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 ار جدول األعمالإقر )أ (

جدول األعمال المؤقت لالجتماع السابع والستين للجنة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/1تتضمن الوثيقة 
  التنفيذية

 ال شيء. طرح للمعالجة:مسائل تُ 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
، وإذا تطلب األمر، بصيغته UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/1المؤقت الوارد في الوثيقة  جدول األعمال

  المعدلة شفويا في الجلسة العامة.

 تنظيم العمل )ب (

 سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة

 أنشطة األمانة .3
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االجتماع تقريرا عن األنشطة التي أجرتھا األمانة منذ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/2تعرض الوثيقة 
السادس والستين للجنة التنفيذية. وتتضمن الوثيقة معلومات عن أنشطة المتابعة التي نفذتھا األمانة بشأن نتائج 
االجتماع السادس والستين، وعن التحضيرات لالجتماع السابع والستين، وكذلك معلومات عن المھاّم التي 

  ل فترة التبليغ ھذه.قامت بھا كبير الموظفين وقام بھا موظفو األمانة خال

 ال شيء. للمعالجة: مطروحةمسائل 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بأنشطة  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/2األمانة. (الوثيقة 

 حالة المساھمات والمصروفات .4

عن حالة الصندوق حسبما سّجلھا اليونيب  معلومات 7/3UNEP/OzL.Pro/ExCom/6تعرض الوثيقة 
أمريكيا.  دوالرا  .38,271,333. وفي ذاك التاريخ كان رصيد الصندوق 2012يونيو/ حزيران  8حتى 

وھذا ھو الرصيد الصافي بعد األخذ باالعتبار جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى، وبما في 
  ادس والستين.ذلك، االجتماع الس

  للمعالجة: مطروحةمسائل 

 صرف أذونات الصرف األلمانية خالل فترة تجديد الموارد. 

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

 حيط علًما بما يلي:أن ت )أ (

تقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3ما وردت في الوثيقة الصرف، ك

 
قائمة باألطراف (كما ھي موضحة في المرفق األول بھذا التقرير) المؤھلة الستخدام آلية  )2(

 ؛2014-2012سعر الصرف الثابت في سداد مساھماتھا في الصندوق خالل فترة التجديد 
  

الزمني المقترح للقبض المعجل التعليقات التي يتم تلقيھا من حكومة ألمانيا حول الجدول  )3(
ألنه لن يكون من الممكن تعجيل قبض األذونات خالل فترة التجديد الحالية وأن الحصول 

 على موافقة البرلمان يكون ضروريًا بالنسبة لفترة القبض التالية؛
  

 2014-2012أن جدول القبض ألذونات الصرف األلمانية بالنسبة لفترة الثالث سنوات  )4(
بعد فترة التجديد ھذه وأن بعض األذونات تستحق الصرف خالل الفترة من  يذھب إلى ما

 ؛2017إلى  2015
 

أن تطلب إلى حكومة ألمانيا المتابعة مع السلطات ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة صرف أذونات  )ب (
في الصرف األلمانية خالل فترة التجديد، وإبالغ اللجنة وفقًا لذلك قبل آخر اجتماع لفترة التجديد 

 ؛ 2014
 

عليھا تعھدات معلقة على تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف،   التيأن تحّث كل األطراف  )ج (
 كاملة وفي أسرع وقت ممكن.
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 حالة الموارد والتخطيط .5

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد )أ (

الوكاالت موجزا للتسويات المالية التي أفادت عنھا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4تعرض الوثيقة 
الثنائية والمنفذة، ووافقت عليھا أمانة الصندوق. وتتضمن الوثيقة بيانات إحصائية من مشروعات ذات 

شھرا المسموح بھا بعد إكمال المشروع، وھي تبين مستوى الموارد  12أرصدة احتفظ بھا ألكثر من فترة الـ 
  .المتاحة لالجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية

  للمعالجة: حةمطرومسائل 

  2007و 2006األرصدة المتبقية من مشروعات منجزة، خالل. 

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

أن تحيط علما بالتقرير المتعلق باألرصدة والموارد المتاحة الوارد في الوثيقة  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4؛ 

وى المبالغ التي أعادتھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع والستين أن تحيط علما بأن صافي مست )ب (
دوالرات  1 190 304دوالرا أمريكيا مقابل مشاريع، وھو يشمل إعادة مبلغ  1 958 285يبلغ 

دوالرا أمريكيا من  295 883دوالرا أمريكيا من اليونيب، و 296 503أمريكية من اليوئنديبي، و
 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 175 595اليونيدو، و

االت المنفذة إلى االجتماع ــا الوكــم التي أعادتھـوى تكاليف الدعــأن تحيط علما بأن صافي مست )ج (
 72 986دوالرا أمريكيا مقابل مشاريع، وھو يشمل إعادة مبلغ  139 727ن يبلغ ــع والستيــالساب

دوالرا أمريكيا  22 274أمريكيا من اليونيب، ودوالرا  25 094دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي، و
 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 19 373من اليونيدو، و

دوالرا أمريكيا،  1 073 513أن تحيط علما بأن الوكاالت المنفذة يوجد لديھا أرصدة مجموعھا  )د (
ن، وھي تشمل بخالف تكاليف الدعم، وذلك من المشاريــع المستكملة قبل مدة تزيد على السنتيـــ

دوالرا  591 153دوالرا أمريكيا لليونيب، و 199 653دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، و 282 707
 أمريكيا لليونيدو؛

المشاريع ذات األرصدة  نأن تحيط علما بالردود المتلقاة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو بشأ )ه (
، وأن 2007و 2006و 2005األعوام الملتزم بھا مستحقة السداد منذ مدة طويلة المستكملة في 

إعادة األرصدة  2007و 2006تطلب إلى الوكاالت المنفذة التي لديھا مشاريع مستكملة في العامين 
 في أسرع وقت ممكن؛

دوالرا  78 440أن تحيط علما بأن حكومة فرنسا ما زال لديھا أرصدة غير ملتزم بھا مجموعھا  )و (
 ى مشروع أكمل قبل مدة تتجاوز العامين؛أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم، تعزى إل

أن تحيط علما بأن المستوى الصافي الذي تعيده حكومة السويد إلى االجتماع السابع والستين يبلغ  )ز (
ة السويد مسألة إعادة مدوالرا أمريكيا، وأن تطلب إلى أمين الخزانة أن يتابع مع حكو 114 046

 ھذه المبلغ نقدا إلى الصندوق.
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 والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 2014-2012ترة خطط أعمال الف )ب (

لألعمال على ضوء الموافقات في االجتماع  التخطيط UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5 تتناول الوثيقة
-2012السادس والستين، والتقديمات إلى االجتماع السابع والستين، والمخصصات لخطط األعمال في فترة 

- 2012رات المتخذة في االجتماع السادس والستين بالنسبة لخطط أعمال . وھي تتناول، أوال، المقر2014
، وتعرض قيمة األنشطة التي لم تقدم إلى االجتماع السادس والستين أو السابع والستين، ولكتھا ُضمنت 2014

، وتحّدد المشروعات المطلوبة لالمتثال. وھي تجري كذلك تقييما لاللتزامات اآلجلة 2012في خطط أعمال 
لتي تمت الموافقة عليھا لتاريخه، وتلك التي قدمت للحصول على الموافقة إلى االجتماع السابع والستين، في ا

ضميمة، وھي تختتم بالمالحظات والتوصيات. وتتضمن ھذه الوثيقة معلومات عن التأخيرات في التقديم، 
وتورد مالحظات توصيات لتنظر وبخاصة تقديم الشرائح التي كانت مستحقة في االجتماع السابع والستين، 

  فيھا اللجنة التنفيذية.

