) المرحلة األولى، الشريحة األولى(إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  خطة: شيلي
  )اليونيب/اليوئنديبي(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/25قدم ممثل األمانة الوثيقة  -152
من خالل تدابير تنظيمية وسياساتية يمثل  أساساوُسلم بأن اختيار حكومة شيلي تحقيق التزامات االمتثال  -153
  .د ممثل اليوئنديبي من جديد التزام حكومة شيلي بتحقيق ذلكوأآ. تحديا
في  10لشيلي تقترح إزالة أآثر من  الهيدروآلوروفلوروآربونيةوأشير إلى أن خطة إدارة إزالة المواد  -154

تحت البند ولذلك آانت مناقشات السياسات العامة بشأن هذا الموضوع ؛ 2015المائة من خط األساس بحلول عام 
 .مفيدة )نظرة عامة على القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات(دول األعمال من ج) أ(8

  :اللجنة التنفيذيةقررت ، وبعد تقديم تقرير فريق االتصال -155
من خالل تدابير سياساتية  2015و 2013التزام حكومة شيلي بتحقيق تدابير الرقابة لعامي  مالحظة  )أ(

  التبريد فقط؛وأنشطة موجهة نحو قطاع خدمة 
الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ب(

، ةأمريكي تدوالرا 1 936 306بمبلغ  2015-2011للفترة  لشيليالهيدروآلوروفلوروآربونية 
دوالرا أمريكيا  112 347دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  1 497 966ويشمل 

 تدوالرا 37 504دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  288 489، وئنديبيليول
  ؛ ليونيبل ةأمريكي

طن من قدرات  100.3وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  شيليمالحظة أن حكومة   )ج(
قدرات استنفاد طن من  75.2استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر  125.3واالستهالك البالغ  2009األوزون المبلغ عنه لعام 
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، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 2010لعام 
  الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛ 

ة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في نقطمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 22.00خصم   )د(
  ؛استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  شيليالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ه(
  بهذا التقرير؛  والثالثين الخامسالمرفق  الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في

التي يتعين إزالتها بموجب االتفاق  الهيدروآلوروفلوروآربونيةظة أن آمية استهالك المواد مالح  )و(
  وفقا لذلك؛  2015ينبغي أن تساعد البلد على تحقيق تدابير الرقابة لما بعد عام 

ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )ز(
م الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في أرقا

  مستويات أقصى استهالك مسموح به؛
وخطة  لشيليالموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )ح(

 465 566دوالرا أمريكيا، ويشمل مبلغ  673 618بمبلغ ، 2012-2011األولى للسنتين التنفيذ 
 153 217و لليوئنديبي، اأمريكي ادوالر 34 917، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر
  . ليونيبدوالرا أمريكيا ل 19 918، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر

  )63/53المقرر (

المرحلة األولى، (دارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة إ: جمهورية الكونغو الديمقراطية
  )اليوئنديبي/اليونيب( )الشريحة األولى

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/28األمانة الوثيقة  ممثلقدم  -156
  :التنفيذيةاللجنة  وقررت -157

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
 527 150، بمبلغ 2015-2011روفلوروآربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة الهيدروآلو

 30 550دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  235 000دوالرا أمريكيا، ويشمل 
 21 600دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  240 000دوالرا أمريكيا لليونيب، و

  ي لليوئنديبي؛دوالر أمريك
مالحظة أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ب(

طن من  55.8طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ  58.0
 60.3، وهو 2010قح لعام واالستهالك المقدر المن 2009قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام 

طن من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 
  الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛ 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التنفيذية لتخفيض   )ج(
بهذا المرفق السادس والثالثين  الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة فياستهالك المواد 

  التقرير؛ 
ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د(

غيير في أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من ت
المؤهل، مع مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 

  تقديم الشريحة التالية؛  إجراء أي تعديالت مطلوبة عند
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
كونغو الديمقراطية، وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ قدره الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية ال

دوالر أمريكي، زائد تكـاليف دعم الوآـالة البـالغة  95 000دوالرا أمريكيا، ويشمل  216 350
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  100 000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 12 350
  .دوالر أمريكي لليوئنديبي 9 000

  )63/54المقرر (

 )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : إندونيسيا
  )البنك الدولي/اليونيدو/أستراليا/اليوئنديبي(

