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جدول األعمال المؤقت المشروح
-1

افتتاح االجتماع
مالحظات افتتاحية يُدلي بھا رئيس اللجنة التنفيذية.

-2

الشؤون التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1على جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والسبعين
للجنة التنفيذية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في
الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1وحسب االقتضاء ،بصيغته المعدلة شفويا في الجلسة العامة.
)ب(

تنظيم العمل

سيقترح الرئيس تنظيم العمل على الجلسة العامة.
-3

أنشطة األمانة
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2تقريرا عن األنشطة التي نفذتھا األمانة منذ االجتماع
الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2
-4

حالة المساھمات والمصروفات
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3معلومات عن حالة الصندوق حسبما سجّلھا يونيب حتى
 17أبريل/نيسان  .2015وفي ذاك التاريخ ،كان رصيد الصندوق  91 768 488دوالرا أمريكيا ،بعد األخذ
في االعتبار جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى ،وبما في ذلك ،االجتماع الثالث والسبعين.
وتقدم الوثيقة أيضا :معلومات محدثة عن أذونات الصرف وآلية سعر الصرف الثابت التي تعكس صافي ربح
نتيجة آلية سعر الصرف الثابت قدره  14 483 417دوالرا أمريكيا منذ إنشائھا؛ وعن اإلجراءات المتخذة
بشأن المقرر )1/72ج( فيما يتعلق بتسريع تحصيل أذونات الصرف الخاصة بحكومة ألمانيا خالل فترة
تجديد الموارد؛ وعن المقرر )1/73ج( بشأن المساھمات غير المسددة.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

-5

)أ(

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات ،والمعلومات المتعلقة
بأذونات الصرف والبلدان التي اختارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة الثالث سنوات
 ،2017-2015على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3؛

)ب(

اإلحاطة علما مع التقدير بالمدفوعات التي سددھا الكرسي الرسولي وحكومة كازاخستان إلى
الصندوق المتعدد األطراف على النحو المبلغ عنه في المرفق األول بالوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3؛

)ج(

حث جميع األطراف المؤھلة الستخدام آلية سعر الصرف الثابت إلى إبالغ أمين الخزانة عن عزمھا
القيام بذلك قبل االجتماع الخامس والسبعين؛

)د(

حث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت
ممكن؛

)ھ(

مالحظة أن حكومة ألمانيا استطاعت أن تخفض الجدول الزمني لسداد أذونات الصرف الخاصة بھا
لفترة تجديد الموارد  2017-2015من خمس سنوات إلى أربع سنوات وأن الحكومة تعمل حاليا
على تكييف الجدول الزمني للتحصيل ضمن فترة الثالث سنوات لفترة تجديد الموارد -2018
.2020

حالة الموارد والتخطيط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4موجزا للتعديالت المالية التي أشارت إليھا الوكاالت
الثنائية والمنفذة حسبما وافقت عليھا أمانة الصندوق .وتشتمل الوثيقة على بيانات إحصائية ،من المشروعات
التي تنفذھا الوكاالت الثنائية والمنفذة وبھا أرصدة محتفظ بھا ألكثر من الفترة المسموح بھا والبالغة  12شھرا
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بعد انتھاء المشروع .وتتناول األرصدة إلى يتعين إعادتھا من المشروعات المنجزة "بموجب مقرر" وتحويل
األموال الناجمة عن تغيير الوكالة المنفذة .وتشير تلك الوثيقة أيضا إلى مستوى الموارد المتاحة للجنة التنفيذية
في شكل نقد وسندات إذنية كما ھو مسجل في وثيقة حالة المساھمات والمصروفات.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

التقرير

بشأن

األرصدة

وتوافر

الموارد

الوارد

في

الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4؛
)(2

أن المستوى الصافي لألموال التي تجرى إعادتھا إلى االجتماع الرابع والسبعين من
الوكاالت المنفذة قدره  2 379 262دوالرا أمريكيا وھو يشمل إعادة مبلغ 353 704
دوالرات أمريكية زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  28 025دوالرا أمريكيا من يوئنديبي؛
ومبلغ  1 772 803دوالرات أمريكية زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  153 289دوالرا
أمريكيا من يونيب؛ ومبلغ  67 696دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 3 745
دوالرا أمريكيا من يونيدو؛

)(3

أن المستوى الصافي لألموال التي تجرى إعادتھا إلى االجتماع الرابع والسبعين من
الوكاالت الثنائية نقدا مقابل مشروعات منتھية كان  12 363دوالرا أمريكيا شمل إعادة
 6 529دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  849دوالرا أمريكيا من حكومة
الجمھورية التشيكية؛ ومبلغ  1 580دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 205
دوالرات أمريكية من حكومة اليابان ومبلغ  32دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  4دوالرات أمريكية وفائدة مصرفية تبلغ  3 164دوالرا أمريكيا من حكومة إسبانيا؛

)(4

أن إعادة مبلغ  149 685دوالرا أمريكيا ) 94 500دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  12 285دوالرا أمريكيا من خطـة إدارة إزالـة المـواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة الثانية( لدولة بوليفيا المتعددة
القوميات؛ ومبلغ  39 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 900دوالر
أمريكي لتقرير التحقق من المرحلة األولى من خطـة إدارة إزالـة المـواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من حكومة ألمانيا نتيجة تغير الوكالة المنفذة سيعوض
المشروعات الثنائية أللمانيا في المستقبل؛

)(5

أن لدى يونيدو أرصدة تبلغ  15 053دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف دعم الوكالة لمشروع
واحد منتھى منذ أكثر من سنتين في السابق؛

)(6

أن لدى يونيب أرصدة غير ملتزم بھا تبلغ  50 000دوالر أمريكي باستثناء تكاليف دعم
الوكالة لمشروع واحد منتھي منذ أكثر من سنتين في السابق؛

)(7

أن لدى البنك الدولي أرصدة غير ملتزم بھا تبلغ  521 029دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف
دعم الوكالة لمشروع منتھي واحد "بقرار فرعى" من اللجنة التنفيذية؛

)(8

أن لدى حكومة فرنسا أرصدة ألربعة مشروعات منتھية وواحد مغلق أكثر من سنتين في
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السابق ،مجموعھا  378 985دوالرا أمريكيا ،باستثناء تكاليف دعم الوكالة؛

)ب(

)ج(

)(9

أن لدى حكومة إسرائيل أرصدة لمشروع منتھي واحد أكثر من سنتين في السابق يبلغ
مجموعھا  68 853دوالرا أمريكيا باستثناء تكاليف دعم الوكالة؛

)(10

أن لدى حكومة إيطاليا أرصدة لمشروعين منتھيين منذ أكثر من سنتين في السابق يبلغ
مجموعھا  4 228دوالرا أمريكيا ملتزم بھا ومبلغ  3 043دوالرا أمريكيا ألرصدة غير
ملتزم بھا ،باستثناء تكاليف دعم الوكالة؛

مطالبة:
)(1

الوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا مشروعات منتھية منذ أكثر من سنتين في السابق بأن
تعيد األرصدة إلى االجتماع الرابع والسبعين؛

)(2

الوكاالت الثنائية والمنفذة بأن تصفي أو تلغي االلتزامات غير المطلوبة للمشروعات
المنتھية والمشروعات المنتھية "بموجب مقرر" للجنة التنفيذية من أجل إعادة األرصدة
إلى االجتماع الخامس والسبعين كمتابعة للمقررين )7/70ب() (2و)11/71ب((؛

)(3

حكومة فرنسا بإعادة األرصدة من جميع المشروعات المغلقة إلى االجتماع الخامس
والسبعين؛

)(4

يونيب والبنك الدولي بإعادة جميع األرصدة غير الملتزم بھا من المشروعات المنتھية
والمشروعات المنتھية "بموجب مقرر" للجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

)(5

حكومة إيطاليا بإعادة جميع األرصدة غير الملتزم بھا إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

)(6

األمانة بأن تعدل األموال اإلضافية المخصصة للمرحلة األولى من خطـة إدارة إزالـة
المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين ليونيب من مبلغ  1 077 221دوالرا أمريكيا،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  140 039دوالرا أمريكيا تمت الموافقة عليھا في
االجتماع الثامن والستين )المقرر  (20/68إلى مبلغ  1 033 575دوالرا أمريكيا زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  134 365دوالرا أمريكيا ليعكس الرصيد الفعلي الذي أعاده
البنك الدولي كما سجل في تقرير االجتماع السادس والستين
)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54؛

