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 ةــمقدم
 

 تعرض ھذه الوثيقة أنشطة األمانة منذ االجتماع التاسع والستين  للجنة التنفيذية. 1.

 ات االجتماع التاسع والستين  للجنة التنفيذيةمقرربخطار اإل
 

حتوي يي الذ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40والستين  للجنة التنفيذية ( تقرير االجتماع التاسع أرسل 2.
، االجتماع التاسع والستين فيات اللجنة التنفيذية إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية وغيرھم من المشاركين مقرر على 
ات المتعلقة مقررالباإلضافة إلى ذلك، تم إبالغ وعلى الموقع اإللكتروني للصندوق المتعدد األطراف.  وضع كما
، وإلى الوكاالت الثنائية 5بلدان المادة بلدا من  27في تقديم الشرائح إلى  حاالت التأخيرالموافقات على المشاريع وب

عن تقدير  ابرعإلى االتحاد الروسي لإلالموظفين  ةكبير تكتب ،)1(ب) ( 69/1لمقرر با وعمالوالمنفذة ذات الصلة. 
ات التي اتخذت في مقررال توجزجتماع بعد االتم إرسال وثيقة ولصندوق المتعدد األطراف. في ا بلدهاللجنة لمساھمة 

عمل برنامج إلى فرع وعن طريق البريد اإللكتروني إلى جميع المشاركين في االجتماع،  االجتماع التاسع والستين
ع الصندوق المتعدد األطراف. إلحالتھا إلى الشبكات اإلقليمية، ووضعت أيضا على موقلليونيب األوزون التابع 

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  علىأصدرت أمانة الصندوق بيانا صحفيا بشأن الموافقة في االجتماع التاسع والستين و
والخدمات اإلخبارية لليونيب على نطاق واسع من خالل  يعهوزت وجرىالھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة للصين، 

 األمم المتحدة.

 لالجتماع السبعين اض المھام تحضيراستعرا
 

 .لالجتماع السبعين استعداداالمھام التالية األمانة  ب اضطلعت 3.

 حالة الموارد والتخطيط

 األرصدة وتوافر الموارد

استعرضت األمانة األرصدة الملتزم وغير  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4إعداد الوثيقة  لمن أج 4.
الوثيقة تلك زة التي تحتفظ بھا الوكاالت، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة. وتتضمن الملتزم بھا من المشاريع المنج

 حساب المبلغ اإلجمالي للموارد المتاحة للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع السبعين.

 في تقديم الشرائح حاالت التأخيرو  2015- 2013أعمال الفترة خطط 

في االجتماع التاسع  الصادرة ات والموافقاتمقرريط األعمال في ضوء الأعدت األمانة تقريرا عن حالة تخط 5.
 للفترة الجتماع السبعين والمخصصات في خطط األعمالللتمويل الخاصة باوالتوصيات  طلبات المقدمةوال  ،والستين
أيضا معلومات عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5عرض الوثيقة ت(ج)،  53/3لمقرر با عمال. و2013-2015

 التأخير. التقارير المتأخرة وأسباب ھذا

 تقارير الحالة واالمتثال

بروتوكول مونتريال. الخاصة بلتدابير الرقابة  5حالة امتثال بلدان المادة ل اتحليلھبتحديث األمانة قامت  6.
التي تخضع لمقررات األطراف في بروتوكول مونتريال  5وتتضمن الوثيقة أيضا معلومات عن بلدان المادة 

بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون حسب ل وتوصيات لجنة التنفيذ وبيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، وتحليال
ستة وأربعون  وأفادالمواد المستنفدة لألوزون. البرامج القطرية إلزالة يتناول خصائص  فرعالقطاع، باإلضافة إلى 

 تصدروأعلى شبكة اإلنترنت. القائم استخدام النظام منھا ب ناأربعو؛ 2012لعام  ةامج القطريالبربيانات تنفيذ ببلدا 
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تقارير الحالة، وامتثال والتأخير في التنفيذ،  تناول حاالتل UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6إضافة إلى الوثيقة 
 .بروميد الميثيلمشاريع إزالة مع اللجنة التنفيذية بشأن  ھا المبرمةالبلدان التفاقات

