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  ذية للصندوق المتعدد األطرافـاللجنة التنفي

  ال ــمونتريول ـذ بروتوكـــلتنفي
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016كانون األول  ديسمبر/ 2 - نيتشرين الثانوفمبر /  28  ،مونتريال
 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 افتتاح االجتماع .1

 مالحظات افتتاحية من رئيس اللجنة التنفيذية

 المسائل التنظيمية .2

 إقرار جدول األعمال  )أ (

جدول األعمال المؤقت لالجتماع السابع والسبعين  L.Pro/ExCom/77/1UNEP/Ozتتضمن الوثيقة 
  للجنة التنفيذية.

 ال يوجد قضايا تحتاج لمعالجة:

في إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في  قد ترغب اللجنة التنفيذية 
  عديله شفھيا في االجتماع.وإذا اقتضى األمر بعد ت UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/1الوثيقة 

 تنظيم العمل  )ب (

 سوف يقترح رئيس االجتماع على الجلسة العامة تنظيم العمل.

 أنشطة األمانة .3

تقريرا عن أنشطة األمانة منذ االجتماع السادس والسبعين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2تقدم الوثيقة 
  للجنة التنفيذية.
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 : ال يوجدالقضايا التي تحتاج لمعالجة

بأنشطة األمانة الواردة في الوثيقة علما في اإلحاطة  ب اللجنة التنفيذيةقد ترغ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2.  

 حالة المساھمات والمصروفات .4

معلومات عن حالة الصندوق على النحو الذي سجله  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/3تقدم الوثيقة 
دوالر أمريكي مع  103,473,353. ويبلغ رصيد الصندوق 2016نوفمبر/تشرين الثاني  10اليونيب حتى 

  س والسبعين والشاملة له.سادمراعاة جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية حتى االجتماع ال

   القضايا التى ستعالج:

 .انعكاس مدفوعات البلدان في السنة التي سجلت فيھا في الفواتير التي أصدرھا أمين الخزانة 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

أن تحاط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات   )أ (
الثابتة خالل فترة الثالث سنوات الصرف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية أسعار الصرف 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/3على النحو الوارد في الوثيقة  2015-2017

أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھم للصندوق المتعدد األطراف بالكامل في أسرع وقت   )ب (
 ممكن؛

وأن  2016ام أن تحاط علما مع التقدير بنية حكومة بيالروس بالبدء في تسديد مساھماتھا في ع  )ج (
  لن يرتبط بالمساھمات المعلقة في السنوات السابقة لبيالروسيا؛ 2016التسديد في عام 

  أن تطلب من أمين الخزانة إصدار فواتير تعكس التسديد في السنة التى تم فيھا التسديد؛  )د (

من مستحقة المساھمات ال بشأنالمتابعة  أن تطلب من كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة  )ھ(
 .والسبعين الثامنالجتماع ا إلى منذ فترة ثالث سنوات أو أكثر واإلبالغ عن ذلكاألطراف 

 حالة الموارد والتخطيط .5

 تقرير األرصدة وتوافر الموارد  )أ (

موجزا لألموال التي أعادتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة.  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4تقدم الوثيقة 
شھرا عقب انتھاء  12ات ذات أرصدة تم االحتفاظ بھا أكثر من وتشمل بيانات من جميع المشروع

وسيقدم تحديث  المشروعات، وتتناول األرصدة المتعين إعادتھا مقابل مشروعات "مقررات فرعية".
  لألرصدة وتوارد الموارد في االجتماع السابع والسبعين.