)(7

أمين الخزانة بأن يتابع مع حكومات اليابان وإيطاليا وإسبانيا إعادة األرصدة إلى الصندوق
وتسجيل مبلغ  3 164دوالرا أمريكيا كدخل من الفائدة المصرفية إلى الصندوق؛

الموافقة على:
)(1

تحويل إعداد المرحلة الثانية من خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
) (EGY/PHA/73/PRP/121واألنشطة االستثمارية ذات الصلة في قطاع الرغاوي
) (EGY/FOA/73/PRP/120لمصر من يونيدو إلى يوئنديبي بمبلغ  20 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 400دوالر أمريكي لكل مشروع من
المشروعين؛
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)ب(

)(2

تحويل إعداد المرحلة الثانية من خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لشيلي ) (CHI/PHA/73/PRP/182من يوئنديبي إلى يونيدو بمبلغ  40 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 800دوالر أمريكي؛

)(3

تمديد مدة المشروع للمشروع الثنائي لليابان ) (AFR/REF/48/DEM/35حتى
ديسمبر/كانون األول  2015للتمكن من انتھاء تقديم المساعدة إلى السودان.

تحديث بشأن تنفيذ خطط أعمال الفترة  2015-2013والتخطيط المالي لفترة الثالث سنوات
2017-2015

تنظر الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5و Add.1في تخطيط األعمال في ضوء الطلبات المقدمة
إلى االجتماع الرابع والسبعين ،والتخصيصات في خطط أعمال الفترة  .2017-2015وتتناول المقررات
المتخذة في االجتماع الثالث والسبعين فيما يتعلق بخطط أعمال الفترة  ،2017-2015واالجتماع السادس
والعشرين لألطراف فيما يتعلق بمستوى تجديد موارد الصندوق للفترة  ،2017-2015وتعرض قيمة
األنشطة التي لم تقدم إلى االجتماع الرابع والسبعين ولكنھا أدرجت في خطط أعمال عام  .2015كما توفر
تقييما للتخطيط المالي لفترة الثالث سنوات  2017-2015في ضوء السيناريوھات المتعلقة بدفع المبالغ
المتعھد بھا ،والمبالغ المرحلة والفائدة والعوامل األخرى التي قد تؤثر على التخطيط المالي خالل فترة الثالث
سنوات .وباإلضافة إلى ذلك ،تقدم الوثيقة تحديثا عن خطة أعمال ألمانيا في الفترة  ،2017-2015ومعلومات
عن الحوارات التي دارت بين الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنية بشأن مؤشرات األداء النوعي.
وتختتم الوثيقة بتوصيات .وتقدم اإلضافة تقييما لاللتزامات اآلجلة الموافق عليھا حتى اآلن.
مسائل تُطرح للمعالجة:


قدمت أنشطة للمخزونات/المسوحات المتعلقة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون وفقا للمقرر
 9/XXVIبما قيمته  7 608 250دوالرا أمريكيا ولكنھا لم تدرج في خطة أعمال 2017-2015



إذا تمت الموافقة على التكاليف اإلجمالية التقديرية للمشروعات الناجمة عن إعداد المشروعات
والمشروعات التدليلية للبدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي ،فإنھا ستتجاوز نافذة التمويل
البالغة  10ماليين دوالر أمريكي التي أُنشئت بموجب المقرر 40/72



المدفوعات من البلد الطرف الوحيد الذي تعھد بتقديم مساھمات ولم يقدمھا حتى اآلن إلى الصندوق
المتعدد األطراف



الحاجة إلى أن تسدد األطراف المساھمة المعنية المتأخرات من فترة الثالث سنوات 2014-2012
في عام  2015لتحقيق أقصى قدر من الموارد المتاحة للعام



تخصيص الموارد وفقا لمتطلبات خطة األعمال  2017-2015وتحديث التدفقات النقدية لميزانية
عام  2017في االجتماع األخير من عام 2016



تقرير صادر عن يوئنديبي بشأن حواراته مع وحدات األوزون الوطنية فيما يتعلق بتقييم األداء
النوعي لعام 2013

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
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)ب(

)(1

التحديث عن تنفيذ خطة األعمال المج ّمعة لفترة  2017-2015للصندوق المتعدد األطراف
والتخطيط المالي لفترة السنوات الثالث  ،2017-2015على النحو الوارد في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5وAdd.1؛

)(2

أن أنشطة قيمتھا  7 608 250دوالرا أمريكيا قّ ّدمت عمال بالمقرر ) 9/XXVIالفقرة  (4إلى
االجتماع الرابع والسبعين ولم تكن قد أدرجت في خطط أعمال 2017-2015؛

)(3

أن التكاليف اإلجمالية إلعداد المشروعات المطلوبة ومشروعات التدليل الناتجة لبدائل
إمكانية االحترار العالمي المنخفضة قد تتجاوز نافذة التمويل البالغة  10ماليين دوالر
أمريكي والتي أُنشئت بموجب المقرر 40/72؛

)(4

بأن خطة أعمال ألمانيا لفترة  2017-2015ال تتجاوز  20بالمائة من مساھمات ألمانيا
لفترة السنوات الثالث؛

)(5

مع التقدير ،أن حكومة ألمانيا ،ويونيب ويونيدو ق ّدمت معلومات بالنسبة للتصنيفات في
تقديرات األداء النوعي ،على النحو المطلوب في المقررات ) 14/73ب( ) (3)- (2و)ج(؛

)(6

مع القلق ،أن يوئنديبي لم يبلغ عن حواره بشأن تقييمات األداء النوعي مع البلدان التي
صُنفت أداءه على أنه أقل من ال ُمرض عام  ،2014على النحو مطلوب في المقرر 14/73
)ب( )(1؛

حث:
)(1

بيالروس على أن تقدم مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث
 ،2017-2015مع اإلحاطة علما بأنھا لم تقدم أي مساھمات من قبل ،وتشجيع الفّرص
لبعثات رفيعة المستوى على ضرورة تسديد المدفوعات بحيث تصبح األطراف قد ساھمت
للصندوق؛

)(2

األطراف التي عليھا متأخرات من فترة السنوات الثالث  2014-2012على أن تس ّددھا
خالل عام 2015؛

)ج(

اعتماد تخصيص موارد قدره  179.9مليون دوالر أمريكي في عام  ،2015و 173.8مليون دوالر
أمريكي في عام  ،2016و 153.8مليون دوالر أمريكي في عام  ،2017وبالنسبة لألموال التي لم
تخصّص ،أن تخصص في وقت الحق خالل فترة السنوات الثالث 2017-2015؛

)د(

النظر في توافر التدفق النقدي لميزانية  ،2017في االجتماع األخير لعام  ،2016في ضوء جمع
الفائدة ،واإلعادة غير المنتظرة لألرصدة غير المستعملة من مشروعات/اتفاقات ،وتسديد التعھدات
من فترة الثالث سنوات السابقة آلخر تجديد لألموال ،وأي خسائر بسبب عدم تسديد التعھدات
المتوقعة من آخر تجديد لألموال ،وأي خسائر أو مكاسب بسبب آلية سعر الصرف الثابتة.