  للمعالجة: مطروحةمسائل 

  الموافقات خالل االجتماع السادس والستين تتجاوز المخصصات المدرجة لھا في خطة األعمال
 ؛2014و 2013مليون دوالر أمريكي في  8.1و 2012دوالر أمريكي في  مليون 6.5بمقدار 

 مليون  50ع السابع والستين تتجاوز مخصصھا في خطة األعمال بمبلغ الطلبات المقدمة لالجتما
مليون دوالر أمريكي منھا إلى الطلب الخاص بقطاع  48.09يعزى  2012في  دوالر أمريكي 
 ؛اإلنتاج في الصين

  المعدلة تقع في حدود نسبة العشرين في المائة الخاصة بھا  2014-2012خطة أعمال ألمانيا للفترة
 ؛2014-2012مات الثنائية لفترة الثالث سنوات من المساھ

  لم تقدم إحدى عشرة شريحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان إلى
 مليون دوالر أمريكي. 14.8 السابع والستين تمثل قيمة مؤجلة تبلغاالجتماع 

  
  لتنفيذية في أن تنظر فيمايلي:قد ترغب اللجنة ا اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية؛

  :مالحظة )أ (

والتأخيرات في تقديم الشرائح على  2014-2012للفترة التقرير عن حالة خطط األعمال  )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5 الوثيقة في النحو الوارد

متعددة السنوات المقدمة الاالتفاقات  في إطارالمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح  )2(
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ة إلى األمان

في  على النحو الوارد (اليونيب) ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وألمانيا
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5الوثيقة 

ت الواجبة للتقديم قد متعددة السنواشريحة لالتفاقات ال 18من مجموع شرائح  سبعةأن  )3(
  ابع والستين؛سقدمت في الوقت المناسب إلى االجتماع ال

ھي في حدود  2014-2012أن القيمة اإلجمالية لخطة أعمال ألمانيا لفترة السنوات الثالث  )4(
  مخصصات ألمانيا لألنشطة الثنائية؛

اإلمكان لتمكينھا قدر  2014-2012اإلبقاء ضمن مخصصات خطة األعمال لفترة السنوات الثالث   (ب)
من تقديم تمويل لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى البلدان المؤھلة المتبقية 

  التي لم تتلق تمويل خالل فترة السنوات الثالث الحالية؛ و
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في البرازيل، وشيلي، وجمھورية إيران  ات ذات الصلةحكومالإلى  خطابرسل بإاألمانة  مطالبة  (ج)
المواد تقديم الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة لحثھا على سالمية، والمكسيك وسانت لوسيا اإل
  .والستين ثامنكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الھيدروال

 
 )5/62(المقرر  2015- 2013تحديث خطة اإلزالة النموذجية المستمرة للفترة   (د)

ثا لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة الثالث تحدي UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7تتضمن الوثيقة 
(د) حيث طلبت اللجنة من األمانة تقديم نموذج مستكمل 5/62تمشيا مع المقرر  2015-2013سنوات 

لتوفير اإلرشاد، حسب مقتضى الحال، بشأن إعداد خطة األعمال للصندوق  2012الجتماعھا الثاني في عام 
  .2015-2013المتعدد األطراف للفترة 

  للمعالجة: مطروحةسائل م

  ما إذا كانت تطلب من األمانة إجراء تقييم لمتطلبات االمتثال للھيدروكلوروفلوروكربون لبلدان
بموجب الوثيقة المتعلقة بتقارير الحالة واالمتثال التي ستستخدم كدليل إلعداد خطة أعمال  5المادة 

ھية المعنية بقطاع إنتاج الصندوق المتعدد األطراف بمجرد البت في المبادئ التوجي
 الھيدروكلوروفلوروكربون والمرحلة الثانية من قطاع االستھالك.

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

 2015-2013أن تحاط علما بالوثيقة المتعلقة بخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات  )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17دة في الوثيقة الوار

التي ليس لديھا بعد خطط إدارة  5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع بلدان المادة  )ب (
إزالة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا الستكمال إعداد خططھا الخاصة بإدارة إزالة 

 قديمھا للنظر من جانب اللجنة التنفيذية؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وت

في  5أن تطلب من األمانة تقييم اشتراطات االمتثال للھيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة لبلدان المادة  )ج (
إطار الوثيقة المتعلقة بتقارير الحالة واالمتثال التي ستستخدم كدليل إلعداد خطة أعمال الصندوق 

مبادئ التوجيھية المتعلقة بقطاع إنتاج المتعدد األطراف، بمجرد البت في ال
 الھيدروكلوروفلوروكربون والمرحلة الثانية لقطاع االستھالك.

  
 تنفيذ البرامج .6

 الرصد والتقييم  (أ)

اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية) (المقرر  )1(
66/12.( 

تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة  تاختصاصا UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8تعرض الوثيقة 
وتمشيا مع القضايا اإلضافية  66/12السنوات (المرحلة الثانية). وقد أعدت النسخة المنقحة إعماال للمقرر 

التي طلبت معالجتھا من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت الثنائية والمنفذة خالل االجتماع السادس 
  والستين للجنة.
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 ال شيء. :وحة للمعالجةمسائل مطر

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

ً باختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية)  )أ ( أن تحيط علما
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8المعروضة في الوثيقة 

أن يرّكز التقييم على بلدان غير قليلة االستھالك فقط أم في آن أن تأخذ باالعتبار ما إذا كان يتوجب  )ب (
 معاً على البلدان القليلة االستھالك وعلى البلدان غير القليلة االستھالك.

 2011ديسمبر/ كانون األول  31التقارير المرحلية حتى   (ب)

 التقرير المرحلي المجمع  )1(

مات المرحلية والمالية بشأن تنفيذ المشروعات المعلو UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10توجز الوثيقة 
. ويتألف التقرير من ثالثة أجزاء 2011ديسمبر/ كانون األول  31واألنشطة التي يدعمھا الصندوق حتى 

وثالثة مرفقات. الجزء األول عبارة عن موجز للتقدم في التنفيذ على المستوى القطري، والجزء الثاني موجز 
ويتضمن الجزء الثالث تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق.ويتضمن المرفق  2010لألنشطة حتى نھاية 

األول بيانات تنفيذ المشروعات بحسب كل بلد والمرفق الثاني عبارة عن تحليل للبيانات المأخوذة من التقارير 
  المرحلية.

 :مسائل مطروحة للمعالجة

 عمود المالحظات في التقارير  إجراء تبسيط للتقارير المرحلية والمالية السنوية ومعلومات عن
 المرحلية؛

 التأخيرات في التنفيذ والمشروعات االستثمارية الجارية إلزالة الكلوروفلوروكربون؛ 
 ؛تقارير إكمال المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات 
  ستستخدم في تنفيذ خطط إدارة المحاسبة عن األموال المأخوذة من أنشطة الكلوروفلوروكربون التي

 ؛زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإ
  أنشطة الھيدروكلوروفلوروكربون، وإعداد مشروعات إزالة ھذه المادة والشروع في تنفيذ خطط

 ؛إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  مشروعات التعزيز المؤسسي، والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، وتبريد المباني، وأجھزة

 نشاق المزودة بمقياس للجرعات؛االست
  2011في المائة من الموافقات على المشروعات في  10.48التكاليف اإلدارية الممثلة لنسبة. 
  

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

 أن تحاط علما بمايلي: )أ (

ارد في الوثيقة التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف الو )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10؛ 

(د) خالل الوقت 66/16مع التقدير بالجھود التي بذلتھا الوكاالت المنفذة لمعالجة المقرر  )2(
المحدد الذي أتيح لھا إالّ أنھا تشجع الوكاالت على أن تنفذ بالكامل جميع العناصر الواردة 

ت في المشروعات المرحلية والمالية في المبادئ التوجيھية التشغيلية لعمودي المالحظا
 السنوية التي تقدم بعد االجتماع السابع والستين؛
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تحث البلدان على اإلسراع باستكمال المشروعات الفردية التالية إلزالة الكلوروفلوروكربون التي  )ب (
: مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في 2012تحمل مواعيد لالكتمال بعد عام 

رجنتين والصين والھند وباكستان، ومشروع واحد لتبريد المباني في كوت ديفوار، ومشروع األ
 واحد للمذيبات في األرجنتين ومشروع لقطاع االيروسول الصيدالني في الصين؛

تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم تقارير إكمال المشروعات بالنسبة لالتفاقات المتعددة السنوات  )ج (
د اليتجاوز االجتماع السبعين، وتقديم المشروعات المستكملة للمرحلة األولى من القائمة في موع

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موعد اليتجاوز تقديم الشريحة الثانية 
 للمرحلة الثانية من ھذه الخطط؛

ية األموال المستخدمة في تطلب من الوكاالت المنفذة أن تحدد في تقارير المشروعات المستكملة كم )د (
األنشطة المتعلقة بالھيدروكلوروفلوروكربون المأخوذة من أرصدة األنشطة المتعلقة 

  بالكلوروفلوروكربون.