 مجاالبرتنفيذ 

 الرصد والتقييم
  

المواد إلزالة دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية  كبير مسؤولي الرصد والتقييم أعد 7.
في  ة) الوارد69/12 مقرر (ال االجتماع التاسع والستينالھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لالختصاصات المعتمدة في 

 .UNEP / OZL .Pro/ExCom/70/7الوثيقة 

حتوي على الدروس ي وھوالسنوات  ةمتعدد اتتفاقتقارير إنجاز مشروعات االعن  كذلك تقريرد وأعِ  8.
نجاز مشروعات االتفاقات متعددة السنوات وردت من قبل تاريخ صدور الوثيقة إلالمستفادة من ثمانية تقارير 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/8 ،اقات متعددة تقديم تقارير إنجاز مشروعات االتفعلى الجدول الزمني لو
 .التقارير المذكورةمن قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة، ومعلومات عن مزيد من التحسينات على شكل السنوات 

 تسھيل استعمالفي كبير مسؤولي الرصد والتقييم  تقريرا عن التقدم المحرز أعد ، 68/7لمقرر عمال باو 9.
المواد إزالة السنوات لخطط إدارة  ةمتعدد اتتفاقاالت االنترنت وقاعدة بياناااللكتروني عن طريق اإلبالغ 

كبير مسؤولي الرصد و األمانةعملية تقديم معلومات فعلية وكاملة إلى  يسيرالھيدروكلوروفلوروكربونية بھدف ت
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/9واللجنة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ( والتقييم

 
  2012 /كانون األولديسمبر 31 سنوية حتىالوالمالية  ارير المرحليةالتق

من الوكاالت الثنائية والمنفذة وتلخيص التقدم المحرز الواردة قامت األمانة بتجميع وتحليل البيانات المالية  10.
. وتقدم الوثيقة 2012 /كانون األولديسمبر 31في المشاريع واألنشطة التي يدعمھا الصندوق المتعدد األطراف حتى 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10  ،موجزا عن تنفيذ وموجزا للتقدم المحرز في التنفيذ على المستوى القطري
  .وتوصياتھا، باإلضافة إلى تعليقات األمانة 2012نھاية عام  حتىاألنشطة 

  2012 للعام تقييم تنفيذ خطط األعمال

الوثيقة . وتعرض 2012الوكاالت المنفذة للعام  أعدت األمانة تقييما لخطط أعمال 11.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/16  لكل من مؤشرات األداء التسعة المستخدمة بالنسبة أيضا تحليال لالتجاھات

مسؤولي نتائج التقييم النوعي ألداء الوكاالت المنفذة على أساس المدخالت الواردة من لفي تقييمات السنوات السابقة و
  .على الصعيد الوطنياألوزون 

  مؤشرات األداء

المدخالت الواردة من الوكاالت المنفذة  باالستناد إلىورقة األمانة   ، أعدت(ك) 69/5لمقرر عمال باو 12.
بعض  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/17. وتقترح في الوثيقة ةبمؤشرات األداء الحالي ةتعلقالم القضايالمعالجة 

  .تعديالت على مؤشرات األداء المحددة حاليا
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 استعراض المشروعات

وإحصاءات بشأن  عرضا إجمالياالتي تضمنت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/18 الوثيقة األمانة أعدت 13.
تشتمل لتمويل من الوكاالت الثنائية والمنفذة ل طلبا 65تلقت األمانة وقد من الوكاالت المنفذة والثنائية.  المقدمة طلباتلا

يوصى قب استعراضھا من جانب األمانة، عو. اأمريكي ادوالر 8 641 899   قيمتھاأنشطة تبلغ ومشاريع على 
خطة إدارة من لشريحة الثالثة من المرحلة األولى ل وأحيل طلب واحد اطانشومشروعا  58 بالموفقة الشمولية على 

دية من قبل اللجنة افرفيه بصفة إعناصر التمويل) للنظر اثنين من  يتضمنإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (
لبلدين، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  لشرائح المرحلة األولى من  طلبين تم سحبوالتنفيذية. 