   القضايا التي ستعالج:

  مقترحات المشروعات المقدمة إلى االجتماع السابع لم يكن ھناك موارد كافية للموافقة على
  والسبعين.
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 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 أن تحاط علما:  )أ (

على النحو الوارد في الوثيقة  بالتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4؛ 

الوكاالت من قبل  والسبعيناالجتماع السابع بأن المستوى الصافى لألموال التى تعاد إلى  )2(
زائدا تكاليف  دوالرا أمريكيا 244 115يتألف من  دوالرا أمريكيا 863,471كان  المنفذة

دوالر أمريكي  126 301من اليونديبي؛ مبلغ  دوالرا أمريكيا 17 643دعم الوكالة البالغة 
 42 829لغ من اليونيب؛ مب دوالرا أمريكيا 17 643البالغة زائدا تكاليف دعم الوكالة 

من اليونيدو؛ مبلغ  دوالرا أمريكيا 2 664زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا أمريكيا
  من تكاليف دعم الوكالة من البنك الدولى؛ دوالرا أمريكيا 411 441

الوكاالت من قبل  االجتماع السابع والسبعينأن المستوى الصافى لألموال التى تعاد إلى  )3(
اليف ـتكزائدا  دوالرا أمريكيا 59 486يتألف من  دوالرا أمريكيا 66 266كان  الثنائية

 تدوالرا 209من حكومة إيطاليا ومبلغ  دوالرا أمريكيا 6 544البـالغة  الةـدعم الوك
 من حكومة اليابان؛ دوالرا أمريكيا 27البالفة  تكاليف دعم الوكالةة زائدا أمريكي

لتسعة  تكاليف دعم الوكالة، باستثناء را أمريكيادوال 138 818أن اليونب لديه أرصدة تبلغ  )4(
 مشروعات منتھية بمدة أكثر من سنتين؛

دوالرا أمريكيا، باستثناء تكاليف دعم الوكالة  137 311أن اليونيدو لديھا أرصدة تبلغ  )5(
 لمشروع منتھى بمدة أكثر من سنتين؛

ين جاريين بمجموع أن األرصدة غير الملتزم بھا لحكومة ألمانيا لمشروع واحد ومشروع )6(
، تكاليف دعم الوكالةبما في ذلك  دوالرا أمريكيا 149 090و  دوالرا أمريكيا 1 989

، إذا وافقت االجتماع السابع والسبعينستعوض مقابل المشروعات الثنائية التى تقدم إلى 
 عليھا اللجنة التنفيذية؛

 17 327منتھية تبلغ أن األرصدة غير الملتزم بھا لحكومة إيطاليا ألربعة مشروعات  )7(
ستعاد نقدا على أن تخضع لتحديث من  تكاليف دعم الوكالةبما في ذلك  دوالرا أمريكيا

 ؛االجتماع السابع والسبعينحكومة إيطاليا إلى 

دوالر  15 600أن أرصدة حكومة إسبانيا من مشروعين منتھيين من أكثر من سنتين تبلغ  )8(
سوف تعوض مقابل المشروعات الثنائية التى ستقدم في  تكاليف دعم الوكالةفي  أمريكي

 اجتماع في المستقبل؛

 أن تطلب:  ) ب(

والمشروعات المنتھية بمدة أكثر من سنتين إعادة  الوكاالت المنفذةو الوكاالت الثنائيةمن  )1(
 ؛والسبعين الثامناالجتماع األرصدة إلى 

صرف أو إلغاء االلتزامات غير المطلوبة  الوكاالت المنفذةو الوكاالت الثنائيةمن  )2(
للمشروعات المنتھية والمشروعات المنتھية بمقررات فرعية للجنة التنفيذية لكى تعاد إلى 

  ؛والسبعين الثامناالجتماع 
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 .والسبعين الثامناالجتماع من اليونيب إعادة الرصيد غير الملتزم به إلى  )3(

 للصندوق المتعدد األطراف 2018-2016ترة تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للف  )ب (

- 2016موجزا بخطة األعمال للفترة   Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5تعرض الوثيقتان 
في ضوء الموافقات في االجتماع السادس والسبعين  2016، وحالة تنفيذي خطة األعمال لعام 2018

عن تخصيصي الموارد لتخطيط األعمال وميزانية والتقديمات في االجتماع السابع والسبعين، واألثر الناتج 
تحديثا عن التمويل اإلجمالي المقدم من الوكاالت  1. وتعرض اإلضافة 2017-2015فترة السنوات الثالث 