 الوكاالت الثنائية  )2(

ديسمبر/  31المرحلي عن األنشطة حتى  التقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11تتضمن الوثيقة 
التعاون الثنائي مع استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، واليابان، التي نفذت بموجب  2011كانون األول 

  والبرتغال، وأسبانيا، والسويد. ولم تصل تقارير مرحلية من الجمھورية التشيكية وإسرائيل وسويسرا.

 :مسائل مطروحة للمعالجة

 التقارير المرحلية التي لم تقدمھا الجمھورية التشيكية وإسرائيل وسويسرا؛ 

 المشترك لمشروع تبريد المباني باستخدام لحاجة إلى قرار لآللية المالية وقضايا التمويل ا
 الكلوروفلوروكربون في أفريقيا بالنسبة لبعض البلدان؛

  انخفاض الصرف بالنسبة لبعض خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع
 إزالة الكلوروفلوروكربون؛

 خيص لبلد كان قد قدم خطته الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إقامة نظام للترا
 إلى االجتماع الخامس والستين؛

  اإلعداد لمشروع تدليلي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وإكمال مشروع تدليلي عن
 الھيدروكلوروفلوروكربون.

  
  غب اللجنة التنفيذية فيمايلي:قد تر اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

أن تحيط علما بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات إسبانيا واستراليا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال  )أ (
والسويد وفرنسا وكندا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11؛ 

 أن تطلب: )ب (

 وسويسرا أن تقدم تقاريرھا المرحلية؛ إلى حكومات إسرائيل والجمھورية التشيكية .1

إلى حكومات إسبانيا وإسرائيل وإيطاليا والجمھورية التشيكية وفرنسا واليابان أن تقدم تقاريرا  2.
من الوثيقة  2عن المشاريع التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ المذكورة في الجدول 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11؛ 

 إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد ما يلي:تقديم تقارير حالة  3.

إيجاد حل لقضايا اآللية المالية والتمويل المشترك بالنسبة للسنغال والسودان ونيجيريا  - أ
بحلول االجتماع الثامن والستين بوصف ذلك خطوة إنجاز ھامة تجنبا للنظر في احتمال 

ل مبردات المباني القائمة على المواد إلغاء "المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحوي
)، الذي تنفذه AFR/REF/48/DEM/36الكلوروفلوروكربونية في البلدان األفريقية" (

 فرنسا؛

اإلجراء التالي المقترح لإلنجاز تجنبا للنظر في احتمال إلغاء مشروع "شبكات اإلنفاذ  - ب
فدة لألوزون في منظمات الجمركي األفريقية لمنع االتجار غير المشروع في المواد المستن

 )، الذي تنفذه فرنسا؛AFR/SEV/53/TAS/39التجارة دون اإلقليمية األفريقية" (

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  - ج
التي تعاني من انخفاض معدالت المبالغ المنصرفة في أفغانستان 

)AFG/PHA/63/INV/13اإلسالمية)  –يران (جمھورية )، وإ
)IRA/PHA/63/INV/201) وبابوا غينيا الجديدة ،(PNG/PHA/63/INV/11 ،(

 وتقوم ألمانيا بتنفيذھا؛

اإلجراءات التي اتخذتھا بوتسوانا إلنشاء نظام لمنح التراخيص الستيراد وتصدير المواد  - د
 المستنفدة لألوزون، وتنفذه ألمانيا؛

مشروع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الذي يعاني من  التقدم المحرز في تنفيذ  ھـ
  )، وتنفذه إيطاليا؛ SEN/PHA/57/INV/28انخفاض المبالغ المنصرفة في السنغال (

إكمال المشروع التدليلي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كولومبيا   -و
)COL/FOA/60/DEM/75 بحلول االجتماع ) الذي تنفذه اليابان، في حال عدم اكتماله

  الثامن والستين؛

إيجاد حل لقضايا اآللية التمويلية والتمويل المشترك في السنغال والسودان ونيجيريا بحلول   -ز
االجتماع الثامن والستين بوصف ذلك خطوة إنجاز رئيسية لتجنب النظر في احتمال إلغاء 

لمباني القائمة على المواد "المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل معدات تبريد ا
)، الذي تنفذه AFR/REF/48/DEM/35الكلوروفلوروكربونية في البلدان األفريقية" (

  اليابان؛

إعداد مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في منطقة آسيا والمحيط  - ح
تمويل )، الذي تنفذه اليابان، في حال عدم تقديم طلب الASP/DES/54/PRP/53الھادئ (

 إلى االجتماع الثامن والستين.

 اليوئنديبي  )3(
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 31التقرير المرحلي ليوئنديبي عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12تحتوي الوثيقة 
  وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن التقرير. 2011ديسمبر، كانون األول 

 :مسائل مطروحة للمعالجة

  يكي في اتفاقات متعددة السنوات ينفذھا اليوئنديبي وتبقى رصيد مليون دوالر أمر 213.9ووفق على
 ؛2011ديسمبر/ كانون األول  31حتى  مليون دوالر أمريكي 55.7 قدره

 نھا سوى اقل من االتفاقات المتعددة السنوات التي ووفق عليھا ألكثر من عام والتي لم يصرف بشأ
 األموال الموافق عليھا؛في المائة من  10

 ت المصنفة على أنھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي تخضع إلجراءات إلغاء المشروعا
 المشروعات؛

 انخفاض معدالت الصرف من األموال الموافق عليھا و/أو انخفاض تنفيذ األنشطة؛ 

  خطة إدارة إزالة المواد التوقيع على وثائق المشروعات الخاصة بأنشطة
 ؛اد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون الھيدروكلوروفلوروكربونية ونشاط اإلعد

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

  أن تحاط علما بمايلي: )أ (

التقرير المرحل المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12؛ 

ات ألنشطة. الكلوروفلوروكربون على النحو أنه قد بقيت أرصدة كبيرة للعديد من المشروع )2(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12من الوثيقة  1المبين في الجدول 

دوالرا أمريكيا ألنشطة الخطط األربعة  577,931أن رصيد األموال التجميعي يقدر بمبلغ  )3(
) وبروناي دار السالم BAR/REF/43/TAS/12إلدارة غازات التبريد في باربادوس (

)BRU/REF/44/TAS/10) وجزر مالديف (MDV/REF/38/TAS/05 وسرى ،(
 ؛2011)، الموافق عليھا حتى نھاية SRL/REF/32/TAS/15النكا (

أن اليوئنديبي سوف يبلغ االجتماع الثامن والستين عن عدد يصل إلى أربعة مشروعات  )4(
 تعاني من تأخيرات في التنفيذ بما في ذلك ثالثة مشروعات قد صنفت بھذا الشكل في

 ؛2010

 أن تطلب: )ب (

 تقدم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد: )1(

االنتھاء من وضع خطة التنفيذ "لبرنامج التوعية والحوافز" في جزر مالديف   أ.
)MDV/REF/38/TAS/05؛( 

 :المشروعات التي لديھا قضايا تتعلق بمايلي  ب.

اإلزالة النھائية عملية شراء المعدات أو تسليمھا بشأن خطة إدارة  .1
)، خطة DMI/PHA/61/INV/17كلوروفلوروكربون في دومينيكا (لل
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ألف المجموعة األولى في إدارة اإلزالة النھائية للمواد الواردة في الملحق 
، خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد )GUA/PHA/56/INV/35غواتيماال (

 الواردة في الملحق ألف المجموعة األولى في باراغوي
)PAR/PHA/60/INV/26 خطة إدارة اإلزالة النھائية في سانت كيتس ،(

)، وخطة إدارة اإلزالة النھائية في STK/PHA/56/INV/13ونيفيس (
 )؛URT/PHA/58/INV/28جمھورية تنزانيا (

األوضاع السياسية في حالة خطة إدارة اإلزالة النھائية في البحرين  .2
)BAH/PHA/59/INV/22(؛ 

اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد  11فيذ في التقدم في التن .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق علياه منذ أكثر من عام والتي لم تسجل 
بشأنھا أية عمليات صرف: بيليز وبھوتان وكمبوديا، وشيلي، وجورجيا 
وغويانا وجمھورية إيران اإلسالمية وجزر المالديف وباراغواي وسرى 

 يمور ليست؛النكا وت

التأخيرات في التوقيع على وثائق المشروعات، خطاب االتفاق بشأن خطط  .4
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بھوتان وشيلي وجورجيا 

 ؛وغويانا

 مشروعات تعزى إلى بطء تنفيذ األنشطة:  ج.

