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  إضافـة
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 حالة الموارد والتخطيط .5

 تقارير الحالة واالمتثال )ج (

سخة من وثيقة جديدة تتعلق بتقارير الحالة أول ن تمثل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6الوثيقة 
االمتثال  5واالمتثال تجمع بين الوثيقة السابقة "حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وتوقعات تحقيق بلدان المادة 

لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال" و "تقرير تنفيذ المشروعات الموافق عليھا مع متطلبات إبالغ 
 66/16. ويتناول الجزء األول تنفيذ المقرر 66/16لنحو الذي طلبته اللجنة التنفيذية في المقرر نوعية" على ا

اللذين طلب من األمانة إعداد تحديث يقدم لكل  46/4(ب) و32/76وأعد الجزء الثاني استجابة للمقررين 
معلومات عن تلك البلدان . ويتضمن الجزء الثالث 5اجتماع للجنة التنفيذية عن حالة امتثال بلدان المادة 

التي تخضع لمقررات لألطراف وتوصيات من لجنة التنفيذ عن االمتثال. ويقدم الجزء  5العاملة بالمادة 
الرابع بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية بما في ذلك تحليل لبيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون بحسب 

وعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ وتلك التي يتعين تقديم القطاع. ويتناول الجزء الخامس تلك المشر
تقارير حالة إضافية عنھا. ويقدم الجزء السادس تقارير عن المشروعات التدليلية 

  للھيدروكلوروفلوروكربون.وبتناول الجزء السابع التقارير المتعلقة بأنشطة تعبئة الموارد.

 مسائل مطروحة للمعالجة

  خطط التتعلق  109يذ الشرائح خاصة بالھيدروكلوروفلوروكربون ولتنف خطة 81ھناك
بالھيدروكلوروفلوروكربون بدون طلبات تمويل غير مطلوبة لالجتماع الحالي نتيجة لمقرر اللجنة بشأن 

 )؛66/16تبسيط اإلبالغ عن التقدم (المقرر 



 
 
 

2 

 ت خاصة بالتمويل في ھذه ما إذا كان ينبغي معالجة خطط العمل التي تنطوي أو التنطوي على انعكاسا
الوثيقة أو تقديمھا تحت البند "المشروعات االستثمارية" من جدول األعمال مثلما الحال بالنسبة لخطة 

 عمل الكلوروفلوروكربون للھند؛

 قضايا لم تتم تسويتھا أو  10، 2011في ھناك من بين القضايا الخمسة والعشرين المتعلقة باالمتثال
 اإلبالغ عن تسويتھا؛

  ما إذا كان ينبغي لحكومة جنوب أفريقيا أن تقدم بيانات عن البرنامج القطري ألنشطة
 الھيدروكلوروفلوروكربون فقط؛

 :البيانات عن تنفيذ البرامج القطرية 

o  ب تقل عن أسعار 142-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-أسعار الھيدروكلوروفلوروكربون
ب 141-أن أسعار الھيدروكلوروفلوروكربون كمابون البدائل المدرجة في بيانات الكلوروفلوروكر

ولكنھا  356mfc-والھيدروفلوروكربون 245fa-تقل عن بدائلھا من الھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛2010تزيد عن السيكلوبنتان وفورمات الميثيل والبنتان باالعتماد على أسعار 

o  لنسبة للبلدان السبعة والسبعين في المائة با 5.4انخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة
 .2011و 2010التي أبلغت عن بيانات 

 الحاجة إلى تقارير حالة إضافية؛ 

  الحاجة إلى أن تتقاسم الوكاالت الثنائية والمنفذة المعلومات المستمدة من المشروع التدليلي
ب 142-وكربونفي إعداد إلزالة الھيدروكلوروفلور 5مع بلدان المادة   1234zeللھيدروفلوروأوفير

 ؛في استخدامات رغاوي البوليسترين الجاسئة 22-والھيدروكلوروفلوروكربون

 
 يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:

 أن تحاط علما: )أ (

مع التقدير بتقارير الحالة، والتقارير عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ  )1(
لألمانة من الوكاالت المنفذة وحكومات فرنسا واليابان وأسبانيا الواردة في الوثيقة  المقدمة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6؛ 

قد قدمت من خالل النظام المعتمد  2011تقريرا عن تنفيذ البرامج القطرية لعام  47بأن  )2(
 ؛2007أبريل/ نيسان  25على الويب الذي كان قد بدأ في 

ت المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي أجرتھا بأن األمانة والوكاال )3(
األمانة (بعض التقدم على النحو الوارد بالمرفق الثالث) وأن تبلغ وتخطر الحكومات 