مع مستويات  2016نوفمبر/تشرين الثاني  14الثنائية والوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع والسبعين حتى 
استنادا إلى التوصيات وااللتزامات  2017و 2016؛ وتخصيص الموارد لعامي التمويل حسب الموصى بھا

  اآلجلة المرتبطة بالمرحلة األولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 :ستعالجالقضايا التي 

 ل بمقدار قيمة األنشطة المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين تتجاوز خطة األعما
 دوالر أمريكي. 47,448,806

 2018-2016اإلحاطة علما بتحديث حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  فيوقد ترغب اللجنة التنفيذية 
  .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5للصندوق المتعدد األطراف الواردة في الوثيقتين 

 التأخيرات في تقديم الشرائح  )ج (

اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة استجابة للمقررات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6تقدم الوثيقة 
المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت خالل االجتماع السادس والسبعين، والتحليل المتعلق بكل 

جتماع السابع حالة من الشرائح التي لم تقدم لالجتماع السابع والسبعين، وتحليل للشرائح التي قدمت لال
  والسبعين ثم سحبت بعد ذلك.

  :ستعالجالقضايا التي 

  تسعة وأربعون نشاطا بشرائح للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد
بلدا كان من المقرر أن تقدم لالجتماع السابع والسبعين ولكنھا لم  29الھيدروكلوروفلوروكربونية لــ

 تقدم؛

  :في المائة؛ أموال كافية من الشريحة  20عتبة صرف األموال بنسبة تشمل أسباب التأخير مايلي
السابقة؛ قرارات الحكومة؛ التأييدات؛ التغيرات في وحدة األوزون الوطنية؛ تقرير التحقق؛ الوكالة 
الرئيسية ليست متعدة للتقديم؛ تنفيذ العنصر االستثماري؛ المسائل األمنية؛ والتوقيع على االتفاق؛ 

 من الشريحة السابقة؛والتأخيرات 

  الشرائح الخاصة ببلد واحد  قدمت ثم سحبت بعد ذلك بسبب عدم االتفاق على التكاليف المتعلقة
 بالتغييرات في بيانات االستھالك؛

  عدم وجود تأثير أو احتمال وجود تأثير على االمتثال نتيجة للتأخر في تقديم ھذه الشرائح التي
أو المنفذة باستثناء بلد واحد يعاني من صعوبات داخلية وال يتوقع أشارت إليھا الوكاالت الثنائية 

 تقديم شريحته قبل االجتماع التاسع والسبعين.
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 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

  :بما يلى أن تحاط علما  )أ (

التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6؛ 

المعلومات عن التأخيرات في التقديم بموجب خطط إدارة إزالة المواد  )2(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو؛

نشاطا تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  91من مجموع  42أن  )3(
ن قد قدمت في الھيدروكلوروفلوروكربونية من المقرر تقديمھا لالجتماع السابع والسبعي

 الموعد المحدد وأن شريحتين من ھذه الشرائح قد سحبتا بعد مناقشة مع األمانة؛

أشارت الوكاالت المنفذة المعنية الى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة  )4(
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمھا خالل االجتماع 

ليس لھا أو قد ال يكون لھا تأثير على االمتثال لبروتوكول مونتريال  2016عام األخير من 
باستثناء بلد واحد، وأنه ال توجد أي دالئل على أن أي من ھذه البلدان المعنية كان في حالة 

أو الخفض  2013، لتجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 2014عدم امتثال في 
 ؛2015بالنسبة لتلك البلدان التي قدمت بيانات عن  2015في المائة في  10بنسبة 

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الى   (ب)
الحكومات المعنية على النحو المبين في المرفق األول بالوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6. 