) GEO/SEV/63/INS/31مشروعات التعزيز المؤسسي في جورجيا ( .1
 )؛TRI/SEV/59/INS/24وباغو (وترينداد وت

أنشطة إعداد مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل  .2
)BRA/DES/57/PRP/288( لرصد التقدم؛ 

أنشطة إعداد مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الھند  .3
)IND/DES/61/PRP/437 إذا لم تكن قد قدمت لالجتماع الثامن (

 والستين؛

مشروع إدارة مصارف المواد المستنفدة لألوزون وإعداد أنشطة التدليل على  .4
لرصد توقيع وثيقة  )GEO/DES/64/PRP/32التدمير في جورجيا (

المشروع بواسطة االجتماع الثامن والستين كمعلم بارز على اإلنجاز لتجنب 
 النظر في احتماالت اإللغاء؛

 األموال الموافق عليھا: مشروعات تعزى إلى انخفاض معدل الصرف من . د

 )؛BAR/REF/43/TAS/12خطة إدارة غازات التبريد في باربادوس ( .1

عنصر خطة إدارة غازات التبريد للحصول على المساعدة التقنية لقطاعي  .2
خدمة التبريد وتكييف الھواء المتنقل في بروناي دار السالم 

)BRU/REF/44/TAS/10؛( 

لوطنية" في الجمھورية الدومينيكية "تحديث خطة إدارة مصارف الھالونات ا .3
)DOM/HAL/51/TAS/39؛( 
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إزالة استھالك الھالونات: مشروع "برنامج المساعدة التقنية لمعدات إعادة  .4
 ؛)CHI/HAL/51/TAS/164تدوير الھالونات واسترجاعھا" في شيلي (

المشروع التدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لتبريد المباني بالطرد  .5
كزي الذي يركز على تطبيق التكنولوجيات الخالية من المر

الكلوروفلوروكربون والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة لإلحالل مكان أجھزة 
تبريد المباني المعتمدة على الكلوروفلوروكربون" في البرازيل 

)BRA/REF/47/DEM/275(؛ 

مباني بالطرد المشروع التدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لتبريد ال .6
المركزي الذي يركز على تطبيق التكنولوجيات الخالية من 
الكلوروفلوروكربون والتي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة لإلحالل مكان أجھزة 
تبريد المباني المعتمدة على الكلوروفلوروكربون: في كولومبيا 

)COL/REF/47/DEM/65(؛ 

المواد المستنفدة لألوزون المشروع التدليلي الرائد بشأن إدارة نفايات  .7
 \؛)CUB/DES/62/DEM/46والتخلص منھا في كوبا (

مشروع تحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في باكستان  .8
)PAK/ARS/56/INV/71(؛ 

 
 اليونيب  )4(

 31التقرير المرحلي لليونيب عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/13تتضمن الوثيقة 
  وتعليقات وتوصية أمانة الصندوق على التقرير. 2011ون األول ديسمبر/ كان

 :مسائل مطروحة للمعالجة

  لالتفاقات المتعددة السنوات التي ينفذھا اليونيب تبقى مليون دوالر أمريكي  21.02ووفق على مبلغ
 ؛2011ديسمبر/ كانون األول  31في  مليون دوالر أمريكي 9.83منھا رصيد قدره 

 في  10ات متعددة السنوات قبل االجتماع الرابع والستين صرف منھا مايقل عن ووفق على اتفاق
 المائة من األموال الموافق عليھا؛

  المشروعات المصنفة على أنھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ وتخضع إلجراءات إلغاء
 المشروعات؛

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليھا و/أو انخفاض تنفيذ األنشطة؛ 

 االتفاقات المتعددة السنوات التي لم توقع؛ 

 االتفاقات التي لم توقع بشأن التعزيز المؤسسي؛ 

  المواد استخدام أرصدة أموال خطة إدارة اإلزالة النھائية في أنشطة إزالة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 التأخير في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 لتحقق من خطط إدارة اإلزالة النھائية التي لم تستكملتقارير ا. 
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  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

 مالحظة: )أ (

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/13التقرير المرحلي من اليونيب الوارد في الوثيقة  (1)

د من المشاريع  (2) رة للعدي ا أنه تبقى ھناك أرصدة كبي ون كم بالنسبة ألنشطة الكلوروفلوروكرب
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/13من الوثيقة  1يُشار إليھا في الجدول 

ك  (3) ي ذل ا ف ذ، بم ي التنفي أخيرات ف ا ذات ت نفة باعتبارھ اريع مص ة مش ه أربع ب لدي أن اليوني
ًرا ديم تقري ه يجب تق ذه  مشروع واحد كان مصنَّف في ھذه الفئة في العام الماضي، وأن عن ھ

 المشاريع إلى االجتماع الثامن والستين،

ام  (4) ال لع امج المساعدة في االمتث ة برن ادة  2011التقرير المتعلق بالنفقات بالنسبة لميزاني وإع
 (د)، 36/ 35المبالغ وفقًا للمقرر 

 أن تحث:  (ب)

ن ا (1) راج ع ين اإلف ات لتمك ن الترتيب اء م ى االنتھ ا عل ة موريتاني ب وحكوم ل اليوني لتموي
  )،MAU/SEV/57/INS/23لمشروع التعزيز المؤسسي في موريتانيا (

ن  (2) ى يمك لة حت ات ذات الص ارير النفق ة وتق ارير المرحلي ديم التق ى تق رب عل ة المغ حكوم
 )،MOR/SEV/59/INS/63اإلفراج عن المبالغ الخاصة بمشروع التعزيز المؤسسي (

واد اليونيب وحكومة موريتانيا حتى يمكن اال (3) ة الم نتھاء من إعداد مشروع خطة إدارة إزال
 ) في البلد،MAU/PHA/55/PRP/20الھيدروكلوروفلوروركربونية (

دول في الھالونات لتخزين الُمصاحبة التحديات حول اليونيب على نشر "دراسة (4) ة"  ال النامي
جنب ) قبل االجتماع الثامن والستين لتGLO/HAL/52/TAS/281في المنطقة العالمية (

 البت في اإلعادة المحتملة لمبالغ التمويل الخاصة بالمشروع،

ت  (5) ة للكوي ة النھاي ة إدارة اإلزال ة بخط ة الخاص ق المعلق ارير التحق ديم تق ب لتق اليوني
)KUW/PHA/57/TAS/15) وزامبيا (ZAM/PHA/57/TAS/25 في أسرع وقت (

 ممكن،

 لثامن والستين لرصد:طلب تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع ا  (ج)

ون في  (1) ألوزون والكلوروفلوروكرب تنفذة ل واد المس ة الم تقدم المشروع بالنسبة لخطط إزال
ة  ه تمت الموافق ة أن اال في ضوء حقيق ل في غواتيم د الميثي ة برومي اإلكوادور وخطة إزال

 في المائة، 10عليھا منذ سنة وتوجد مستويات صرف خاصة بھا أقل من 

ع  (2) ين (التوقي ي بن ي ف ز المؤسس روع التعزي اق لمش ى اتف ) BEN/SEV/62/INS/24عل
 )،STP/SEV/63/INS/20وسان تومي وبرينسيبي (

 إيداع وثيقة التصديق على تعديالت بكين عن طريق حكومات اإلكوادور وھاييتي وبيرو، (3)

اييتي  (4) ي ھ ي ف ز المؤسس روع التعزي بة لمش طة بالنس ة لألنش ة المراجع ذ الخط تنفي
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)HAI/SEV/59/INS/16،(  

يمن ( (5) ي ال ي ف ز المؤسس اريع التعزي بة لمش دم بالنس ي YEM/SEV/59/INS/34التق ) ف
ر ( ي الجزائ د وف ي البل ي ف ن ALG/SEV/57/INS/69ضوء الوضع األمن م يك ه ل ) ألن

 ،2011ھناك أي صرف في 

 )،YEM/REF/37/TAS/19) لليمن (RMPإنھاء خطة إدارة غازات التبريد ( (6)