األعضاء عما إذا آان يمكن  ذلك ، وسأل بعدUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/34األمانة الوثيقة  ممثلقدم  -158
في المائة،  60املة في قطاع أجهزة تكييف الهواء المنزلية، والتي تبلغ نسبة الملكية األجنبية فيها تحويل الشرآة الع

وأوضح ممثل اليوئنديبي أنه لم ُيطلب من الصندوق المتعدد . بدون الحاجة إلى تمويل من الصندوق المتعدد األطراف
الشرآة العاملة في قطاع أجهزة تكييف الهواء  في المائة من تكاليف تمويل تحويل 40األطراف لهذا النشاط إال 

 .المنزلية
في  10إلندونيسيا تقترح إزالة أآثر من  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإلى أن  أشيرآما  -159

 يزيد عن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستهالك البلد من  يوأن إجمال 2015المائة من خط األساس بحلول عام 
من جدول األعمال ) أ(8تحت البند ؛ ولذلك آانت مناقشات السياسات العامة بشأن هذا الموضوع امتري اطن 360

  .مفيدة )نظرة عامة على القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات(
تعديالت التي مطالبة حكومة إندونيسيا بمراعاة ال التنفيذيةاللجنة  قررتوبعد تقديم تقرير فريق االتصال،  -160

الخاصة بها إلى االجتماع الرابع  إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاقترحها فريق االتصال وإرسال خطة 
  .والستين للجنة التنفيذية

  )63/55المقرر (

المرحلة األولى، (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : )اإلسالمية –جمهورية (إيران 
  )اليونيدو/اليونيب/ألمانيا/اليوئنديبي( )شريحة األولىال

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/35األمانة الوثيقة  ممثلقدم  -161
لجمهورية إيران اإلسالمية،  إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةعرب عن قلق مفاده أن خطة وُأ -162

في المائة من خط أساسها بحلول  10عالمي، تعالج أآثر من المقرر أن تؤدي إلى إزالة مواد مرتفعة إمكانية االحترار ال
ويبدو أنها لن تحقق التجميد إال في القطاعات المشمولة بأنشطة المرحلة األولى، مما يسمح للقطاعات  2015عام 

من جدول ) أ(8تحت البند آانت مناقشات السياسات العامة بشأن هذا الموضوع  ،ولذلك. األخرى بزيادة االستهالك
 .مفيدة )نظرة عامة على القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات(األعمال 

دد أيضا على أن التمويل لإلزالة المعجلة في البلدان التي لديها حجم استهالك مرتفع ينبغي أال يكون له أثر وُش -163
المتعلقة بالتخفيض  هايق التزاماتضار على قدرة الصندوق على مساعدة البلدان التي لديها حجم استهالك منخفض لتحق

  .2015لعام 
  :التنفيذيةاللجنة  قررتاالتصال،  أحد أفرقةوبعد تقديم تقرير  -164

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
 11 298 306، بمبلغ 2015- 2011للفترة  إيران اإلسالميةالهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية 

 342 431، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 4 565 746، ويشمل ةأمريكي تدوالرا
 34 060دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  262 000و ؛ئنديبيدوالرا أمريكيا لليو
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 200 987ة البالغة ، زائد تكاليف دعم الوآالاأمريكي ادوالر 2 679 827و ؛لليونيب اأمريكي ادوالر
 327 440، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة اأمريكي ادوالر 2 885 815و ؛دولليوني اأمريكي ادوالر
  ؛لحكومة ألمانيا اأمريكي ادوالر

وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  إيران اإلسالميةمالحظة أن حكومة جمهورية   )ب(
طن  312.4وزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ طن من قدرات استنفاد األ 355.7

 399.0 البالغ 2010واالستهالك المقدر لعام  2009من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام 
طن من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 

  في البلد؛  الهيدروآلوروفلوروآربونية
نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في من  طن من قدرات استنفاد األوزون 107.10خصم   )ج(

  ؛استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
واللجنة التنفيذية لتخفيض  جمهورية إيران اإلسالميةالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د(

بهذا  المرفق السابع والثالثين وفلوروآربونية، بصيغته الواردة فياستهالك المواد الهيدروآلور
  التقرير؛ 

التي يتعين إزالتها بموجب االتفاق  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمالحظة أن آمية استهالك   )ه(
  ؛2015ينبغي أن تساعد البلد على في تحقيق تقدم للوفاء بتدابير الرقابة لما بعد عام 

ألف من االتفاق إلدراج -2مانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل مطالبة أ  )و(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 