التمويل إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  لبلد واحد،. كما تم سحب 
 . اأمريكي ادوالر 6 513 212في االجتماع السبعين    المطلوب إجمالي التمويل  ويبلغ

خالل عملية استعراض المشروعات. وتتضمن الوثيقة أيضا  اتالسياسجديدة متعلقة بقضايا  ولم تظھرأية 14.
 االجتماع الحادي والسبعين برامج العمل في ى لعتدرج في تعديالتھا  لكيإلى الوكاالت الثنائية والمنفذة  ا موجھاطلب

 ھااستھالكخط أساس  التي يقل 5ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة تمويل التحقق من استھالطلبات 
 .امتري اطن 360 عن

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة لمرحلة األولى من خطط إدارة لصرف منلاتسجيل 

الوكاالت المنفذة وأمين إلى المدخالت الواردة من  باالستنادأعدت األمانة ورقة  ،(ج) 69/24وعمال بالمقرر  15.
الخطط ھذه للمرحلة األولى من  لتسجيل المبالغ المنصرفةطريقة  تعرض فيھاالخزانة، 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/50 .( 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة إزالة المرحلة الثانية من 

في االجتماع التاسع تي دارت الحالة المناقشات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/51الوثيقة تورد  16.
من خطط إدارة إزالة المواد  توجيھية لتحديد مستويات التمويل إلعداد المرحلة الثانيةالمبادئ المشروع بشأن والستين  

من المقدمة المدخالت  وتنعكس فيه. وتتضمن ھذه الوثيقة نص مشروع المبادئ التوجيھية الھيدروكلوروفلوروكربونية
 . بشأن ھذا الموضوع االجتماع التاسع والستين خالل ي انعقدالذفريق االتصال 

 لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك   60/44المعايير المعتمدة بموجب المقرر 

لوضع السياسات  ةالراھن حالة(د) أعدت األمانة وثيقة حول ال 69/24(ب) و  69/22 ينعمال بالمقررو 17.
المواد إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك وتنفيذ أنشطة بإزالة علقة المت

ستند الوثيقة ت. و60/44الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس المعايير المنصوص عليھا في المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52 ات رر مقمجموعة واسعة من مصادر المعلومات مثل الللى فحص شامل إ

أنشطة إزالة الموافقات التمويل إلعداد وذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية واألطراف في بروتوكول مونتريال، 
بيانات استھالك المواد ولخطط، من ااألولى من المرحلة األولى  ائحالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والشر

إدارة إزالة المواد  طو في وثائق مشاريع خط 7لمادة الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنھا بموجب ا
 في الخطط المعتمدة.األخرى الواردة الھيدروكلوروفلوروكربونية ، والبيانات والمعلومات 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريدعلى المناخ الناجم عن إزالة تأثير الضار الالتقليل من  

الخبرة والتبريد،  ةلتنفيذية المتعلقة بقطاع خدمات اللجنة امقررألمانة ، استعرضت ا68/11عمال بالمقرر و 18.
الصندوق متعدد األطراف من استعراض المشاريع واألنشطة التي تعالج قطاع الخدمة، والتقييمات  لدىالمكتسبة 
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المجالت الفنية. وعالوة على و ،، والمنشورات ذات الصلةات، وتقارير إنجاز المشروعذات الصلة ودراسات الحالة
تجمعھا ذلك أجرت األمانة مشاورات مكثفة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة من أجل جمع المعلومات ذات الصلة التي 

الوثيقة  والمقدمة بوصفھا عن ذلك ورقة المناقشة الناتجةوتتضمن وكاالت من الميدان. ال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53  ج والتقنيات ھُ بتعزيز االستراتيجيات والنُ  ةتعلقالمساسية األاستعراضا للقضايا