)ج(

التأخيرات في تقديم الشرائح

تتناول الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين وتعرض توصيات لتنظر فيھا
اللجنة التنفيذية.
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مسائل تُطرح للمعالجة:


لم يتم تقديم خمسة وثالثين نشاطا بشرائح من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كان يستحق تقديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين



لم تحقق أربع عشرة شريحة من أصل  18عتبة الصرف البالغة  20في المائة رغم أن كل الشرائح
كان لھا أسباب أخرى لتأخر تقديم



أسباب التأخير تشمل :تغيير في وحدة األوزون الوطنية/الحكومة ،والتأخر في تقديم مكون الوكالة
الرئيسية ،وإعادة ھيكلة األنشطة وفقا لمستوى المنحة ،والحاجة إلى إعادة الجدولة أو إعادة جدولة
تواريخ استحقاق الشريحة ،وعدم االستقرار السياسي ،والعقوبات ،والتوقيع على اتفاق ،وتوافر ما
يكفي من أموال من الشريحة الحالية ،والنقل إلى وكالة أخرى ،والحاجة إلى تقرير تحقق



قدمت ثمانية بلدان تسع شرائح ولكنھا سحبت ألسباب من بينھا :عدم إحراز تقدم كاف وصرف
للشريحة الموافق عليھا ،واختالفات في البيانات ،وانتظار التوقيع على اتفاقات المنح الفرعية
والحاجة إلى التحقق من البيانات



تشير الوكاالت المنفذة ذات الصلة إلى عدم وجود تأثير أو من المستبعد وجود أي تأثير على االمتثال
نتيجة التأخر في تقديم ھذه الشرائح

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

التقرير

المتعلق

بالتأخيرات

في

تقديم

الشرائح

الوارد

في

الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6؛
)(2

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بمقتضى االتفاقات المتعددة السنوات ،التي
قدمتھا لألمانة فرنسا وألمانيا ويوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي؛

)(3

أن  61نشاطا من مجموع األنشطة البالغة  96ذات صلة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحقة التقديم قدمت في موعدھا إلى االجتماع الرابع
والسبعين ،وأن تسع من تلك الشرائح سحب بعد مناقشات مع األمانة؛

)(4

أن الوكاالت المنفذة المعنية أشارت إلى عدم وجود أي تأثيرات أو تأثيرات غير محتملة
على االمتثال ناشئة عن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمھا لالجتماع األول في عام ،2015
ولم تتوافر أي إشارات على أن أي من ھذه البلدان في حالة عدم امتثال لتجميد عام 2013
الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء ما يتعلق بما يلي:
أ.

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية حيث الحظت األطراف في بروتوكول
مونتريال مع التقدير تقديم البلد الطرف خطة عمل لضمان عودته إلى االمتثال
لتدابير الرقابة على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2015
وتدابير الرقابة على اإلنتاج في عام  2016يما يتماشى مع المقرر 15/XXVI؛
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ب.

)ب(
-6

غواتيماال حيث الحظت األطراف مع التقدير تقديم البلد الطرف خطة عمل
لضمان عودته إلى االمتثال لتدابير البروتوكول للرقابة على استھالك المواد
المواد
استھالك
بخفض
وقراره
الھيدروكلوروفلوروكربونية،
الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2014إلى دون االستھالك المسموح بكمية
االستھالك الزائد في عام  2013عمال بالمقرر 16/XXVI؛

مطالبة األمانة بإرسال رسائل بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح لحكومات
البلدان الواردة في المرفق األول بالوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6

تنفيذ البرامج
)أ(

الرصد والتقييم
)(1

التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام 2015

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7استعراضا للنتائج المبلغ عنھا في كل من تقارير إنجاز
المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات وتقارير إنجاز المشروعات الفردية الواردة حتى  10مارس/آذار
 .2015والسبب في إعداد تقريرين مجمعين في وثيقة واحدة ھو أن ينعكس الوضع العام لتقارير إنجاز
المشروعات ،على أمل تسريع تقديم تقارير إنجاز المشروعات المستحقة منذ فترة طويلة.
مسائل تُطرح للمعالجة :تقارير إنجاز المشروعات المستحقة.
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقارير المج ّمعة إلنجاز المشروعات لعام  2015الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7؛

)ب(

ّ
حث الوكاالت المنفذة على أن تقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين متأخرات تقارير إنجاز
المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات أو المشروعات الفردية على النحو الوارد في الجدولين 5
و 10على التوالي من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7وإذا كانت تقارير إنجاز
المشروعات لم تُق ّدم بعد ،إعطاء األسباب لعدم تقديمھا مع جدول زمني إلعادة التقديم؛

)ج(

دعوة جميع المعنيين بإعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية ،أن يأخذوا
باالعتبار الدروس المكتسبة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ مشروعات في
المستقبل.
)(2

تقرير قاعدة البيانات المتعلقة باالتفاقات المتعددة السنوات

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8معلومات مقدمة إلى اللجنة التنفيذية عن استخدام قاعدة
البيانات لإلبالغ السنوي عن االتفاقات المتعددة السنوات ،عمال بالمقرر )61/63ھ(.
مسائل تُطرح للمعالجة:


المعلومات الناقصة في خطة التنفيذ السنوية و/أو الخطة العامة لنسبة  74في المائة من االتفاقات
المتعددة السنوات
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قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8؛

) ب(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بملء المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة
السنوات وتحديثھا في موعد ال يتجاوز ثمانية أسابيع قبل االجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذية؛

)ج(

مالحظة أن الوكاالت الثنائية غير المشاركة بشكل مباشر في تنفيذ المشروعات يمكن أن تطلب إلى
الوكاالت المنفذة اإلبالغ عن المعلومات المطلوبة في الفقرة )ب( بالنيابة عنھا.
)(3

التقرير النھائي بشأن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع
الرغاوي

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9على التقرير النھائي لتقييم إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي ،الذي يلخص نتائج دراسة نظرية وعشر دراسات حالة
أعدت عقب زيارات ميدانية في عدة بلدان .وركز التقييم على القضايا المتعلقة بإعداد وتنفيذ المشروعات،
واستبدال التكنولوجيا وتمويل المشروعات واستدامتھا .ويمكن أن تكون الدروس المستفادة مفيدة في تحديد
االستراتيجية والنُھج في قطاع الرغاوي للمرحلة الثانية من ھذه خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما ً بالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع الرغاوي الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9؛

)ب(

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تطبيق ،حسب مقتضى الحال ،نتائج وتوصيات تقييم مشروعات
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي عند تنفيذ مشروعات في ھذا القطاع.
)(4

اختصاصات دراستين نظريتين عن :مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء والمشروعات التدليلية التجريبية بشأن
التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا )المقرر )7/73ب((

تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10اختصاصات دراستين نظريتين عن مشروعات إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء والمشروعات التدليلية
التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا .والدراستان النظريتان جزء من برنامج
عمل التقييم لعام .2015
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
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قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالوثيقة المتعلقة باختصاصات دراستين نظريتين عن :مشروعات إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء والمشروعات التدليلية
التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا )المقرر )7/73ب(( الواردة في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10؛

)ب(

الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية عن مشروعات إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء على النحو الوارد في
المرفق األول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10؛

)ج(

الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية عن المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص من
المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا على النحو الوارد في المرفق الثاني بالوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10

)ب(

بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال

الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11وثيقة جديدة أعدت وفقا للمقرر ) 70/73ج() ،(2وتحل محل
أجزاء من البند السابق من جدول األعمال بشأن "تقارير الحالة واالمتثال" .وستقدم وثيقة عن بيانات البرامج
القطرية وآفاق االمتثال إلى جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال
لبروتوكول مونتريال .وتحتوي ھذه الوثيقة على حالة وآفاق امتثال بلدان المادة ) 5الجزء األول(؛ وتتناول
بلدان المادة  5التي تخضع لمقررات األطراف بشأن االمتثال )الجزء الثاني(؛ وتتضمن تحليال للبيانات
المتعلقة بنفيذ البرامج القطرية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )الجزء الثالث(.
مسائل تُطرح للمعالجة:

بالنسبة للجزء األول :حالة وآفاق االمتثال لبلدان المادة 5


جنوب السودان لم ينشئ نظاما إلصدار التراخيص ،ونظام إصدار التراخيص في ليبيا ال يعمل حتى
اآلن



لم تدرج الدومينيكا وموريتانيا تدابير رقابة اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المتفق عليھا في عام  2007في نظامھا إلصدار التراخيص والحصص

بالنسبة للجزء الثاني :بلدان المادة  5التي تخضع لمقررات بشأن االمتثال


ال شيء

بالنسبة للجزء الثالث :بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية


االختالف بين بيانات البرامج القطرية وبيانات المادة 7



تقديم تقارير بيانات البرامج القطرية مبكرا وفي الوقت المحدد إلعداد الوثيقة المتعلقة ببيانات
البرامج القطرية وآفاق االمتثال المقرر تقديمھا إلى االجتماع األول من العام
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تحديث شكل تقرير البرنامج القطري للسماح بتقديم معلومات إضافية بشأن بدائل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وأسعارھا عندما تكون متاحة.