  مستويات أقصى استهالك مسموح به؛
األولى من خطة إدارة إزالة  الشريحة، و2012-2011خطة التنفيذ األولى للسنتين الموافقة على   )ز(

دوالرا أمريكيا،  6 400 789بمبلغ ، يران اإلسالميةإلجمهورية المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 ادوالر 168 150دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  2 242 000ويشمل مبلغ 

دوالرا  34 060اليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي، زائد تك 262 000و ؛لليوئنديبي اأمريكي
دوالر  97 500دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  1 300 000و ؛ليونيبأمريكيا ل
دوالرا  234 079دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  2 063 000و ؛ليونيدوأمريكي ل
  .لحكومة ألمانياأمريكيا 

  )63/56المقرر (

المرحلة األولى، (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : )البوليفارية –جمهورية (زويال فن
 )اليونيب/اليونيدو) (الشريحة األولى

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/54قدم ممثل األمانة الوثيقة  -165
  :اللجنة التنفيذية وقررت -166

طة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى لخ  )أ(
دوالرا أمريكيا، ويشمل  2 044 068، بمبلغ 2015-2011لجمهورية فنزويال البوليفارية للفترة 

دوالرا أمريكيا لليونيدو،  131 888دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  1 758 500
 دوالرا أمريكيا لليونيب؛ 17 680دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف  136 000و

مالحظة أن حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ   )ب(
طن  216.2طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ  220.7

 225.2البالغ  2010واالستهالك المقدر لعام  2009لغ عنه لعام من قدرات استنفاد األوزون المب
طن من قدرات استنفاد األوزون من  1.91طن من قدرات استنفاد األوزون، إضافة إلى 
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ب الموجود في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط، مما ينتج 141-الهيدروآلوروفلوروآربون
ون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في طن من قدرات استنفاذ األوز 222.6عنه 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من نقطة  23.16خصم   )ج(

 نية؛البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربو
الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية واللجنة التنفيذية لتخفيض   )د(

بهذا  المرفق الثامن والثالثين استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
  التقرير؛ 

ألف من االتفاق إلدراج -2ل التذييل مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعدي  )ه(
أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 

 ؛المؤهلمستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل 
الذي سيشمل  ،2013حقق من استهالك عام لتامع ) 2015(مطالبة اليونيدو بتقديم الشريحة الرابعة   )و(

 هيئةمع جملة أمور أخرى المقارنات بين البيانات المأخوذة من وحدة األوزون الوطنية ومن 
 الجمارك، حسب الحاجة؛ هيئةالمدخالت األخرى من ، فضال عن الجمارك

واد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم  )ز(
الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية فنزويال البوليفارية وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ قدره 

دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  654 854دوالرا أمريكيا، ويشمل  761 198
ة البـالغة دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآال 50 646دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 49 114
  .دوالرا أمريكيا لليونيب 6 584

 )63/57المقرر (

  
البنك ( )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية : فييت نام
  )الدولي

 .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/55 تيناألمانة الوثيق ممثلقدم  -167
لفييت نام، المقرر أن تؤدي  إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإدارة عرب عن قلق مفاده أن خطة وُأ -168

 2015في المائة من خط أساسها بحلول عام  10إلى إزالة مواد مرتفعة إمكانية االحترار العالمي، تعالج أآثر من 
عات األخرى بزيادة ويبدو أنها لن تحقق التجميد إال في القطاعات المشمولة بأنشطة المرحلة األولى، مما يسمح للقطا

نظرة (من جدول األعمال ) أ(8تحت البند آانت مناقشات السياسات العامة بشأن هذا الموضوع  ،ولذلك. االستهالك
 .مفيدة )عامة على القضايا التي تم تبّينها أثناء استعراض المشروعات

ل المستورد سابق الخلط ب الموجود في البوليو141-وباإلضافة إلى ذلك، بما أن الهيدروآلوروفلوروآربون -169
-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونأال تكون ، فإن من الضروري تجنب عدم 61/47لم يحسب آاستهالك وفقا للمقرر 

  .ب141-ب إال الستبداله ببوليول سابق الخلط يحتوي على الهيدروآلوروفلوروآربون141
  :التنفيذيةاللجنة  قررتوبعد تقديم تقرير فريق االتصال،  -170

لموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا  )أ(
، ادوالرا أمريكي 9 763 820، بمبلغ 2015-2011للفترة  لفييت نامالهيدروآلوروفلوروآربونية 