ادوس  (7) ي بارب ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة إدارة الم روع خط داد مش طة إع أنش
)BAR/PHA/55/PRP/18) ا اييتي ETH/PHA/56/PRP/19) وأثيوبي ) وھ
)HAI/PHA/57/PRP/13) ا ة وال) MAU/PHA/55/PRP/20) وموريتاني مملك

) UGA/PHA/56/PRP/14) وأوغندا (SAU/PHA/55/PRP/06( العربية السعودية
يمن ( امن YEM/PHA/55/PRP/30وال اع الث ى االجتم اريع إل ذه المش دَّم ھ م تُق ) إذا ل

) إذا لم يعاد تقديم المشروع إلى االجتماع BAH/PHA/55/PRP/19والستين والبحرين (
 الثامن والستين،

ا خطط إدارة إزال (8) رتبط بم ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي توجد بھا مشاكل فيما ي
  يلي:

 عدم التوقيع على االتفاق الخاص بساموا،  (أ)

تأخير التوقيع على االتفاق الخاص بميكرونيزيا (الواليات المتحدة) وجزر مارشال   (ب)
 وباالو،

 مبيا،متطلبات الحكومة بالنسبة للصرف في حالة شيلي وكولو  (ج)

ة   (د) الغ خطة إدارة إزال تأخير التوقيع على االتفاق الخاص بدولة باراغواي باستثناء مب
 ،2014إلى  2012المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبرمجة للفترة من 

دة األوزون   )ھ( ي وح ل ف ق العم ب فري ي تركي ر ف اق والتغيي ى االتف ع عل أخير التوقي ت
 ليشتي، الوطنية بالنسبة لحالة تيمور

 إيجاد األساس المنطقي لموارد ھندوراس والدومينيكا،  (و)

التغييرات في الحكومة و/ أو غياب مسؤول األوزون الوطني للجابون وغيانا وسان   (ز)
 تومي وبرينسيبي، و

ة   (ح) ى وحدة األوزون الوطني ي إل ديبي المحل تأخير دفع المبالغ عن طريق مكتب اليوئن
  ند.الة سوازيلفويض في وقت مبكر من اليونيب في حعلى الرغم من إرسال الت

 اليونيدو  )5(

 31المرحلي لليونيدو عن األنشطة حتى  التقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/14تتضمن الوثيقة 
  ، وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن التقرير.2011ديسمبر/ كانون األول 

 :مسائل مطروحة للمعالجة

 ي في اتفاقات متعددة السنوات تنفذھا اليونيدو وتبقى مليون دوالر أمريك 255.4على مبلغ  ووفق
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 ؛2011ديسمبر/ كانون األول  31في  مليون دوالر أمريكي 101.5رصيد قدره 

  10االتفاقات المتعددة السنوات التي ووفق عليھا من أكثر من عام، ولم يصرف لھا سوى أقل من 
 في المائة من األموال الموافق عليھا؛

  بعض التأخيرات في مشروعات التعزيز المؤسسي والتدليلية الخاصة ببروميد الميثيل وتبريد
 المباني؛

  العديد من أنشطة إعداد المشروعات لبروميد الميثيل، وخطط إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون تعرض للتأخير؛

 ؛األموال الموافق عليھا و/أو انخفاض تنفيذ األنشطة انخفاض معدالت صرف 

  الحاجة إلى قرار لآللية المالية وقضايا التمويل المشترك لمشروع تبريد المباني باستخدام
 الكلوروفلوروكربون في أفريقيا لبعض البلدان.

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

  مالحظة: )أ (

ة   ) 1(  ي الوثيق وارد ف دو ال ي لليوني التقرير المرحل ا ب ة علم اإلحاط
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/14 ؛  

و   )2(  ا ھ ة كم طة الكلوروفلوروكربوني روعات لألنش دة مش ة لع رة متبقي دة كبي اك أرص أن ھن
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/14من الوثيقة  1موضح في جدول 

ن  )3(  ة م الغ المتبقي دة المب ر  أن أرص ي قط ة ف ة النھائي ة إدارة اإلزال  خط
)QAT/PHA/53/INV/09  وQAT/PHA/59/INV/13(  ي ة ف ة الوطني وخطط اإلزال

ر  عودية ( (ALG/PHA/58/INV/71)الجزائ و  SAU/PHA/53/INV/03والس
SAU/PHA/61/INV/10 واد ن الم تخلص م طة ال تخدم ألنش ) تس
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

دو إ  )4(  يبلغ اليوني ى س ل إل روعات يص ن المش دد م ن ع تين ع امن والس اع الث ى االجتم  10ل
ذ، تشمل  ام  5مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفي ه  2010مشروعات صنفت في ع بأن

  تعاني من تأخيرات في التنفيذ؛

  المطالبة:  (ب) 

ردات   ) 1( روع المب ترك لمش ل المش ل والتموي ة التموي ايا آلي ل لقض ةح ي  الكلوروفلوروكربوني ف
امن   (AFR/REF/48/DEM/37) أفريقيا اع الث للنيجر والسنغال والسودان من خالل االجتم

  مكونات تلك المشاريع في تلك الدول؛ إلغاءوالستين لتجنب احتمال 

  ) تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد:2(

  مشروعات ذات مشاكل تتعلق بـ:  أ)

تنفدة عملية شراء المع (1) واد المس ة الم دات لخطة إزال ع المع ليم وتوزي دات، أو تس
د  ة التبري ون في قطاع خدم ة الكلوروفلوروكرب ا، وخطة إزال لألوزون في ألباني

ة  ا، وإزال ي ارتيري ة ف ة النھائي ة إدارة اإلزال ين، وخط ي الص د ف ع كلوري راب



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/1/Add.1 
 
 

15 

الة النھائية في لقطاعات االستھالك واإلنتاج في الھند، وخطة إدارة اإلزالكربون 
ذيبات في  الجبل االسود، ومشروع إزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع الم
ي  ة ف ة الوطني ة اإلزال و، وخط ي الكونغ ة ف ة النھائي ة إدارة اإلزال ا وخط نيجيري

 السعودية وفنزويال؛

ة في غيني (2) ا، األوضاع السياسية و/أو األمنية لكل من: وخطة إدارة اإلزالة النھائي
وخطة اإلزالة الوطنية في العراق وخطة إدارة اإلزالة النھائية في كورت ديفوار 
ة في  واد الكلوروفلوروكربوني ة الم ا، وخطة إزال ة في ليبي وخطة اإلزالة الوطني

 الجمھورية العربية السورية وخطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في اليمن؛ 

ر (3) اء  الض ي واإلعف يص الجمرك واد التخل ة الم ة إزال يبي  لخط
 الكلوروفلوروكربونية في االرجنتين؛

ة إدارة  (4) ن خط تفيدين م ة أو المس دة األوزون الوطني ع وح االت م كلة االتص مش
 اإلزالة النھائية في بوروندي وخطة اإلزالة الوطنية في ليبيا؛

ّدم  ب) ر  التق ي قط ي ف ز المؤسس روع التعزي ي مش ل ف الحاص
(QAT/SEV/59/INS/15)؛  

ر   ج) ل في الجزائ د الميثي ة لبرومي إتمام اختيار الخبراء الوطنيين للمشروعات التدليلي
  ؛ (AFR/FUM/54/DEM/40)وتونس 

ادة تخصيص   د) ق بإع ا يتعل يا الوسطى فيم ا وآس ة أوروب ي منطق د ف اريع التبري مش
  ؛(EUR/REF/47/DEM/06)المبرد المزود في صربيا إلى مستفيد آخر 

تين، من إعداد المشرو  ھـ) امن والس اع الث ى االجتم ع المشاريع إل ع في حال عدم رف
  أجل:

ي  )1( ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال داد خط طة إع أنش
عبية ( ة الش ا الديمقراطي ة كوري ، DRK/FOA/64/PRP/54جمھوري

DRK/PHA/64/PRP/55 ،DRK/REF/64/PRP/53( ا   وليبي
)LIB/FOA/63/PRP/33 ،LIB/PHA/55/PRP/29 ،

LIB/PHA/63/PRP/32( والمكسيك (MEX/MUS/58/PRP/146)  
ونسو  ) TUN/PHA/55/PRP/48و  TUN/FOA/58/PRP/50( ت

ا  )TUR/REF/58/PRP/95و  TUR/PHA/55/PRP/91( وتركي
واي وأرو يمن   (URU/REF/60/PRP/55)غ وال
)YEM/FOA/63/PRP/38  وYEM/PHA/55/PRP/29(؛  