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

)ج(

مالحظة:
)(1

الوثيقة المتعلقة ببيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال على النحو الوارد في
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11؛

)(2

أن  106بلدان )من أصل  141بلدا قدم بيانات( قدمت بيانات عام  2013باستخدام النظام
القائم على اإلنترنت؛

مطالبة:
)(1

يونيب بمواصلة مساعدة حكومة جنوب السودان في إنشاء نظام إلصدار التراخيص،
وحكومتي دومينيكا وموريتانيا في تعديل نظم إصدار التراخيص لتشمل تدابير الرقابة
المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع الخامس
والسبعين؛

)(2

يونيدو بمواصلة مساعدة حكومة ليبيا في تشغيل نظام إصدار التراخيص ،وتقديم تقرير عن
ذلك إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

)(3

الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بمساعدة بلدان المادة  5في معالجة االختالفات في
البيانات بين تقارير البرامج القطرية والمادة 7؛

)(4

بلدان المادة  5بتقديم تقارير بيانات البرامج القطرية في موعد ال يتجاوز ثمانية أسابيع قبل
االجتماع األول للجنة التنفيذية من السنة؛

)(5

األمانة بتحديث شكل تقرير البرنامج القطري للسماح بتقديم معلومات إضافية عن بدائل
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأسعارھا عندما تكون متاحة.

تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات التبليغ المحددة

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12على ستة أجزاء كمتابعة للقضايا التي أثيرت في التقرير
المرحلي السنوي والتقرير المالي األخيرين المقدمين إلى االجتماع الثالث والسبعين ،وفيما يتعلق
بالمشروعات واألنشطة التي طُلِب بشأنھا تقارير في االجتماعات السابقة .ويتناول الجزء األول المشروعات
التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طُلِب بشأنھا تقارير إضافية عن الحالة؛ ويعرض الجزء الثاني
المشروع التدليلي بشأن خيارات منخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريثان
في مصر .ويتناول الجزء الثالث خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة
القوميات )المرحلة األولى ،الشريحة الثانية( )نقل المشروع(؛ والجزء الرابع يتناول مشروع إزالة بروميد
الميثيل في غواتيماال؛ والجزء الخامس يتناول مشروع إزالة الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية؛
والجزء السادس عن تقرير يونيب بشأن تعبئة الموارد.
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الجزء األول:
الحالة

المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طُلِب بشأنھا تقارير إضافية عن

مسائل تُطرح للمعالجة:


احتمال إلغاء مشروع "مساعدة تقنية بشأن بدائل بروميد الميثيل" في العراق
) (IRQ/FUM/62/INV/13الذي تنفذه يونيدو؛ ومشروع "مساعدة تقنية للقضاء على االستخدامات
الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل في تبخير التربة" في موزامبيق )(MOZ/FUM/60/TAS/20

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

الوثيقة بشأن تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات شروط تبليغ محددة على النحو
الوارد في UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12؛

)(2

أن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ اإلجراءات المعمول بھا وفقا لتقييمات األمانة والتقرير
المتعلق بالتأخيرات في التنفيذ ،وستخطر الحكومات والوكاالت المنفذة حسب االقتضاء؛

مطالبة:
)(1

تقديم تقارير عن التأخيرات في التنفيذ وتقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس
والسبعين بشأن المشروعات المدرجة في الملحقين األول والثاني بالوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12كجزء من التقرير المرحلي السنوي والتقرير المالي
لعام  2014المقدم من الوكاالت الثنائية والمنفذة مع األخذ بعين االعتبار المعلومات
المطلوبة في الجدول  3من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12بالنسبة لتقارير
الحالة؛

)(2

األمانة بإرسال رسائل باحتمال إلغاء المشروعين التاليين:
الميثيل"

في

العراق

أ.

"مساعدة تقنية بشأن بدائل بروميد
) ،(IRQ/FUM/62/INV/13الذي تنفذه يونيدو؛

ب.

"مساعدة تقنية للقضاء على االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل في
تبخير التربة" في موزامبيق ) ،(MOZ/FUM/60/TAS/20الذي تنفذه يونيدو.

الجزء الثاني :مصر :خيارات منخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي
البوليوريثان .تقييم للتطبيق في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المشروع التدليلي بشأن خيارات منخفضة التكلفة الستخدام
الھيدروكربونات في صناعة رغاوي البوليوريثان في مصر ،الذي قدمه يوئنديبي؛

)ب(

مطالبة يوئنديبي بأن يقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين تحديثا عن حالة االنتھاء من التجارب في
إطار المشروع التدليلي المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله ،والتقرير التكميلي المرتبط به ،إذا
تم االنتھاء من التجارب.
12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1/Add.1

الجزء الثالث :دولة بوليفيا المتعددة القوميات :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة األولى ،الشريحة الثانية( )نقل المشروع(
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

الموافقة على تحويل مبلغ  94 500دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 8 505
دوالرات أمريكية ليونيدو لتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مع اإلحاطة علما ببرنامج العمل المنقح المرتبط بالشريحة؛

)ب(

الموافقة على تحويل  30 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 700دوالر
أمريكي ليونيدو إلعداد تقرير التحقق لتقديمه مع الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من الخطة؛

)ج(

الموافقة على نقل التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ من حكومة ألمانيا إلى يونيدو وقدره
 126 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  11 340دوالرا أمريكيا والمرتبط
بشرائح التمويل الثالثة إلى الخامسة من الخطة؛

)د(

مطالبة األمانة بتنقيح االتفاق المبرم بين دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية بناء على
الفقرتين الفرعيتين )ب( و)ج( أعاله ،عند تقديم طلب التمويل للشريحة الثالثة من الخطة.

الجزء الرابع:

مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال

مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال الذي قدمته
يونيدو بالنيابة عن حكومة غواتيماال والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12؛

)ب(

اإلحاطة علما بأنه سيتم تقديم تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس والسبعين وفقا للمقرر
)7/71ب().(2

الجزء الخامس :مشروع إزالة الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية
مسائل تُطرح للمعالجة:


تمديد تاريخ االنتھاء المقرر لمشروع الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية
الذي قدمته يونيدو والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12؛

)ب(

النظر في تمديد تاريخ االنتھاء المقرر لمشروع الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية حتى 31
ديسمبر/كانون األول 2015؛

)ج(

مطالبة يونيدو بما يلي:
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)(1

تقديم تقرير مرحلي إلى كل اجتماع حتى إنجاز المشروع؛

)(2

تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع السابع والسبعين.

الجزء السادس :تقرير عن تعبئة الموارد مقدم من يونيب
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

-7

)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير عن تعبئة الموارد من أجل المنافع المشتركة للمناخ المقدم من يونيب؛
والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12؛

)ب(

تشجيع البلدان من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة على استخدام الدليل الوارد في التقرير عند البحث
عن موارد إضافية للمنافع المشتركة للمناخ خالل تنفيذ المرحلة األولى والمراحل المستقبلية من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

مقترحات المشروعات
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13على خمسة أقسام :تحليل لعدد المشروعات واألنشطة
المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الرابع والسبعين؛ والقضايا التي تم تبينھا أثناء عملية
استعراض المشروعات؛ ومشروعات التدليل على التكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي
ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق عمال بالمقرر 40/72؛ وتقارير التحقق والمشروعات واألنشطة
المقدمة للموافقة الشمولية؛ والمشروعات االستثمارية للنظر فيھا بشكل فردي .وتقدم الوثيقة أيضا معلومات
إلى اللجنة بشأن استعراض طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وطلبات الحصول على تمويل
إلعداد مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى
االجتماع الرابع والسبعين ،والمشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع الرابع والسبعين ولكنھا سحبت
في وقت الحق .وأدرجت المشروعات االستثمارية الموصى بالنظر فيھا بشكل فردي في الجدول الوارد في
البند )7د( من جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة:


طرائق لعتبة صرف األموال لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر
)24/72أ(( )الفقرات  10إلى  30من الوثيقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13