  ؛للبنك الدوليدوالرا أمريكيا  732 287زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 
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طن من  221.2ت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ وافق فييت ناممالحظة أن حكومة   )ب(
طن من قدرات  207.5قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

طن من  234.9 البالغ 2010واالستهالك المقدر لعام  2009استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام 
 2009إلى  2007ل سابق الخلط في السنوات وك البوليزائد متوسط استهالقدرات استنفاد األوزون، 

طن من قدرات استنفاد  385.8طن من قدرات استنفاد األوزون، مما ينتج عنه  164.6البالغ 
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد  األوزون،

  الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛ 
واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  فييت ناماالتفاق بين حكومة الموافقة على مشروع   )ج(

  بهذا التقرير؛  المرفق السابع والثالثين الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في
التي يتعين إزالتها بموجب االتفاق  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمالحظة أن آمية استهالك   )د(

  ؛2015البلد على في تحقيق تقدم للوفاء بتدابير الرقابة لما بعد عام  ينبغي أن تساعد
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من نقطة  140.10خصم   )ه(

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
ألف من االتفاق إلدراج -2عد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل مطالبة أمانة الصندوق، ب  )و(

أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في 
  مستويات أقصى استهالك مسموح به؛

الة المواد من خطة إدارة إزمن المرحلة األولى األولى  الشريحة تنفيذالموافقة على   )ز(
دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوآالة  3 054 423بمبلغ ، لفييت نامالهيدروآلوروفلوروآربونية 

  .للبنك الدولي اأمريكي ادوالر 229 082البالغة 

  )63/58المقرر (

  أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين 
، اللتين لخصتا االستراتيجية Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26ممثل األمانة الوثيقتين  قدم -171

إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين، وعرض تعليقات األمانة وتوصياتها بشأن  إدارةالشاملة لخطة 
، عقدت الصين واألعضاء )ج(62/60وعمال بالمقرر . ثمانية مقترحات في قطاعات الرغاوى والتبريد والمذيبات

، ناقش 2011شباط /فبراير 24إلى  22باألمر من اللجنة التنفيذية مشاورات بين الدورات في بيجين من المهتمين 
خاللها ممثلو الحكومة وأعضاء اللجنة التنفيذية وأصحاب المصلحة في الصناعة وممثلو األمانة والوآاالت الثنائية 

ة التي لم يتم تسويتها على أساس الوثائق المقدمة إلى والمنفذة القضايا التقنية والقضايا المتعلقة بالتكاليف المعلق
وواصلت األمانة معالجة القضايا المعلقة، وُأدرجت نتائج هذه الجهود في آل . االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26/Add.1خطة قطاعية حسب االقتضاء، حسبما ينعكس ذلك في الوثيقة 
سويسرا، بوصفه منظم المشاورات المنعقدة بين  حكومة الذي قدمته األمانة، عرض ممثل وبعد العرض -172

أستراليا وبلجيكا وآندا وألمانيا  حكومات وحضر المشاورات ممثلو. الدورات، تحديثا موجزا بشأن المشاورات
ة البيئة بالصين، فضال عن وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية مع ممثلو وزارة حمايوالسويد واليابان وهولندا 

ورآزت المشاورات على التطورات منذ االجتماع الثاني والستين . من ممثلي أصحاب المصلحة من الصناعة عدد
واستفاد الحاضرون . للجنة التنفيذية والحاجة إلى إيجاد أفضل نهج من حيث جدوى التكاليف لخفض التمويل المطلوب

عروض من ممثلي الصناعة بشأن نطاق أنشطة اإلعداد والحاجة إلى تناول من تبادل المعلومات واستمعوا إلى 
والحاجة إلى معالجة القطاعات الفرعية في مرحلة مبكرة من خطة إدارة ألسباب تنظيمية القطاعات الفرعية بأآملها 

  .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من أجل الحد من االستهالك
رأي مفاده أن المشاورات حسنت فهم التحديات التي تواجهها الصين وأعرب عدد من األعضاء عن  -173

وقدمت حكومة الصين معلومات إضافية إلى األمانة من خالل . وساعدت في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالتمويل
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وأعرب أحد  .سبةالوآاالت المنفذة المعنية، مما سمح لألمانة بإجراء التحليل الالزم لتقدير التكاليف اإلضافية المنا
للصين آي تكون أآثر جدوى من  الهيدروآلوروفلوروآربونيةاألعضاء عن استعداد لتعديل خطة إدارة إزالة المواد 