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.إلزالة تقليل التأثيرات المناخية الضارة ى لالرامية إ

 للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا التدليليةمشاريع ال

استخدام المبادئ التوجيھية المؤقتة إلعداد  فيأعدت األمانة تقريرا عن تجربة  ،64/50عمال بالمقرر و 19.
للتخلص من النفايات  ةكاملتدليلية مشاريع  إعدادفي ولتخلص من المواد المستنفدة لألوزون لالتجريبية  مشروعاتال

 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/54غير المرغوب فيھا (

  اللجنة التنفيذية عمل

الذي  69/25 لمقررمتابعة لال على سبيل UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/55ألمانة الوثيقة وأعدت ا 20.
طلبت فيه اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تعد تحليال لآلثار المترتبة على عقد اجتماعين فقط في السنة دون أي 

التواريخ المحتملة بعض لوثيقة تحليل تقترح اھذا الباإلضافة إلى وما بين الدورتين. إجراءات للموافقة في فترة 
 .لسيناريو عقد اجتماعين في العام اتوضيحي الجتماع وجدوالل

  2012 ة لعامالمؤقتالحسابات 

لصندوق المتعدد ل 2012الحسابات المؤقتة لعام  بشأن خزانةھا أمين الستعرضت األمانة الوثيقة التي أعداو 21.
الحادي الجتماع ى الإ 2012لعام  الحسابات الختامية األطراف والوكاالت المنفذة األربع وأمانة الصندوق. وستقدم

ليونيب الحسابات ھتمام إلى المراجعة المؤقتة اال UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/56. وتوجه الوثيقة والسبعين
، والتي اشتملت على فحص 2013/أيار إلى مايو /نيسانمن أبريل رةأجريت في الفتالتي  2013-2012لفترة السنتين 

 لصندوق المتعدد األطراف.اسجالت 

 إلى اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال المقدم تقرير اللجنة التنفيذية 

 قةالوثي بوصفه ألطرافالخامس والعشرين لجتماع االأعدت األمانة مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى و 22.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/57. 

 قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الجتماع الفريق  بشأن قضايا إزالةأعدت األمانة عددا من الوثائق  23.
مقيدة منطقة  نتاج متاحة فيووثائق قطاع اإلعقد على ھامش االجتماع السبعين. نالفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سي

 على أعضاء اللجنة التنفيذية.االطالع عليھا قتصر يو اإللكتروني لموقعمن ا

  التقدم المحرز في تقليل انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع

انة تحديثا يغطي الفترة لألطراف، أعدت األم السابع عشرالصادر عن االجتماع  XVII /6متابعة للمقرر في  24.
قد ون التقدم المحرز في تقليل انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع. بشأ 2012و  2011

 وثيقة بوصفه الاالجتماع السبعين  لتقديمه إلى، الذي صدر ت إحالة التقريرتم
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/Inf.2للفريق العامل  الثالث والثالثينفي االجتماع  ، إلى أمانة األوزون للنظر فيه

 .UNEP / OZL. Pro.WG.1/33/5الوثيقة  بوصفهمفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال 
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  أمانة الصندوق  التي أعدتھاوثائق وأوراق السياسات ال

 :الوثائق التاليةالجتماع السبعين، أعدت أمانة الصندوق الوثائق المقدمة للنظر فيھا في ابين من  25.

 جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح؛  • 
 أنشطة األمانة؛  • 
 )؛خزانةحالة المساھمات والمصروفات (أعدت باالشتراك مع أمين ال  • 
 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  • 
 في تقديم الشرائح؛حاالت التأخير و 2015-2013 للفترة لاعمخطط األ  • 
 لحالة واالمتثال؛تقارير ا   •
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛إلزالة دراسة نظرية عن تقييم المرحلة التحضيرية   • 
 )؛68/6السنوات (المقرر  ةمتعددجمع إلنجاز مشروعات االتفاقات التقرير الم   •
روكربونية المواد الھيدروكلوروفلوإزالة خطط إدارة بشأن متعددة السنوات االتفاقات قاعدة بيانات    •