التقارير المرحلية وتقارير التحقق المتثال البلد التفاق خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد الموافقة على آخر شريحة لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )الفقرات  31إلى (33



استخدام الشركات المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي عالية كانت قد تحولت إلى
تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة )الفقرات ) 34إلى (37



طلبات تمويل للقيام بعمليات جرد أو دراسات استقصائية بشأن بدائل للمواد المستنفدة لألوزون
)المقرر ) (9/XXVIالفقرات  38إلى (42
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مشروعات تدليلية على تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ودراسات جدوى بشأن
تبريد المناطق عمال بالمقرر ) 40/72الفقرات  43إلى (61

طرائق لعتبة صرف األموال لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر )24/72أ((
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

الحفاظ على عتبة صرف بنسبة  20في المائة تمشيا مع المقرر )24/72ب(؛

)ب(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة ،عند مساعدة بلدان المادة  5في إعداد المراحل لخطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل ،بأن تضع جدوال بعناية لتقديم الشرائح واالنتھاء
منھا طبقا لألنشطة التي تنفذ في سنة واحدة إلى ثالث سنوات والتكاليف المرتبطة بھا والبدء في
جميع األعمال التمھيدية ،مثل االتفاقات القانونية أو مذكرات التفاھم ،حسب ما يطلب ،مقدما قبل
تقديم تمويل الشرائح.

التقارير المرحلية وتقارير التحقق المتثال البلد التفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بعد الموافقة على آخر شريحة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر ،في حالة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي
يُطلب فيھا تمويل الشريحة األخيرة من التمويل سنة أو أكثر قبل آخر سنة يحدد فيھا ھدف لالستھالك ،مطالبة
الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المتعاونة األخرى بتقديم تقارير سنوية لتنفيذ الشريحة وتقارير تحقق من
المرحلة الراھنة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى االنتھاء من جميع األنشطة
المتوقعة وتلبية أھداف االستھالك ،على أن يكون من المفھوم أنه ،خالل المراحل المتتالية من خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ ،ينبغي أن تقوم تقارير التحقق على أساس أھداف
استھالك منخفضة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي التزم بھا البلد المعنى.

استخدام الشركات المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي عالية كانت قد تحولت إلى تكنولوجيا ذات
إمكانية احترار عالمي منخفضة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بمواصلة تقديم المساعدة إلى بلدان المادة  5خالل تنفيذ خططتھا
إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وضمان توريد التكنولوجيات البديلة التي تم
اختيارھا؛

)ب(

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة أيضا بأن تبلغ اللجنة التنفيذية عن حالة االستخدام المؤقت
للتكنولوجيا التي اختارھا بلد من بلدان المادة  5في كل اجتماع حتى االستخدام الكامل للتكنولوجيا
األصلية المختارة أو تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
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طلبات تمويل للقيام بعمليات جرد أو دراسات استقصائية بشأن بدائل للمواد المستنفدة لألوزون )المقرر
(9/XXVI
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إجراء دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة
لألوزون المقدمة إلى االجتماع الرابع والسبعين في سياق مناقشتھا للبند  12من جدول األعمال بشأن متابعة
المقرر) 9/XXVIالفقرة  (4الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف بشأن تمويل إضافي للقيام
بعمليات جرد أو دراسات استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون.

مشروعات تدليلية على تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ودراسات جدوى بشأن تبريد
المناطق عمال بالمقرر 40/72
تتناول الفقرات  43إلى  61من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13طلبات التمويل إلعداد 26
مشروعا تدليليا على التكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي في  17بلدا وثالث مناطق؛ وطلبين
لتمويل مشروعين تدليليين متطورين بالكامل في كولومبيا ومصر؛ وثالث طلبات تمويل إلجراء دراسة
جدوى بشأن تبريد المناطق في الجمھورية الدومينيكية ومصر والكويت.
مسائل تُطرح للمعالجة:


اختيار المقترحات التي تمتثل بشكل أفضل للمعايير المنصوص عليھا في المقرر 40/72

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في التقييم بشأن مقترحات لمشروعات تدليلية لبدائل للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ودراسات جدوى لتبريد المناطق ذات
إمكانية احترار عالمي منخفضة الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13مع تحليل
االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية
ذات عالقة تدليلية محتملة الواردة في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49الختيار مشروعات تدليلية
لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ودراسات جدوى لتبريد
المناطق لتنفيذھا في إطار مستويات التمويل القائمة عمال بالمقرر .40/72

الموافقة الشمولية
تقارير التحقق من امتثال البلدان ذات استھالك ألحجام منخفضة في اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2014
قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة بأن تشمل في تعديالتھا على برامج
العمل التي تقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين ،تمويال لتقارير التحقق للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة  5الواردة في الجدول أدناه.
عينة من بلدان المادة  5للتحقق من االمتثال التفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

خط أساس المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
)طن متري(
66.73
70.65
110.62
160.65
224.94
7.24
114.36

البلد
بربادوس
البوسنة والھرسك
بروني دار السالم
الكونغو
كوستاريكا
دومينيكا
غينيا االستوائية
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الوكالة الرئيسة/المتعاونة
يونيب/يوئنديبي
يونيدو
يونيب/يوئنديبي
يونيب/يونيدو
يوئنديبي
يونيب
يونيب/يونيدو
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الرقم
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

خط أساس المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
)طن متري(
100.00
93.00
272.25
144.98
13.88
74.77
24.89
35.92
32.78
314.94

البلد
إثيوبيا
جورجيا
مالي
موريشيوس
الجبل السود
رواندا
سيشل
سورينام
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
زمبابوي

الوكالة الرئيسة/المتعاونة
يونيب/يونيدو
يونيب
يونيب/يوئنديبي
ألمانيا
يونيدو
يونيب/يونيدو
ألمانيا
يونيب/يونيدو
يونيدو
ألمانيا

المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة التماسا للموافقة الشمولية عليھا بمستويات التمويل
المشار إليھا في المرفق ] [..بالتقرير النھائي ،مع الشروط أو األحكام المدرجة في وثائق تقييم
المشروعات المقابلة والشروط التي أرفقتھا اللجنة التنفيذية بالمشروعات ،مع مالحظة أن االتفاقات
1
بين حكومات غيانا وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وليبيريا وبلدان جزر المحيط الھادئ
واللجنة التنفيذية جرى تحديثھا استنادا إلى خط أساس االمتثال المحدد للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واالتفاق الخاص باألرجنتين لينعكس فيه التغيير في تكاليف الدعم
نتيجة النظام الجديد للتكاليف اإلدارية؛ واالتفاق الخاص بأرمينيا لتنعكس فيه التغييرات في توزيع
الشريحة نتيجة إلغاء مشروع استثماري؛

)ب(

أن تقرر أن الموافقة الشمولية ،بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،تتضمن
الموافقة على المالحظات التي يجب إرسالھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق ] [..بالتقرير
النھائي.

)ب(

التعاون الثنائي

تقدم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/14نظرة عامة على الطلبات الستة التي قدمتھا الوكاالت
الثنائية ،وما إذا كانت مؤھلة للحصول على موافقة اللجنة التنفيذية في ضوء الحد األقصى لمستوى التعاون
الثنائي المتاح لعام  .2015وھي تحيل إلى الوثائق ذات الصلة التي تشمل مناقشة بشأن الطلبات الثنائية.
مسائل تُطرح للمعالجة:


إعداد مشروع تدليلي في قطاع التبريد وتكييف الھواء في الفلبين



إعداد مشروع إلنشاء مركز امتياز للتدليل والتدريب على تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية احترار
عالمي منخفضة ومأمونة بالنسبة لألوزون

 1خطوط األساس للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المحددة لالمتثال لواليات ميكرونيزيا الموحدة ،وساموا ،وجزر سليمان ،وتونغا ،وفانواتو ترد في
االتفاق المعدل بين بلدان جزر المحيط الھادئ واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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إعداد مشروع لمشروع تدليلي من أجل تحويل منتجات تكييف الھواء التجارية وخط اإلنتاج الملحق بھا ،من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الھيدروكربون 290-في شركة  Koppel Incفي الفلبين )حكومة
اليابان(
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في المقترح المتعلق بإعداد مشروعات تدلل على تكنولوجيات البدائل الرفيقة بالمناخ
والمتسمة بكفاءة الطاقة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،في سياق مناقشتھا لمقترحات
المشروعات التدليلية على البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد وصفھا بالوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي ت ّم
تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على طلبات إعداد المشروعات المذكورة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله ،في حال اختيار
اللجنة التنفيذية لھذه المقترحات.