  .حيث التكاليف
اللجنة التنفيذية فريق اتصال لمواصلة المناقشات التي بدأت في المشاورات المنعقدة  أنشأتوبعد المناقشة،  -174

  .جميع القضايا المعلقة والتوصل إلى اتفاق في هذا االجتماعبين الدورات، على أمل تسوية 
والوآاالت  ألعضاء فريق االتصال االصين عن شكره ةممثل توبعد تقديم تقرير فريق االتصال، أعرب -175

المواد لتوصل إلى اتفاق بشأن أنشطة إزالة الرامية إلى اعلى جهودهم  ةاألمانالمنفذة وأعضاء 
للصين تمثل  الهيدروآلوروفلوروآربونيةوسلمت بأن خطة إدارة إزالة المواد . في الصين الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضمان تحقيق منافع مناخية في نفس  ويرغبتحديا ألن البلد يسعى إلى إزالة العديد من المواد في وقت قصير 
اجات الخاصة للصين عند وأعربت عن شكرها ألعضاء اللجنة التنفيذية على مراعاة الوضع الخاص واالحتي. الوقت

الصين لن تستطيع الوفاء  أنإلى  ت، وأشارالهيدروآلوروفلوروآربونيةالمواد أنشطة إزالة في  ممواصلة نظره
وبالنظر  .بدون تمويل آاف الهيدروآلوروفلوروآربونيةبالتزاماتها المنصوص عليها في االتفاق المتعلق بإزالة المواد 

جتماع، هناك أسباب تعطي األمل في تسوية المسألة من خالل المزيد من المناقشة على إلى التقدم المحرز في هذا اال
وآرر أعضاء آخرون هذه األمنيات إليجاد حل، وأعربوا عن شكرهم . هامش االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية

  .على الجهود المبذولة والمرونة التي اتسمت بها مناقشات فريق االتصال
اللجنة التنفيذية مواصلة النظر في أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  قررتاقشة، وبعد المن -176

 .الصين في اجتماعها الرابع والستين

  )63/59المقرر (

  البرامج القطرية: من جــــدول األعمـــــال 9البند 

معلومات ذات صلة  التي اشتملت على ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/56ممثل األمانة الوثيقة  قدم -177
الكلوروفلوروآربونية بما في ذلك خطة إدارة إزالة المواد  ، الذي قدمه اليونيب،بالبرنامج القطري لتيمور ليشتي

الهيدروآلوروفلوروآربونية، وبرنامج التعزيز المؤسسي الذي تمت الموافقة على التمويل الخاص به في والمواد 
 .االجتماع الحادي والستين

  :نة التنفيذيةاللج قررتو -178
الموافقة على البرنامج القطري لتيمور ليشتي، مع مالحظة أن هذه الموافقة ال تعني الموافقة على   )أ(

وآانت الموافقة على البرنامج القطري لتيمور . المشروعات المحددة فيه أو على مستويات تمويلها
  ؛االمتثال المحتمللمعالجة عدم  ليشتي دون اإلخالل بتشغيل آلية بروتوآول مونتريال

مطالبة أمانة الصندوق أيضا بأن ُيطلب إلى حكومة تيمور ليشتي أن تقدم سنويا إلى اللجنة التنفيذية   )ب(
معلومات حول التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري، وفقا لمقرر اللجنة التنفيذية حول تنفيذ 

باستخدام الشكل ) 135، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40(البرامج القطرية 
آانون الثاني /وينبغي تقديم التقرير األولي الذي يغطي الفترة من أول يناير. المعتمداإللكتروني 

أيار /أول مايو موعد ال يتجاوزإلى أمانة الصندوق في  2011ديسمبر /آانون األول 31إلى  2011
2012.  