 )؛68/7(المقرر 
 ؛2012عام  األول نون/كاديسمبر 31 حتىالتقرير المرحلي الموحد   • 
واليونيب واليونيدو والبنك  اليوئنديبيلوكاالت الثنائية، لتعليقات وتوصيات بشأن التقارير المرحلية    •

 وثائق)؛ 5الدولي (
 ؛2012 لعام تقييم مدى تنفيذ خطط األعمال   •
 (ك))؛ 69/5ألداء (المقرر مؤشرات ا  • 
 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات؛   •
 التعاون الثنائي؛   •
 واليونيب  لكل من اليوئنديبي 2013 العام  امج عملعلى برتعليقات وتوصيات بشأن التعديالت    •

 وثائق)؛ 3واليونيدو (
المشاريع واألنشطة المقدمة إلى االجتماع  بشأنالتوصيات والتعليقات و اتتقييم المشروع اتورق  • 

 وثيقة)؛ 27السبعين (
المواد إزالة لمرحلة األولى من خطط إدارة لصرف منلاتقرير عن كيفية تسجيل    •

 (ج)؛ 69/24عمال بالمقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المواد ط إدارة إزالة خطمشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من    •

 )؛69/22و  66/5 نالھيدروكلوروفلوروكربونية (المقررا
معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المعتمدة بموجب المقرر    •

 (د))؛ 69/24(ب) و  69/22(المقرران  60/44
المواد ناجم عن إزالة لمناخ اعلى التأثير الضار الورقة مناقشة بشأن التقليل من    •

 )؛68/11 مقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد (ال
للتخلص من المواد المستنفدة  التدليليةتقرير عن التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في المشاريع   • 

 )؛64/50 مقرر لألوزون غير المرغوب فيھا (ال
 )؛69/25ر عمل اللجنة التنفيذية (المقر  • 
 )؛خزانة(أعدت باالشتراك مع أمين ال 2012 ة لعامالمؤقتالحسابات    •
إلى االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول المقدم مشروع تقرير اللجنة التنفيذية   • 

 مونتريال؛
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ليل انبعاثات تقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في تق  • 
الصادر عن  XVII/6المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع (متابعة للمقرر 

  .)1(2012و  2011لفترة تحديث خاص بالألطراف).  السابع عشراالجتماع 

  وغيرھا من المنظماتاألخرى التعاون مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

بتقييمھا / استعراضھا  الصادر في فيما يتعلق األمانة  مشتركة التابعة لألمم المتحدة بوحدة التفتيش الاتصلت  26.
األمانة  وزودت". 20في فترة ما بعد ريو + بعنوان " استعراض اإلدارة البيئية داخل منظومة األمم المتحدة 2013

االجتماعات، وخصائص وعدد مستويات التمويل، وھيكل الصندوق،  عنمعلومات بوحدة التفتيش المشتركة 
تاريخ دعم، ومستويات موظفي األمانة، و، وتكاليف الاتعملية الموافقة على المشروعو، والمشاركين في االجتماعات

، والتخطيط االستراتيجي، وتضافر الجھود دارةإطار اإلوواالمتثال،  ،طرائق التنفيذو، 2013-2006الموافقات من 
توزيع ووالدعوة والتوعية، واإلدارة،  ،التقييمات العلميةومتعددة األطراف األخرى، والتنسيق مع االتفاقات البيئية ال

زيارة بالجنسين والتوازن الجغرافي في اللجنة التنفيذية واألمانة. وسيقوم فريق مراجعة وحدة التفتيش المشتركة 
وأمانة اتفاقية التنوع  صندوقظفين الرئيسيين من أمانة اللمقابلة المو 2013 ه/حزيرانمونتريال في منتصف يوني

 البيولوجي ومنظمة الطيران المدني الدولي.