وطن .2 ر ال ار الخبي ة اختي ي عملي ل ف د الميثي روع برومي اي لمش  أثيوبي
(ETH/FUM/54/PRP/18) ؛  

ر  .3 ي الجزائ ألوزون ف تنفدة ل واد المس ة الم ة إلزال روعات دليلي مش
(ALG/DES/59/PRP/74)،  ة ي منطق اوف طى  أوروب يا الوس  وآس
(EUR/DES/65/PRP/12)   ولبنان(LEB/DES/61/PRP/72)  ؛  

 نخفضة من المبالغ المقررة:رف المالمشاريع التالية بسبب معدالت الص .4
و  ARG/PHA/53/INV/152( األرجنتين
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ARG/REF/61/INV/164) والھرسك   ) والبوسنة
(BHE/PHA/52/INV/22)  وبوركينا فاسو
(BKF/PHA/62/INV/30)   والعراق)IRQ/FOA/57/INV/06 

IRQ/REF/57/INV/07) ( واألردن (JOR/REF/60/INV/86) 
 )PAK/FOA/60/INV/77و (PAK/FOA/60/INV/78 باكستان و
   والكونغو  (PER/PHA/55/INV/41) بيروو

(PRC/PHA/60/INV/21)  والسودان (SUD/FOA/62/INV/28) 
 وتوغو   (TKM/PHA/62/INV/08) وتركمانستان

(TOG/PHA/62/INV/22)وتركيا (TUR/FOA/62/INV/97)  
 YUG/PHA/62/INV/38, YUG/PHA/60/INV/36وصربيا (

YUG/PHA/47/INV/28  وYUG/PHA/51/INV/31؛( 

دالت   .5 ة بمع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تثمار الم ة الس المشروعات التالي
اد  طة: تش ذ األنش أخير تنفي ة و/أو ت رف منخفض ص

(CHD/PHA/62/INV/22)ابون ،  (GAB/PHA/62/INV/27)، الغ
د   )IND/PHA/49/INV/402و (IND/PHA/45/INV/385)والھن

  )؛ SAU/FOA/62/INV/11و SAU/FOA/62/INV/13 ( والسعودية

ا   و) ة: كيني ة التالي اعدة الفني اريع المس رف لمش بة الص نس
(KEN/SOL/57/TAS/47)  ربيا   (YUG/PHA/60/TAS/35) وص

  ؛ و  (MOZ/FUM/60/TAS/20)بيق مموزاو

ة  ز) روع إزال دات لمش راء المع دروكلوروفلوروكربون ش ادة الھي ادة   22-م وم
دروكلوروفلوروكربو ي 141-نالھي يليمكس ف ي س ول ف نيع االيروس ي تص ب ف

 .(MEX/ARS/63/INV/156)المكسيك 

 البنك الدولي  )6(

 31التقرير المرحلي للبنك الدولي عن األنشطة حتى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/15تتضمن الوثيقة 
  وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن التقرير. 2011ديسمبر/ كانون األول 

  :للمعالجةمسائل مطروحة 

  مليون دوالر أمريكي ووفق عليھا لالتفاقات المتعددة السنوات لينفذھا البنك  635.04من بين المبلغ
 ؛2011ديسمبر/ كانون األول  31مليون دوالر أمريكي في  56.98الدولي، يتبقى رصيد قدره  

 في  10رف بشأنھا عن االتفاقات المتعددة السنوات التي ووفق عليھا منذ أكثر من عام والتي يقل الص
 المائة من األموال الموافق عليھا؛

 التأخير في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 التأخير في التنفيذ في الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون؛ 

 لوروفلوروكربونيةاالتفاقات التي لم توقع بشأن األنشطة الجارية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروك 
 التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية؛

 احتمال إلغاء نشاط خاص بإعداد مشروع؛ 

 ؛التأخير في تقديم خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  المشروعات المصنفة على أنھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ التي تخضع إلجراءات إلغاء
 ؛المشروعات 

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

  اإلحاطة علما: )أ (

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/15الوثيقة  في الواردبالتقرير المرحلي للبنك الدولي   )1(

بأن البنك الدولي سيبلغ االجتماع الثامن والستين عن مشروعين لديھما تأخيرات في التنفيذ،   )2(
  ؛2010على ھذا النحو في عام تم تصنيفھما 

  المطالبة بتقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين عن ما يلي:  (ب)

رصد التقدم المحرز في التنفيذ وعدد موظفي وحدة األوزون الوطنية من أجل خطة إزالة   )1(
) 2012-2010الھيدروكلوروفلوروكربون في تايلند (خطة التنفيذ السنوية للفترة 

(THA/PHA/60/INV/154)؛  

رصد التوقيع على اتفاق لنشاطين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   )2(
تمت الموافقة VIE/PHA/63/TAS/58) و(VIE/PHA/63/INV/56 فييت نام 

  عليھما منذ أكثر من سنة سابقة؛

في ضوء  (GLO/REF/47/DEM/268)المشروع التدليلي العالمي لمبردات المباني   )3(
  الصرف المتدني الذي تم اإلبالغ عنه حتى اليوم؛

األنشطة التحضيرية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إندونيسيا   )4(
(IDS/DES/57/PRP/187)  والفلبين(PHI/DES/57/PRP/85) إذا لم يقدم ھذان ،

  المشروعان إلى االجتماع الثامن والستين؛ و

أنشطة إعداد المشروع المتعلقة باألنشطة االستثمارية إلزالة  إلغاءا إذا كان ينبغي النظر فيم  (ج)
الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تكييف الھواء المنزلي في الفلبين 

(PHI/REF/59/PRP/88)  وإعادة الرصيد إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف أو إعادة
  لوروفلوروكربون.توجيھه إلى أنشطة أخرى إلزالة الھيدروك

 2011تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام   (ج)

للوكاالت المنفذة باستخدام  2011عام  تقييم خطط أعمال UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16تقدم الوثيقة 
لجميع  47/51، الترجيحات المنقحة المعتمدة في المقرر 41/93مؤشرات األداء المعتمدة في المقرر 

) 10/61 و 7/61(المقرران  2011عتمدتھا اللجنة التنفيذية لخطط أعمال عام الوكاالت، األھداف التي ا
والتقارير المرحلية والمالية للوكاالت المقدمة لھذا االجتماع. وتقدم ھذه الوثيقة أيضا تحليال لالتجاھات لكل 

تقييم النوعية مؤشر من مؤشرات األداء التسعة المستخدمة في عمليات التقييم في السنوات السابقة ونتائج 
ألداء الوكاالت المنفذة استنادا إلى المدخالت المتلقاة من موظفي وحدة األوزون الوطنية. وتختتم بمالحظات 

  األمانة وتوصياتھا.

  :مسائل مطروحة للمعالجة

  ؛2010التقييم النوعي كان أقل بصورة طفيفة مما كان عليه في 
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  على تقييم نوعي أقل من مرض من وحدان حصلت وكالة ثنائية واحدة وثالث وكاالت منفذة
 األوزون الوطنية؛

 الحاجة إلى إجراء حوار إضافي مع وحدة من وحدات األوزون الوطنية ووكالة منفذة واحدة؛ 

 .قدمت ألمانيا واليونيب معلومات في الوقت المناسب إلكمال الوثيقة 

  
  ية فيمايلي:قد ترغب اللجنة التنفيذ اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

 أن تحيط علما بما يلي: )أ (

الوارد في الوثيقة على النحو  2011خطط أعمالھا لعام ب مقارنةتقييم أداء الوكاالت المنفذة  (1)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16؛ 

درجة على  100من  مقياسعلى أساس  2011التقييم النوعي ألداء الوكاالت المنفذة لعام  (2)
 )؛66)، والبنك الدولي (89) واليونيدو (71)، واليونيب (89ي (النحو التالي: اليوئنديب

 :إلىأن تطلب 

البنك الدولي أن يجري مناقشة صريحة وبنّاءة مع وحدة األوزون الوطنية للھند بشأن المجاالت  (1)
التي رئي فيھا أن خدمات البنك كانت "أقل من مرضية" و"غير مرضية"، وأن يقدم إلى 

ستين تقريرا عن نتائج مشاوراته مع البلد المذكور فيما يتعلق باألمور االجتماع الثامن وال
 المثارة في تقييمات األداء النوعي؛ 

 –ألمانيا أن تقدم إيضاحات بشأن التصنيفات "أقل من مرٍض" التي تلقتھا من إيران (جمھورية  (2)
 اإلسالمية) وناميبيا؛

قل من مرٍض" التي تلقاھا من أفغانستان وتوغو اليونيب أن يقدم إيضاحات بشأن التصنيفات "أ (3)
وتوفالو وجمھورية تنزانيا المتحدة وغامبيا وناميبيا وھايتي، وبشأن التصنيف "غير مرٍض" 

 الذي حصل عليه من ھايتي.