إعداد مشروع من أجل إنشاء مركز امتياز إقليمي للتدليل والتدريب على تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية
احترار عالمي منخفضة ومأمونة بالنسبة لألوزون )حكومة االتحاد الروسي(
قد ترغب اللجنة التنفيذية في :النظر في الموافقة على طلب إعداد المشروع لمشروع مساعدة تقنية من أجل
إنشاء مركز امتياز للتدليل والتدريب على التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ومأمونة
بالنسبة لألوزون ،في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ،بمستوى تمويل قدره  50 000دوالر أمريكي زائد
 6 500دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكالة ليونيدو.

توصية عامة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة أمين الخزانة باستنزال تكاليف المشروع الثنائي الموافق عليه في
االجتماع الرابع والسبعين على النحو التالي:
)أ(

 XXدوالرات أمريكية )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة فرنسا الثنائية لعام 2015؛

)ب(

 XXدوالرات أمريكية )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية لعام 2015؛

)ج(

 XXدوالرات أمريكية )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة اليابان الثنائية لعام
2015؛

)د(

 XXدوالرات أمريكية )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل رصيد مساھمة االتحاد الروسي الثنائية
لعام .2015

)ج(

برامج العمل
)(1

برنامج عمل يوئنديبي لعام 2015

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15على  19نشاطا مقدما من يوئنديبي بما في ذلك ثالث
طلبات لمشروعات التعزيز المؤسسي ،وطلب إلعداد مشروع إضافي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المرد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،للموافقة الشمولية عليھا ،وسينظر فيھا تحت البند )7ج( من جدول
األعمال؛ وثمانية طلبات إلعداد مشروعات تدليلية للتكنولوجيات البديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي،
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وطلب بشأن المساعدة التقنية إلجراء دراسة جدوى عن تبريد المناطق ،وست طلبات للمساعدة التقنية إلعداد
دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،للنظر فيھا بشكل فردي.
مسائل تُطرح للمعالجة:


طلبات إعداد عشرة مشروعات للتدليل على التكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي تكون مراعية للمناخ وتحقق الكفاءة في استخدام الطاقة بما يتماشى مع المقرر 40/72



طلب مساعدة تقنية إلجراء دراسة جدوى لتبريد المناطق في الجمھورية الدومينيكية بما يتماشى مع
المقرر 40/72



طلبات مساعدة تقنية إلعداد دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون لستة
بلدان بما يتماشى مع المقرر ) 9/XXVIالفقرة (4

إعداد مشروعات للتدليل على التكنولوجيات البديلة التي تكون مراعية للمناخ وتحقق الكفاءة في استخدام
الطاقة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في المقترح المتعلق بإعداد مشروعات للتدليل على التكنولوجيات البديلة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تكون مراعية للمناخ وتحقق الكفاءة في استخدام الطاقة ،على
النحو الوارد في الجدول  1بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15في سياق مناقشتھا
لمقترحات المشروعات التدليلية على البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد وصفھا بالوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي ت ّم
تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على طلبات إعداد المشروعات المذكورة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله ،في حال اختيار
اللجنة التنفيذية لھذه المقترحات.

تقديم المساعدة التقنية لدراسة جدوى لتبريد المناطق
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في دراسة الجدوى إلعداد نموذج أعمال لتبريد المناطق في الجمھورية الدومينيكية في سياق
مناقشتھا للمقترحات المتعلقة بالمشروعات التدليلية على البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد وصفھا في الوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على
القضايا التي تم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على دراسة الجدوى المذكورة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله ،في حال اختيار اللجنة التنفيذية
دراسة من ھذا القبيل.

تقديم المساعدة التقنية إلعداد الدراسات االستقصائية بشأن المواد المستنفدة لألوزون
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إجراء دراسات استقصائية وطنية على بدائل المواد المستنفدة
لألوزون ،على النحو الوارد في الجدول  1بھذه الوثيقة في سياق مناقشتھا للبند  12من جدول األعمال بشأن
متابعة المقرر ) 9/XXVIالفقرة  (4الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف بشأن تمويل إضافي
إلجراء جرد أو دراسات استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.
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)(2

برنامج عمل يونيب لعام 2015

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16على  77نشاطا مقدما من يونيب بما في ذلك  18طلبا
لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للموافقة الشمولية عليھا ،وسينظر فيھا تحت البند )7أ( من جدول
األعمال؛ وطلبين بشأن المساعدة التقنية إلجراء دراسة جدوى بشأن تبريد المناطق ،و 57طلبا بشأن
المساعدة التقنية إلعداد دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون ،للنظر فيھا بشكل
فردي.
مسائل تُطرح للمعالجة:


طلبان بشأن المساعدة التقنية إلجراء دراسة جدوى بشأن تبريد المناطق في مصر والكويت بما
يتماشى مع المقرر 40/72



طلب مساعدة تقنية إلعداد دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون في 57
بلدا بما يتماشى مع المقرر ) 9/XXVIالفقرة (4

المساعدة التقنية إلجراء دراسة جدوى بشأن تبريد المناطق
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في دراستي الجدوى لوضع نموذج أعمال لتبريد المناطق في مصر والكويت في سياق
مناقشاتھا لمقترحات المشروعات التدليلية لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة
القدرة على االحترار العالمي على النحو الوارد في الوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي
تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على دراستي الجدوى المشار إليھما في الفقرة الفرعية )أ( أعاله في حالة اختيار اللجنة
التنفيذية ھاتين الدراستين.

المساعدة التقنية إلعداد الدراسات االستقصائية للمواد المستنفدة لألوزون
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إجراء دراسات استقصائية وطنية عن بدائل المواد المستنفدة
لألوزون ،على النحو المبين في الجدول  1من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16في سياق
مناقشتھا للبند  12من جدول األعمال بشأن متابعة المقرر ) 9/XXVIالفقرة  (4الصادر عن االجتماع
السادس والعشرين لألطراف بشأن التمويل اإلضافي إلجراء عمليات الجرد أو الدراسات االستقصائية عن
بدائل المواد المستنفدة لألوزون.
)(3

برنامج عمل يونيدو لعام 2015

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17على  42نشاطا مقدما من يونيدو بما في ذلك ثالثة
طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للموافقة الشمولية عليھا ،وسينظر فيھا تحت البند )7أ( من جدول
األعمال ،وطلبين للنظر فيھما بشكل فردي؛ وطلبين إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة الشمولية عليھا ،وسينظر فيھا تحت البند )7أ( من جدول
األعمال؛ واثني عشر طلبا لمشروعات تدليلية على التكنولوجيات البديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي؛
وطلبين بشأن المساعدة التقنية إلجراء دراسة جدوى بشأن تبريد المناطق ،و 21طلبا بشأن المساعدة التقنية
إلعداد دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.
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مسائل تُطرح للمعالجة:


احتمال عدم امتثال البوسنة والھرسك مقابل طلبھا تجديد مشروع التعزيز المؤسسي



احتمال عدم امتثال ليبيا مقابل طلبھا تجديد مشروع التعزيز المؤسسي



طلبات ألموال إعداد المشروعات الثني عشر مشروعا للتدليل على التكنولوجيات البديلة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تكون مراعية للمناخ وتحقق الكفاءة في استخدام الطاقة بما يتماشى
مع المقرر 40/72



طلب مساعدة تقنية بشأن اثنتي عشر دراسة عن جدوى تبريد المناطق في مصر والكويت بما
يتماشى مع المقرر 40/72



طلبات مساعدة تقنية بشأن إعداد دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون
لواحد وعشرين بلدان بما يتماشى مع المقرر ) 9/XXVIالفقرة (4

البوسنة والھرسك :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة(
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على المرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي للبوسنة
والھرسك بمستوى التمويل البالغ  95 333دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6 673دوالرا
أمريكيا دون مساس بعملية آلية بروتوكول مونتريال لحاالت عدم االمتثال.