  )63/60المقرر (
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ر عن قاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة تقري: من جــــدول األعمـــــال 10البند 
  )59/7المقرر (إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

التي تشتمل على تقرير عن قاعدة بيانات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/57 ممثل األمانة الوثيقة قدم -179
 .د الهيدروآلوروفلوروآربونيةجداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة الموا

  :التنفيذيةاللجنة  قررتو -180
اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بقاعدة بيانات جداول االتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة   )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/57الوثيقة  ، بصيغته الواردةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 إضافي حسبما يرد عرضه في التقرير؛المطالبة بإجراء عمل   )ب(
مالحظة أن المسؤولية عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات سوف تعود مرة أخرى إلى   )ج(

 المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم؛
مطالبة الوآاالت بتحديث المدخالت في قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات بمجرد الموافقة   )د(

إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتعكس األنشطة الموافق عليها والُمخططة على خطة 
لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بالكامل وخطط التنفيذ السنوية ذات الصلة حتى 

 ومن ضمنها السنة التي يتم فيها تقديم الشريحة التالية؛
جنة التنفيذية في االجتماع األخير لكل سنة عما لرصد والتقييم بإبالغ المطالبة المسؤول الرئيسي لل  )ه(

) د(إذا آانت الوآاالت المعنية قد امتثلت للطلب المقدم من اللجنة التنفيذية تحت الفقرة الفرعية 
  .أعاله

 )63/61المقرر (

لمتعلق باألثر على المناخ تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف ا: من جــــدول األعمـــــال 11البند 
  )62/62و 59/45المقرران (

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/58ممثل األمانة الوثيقة  قدم -181
، عن قلقهم إزاء تعقيد مؤشر الصندوق المتعلق بوا، في االجتماع الثاني والستينوأشير إلى أن البعض قد أعر -182

هذا الرأي، فقد أوضح آخرون أن المغاالة في أعضاء أعربوا مجددا عن  عددا منورغم أن . باألثر على المناخ
  .التبسيط تنطوي على خطر تقويض ما للنموذج من نفع ودقة في تحليل المسائل المعقدة

وأبِرزت ضرورة أن توضح اللجنة التنفيذية الهدف والغرض من مؤشر األثر على المناخ على وجه التحديد  -183
وأضيف أن هذا من شأنه، فضال عن ذلك، أن يؤثر . ج في المستقبلمن أجل رسم المسار الذي يتخذه تطوير هذا النموذ

آما أشير إلى احتمال أن يعمل مؤشر األثر على المناخ بمثابة أداة لرصد . تأثيرا مباشرا على مستوى التعقيد المنشود
 .تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 واعتبره عدد من األعضاء بمثابة؛ 2007منذ عام ن الناحية التقنية وسلم عدد من األعضاء بتطور النموذج م -184
آخطوة تالية، عقد اجتماع غير رسمي لتمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من  ،واقترح. أآثر النماذج من نوعه تقدما

ت المنفذة يشترك فيه ممثلو األمانة والوآاال ذاته وإمكانية تكوين فريق خبراء معني به نموذجآل من ال مناقشة
آما أشير إلى أن اللجنة التنفيذية التمست في اجتماعها الثاني والستين آراء الوآاالت المنفذة، إال أن مشارآة . والخبراء

وُشجعت الوآاالت  .2010الوآاالت آانت ضئيلة في المناقشات التي دارت عن طريق شبكة اإلنترنت في نهاية عام 
 .قشات، بما فيها مناقشات الصندوق المتعدد األطراف القائمة على الويبالمنفذة، مرة أخرى، على إجراء منا

وطرحت للمناقشة أيضا إمكانية إعداد مؤشر ألثر المناخ خاص بقطاع الخدمة واستخدامه في تقييم تأثير  -185
دد، وفي هذا الص. خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على المناخ مع الترآيز على الخدمة فقط
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اقترح البعض أن تقوم األمانة أوال بإعداد منهجية، بالتشاور عن آثب مع أعضاء اللجنة التنفيذية، والوآاالت المنفذة، 
 .، رهنا بمقرر يصدر عن اللجنة التنفيذيةوالخبراء، إذا لزم األمر، قبل بدء العمل في إعداد مؤشر فعلي

 :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -186
المتعلق ا بالتقرير عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف علم اإلحاطة  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/58في الوثيقة  الواردعلى النحو  ،األثر على المناخب
  .مناقشة مؤشر األثر على المناخ في اجتماعها الرابع والستين مواصلة  )ب(

 )63/62المقرر (

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج: ألعمـــــالمن جــــدول ا :12البند 

الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، تقرير الفريق الفرعي الوارد  منظمستراليا، بوصفها حكومة أممثل  قدم -187
، مشيرا إلى أن الفريق الفرعي لم يتح له الوقت إال لتناول تقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/59في الوثيقة 

  .ة عن عملية تقديم العطاءات للمراجعة التقنية لقطاع إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصينالحال
  :اللجنة التنفيذية ما يلي وقررت -188