 )66/17و 65/18(المقرران  201202014خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات  .7

األمانة ومالحظاتھا بشأن الخيارات لنظام  تحليل .Pro/ExCom/67/17UNEP/OzL تقدم الوثيقة
مع مالحظة المدخالت المقدمة من الوكاالت المنفذة  2014-2012للتكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 

  التي نوقشت خالل االجتماعين الخامس والستين والسادس والستين.وبما في ذلك الخيارات 

  :مسائل مطروحة للمعالجة

  في المائة من موافقات  11.24إلى أي مدى ترغب اللجنة في تحقيق المتوسط التاريخي
 المشروعات؛

  استنادا إلى مدخالت من  2014-2012أضيف خيارات بشأن نظام التكاليف اإلدارية للفترة
 .االجتماع السادس والستين

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

مالحظة المعلومات المتعلقة بتقييم خيارات نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  )أ (
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  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17حسبما ترد في الوثيقة  2012-2014

بالوثيقة  1النظر في اعتماد خيار من الخيارات الواردة في الجدول  )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17 باستثناء الموافقات في  2014-2012ث لفترة السنوات الثال

  االجتماع السادس والستين لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي.

 الموافقات على المشروعات .8

 خالل استعراض المشروعات تبينتنظرة عامة على القضايا التي   (أ)

شطة التي أربعة أقسام: تحليل لعدد المشروعات واألن UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18 تتضمن الوثيقة
التي تبينت خالل عملية استعراض قدمتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة لالجتماع السابع والستين، والقضايا 

  المشروعات واألنشطة التي قدمت للموافقة النوعية ومشروعات االستثمار للنظر بصورة افرادية.

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: ة:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذي

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في  )أ (
بالتقرير النھائي جنبا إلى جنب مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم   [ ] المرفق 

 ة التنفيذية بالمشروعات؛المشروعات المقابلة والشروط التي أرفقتھا اللجن

أن تقرر أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة الشمولية  )ب (
 .بالتقرير النھائي  [ ] الموافقة على المالحظات التي ستبلغ للحكومات المتلقية والواردة في المرفق 

 التعاون الثنائي  (ب)

عاما للطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية وما  عرضا m/67/19UNEP/OzL.Pro/ExCoتقدم الوثيقة 
. 2012للتعاون الثنائي المتاح لعام إذا كانت مؤھلة للموافقة من جانب اللجنة التنفيذية في ضوء الحد األقصى 

  ويعالج طلبا  المشروعين في إطار وثائق مقترحات المشروعات القطرية ذات الصلة.

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من أمين الخزانة أن يعوض  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
  تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليھا خالل االجتماع السابع والستين على النحو التالي:

ت الثنائية من إيطاليا د المساھماي(بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رص ]دوالر أمريكي [XXX )أ (
 ؛2012لعام 

ھمات الثنائية لليابان لعام (بما في ذلك رسوم الوكالة) من رصيد المسا]دوالر أمريكي [XXX )ب (
2012. 
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 2012التعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

 اليوئنديبي )1(

طلبات لتجديد التعزيز المؤسسي قدمھا  ثالث UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/20تتضمن الوثيقة 
وئنديبي. وقد أوصى بالموافقة الشمولية على ھذه الطلبات الخاصة بتجديد التعزيز المؤسسي، ونظرت الي

  (أ) من جدول األعمال.8تحت البند 

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

 الشىء اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

 اليونيب )2(

عزيز المؤسسي التي قدمھا اليونيب. طلبات تجديد الت UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21تتضمن الوثيقة 
  (أ) من جدول األعمال.8وقد أوصى بالموافقة الشمولية على ھذه الطلبات، ونظرت تحت البند 

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

 الشىء اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

 اليونيدو )3(

المؤسسي قدمته اليونيدو. زيز واحد لتجديد التع طلب UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/22تتضمن الوثيقة 
  (أ) من جدول األعمال.8وقد أوصى بالموافقة الشمولية على ھذا الطلب ونظر تحت البند 

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

 الشىء اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

 مشروعات االستثمار  (د)

المعروضة للنظر بصورة  بالمشروعات قائمة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18تتضمن الوثيقة 
). وأوصى بالموافقة الشمولية على شريحة لخطة إزالة وطنية وشريحتين لخطة 1افرادية (أنظر الجدول 

  (أ) من جدول األعمال.8إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ونظرت تحت البند 

مشروع من المشروعات الواردة في  ينبغي النظر للموافقة االفرادية على كل مسائل مطروحة للمعالجة:
الجدول التالي. ويمكن اإلطالع على أوصاف المشروعات وتعليقات األمانة عليھا في وثيقة المشروع 

  القطري ذي الصلة المشار إليه في الجدول.

 : قائمة بالمشروعات المعروضة لينظر فيھا افرادية1الجدول 
 

  قضيةال  اللجنة التنفيذية  الوكالة  المشروع  البلد
  تمويل غير مطلوب

كربونية فلوروكلوروخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو  الصين
  (المرحلة األولى) (اتفاق منقح)

يوئنديبي (وكالة 
  منفذة رئيسية)

اتفاق منقح للمرحلة األولى من   67/23
خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدرو كلورو فلورو كربونية
بون لقطاَعي االستھالك خطة إزالة رابع كلوريد الكر  الھند

  واإلنتاج (خطة العمل تغطي األموال المتبقية)
تقرير مرحلي وخطة إجراءات   67/26  البنك الدولي

 66/15عملية أولى (المقرر 
  )4(ي) (
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  قضيةال  اللجنة التنفيذية  الوكالة  المشروع  البلد
  تمويل غير مطلوب

  إنتاج كلورو فلورو كربون
إزالة معجلة إلنتاج كلورو فلورو كربون (الشريحة   الھند

  الثانية)
نتاج وتفكيك؛ وتثبيت إغالق اإل  67/26  البنك الدولي

إتالف كلورو فلورو كربون 
  غير صيدالني الدرجة

  التخلّص من مواد مستنفدة لألوزون
مشروع تدليل تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد   الصين

  المستنفدة لألوزون والتخلص منھا
لقد تّمت معالجة جميع القضايا   67/23  يونيدو/ اليابان

  بطريقة ُمرضية
وع تدليلي للتخلص من مواد مستنفدة لألوزون مشر  نيجيريا

  غير مرغوب فيھا
لقد تّمت معالجة جميع القضايا   67/27  يونيدو

  بطريقة ُمرضية
  شرائح خطط إدارة إزالة مواد ھيدرو كلورو فلورو كربونية

جمھورية 
مقدونيا 

اليوغسالفية 
  السابقة

  

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 
  المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)(

تعديل أنشطة الرغاوى   67/31  يونيدو
(ز)  60/38بموجب المقرر 

)i(  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان قليلة االستھالك
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية   إريتريا

  ولى)(المرحلة األولى، الشريحة األ
لقد تمت معالجة جميع القضايا   67/24  يونيب/ يونيدو

  بطريقة ُمرضية
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية   الصومال

  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
  تمويل إضافي للسالمة  67/28  يونيدو

جمھورية تنزانيا 
  المتحدة

لورو كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو ف
  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

لقد تمت معالجة جميع القضايا   67/32  يونيدواليونيب/ 
  بطريقة ُمرضية

  خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية / خطة قطاعية لبلدان غير قليلة االستھالك
رو كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلو  جنوب أفريقيا

  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
ئة ابالم 10تخفيض أعلى من   67/29  يونيدوال

من خط األساس؛ تخصيص 
  لخطة األعمال

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية   تايلند
  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

ئة ابالم 10تخفيض أعلى من   67/30  البنك الدولي
خط األساس؛ اختيار من 

  التكنولوجيا
  

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا كانت توافق على كل  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
(أ) 8مشروع من المشروعات المدرجة في الجدول أعاله على أساس المناقشات التي دارت في إطار البند 

دة في وثيقة مقترح المشروع المعني بما في ذلك تعليقات األمانة، من جدول األعمال، والمعلومات الوار
وأي معلومات قدمت خالل االجتماع من األمانة أو  41/80والوثائق اإلضافية التي عممت وفقا للمقرر 

  الوكالة المنفذة/ الثنائية المعنية.