ليبيا :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة(
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي
لليبيا لمدة عام واحد فقط بمستوى تمويل قدره  68 033دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 4 762دوالرا أمريكيا دون مساس بعملية آلية بروتوكول مونتريال بشأن حاالت عدم االمتثال.

إعداد مشروعات تدليلية للتكنولوجيات البديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في المقترحات الخاصة بإعداد المشروعات في قطاعات التبريد وتكييف الھواء والرغاوي
التي سوف تقدم إيضاحات بشأن التكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصديقة
للمناخ وتحقق كفاءة الطاقة في سياق مناقشاتھا لمقترحات المشروعات التدليلية لبدائل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة إمكانية االحترار العالمي على النحو الوارد في الوثيقة
المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات
)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على طلبات إعداد المشروعات المشار إليھا في الفقرة الفرعية )أ( أعاله في حالة اختيار
اللجنة التنفيذية ھذه المقترحات.
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المساعدة التقنية لدراسة الجدوى بشأن تبريد المناطق
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في دراستي الجدوى لوضع نموذج أعمال لتبريد المناطق في مصر والكويت في سياق
مناقشاتھا لمقترحات المشروعات التدليلية لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة
إمكانية االحترار العالمي على النحو الوارد في الوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي تم
تبينھا أثناء استعراض المشروعات )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على دراستي الجدوى المشار إليھما في الفقرة الفرعية )أ( أعاله في حالة اختيار اللجنة
التنفيذية ھاتين الدراستين.

المساعدات التقنية إلعداد الدراسات االستقصائية للمواد المستنفدة لألوزون
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إجراء دراسات استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة
لألوزون على النحو الوارد في الجدول  1من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17في سياق
مناقشاتھا للبند  12من جدول األعمال بشأن متابعة المقرر ) 9/26الفقرة  (4الصادر عن االجتماع السادس
والعشرين لألطراف بشأن التمويل اإلضافي إلجراء جرد أو دراسات استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة
لألوزون.
)(4

برنامج عمل البنك الدولي لعام 2015

تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/18على نشاطين مقدمين من البنك الدولي ،أحدھما إلعداد
مشروع بشأن مشروع تدليلي على البدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي ،واآلخر يتعلق بمساعدة تقنية
إلعداد دراسة استقصائية وطنية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون في تايلند.
مسائل تُطرح للمعالجة:


طلبات لتمويل إعداد مشروع للتدليل على التكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي تكون مراعية للمناخ وتحقق الكفاءة في استخدام الطاقة في تايلند بما يتماشى مع المقرر 40/72



طلبات مساعدة تقنية بشأن إعداد دراسة استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون
لتايلند بما يتماشى مع المقرر ) 9/26الفقرة (4

إعداد مشروع تدليلي على التكنولوجيات البديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

النظر في المقترح الخاص بإعداد مشروع لقطاع الرغاوي في تايلند إليضاح التكنولوجيات البديلة
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصديقة للمناخ والتي تحقق كفاءة الطاقة في سياق مناقشاتھا
لمقترحات المشروعات التدليلية لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة إمكانية
االحترار العالمي على النحو الوارد في الوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على القضايا التي تم تبينھا
أثناء استعراض المشروعات )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛

)ب(

الموافقة على طلب إعداد المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله في حالة اختيار اللجنة
التنفيذية ھذا المقترح.
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المساعدة التقنية إلعداد الدراسات االستقصائية بشأن المواد المستنفدة لألوزون
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلب إجراء دراسات استقصائية وطنية على بدائل المواد
الھيدرفلوروكربونية في تايلند في سياق مناقشتھا للبند  12من جدول األعمال بشأن متابعة المقرر 9/XXVI
)الفقرة  (4الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف بشأن تمويل إضافي إلجراء جرد أو دراسات
استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.
المشروعات االستثمارية
)د(
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13على قائمة بمشروعات مقدمة للنظر فيھا بشكل فردي
)انظر الجدول أدناه( .وأوصي بموافقة شمولية على شرائح خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في  18بلدا ومشروع واحد بشأن بروميد الميثيل ونظر فيھا تحت البند )7أ( من
جدول األعمال.
مسائل تُطرح للمعالجة:
في الجدول أدناه ،ينبغي النظر في كل مشروع للموافقة عليه بشكل فردي .ويرد وصف المشروعات

وتعليقات وتوصيات األمانة في وثيقة المشروع القطري ذات الصلة المشار إليھا في الجدول.
البلد

الوكالة

المشروع

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يوئنديبي
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
قيرغيزستان
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الشريحة األولى
طلب شريحة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يوئنديبي
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
الجمھورية
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الدومينيكية
الشريحة الثانية
يوئنديبي/يونيب
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
السلفادور
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الشريحة الثانية
يوئنديبي/يونيدو/ألمانيا
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
جمھورية إيران
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
االسالمية
الشريحة الرابعة واألخيرة
يوئنديبي/يونيدو
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
العراق
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الشريحة الثانية
يونيب/يونيدو
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
الكويت
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الشريحة الثانية
يونيدو
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
لبنان
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الشريحة الثالثة
يوئنديبي
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
جمھورية
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
مولدوفا
الشريحة الثانية
البنك الدولي/اليابان
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
تايلند
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -
الشريحة الثانية
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اللجنة
التنفيذية

المشاكل

36/74

المرحلة الثانية؛ تم حل جميع
المشاكل

27/74

استخدام مؤقت لبدائل ذات
إمكانية احترار عالمي مرتفعة

29/74

استخدام مؤقت لبدائل ذات
إمكانية احترار عالمي مرتفعة

33/74

سحب مشروع مساعدة تقنية

34/74

إعادة برمجة األنشطة؛ مراجعة
توزيع تمويل الشرائح وفيما بين
الوكاالت
احتمال عدم االمتثال لالتفاق

38/74

مراجعة خطة العمل حسب
الفقرة  7من االتفاق )المرونة(

45/74

مراجعة االتفاق ومستوى
التمويل

48/74

أعلى من  5ماليين دوالر
أمريكي؛ مراجعة خطة العمل
حسب الفقرة  7من االتفاق
)المرونة(

35/74
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قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كانت ستوافق على المشروعات الواردة في الجدول أعاله على
أساس المعلومات المقدمة في وثيقة مقترح المشروع ذات الصلة بما في ذلك تعليقات األمانة وأي معلومات
تقدمھا في االجتماع األمانة أو الوكالة الثنائية و/أو المنفذة ذات الصلة.
-8

تحليل االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات والقطاعات
الفرعية ذات األھمية المحتملة للتدليل )المقرر )40/72د((
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49على وصف للمنھجية المستخدمة لتحديد االستھالك
المتبقي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة 5؛ وتعرض تحليال لالستھالك المتبقي من
ھذه المواد حسب القطاع والقطاع الفرعي؛ وتوفر تقييما للقطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن إجراء
مشروعات تدليلية فيھا.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

-9

)أ(

اإلحاطة علما بالوثيقة المتعلقة بتحليل االستھالك المؤھل المتبقي من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية ذات الصلة بالمشروعات
التدليلية المحتملة )المقرر ) 40/72د(( الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49؛

)ب(

النظر في المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة جنبا إلى جنب مع المعايير الخاصة بمقترحات
المشروعات التدليلية للبدائل المنخفضة إمكانية االحترار العالمي الواردة في المقرر  40/72لتقييم
مقترحات المشروعات التدليلية المقدمة لالجتماع الرابع والسبعين.