 تنفيذ البرنامج .6

 الرصد والتقييم  )أ (

 .2016التقرير التجميعي الستكمال المشروعات في  )1(

عرضا عاما للنتائج المبلغة في كل من االتفاقات المتعددة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7تقدم الوثيقة 
 20السنوات وتقارير استكمال المشروعات وتقارير استكمال المشروعات الفردية التي وصلت حتى 

لزمنية لتقديم تقارير استكمال المشروعات لالتفاقات المتعددة ، والجداول ا2016أكتوبر/تشرين األول 
  السنوات وتقارير استكمال المشروعات الفردية.

  :ستعالجالقضايا التي 

 .تقارير استكمال المشروعات المقرر تقديمھا 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

الوارد في الوثيقة  2016 اإلحاطة علما بالتقرير الموحد عن إنجاز المشروعات لعام  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7؛ 

 استكمالحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم إلى االجتماع الثامن والسبعين تقارير   (ب)
المشروعات المتراكمة لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية، وإذا لم تقدم تقارير 

 تقدم أسباب عدم القيام بذلك والجدول الزمني للتقديم؛ المشروعات المستحقة، أن استكمال
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المشروعات  استكمالحث الوكاالت المنفذة المتعاونة على استكمال الجزء الخاص بھا من تقارير   (ج)
 للسماح الوكالة المنفذة بتقديمھا وفقا للجدول الزمني؛

بشكل جيد ووافية عند تقديم  حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على إدراج دروس واضحة ومكتوبة  (د)
 المشروعات الخاصة بھا؛ استكمالتقارير 

دعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى أن   (ھ)
المشروعات عند إعداد وتنفيذ  استكماليضعوا في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير 

 ة.المشروعات المستقبلي

 تقارير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات )2(

(ب) وتصف 6/76تقريرا عن أعمال متابعة المقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8تقدم الوثيقة 
  قاعدة البيانات الجديدة، وجرد المؤسسات، والعملية التي سيتم بموجبھا تحديثھا حسب الضرورة.

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 اللجنة التنفيذية فيمايلي:وقد ترغب 

(ب)) الوارد في 76/6(المقرر اإلحاطة علما بتقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8الوثيقة 

إدخال المعلومات ذات الصلة في قاعدة بحاليا تقوم كذلك أن الوكاالت الثنائية والمنفذة  مالحظة  (ب)
التي و روفلوروكربونيةالھيدروكلوالتي تستخدم المواد جميع المؤسسات ل مؤسساتال جردبيانات 
تحديث قاعدة البيانات بعد كل اجتماع للجنة  سيجريالصندوق المتعدد األطراف، وأنه  مولھا

تغيير المعلومات  ما، أو عندفيھا لتحويلجراء اجديدة إل مؤسساتالموافقة على  تتمالتنفيذية عندما 
 ما؛ مؤسسةبالمتعلقة 

للجنة التنفيذية في حالة  قادمأن يقدم تقريرا إلى اجتماع موظفي الرصد والتقييم  كبير إلىأن تطلب   (ج)
  .المؤسسات جردقاعدة بيانات بتتعلق  قضايامعالجة أي ستحتاج إلى اللجنة التنفيذية  ما إذا كانت

الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع تقرير نھائي عن تقييم مشروعات إزالة   )3(
  التبريد وتكييف الھواء

موجزا للنتائج واالستنتاجات الرئيسية للمرحلة الثانية من  L.Pro/ExCom/77/9UNEP/Ozتقدم الوثيقة 
تقييم مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء، استنادا إلى 

انية إلى ثمانية بلدان تم فيھا زيارة الكثير من مؤسسات التصنيع. وتشمل الدروس المستفادة البعثات الميد
  وتوصية لكي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية.