، 62/62،63/62، 59/45ت (المقررا الصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار المناخيةتقرير بشأن مؤشر  .9
 )66/53و 65/48، 64/51

الذي قررت  66/53بواسطة األمانة إعماال للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34قدمت الوثيقة 
اللجنة بمقتضاه، بعد أن ناقشت التقرير الخاص بھذه المسألة المقدم لالجتماع السادس والستين، إرجاء النظر 

المناخية للصندوق المتعدد األطراف إلى االجتماع السابع والستين. وفي  في التقرير بشأن مؤشر التأثيرات
ضوء المقررات التي اتخذت خالل االجتماعات الثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والسادس 

قدر أكبر من االھتمام للمسألة، لم تتوسع األمانة في الوثيقة  دوالستين، ولتمكين اللجنة من إسنا
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/58  عن ذلك إالّ أنھا استجابة لطلب االجتماع األخير أعدت عرضا

سيقدم خالل االجتماع. ولم توضح وقت إعداد ھذه الوثيقة، أية تعليقات أخرى على المنبر الذي أنشئ إلدراج 
  ة.المناقشات فيما بين الدورات بشأن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن اآلثار المناخي

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

أن تحاط بالتقرير عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن  اآلثار  )أ (
 المناخية؛

قطاعات على النحو  المبين في أن تطلب من األمانة االنتھاء من وضع المؤشر بشأن مختلف ال )ب (
على ضوء التعليقات الواردة قبل وخالل االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34الوثيقة 

 السابع والستين للجنة التنفيذية؛

أن تطلب من  األمانة إبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في تطبيق  )ج (
  ؛السبعينموعد اليتجاوز االجتماع المؤشر على تقديمات المشاريع في 

أن تطلب من األمانة أن تطبق مؤشر المناخ على المشاريع الفرعية ذات الصلة المقدمة إلتاحة  )د (
 الفرصة لقياس اآلثار المناخية للخيارات التكنولوجية المقدمة في التقديمات؛

لمتعدد األطراف بشأن اآلثار أن تطلب من األمانة أن تقدم نسخة كاملة اإلعداد من مؤشر الصندوق ا  (ھ)
والستين للتمكين من تقييم ما إذا كان  التاسعالمناخية إلى اللجنة التنفيذية في موعد اليتجاوز االجتماع 

يمكن تطبيقه باعتباره أداة مدرجة بالكامل إلعداد وتقييم تقديمات المشاريع لحساب اآلثار المناخية 
  ون لدى الصندوق المتعدد األطراف.لمشاريع استھالك  الھيدروكلوروفلوروكرب

 المؤقتة 2011حسابات  .10

المؤقتة الخاصة بالصندوق المتعدد  2011 حسابات UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/35تقدم الوثيقة 
من الوثيقة  7-1وحتى  1-1 األطراف، والوكاالت المنفذة األربعة واألمانة على النحو الوارد في الجداول

على النحو الذي  2010المؤقتة للوكاالت المنفذة المؤقتة لعام ت على الكشوف وتتضمن التعديالت التي أجري
  (ب).65/50طلبه المقرر 

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

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

  ؛2011تحيط علما بالحسابات المؤقتة للصندوق لعام  )أ (

للصندوق ستقدم إلى اللجنة في االجتماع الثامن  2011حسابات الختامية لعام تحيط علما بأن ال )ب (
  والستين، وسيجرى إدخال مزيد من التعديالت عند االقتضاء؛

لتعكس التعديالت الناتجة عن  2011تحيط علما باإلجراءات التي اتخذھا أمين الخزانة في عام  )ج (
  ؛2010عملية تسوية حسابات العام 

الصندوق الجديدة التي تقضي بتسجيل المساھمات غير المسددة لمدة أربع  تحيط علما بسياسة )د (
سنوات فأكثر، وغيرھا من المبالغ المستحقة السداد، في حسابات الصندوق، تحت البند "حسابات 

  مدينة مشكوك في تحصيلھا".

 )66/55توزيع الوثائق السرية (المقرر  .11

اللجنة  الذي قامت 66/55للمقرر  امتثاال 6UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3 أعدت األمانة الوثيقة
في توزيع الوثائق السرية إلى االجتماع السابع والستين، وتعالج  ، بإرجاء النظرضمن جملة أمورالتنفيذية 
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الوثيقة قضيتين رئيسيتين: أحداھما تتعلق بتوزيع الوثائق، وتتعلق األخرى بالمواد السرية. وتتضمن الوثيقة 
  مثلة على توزيع وإدارة المواد السرية بواسطة اللجنة التنفيذية.أيضا العديد من األ

  الشىء :مسائل مطروحة للمعالجة

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

  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/36اإلحاطة علًما بالوثيقة  )أ (

بة لحماية الوثائق المأخوذة بعين االعتبار سواء البت فيما إذا كانت ھناك أي مقررات إضافية مطلو )ب (
عن طريق حكومات البلدان و/ أو اللجنة التنفيذية و/ أو الوكاالت الثنائية والمنفذة على أنھا سرية 
واإلجراءات المالئمة التي ينبغي أن تتخذھا األمانة للحفاظ على سرية ھذه الوثائق، مع التأكد من أنه 

ن المختارة بشكل مشترك في وفودھا المعنية أن يُتاح لھا انفيذية والبلديمكن ألعضاء اللجنة الت
 الحصول في الوقت المناسب على وثائق االجتماع لما قبل الدورات.

 مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم لالجتماع الرابع والعشرين لمؤتمر األطراف في بروتوكول مونتريال .12

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم لالجتماع الرابع  67/37UNEP/OzL.Pro/ExCom/تتضمن الوثيقة 
  .والعشرين لألطراف والذي يوجز أھم المقررات التي اتخذتھا اللجنة خالل اجتماعھا السادس والستين

  
نظرا ألن فترة اإلبالغ تتضمن أيضا االجتماع السابع والستين، سيتعين تحديث  مسائل مطروحة للمعالجة:

  ء من صياغة تقرير االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية..ااالنتھ التقرير فور
  

قد ترغب اللجنة التنفيذية، عقب نظر مشروع التقرير، تفويض األمانة  اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
اع بوضع الصيغة النھائية للتقرير في ضوء المناقشات التي دارت والمقررات التي اتخذت خالل االجتم
  السابع والستين للجنة التنفيذية فضال عن أي تعليقات تصدر عن ھذا البند بواسطة أعضاء اللجنة التنفيذية.

  
 تقرير الفريق الفرعي عن قطاع اإلنتاج .13

خالل االجتماع السابع والستين، وسوف تقدم  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/38سيتم إصدار الوثيقة 
اإلنتاج الذي سيعقد على ھوامش االجتماع. وستتضمن الوثيقة بيانا عن تقرير اجتماع الفريق الفرعي لقطاع 

نظر الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت والتقرير النھائي عن حالة المراجعة التقنية لقطاع إنتاج 
ھيدروكلوروفلوروكربون في الصين، وورقة عن المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد 

ونية، ومشروع مقرر عن المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون الھيدروكلوروفلوروكرب
ذية يفجتماع الخامس والستين للجنة التنبالصيغة التي عدلھا الفريق الفرعي خالل اجتماعه على ھامش اال

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/SGP/1-4(الوثائق 

 مسائل أخرى .14

(أ) من جدول األعمال، يتم تناولھا في 2لموضوعية في إطار البند في حال االتفاق على إدراج ا لمسائل ا
 إطار ھذا البند من جدول األعمال.

 
 اعتماد التقرير .15

 سيكون أمام اللجنة مشروع التقرير لالجتماع السابع والستين للنظر فيه واعتماده.
 

 اختتام االجتماع .16
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 .2012يوليو/ تموز  20يتوقع اختتام االجتماع يوم الجمعة 
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