للمشاركة في  اليونيببرسالة دعوة من المدير، شعبة القانون البيئي واالتفاقيات البيئية، الموظفين  ةكبير تتلق 27.
والنھج واد الكيميائية تفاقيات المنامج خاص لدعم التعزيز المؤسسي الر االختصاصات لبروضعاالجتماع القطرية ل

/آب أغسطس 30إلى  27الفترة من  فيھذا االجتماع ومن المقرر عقد . االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
 ند.في بانكوك، تايل 2013

ض اعتماد وفتح باب لحضور عقد مؤتمر المفوضين لغرلليونيب دعوة أخرى من المدير التنفيذي  ووردت 28.
 /تشرين األولأكتوبر 11- 9الزئبق الذي سيعقد في ميناماتا، اليابان، في الفترة من  بشأناتفاقية ميناماتا ى التوقيع عل

 8 إلى 7مفتوح العضوية، سيعقد في كوماموتو، في الفترة من اجتماع تحضيري حكومي دولي . وسيسبق ذلك 2013
 .2013 /تشرين األولأكتوبر

  تبرع للصندوق المتعدد األطراف

 يوروماليين  3 بملبغرسالة من المفوضية األوروبية بشأن خططھا لتقديم مساھمة طوعية األمانة  تلقت  29.
العمليات الجارية إلزالة استخدامھا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المناخية من  يتعينللصندوق المتعدد األطراف، 

التفاصيل في الرسالة المرفقة بھذه الوثيقة في مزيد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويمكن االطالع على 
 ق األول.رفالم

  بھا تم القيامرھا والبعثات التي وحضتم االجتماعات التي 

  الموظفين ةكبيربعثات 

في  ، الذي عقدآسيا الغربيةشبكة مسؤولي المواد المستنفدة لألوزون في اجتماع الموظفين  ةكبير تشارك 30.
 .2013 /أيارمايو 15-12رة من في الفت ،المنامة، البحرين

 بعثات الموظفين اآلخرين

                                                 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/Inf.2) صدر بوصفه الوثيقة اإلعالمية (1(
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للجنة   السبعينو التاسع والستينبين االجتماعين  انعقدا في الفترة اتشبكللحضر موظفو األمانة اجتماعين  31.
 التنفيذية على النحو التالي:

 ، الذي عقدآسيا بلدان جزر المحيط الھادئ وجنوب شرقلشبكتي موظفي األوزون لاالجتماع المشترك   • 
 .2013 /أيارمايو 9-6 في الفترة في جولد كوست (أستراليا)

 

الناطقة الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي مريكا الوسطى وأمريكا شبكات موظفي األوزون ألاجتماع    •
  .2013 يونيه/حزيران 14-11، في الفترة من )في بوغوتا (كولومبيا ، المعقودباإلسبانية

ات األخيرة للجنة التنفيذية إلى اجتماع شبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا مقررللاألمانة عرضا كما قدمت  32.
 .2013 /أيارمايو 23-21في أوريد، جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، في الفترة من  عقدي ذوآسيا الوسطى ال

  من االجتماعات اجتماعات بروتوكول مونتريال وغيره

للفريق العامل مفتوح  الثالث والثالثينكبار الموظفين المعنيين االجتماع  برفقةالموظفين  ةركبي حضرتسوف  33.
 االجتماع السبعين للجنة التنفيذية. المقرر عقدھما مباشرة عقبللجنة التنفيذ،  الخمسينالعضوية واالجتماع 

  التوظيف واالختيار

 على راختيوقع االو P3من الرتبة  المعلومات  كنولوجياتظيفة موظف لووقد تم االنتھاء من عملية االختيار  34.
 .سيومالسيد 

  الموظفين وتدريبھمقدرات تطوير 

موظفين دورة تدريبية قصيرة على اإلدارة القائمة على النتائج عدة حضر  2013نيسان أبريل/في أواخر  35.
بناء القدرات في مجال المشتريات على التدريب  جرىفي مكاتب أمانة الصندوق. ولليونيب عمليات ھا مكتب نظم