  ال يوجد قضايا تحتاج لمعالجة:

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

تحاط علًما بالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9تصنيع التبريد وتكييف الھواء الوارد في الوثيقة 
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ات ا، نتائج وتوصيات تقييم مشروعتدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تطبق، حيثما يكون مالئمً   (ب)
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء لدى تنفيذ المشروعات في 

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  2017مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )4(

، 2017مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10تتضمن الوثيقة 
مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن مسائل ذات صلة بالرصد والتقييم خالل االجتماعات السابقة؛ الذي يستند إلى 

استعراض التقارير المرحلية للمشروعات المستمرة وتقارير استكمال المشروع؛ وبشأن مناقشات مع 
. ويشمل المرفقات األول والثاني اختصاصات للدراسة النظرية المقترحة بشأن تقييم الوكاالت المنفذة واألمانة

  مشروعات التعزيز المؤسسي والمرحلة الثانية من تقييم مشروعات تبريد المباني، على التوالي.

  : ال يوجدالقضايا التي ستعالج

 2017صد والتقييم المقترح لعام في النظر في الموافقة على برنامج عمل الر وقد ترغب اللجنة التنفيذية
من الوثيقة  2دوالرا أمريكيا على النحو المبين في الجدول  192,749بميزانية تبلغ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10.  

  2015ديسمبر/كانون األول  31التقرير المرحلي بتاريخ   (ب)

  التقرير المرحلي المجمع  )1(

عن لومات المتعلقة بالتقدم والمعلومات المالية المع UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11تلخص الوثيقة 
. ويتألف التقرير 2015ديسمبر/كانون األول  31حتى تنفيذ المشروعات واألنشطة التي يدعمھا الصندوق 

 للصندوق المتعدد األطرافلتقدم المحرز في التنفيذ ھو موجز ل الجزء األولمن ثالثة أجزاء وثالثة مرفقات: 
الجزء ويحتوي  ؛2015 لتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عامھو موجز ل انيالجزء الثو ؛(تراكمي)

بيانات تنفيذ على  المرفق األولويحتوي  .والتوصيات التي قدمتھا األمانةاإلضافية التعليقات على  ثالثال
خطط إدارة إزالة المواد معلومات عن  المرفق الثاني . ويعرضالمشروعات حسب البلد

تحليل ھو  المرفق الثالثو .2015 /كانون األولديسمبر 31 الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد حتى
ويشمل التذييل األول الذي يحتوي على المشروعات التي تعاني من تأخيرات  التقارير المرحليةمن بيانات لل

  يم إضافية عن الحالة.في التنفيذ ويحتوي التذييل الثاني على قائمة بالمشروعات التي يوصى بتقد

  : القضايا التي ستعالج

 التقارير عن التأخيرات في التنفيذ 
 تقارير إضافية عن الحالة 

o مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 
o مشروع عالمي لمبردات المباني 
o مشروع إعداد أنشطة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 دراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزوناستكمال ال 
 أكثر من مشروعين للتعزيز المؤسسي يجري تنفيذھما في بلد واحد 
 تقدير آخر تاريخ استكمال مقرر 
 بيانات الصرف في التقرير المرحلي السنوي والتقارير المالية 
 بيانات لتحليل قطاع الخدمة  
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  وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 : اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

 2015ديسمبر/كانون األول  31التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى   )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11على النحو الوارد في الوثيقة 

  ؛ 2015المنفذة لإلبالغ عن أنشطة عام الثنائية والجھود التي بذلتھا الوكاالت ب ،مع التقدير  )2(

مشروعا  16ن عوالسبعين  ثامنالمنفذة ستقدم تقارير إلى االجتماع الالثنائية وأن الوكاالت   )3(
موصى بتقديم بشأنھا تقارير إضافية عن الحالة على  119من تأخيرات في التنفيذ و يعانت

من المرفق الثالث بالوثيقة  ، على التوالي،النحو الوارد في التذييلين األول والثاني
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11؛  

الموافق عليھا تواريخ إنجاز المشروعات  تمديدبالنظر فيما إذا كان ينبغي السماح للوكاالت المنفذة   (ب)
  للمشروعات التالية:

 ,IND/PHA/71/INV/451)خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في الھند   )1(
IND/PHA/71/TAS/448, and IND/PHA/75/INV/464)شرين ، إلى نوفمبر/ت