 والوكاالت المنفذة حسب المطلوب؛

االنخفاض الشديد في عمليات اإلبالغ الناشئة عن مقرر التبسيط حتى اآلن بما في ذلك  )4(
اتفاقا متعدد  81مقررا عن خطط تنفيذ الشرائح، خالل ھذا االجتماع، بشأن  81إلغاء 

تقارير لخطط  109السنوات بشأن مسائل أخرى غير الھيدروكلوروفلوروكربون، وإلغاء 
 ؛بلدا 69رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون في تنفيذ الشرائح بشأن خطط إدا

ما إذا كان ينبغي أن تعالج التغييرات في خطط العمل التي تنطوي أو ال تنطوي على انعكاسات على  )ب (
التمويل في وثيقة "تقارير الحالة واالمتثال" أو تقدم تحت البند "المشروعات االستثمارية" من 

 جدول األعمال؛
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أن تقبل ذلك قبل  2011التالية التي لم تقدم بعد بيانات البرنامج القطري لعام  أن تحث البلدان )ج (
الصين، جزر كوك، وإريتريا، غامبيا، وغينيا بيساو والھند ومدغشقر االجتماع األخير من العام: 

الجمھورية والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا، ونيبال، ووجزر المالديف وميانمار، وناورو، 
 ؛ند، وتوفالووجمھورية تنزانيا المتحدة، وتايلية السورية العرب

 أن تطلب: )د (

) في المستقبل كشرط 2(ب)(66/16أن تضمن الوكاالت المنفذة استيفاء متطلبات المقرر  )1(
 لتقديم خطط تنفيذ الشرائح عقب االجتماع السابع والستين؛

بشأن أن تقدم حكومة جنوب أفريقيا بيانات البرنامج القطري عن أنشطتھا  )2(
الھيدروكلوروفلوروكربون عقب الموافقة على خطتھا إلدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تقدم تقارير حالة إضافية عن المشروعات الواردة في المرفقين الرابع والخامس بھذه  )3(
 الوثيقة؛

الستين للجنة أن تقدم حكومة إسرائيل تقارير عن تأخيراتھا في التنفيذ لالجتماع الثامن و )4(
 التنفيذية؛

أن تقدم لالجتماع التاسع والستين تقارير حالة نوعية إضافية عن المشروعات األربعة  )5(
 والثالثين المتبقية (المرفق السادس)؛

 ة للھيدروكلوروفلوروكربون:ليليفيما يتعلق بالمشروعات التد  (ھ)

باعتباره عامل نفخ  1234ze-أن تحاط مع التقدير بالتقرير المعنون "الھيدروفلوروأولفيرو )1(
في تصنيع ألواح رغاوي البولستير الجاسئة: تقييم للتطبيق في مشروعات الصندوق 

 المتعدد األطراف" الذي قدمته اليوئنديبي؛

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقاسم تقرير التقييم المقدم من اليونيدو بشأن  )2(
 5ن البدائل األخرى لدى مساعدة بلدان المادة الھيدروفلوروأولفيرو بجانب المعلومات ع

ب 142-في إعداد مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 في تطبيقات رغاوي البولستير الجاسئة؛ 22-والھيدروكلوروفلوروكربون

 فيما يتعلق بتعبئة الموارد لتحقيق المنافع المشتركة المناخية   (و)

لموارد لتحقيق المنافع المشتركة المناخية الذي قدمه أن تحاط بالتقرير المرحلي عن تعبئة ا )1(
اليوئنديبي، وأن تحث اليوئنديبي على تقديم تقرير نھائي عن ھذه المشروعات بحلول 

 االجتماع الثامن والستين؛

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن تعبئة الموارد لتحقيق المنافع المشتركة المناخية  )2(
تحث اليونيدو على تقديم تقرير نھائي عن ھذه المشروعات بحلول المقدم من اليونيدو وأن 
 .االجتماع الثامن والستين
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 تنفيذ البرامج .6

  الرصد والتقييم  (أ) 

 دراسة نظرية عن تقييم مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات (2)

أجھزة االستنشاق دراسة نظرية عن تقييم مشروعات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9 تتضمن الوثيقة
الذي ووفق عليه أثناء االجتماع  2012المزودة بمقياس للجرعات كجزء من برنامج الرصد والتقييم لعام 

  ).65/9الخامس والستين للجنة التنفيذية (المقرر 
 

  الشيء مسائل مطروحة للمعالجة:

ط علما بالمعلومات الواردة في قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحا اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية:
الدراسة النظرية عن تقييم مشروع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9، في ذلك قضايا التقييم المقترحة للمرحلة الثانية من التقييم بما.  
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