علما بتقرير الحالة المتعلق بعملية تقديم العطاءات إلجراء المراجعة التقنية لقطاع إنتاج  اإلحاطة  )أ(
  في الصين؛ المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

إجراء عمليات المراجعة التقنية في على أن تتقصى إمكانية قيام الجهة المتعاقدة باألمانة  مطالبة  )ب(
- الصين بتقديم تقرير مؤقت يشتمل على عمليات مراجعة لمصانع إنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون

الشاملة لجميع تقرير نهائي عن المراجعة وتوفير ، ب142-الهيدروآلوروفلوروآربونو ب141
مساس بتحديد أي من مصانع إنتاج هذه المصانع إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية دون 

  .المواد سيجري التعامل معه أوال ألغراض اإلزالة

  )63/63المقرر (

 مسائل أخرى :جــــدول األعمـــــالمن  13البند 

  فية السابقةمسألة الظروف االستثنائية في جمهورية مقدونيا اليوغسال
نظرة عامة ) (أ( 8مسألة الظروف االستثنائية في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة تحت البند  ُطرحت -189

أيضا إلى أن جمهورية  أشيرو). أعاله 60انظر الفقرة (، )استعراض المشروعات أثناءعلى القضايا التي تم تبّينها 
خطتها إلدارة إزالة وقدمت . ال لمواصلة دعم وحدة األوزون الوطنيةمقدونيا اليوغسالفية السابقة احتاجت إلى أمو

الدعم المؤسسي آان ورادا في خطتها إلدارة إزالة  وبما أنالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مبكرا في العملية، 
. وروفلوروآربونيةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ارتبط هذا التمويل بشريحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآل

لشريحة اجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، لم يكن من الممكن الموافقة على طلب تمويل وبموجب االتفاق مع 
اللجنة التنفيذية على إدراج جزء من الدعم المؤسسي في  موافقة اقُترحومع ذلك، . الثانية حتى االجتماع الثاني للسنة

 .وأعرب أعضاء عديدين آخرين عن دعمهم لهذا المنهج. تماعالشريحة الثانية في هذا االج
 :اللجنة التنفيذية قررتو -190

علما بأن حكومة جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة لم تقدم فقط أول خطة إدارة إزالة  اإلحاطة  )أ(
أيضا تمويال للدعم المؤسسي آجزء من  أدرجتالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية فحسب، بل 

 في ذلك الحين؛ مبتكرامفهوما  وهو ما آانإدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،  خطة
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إلى الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد  المؤديةعلما أيضا أنه، نتيجة للمناقشات المطولة  اإلحاطة  )ب(
تبقي تحت الدعم الهيدروآلوروفلوروآربونية، وبحلول وقت الموافقة، قد تم استنفاد التمويل الم

 ر مما آان متوقعا؛بأآبسرعة المؤسسي الموافق عليه في السابق 
، على أساس استثنائي، لغرض الدعم المؤسسي في خطة إدارة إزالة المواد مقدمتمويل  ريتوف  )ج(

أمريكي، دوالر  26 000مبلغ ب ،جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةلالهيدروآلوروفلوروآربونية 
خصم من تمويل الشريحة يعلى أن لليونيدو دوالرا أمريكيا  1 950دعم الوآالة البالغة  اليفزائد تك

  .الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 )63/64المقرر (

 تاريخ ومكان االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية
في ) إندونيسيا( االجتماع الخامس والستين في بالي عقد ه يمكنأنباللجنة التنفيذية أبلغت آبيرة الموظفين  -191
 .، خالل األسبوع السابق لالجتماع الثالث والعشرين لألطراف2011تشرين الثاني /نوفمبر 10إلى  6 من الفترة
إلى  6من  في الفترة) إندونيسيا(والستين في بالي  الخامساللجنة التنفيذية أن تعقد االجتماع  قررتو - 192

 .2011شرين الثاني ت/نوفمبر 10

 )63/65المقرر (

  اعتماد التقرير: جــــدول األعمـــــالمن  14البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  - 193
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/L.1.  

  اختتام االجتماع: جــــدول األعمـــــالمن  15البند 

من مساء يوم الجمعة  4:45الساعة  في معتادة، أعلن الرئيس عن اختتام االجتماعبعد تبادل المجامالت ال - 194
  .2011نيسان /أبريل 8
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