 اتفاقية التنوع البيولوجي.عنيين من أمانة الصندوق وأمانة للموظفين الماألمانة  في مقر  2013 /أيارمايو 2و  1يومي 

 التحضير الجتماعات اللجنة التنفيذية
 

 األمم المتحدةمركز المقرر عقده في الترتيبات اللوجستية لالجتماع السبعين للجنة التنفيذية  جريتوأ 36.
كلمات إبالغ دعوة والخطابات  تم توجيه. و2013 ه/تموزيولي 5إلى  1 في الفترة من في بانكوك (تايلند) للمؤتمرات

إلى أعضاء اللجنة الموقع اإللكتروني سر من بكلمة في المناطق المحمية  اتالسر للوصول إلى وثائق االجتماع
المدير التنفيذي وابع والعشرين لألطراف، ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ، التنفيذية، ورئيس مكتب االجتماع الر

أمانة الصندوق أيضا  وفراألمين التنفيذي ألمانة األوزون، والوكاالت المنفذة والمنظمات غير الحكومية. وتو، لليونيب
العضوية في بانكوك في الفترة للفريق العامل مفتوح  الثالث والثالثينمانة األوزون لالجتماع ألبعض موظفي الدعم 

 .2013 ه/حزيرانيوني 28-24من 

  األنشطة اإلعالمية

، والمعلومات ليزية والفرنسية واألسبانية ق االجتماع باللغة العربية واإلنكتم إنشاء موقع يحتوي على وثائ 37.
 العام. اإللكتروني االجتماع السبعين في الموقع بشأناللوجستية 

التالية تحديث قواعد البيانات والوثائق والمبادئ التوجيھية التشغيلية قامت بالصندوق وأمانة  تاستعرض 38.
 لالجتماع السبعين:
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 ؛2013 /نيسانالمشاريع المعتمدة اعتبارا من أبريل قائمة  • 
 ؛2013 /نيساناعتبارا من أبريل ةلبرنامج القطريورقات موجزة ل  • 
 ؛2013 /نيسانية والمعايير اعتبارا من أبريلالسياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيھ  • 
 ؛2013خطط والمشاريع اعتبارا من أبريل عام إزالة   • 
 ؛2013 /نيسانخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارا من أبريل  • 
  .الوثائق السريةبقائمة   • 

 ----- 



EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL 
CLIMATE ACTION 
Directorate C - Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology 
CLIMA.C.2 - Transport and Ozone 
Head of Unit 

Brussels, 
CLIMA/C2 - PO/CR 

Ms. Maria Nolan 
Chief Officer 
Secretariat of the Multilateral Fund for 
the Implementation of the Montreal 
Protocol 
Suite 4100 
1000, De La Gauchetière Street West 
Montreal, Quebec H3B 4W5 
Canada 

Subject: Voluntary contribution to the Multilateral Fund 

Dear Maria, 

As you may be aware the European Commission is planning to make a voluntary 
contribution of € 3 Million to the Multilateral Fund, which should be used to maximise 
the climate benefits of the ongoing HCFC phase-out. Please find attached a summary 
project description. 

Although a formal decision on the provision of this contribution will only be taken by 
the Commission in the course of this summer, it would already be useful to start the 
preparation of a draft contribution agreement at this stage. This is because a certain lead 
time will be required before the agreement can be signed with UNEP in its capacity as 
the treasurer of the Multilateral Fund. I would therefore appreciate if you could assign 
contact persons within the Secretariat who could help with this matter. 

You might also consider informing the Executive Committee on our intentions at its next 
meeting, on 1-5 July 2013, in Bangkok. If this were the case, it might be useful to admit 
Cornelius Rhein as observer to that meeting. As he is following this project in my team, 
he would be able to provide further information to the Committee, if required. 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIÊ - Tel. +32 22991111 
Office: BU24 -1/03 - Tel. direct line +32 229-65562 

Yours sincerely, 

philip.owen@ec.europa.eu 

Ref. Ares(2013)1618913 - 03/06/2013
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Maximising climate benefits of the HCFC phase-out through a voluntary and 
additional contribution of € 3.000.000 to the Multilateral Fund 

BACKGROUND 

The Multilateral Fund (MLF) of the Montreal Protocol provides funds to help Article 5 
countries to comply with their obligations to phase out the use of ozone-depleting 
substances (ODS) according to an agreed schedule. For the phase-out of ODS, in 
particular of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), Article 5 countries have to submit 
Management Plans (HPMPs) for each stage of the phase-out, specifying concrete 
projects with the assistance of implementing agencies, for approval by the Executive 
Committee of the MLF. 