مشروع معايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر (64/73
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50على ملخص للمناقشات التي دارت في االجتماع الثالث
والسبعين حول مشروع معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة
الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تلك التي جرت في فريق
االتصال الذي أنشئ في االجتماع الثالث والسبعين .وتختتم الوثيقة بنص مشروع المعايير الذي يشمل مختلف
المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي لم يتم التوصل بشأنھا إلى توافق في اآلراء )يرد النص
بين قوسين معقوفين(.
مسائل تُطرح للمعالجة:


معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من ھذه
الخطط

قد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتماد مشروع المعايير المنقحة لتمويل إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من الخطط على النحو الوارد في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50

24

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1/Add.1

-10

استعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي )المقرر )43/61ب((
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51على استعراض موجز لتاريخ تمويل مشروعات التعزيز
المؤسسي ،وارتباطھا باألشكال األخرى من الدعم المؤسسي وبناء القدرات المقدم من خالل وحدات إدارة
المشروعات في خطط اإلزالة التدريجية المتعددة السنوات ،وبرنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب.
وتعرض تقييما ألھمية دعم التعزيز المؤسسي في المساھمة في تحقيق امتثال بلدان المادة  5لتدابير الرقابة
المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال؛ وتعرض مجموعة من األنشطة التي سيتعين على وحدات
األوزون الوطنية في بلدان المادة  5االضطالع بھا بعد عام  .2015كما تتناول قضايا التعزيز المؤسسي التي
ال تتصل مباشرة بالتمويل ،بما في ذلك التأخيرات في التقديم ،وجودة التقارير ،وشكل التقارير .كما يرد في
الوثيقة تحليل لھذه القضايا وتوصيات لمعالجتھا.
مسائل تُطرح للمعالجة:


مستوى التمويل لدعم التعزيز المؤسسي



شكل اإلبالغ المعدل عن مشروعات التعزيز المؤسسي



متطلبات اإلبالغ لمكونات
الھيدروكلوروفلوروكربونية



طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي غير المقدمة على الرغم من التأھيل لتمويل جديد

التعزيز

المؤسسي

في

خطط

إدارة

إزالة

المواد

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما باستعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي الذي أعد وفقا للمقرر )43/61ب(
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51؛

)ب(

مراعاة مستوى التمويل لدعم التعزيز المؤسسي لألنشطة التي سيتعين على البلدان المدرجة في
المادة  5تنفيذھا لتمكينھا من تحقيق التخفيض المطلوب في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وقدره  35في المائة بحلول  1يناير/كانون الثاني  ،2020وتخفيض قدره  67.5في المائة بحلول 1
يناير/كانون الثاني 2025؛

)ج(

الموافقة على الصيغة المعدلة لتجديدات التعزيز المؤسسي مع األھداف والمؤشرات المحددة المرفقة
في المرفق الرابع بالوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51ومطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة
باستخدام الشكل المعدل ابتداء من االجتماع الخامس والسبعين فصاعدا؛

)د(

فيما يتعلق بالبلدان التي أدرجت عناصر التعزيز المؤسسي في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية:
)(1

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم تقارير عن أنشطة التعزيز المؤسسي في البلدان
التي تستخدم الشكل المعدل المشار إليه في الفقرة الفرعية )ج( عند تقديم طلب شريحة من
شرائح خطة اإلزالة؛

)(2

مطالبة األمانة بأن تدمج في وثائق ما قبل الدورة المعنية لمقترحات المشروعات للمرحلتين
األولى والثانية من خطط اإلزالة ،معلومات تشمل مبلغ تمويل التعزيز المؤسسي للمرحلة
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كاملة ،والبيان المنطقي لتوزيع تمويل التعزيز المؤسسي بين الشرائح الفردية ،والتقرير
النھائي وخطة العمل لعنصر التعزيز المؤسسي؛
)ھ(

-11

فيما يتعلق باستعجال تقديم الطلبات لمشروعات التعزيز المؤسسي المستقلة:
)(1

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم تقرير مرحلي شامل يصف حالة تنفيذ مشروع
التعزيز المؤسسي وأسباب التأخير واإلجراءات المتخذة ،أو التي ستتخذ ،لمعالجتھا،
لتجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي التي لم تقدم خالل ستة أشھر من نھاية مرحلتھا
الحالية؛

)(2

إرسال خطاب إلى حكومات البلدان المدرجة في المادة  5التي لم تقدم طلب تجديد مشروع
التعزيز المؤسسي على الرغم من تأھلھا للحصول على تمويل ،وتشجيع البلد على العمل
مع الوكالة المنفذة المعنية من أجل معالجة أي مسائل وتقديم طلب تجديد التعزيز المؤسسي
في أقرب وقت ممكن.

تقرير عن حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف )المقرر )42/72ب()((1
تعرض الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52تقرير حالة عن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام وأوموجا.
مسائل تُطرح للمعالجة :ال شيء
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف )المقرر 42/72
)ب() ((1الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52؛

)ب(

بمطالبة أمين الخزانة:

)ج(

)(1

بتقديم حسابات  2014النھائية للصندوق المتعدد األطراف المحتوية على المعلومات
المطلوبة عن آليات أسعار الصرف الثابتة ،وأذونات الصرف والمساھمات المستحقة،
والمساھمة النظيرة من حكومة كندا ،إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

)(2

باالستمرار في تقديم جدول زمني واحد لكل وكالة منفذة ،وجدول مستق ّل واحد لميزانية
أمانة الصندوق ،وجدول مستق ّل عن الحالة المالية للصندوق المتعدد األطراف ،باستعمال
الشكل المقرر ذاته عندما كانت الحسابات تبلّغ بموجب المعايير الحسابية لنظام األمم
المتحدة؛

)(3

بالتبليغ عن الحساب المصرفي للصندوق المتعدد األطراف الكائن في نيويورك واألثر على
العملية المالية ألمانة الصندوق والصندوق المتعدد األطراف ،إلى االجتماع الخامس
والسبعين؛

بتنظيم حلقة عمل إعالمية مع أمانة الصندوق من أجل تحديث الوكاالت المنفذة عن شرط التبليغ
بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،قبل موعد االجتماع الخامس والسبعين.
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متابعة للمقرر ) 9/XXVIالفقرة  (4الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف بشأن تمويل
إضافي إلجراء جرد أو دراسات استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53على المقرر ) 9/XXVIالفقرة  (4الصادر عن اجتماع
األطراف بشأن طلب إلى اللجنة التنفيذية لتوفير تمويل إضافي إلجراء جرد أو دراسات استقصائية عن بدائل
المواد المستنفدة لألوزون في بلدان المادة  5المھتمة باألمر .وتحتوي الوثيقة أيضا على مذكرة من األمانة تقدم
بيانات وقائعية عن المسألة.
مسائل تُطرح للمعالجة:


إرشاد من اللجنة التنفيذية بشأن كيفية االستجابة للطلب المقدم من اجتماع األطراف في المقرر
) 9/XXVIالفقرة (4

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المذكرة التي أعدتھا األمانة المرفقة بھذه الوثيقة والتي تحتوي على
معلومات عن ھذه المسألة.
-13

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال
تحتوي الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/54على عرض عام لتقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى
االجتماع السابع والعشرين لألطراف الذي يوجز أھم المقررات التي اتخذتھا اللجنة في اجتماعھا الرابع
والسبعين.
مسائل تُطرح للمعالجة:


بما أن فترة اإلبالغ ال تشمل إال االجتماع الرابع والسبعين ،سيتعين تحديث التقرير بعد انتھاء اللجنة
التنفيذية من إعداد تقرير االجتماع الرابع والسبعين.

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الترخيص لألمانة باالنتھاء من إعداد التقرير في ضوء المناقشات التي جرت
والمقررات التي اتخذت في االجتماع الرابع والسبعين إلقرارھا من جانب الرئيس قبل إحالة الوثيقة إلى أمانة
األوزون.
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تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
ستصدر الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55خالل االجتماع الرابع والسبعين وستقدم تقريرا عن
اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع .وستحتوي الوثيقة على بحث
الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت ،ومشروع مقرر للمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإضافة لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين؛
والخطة السنوية لعام  2015والتقرير المرحلي لعام  2014لخطة الصين؛ وشكل الطلبات المقدمة لخطط
التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية لخطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وبيانات أولية
وطلب للحصول على ترخيص بإجراء المراجعة التقنية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
المكسيك.
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مسائل أخرى
إذا تم االتفاق على إدراج أية مسائل موضوعية في البند )2أ( من جدول األعمال ،سيتم النظر فيھا في إطار
ھذا البند من جدول األعمال.
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اعتماد التقرير
سيكون معروضا أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع الرابع والسبعين للنظر فيه واعتماده.
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اختتام االجتماع
من المتوقّع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة  22مايو/أيار .2015
------
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