The transition from ODS to HFCs, as currently practiced, would result in considerable 
greenhouse gas emissions. On the other hand, "leapfrogging" from ODS directly to 
climate-friendly alternatives, without phasing in alternatives with high global warming 
potentials (in particular hydrofluorocarbons) first, would provide clear benefits to the 
climate. 

A comprehensive study carried out in the course of the review of the EU F-gas 
Regulation concluded that in most sectors a number of viable alternatives are available 
that are safe, cost-effective and energy efficient.1 This conclusion is confirmed by recent 
assessments carried out by TEAP. 

Alternatives include in particular hydrocarbons (propane, butane and others), ammonia, 
and CO2 (the "natural" alternatives) as well as HFOs (a chemical compound similar to 
HFCs but not ozone depleting and with only marginal climate impact), all of which have 
distinct characteristics and (dis)-advantages, so that the choice depends upon equipment 
and sector where they are employed. 

Since the driver and legal basis, the Montreal Protocol, legislates ODS only, MLF 
projects focus on reducing the ODS substances. Only recently, following Decision 
XIX/6, the impacts on climate became a determining factor in the choice of alternative 
technologies. Additional support to incentivise the use of low-GWP and climate neutral 
alternatives to HCFCs will safeguard and maximise the climate benefits of the phase-out 
of HCFCs. 

Complementary actions 

The project provides additional funding to the MLF of the Montreal Protocol, fully 
independent of the EU Member States' contributions to the replenishment of the Fund. 
These voluntary and additional funds are earmarked for the measures enabling the 
transition from HCFCs to the use of low GWP or climate neutral technologies, in 
particular in countries with low consumption of ODS. Only those measures should be 
funded which are not eligible for MLF funding under the eligibility criteria defined by 
the Executive Committee or for which the cost-efficiency thresholds, even with the 
bonus of 25% pursuant Decision XIX/6, would not allow to cover the costs. 

1 Schwarz et al. (2011): http://ee.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/2011 study en.pdf 
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Envisaged actions 

Funded activities should, subject to eligibility criteria to be agreed, 

complement projects eligible for MLF funding according to the decisions of its 
Executive Committee, 

focus on countries with low and very low consumption of ODS, 

promote the transition from ODS to natural alternatives to HCFCs such as C02, 
hydrocarbons, ammonia or water, or to not in-kind alternatives, in particular by 

o carrying out demonstration projects, in particular in the end-user sector 
(e.g. refrigeration in supermarkets) and the manufacturing of air-
condition systems 

o "climate-proof' existing HCFC phase-out projects 

o improving the local supply of natural refrigerants 

o training and information dissemination activities 

improve the information on current and expected uses of alternatives to HCFCs, 
including national inventories of those, and assessments of the feasibility of a 
transition to non-HFC-alternatives in individual countries. 

Implementation 

The project is implemented through the signature of a Standard Contribution Agreement 
with UNEP as the treasurer of the MLF, including the formulation of eligibility criteria 
for the disbursement of the funds ("ear-marking"). The European Commission reserves 
the right to amend and further specify the eligibility criteria for future project proposals 
on the basis of acquired experiences. 

The identification, management and monitoring of individual measures for additional 
funding is entrusted to the MLF under the guidance of its Executive Committee, 
ensuring full ownership of these projects by the beneficiary countries. 

The indirect costs for the implementation are limited to 7%. 

The disbursement of the contribution should be staged in tranches, following a schedule 
to be agreed with the MLF. 
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