  ؛2017الثاني 

اتفاق متعدد السنوات بشأن المواد المستنفدة لألوزون في اليمن، إلى ديسمبر/كانون األول   )2(
  ، أو إلغاء الشرائح وإعادة تشغيل المشروع بعد أن تتحسن الظروف في البلد؛2018

تقرير للسماح بتقديم  2018مشروع بروميد الميثيل في الصين، إلى ديسمبر/كانون األول   )3(
إنجاز مشروع واحد لكال قطاعي االستھالك واإلنتاج، مع مالحظة أن األنشطة في قطاع 

ديسمبر/كانون  31االستھالك قد أنجزت وينبغي إعادة األموال غير المستخدمة بحلول 
  ؛2016األول 

  أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة:  (ج)

تدليلية التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة تقديم تقارير سنوية لجميع المشروعات ال  )1(
لألوزون بدءا من االجتماع الثامن والسبعين كمشروعات لديھا متطلبات إبالغ معينة إلى 

  أن تستكمل ھذه المشروعات؛

تقديم تقارير عن جميع مشروعات تبريد المباني الجارية بدءا من االجتماع الثامن   )2(
  لبات إبالغ معينة إلى أن تستكمل ھذه المشروعات؛والسبعين كمشروعات لديھا متط

اإلبالغ عن أنشطة إعداد المشروع المنجزة بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة   )3(
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة أرصدة األموال من أنشطة إعداد 

خطة إدارة إزالة المواد شھرا بعد الموافقة على  12المشروع في موعد أقصاه 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة مراجعة بيانات صرف األموال في تقريرھا المرحلية بالنسبة   (د)
للشرائح التالية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، حسب االقتضاء، لتتوافق 

 (اليونيب)؛ و BAH/PHA/68/TAS/28(ب): 76/14مع المقرر 
BRA/PHA/73/INV/306  وBRA/PHA/74/INV/307  (اليوئنديبي)؛ 
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 و ؛(اليونيب) CHI/PHA/71/TAS/180 (اليوئنديبي)؛ و CHI/PHA/71/INV/179و
CPR/PRO/74/INV/563 وCPR/PHA/75/INV/561  (البنك الدولي)؛ 

 (البنك الدولي)؛ و IDS/PHA/71/INV/202و IDS/PHA/64/INV/191و
MEX/PHA/71/INV/168 اليوئنديبي؛ و)THA/PHA/68/INV/161  

  (البنك الدولي)؛  THA/PHA/68/INV/162و

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على اتخاذ إجراءات مناسبة الستكمال وتقديم التقارير عن   (ھ)
من أجل  2017ول يناير/كانون الثاني الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون بحل

تمكين األمانة من تقديم تحليل لنتائج مثل ھذه الدراسات االستقصائية وذلك لنظر اللجنة التنفيذية في 
  (ح)؛74/53اجتماعھا الثامن والسبعين، بما يتمشى والمقرر 

  تقرر:  (و)

تنفيذھما في نفس أنه ال ينبغي أن يكون أكثر من مشروعين للتعزيز المؤسسين جاري   )1(
  الوقت؛

في المائة من األموال فيھا ينبغي إنجازھا في  100أن المشروعات التي أبلغ عن صرف   )2(
  غضون سنة واحدة من تاريخ اإلبالغ عن صرف األموال بالكامل؛

أن تعيد التأكيد على أن تواريخ اإلنجاز المقررة األخيرة في التقارير المرحلية السنوية   )3(
تمثل أفضل تقدير للوكالة لتاريخ اإلنجاز المتوقع وأن تقارير إنجاز المشروع ينبغي أن 

ينبغي أن يستمر تقديمھا حسب االتفاق أو الموافقة على المشروع، حسب الحالة، بدون 
 الجمع بين تقارير من اتفاقات أو موافقات مختلفة.

  الوكاالت الثنائية  )2(

للتقدم المحرز في تنفيذ جميع األنشطة على موجز  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12تحتوي الوثيقة 
ديسمبر/كانون األول  31الثنائية والمعلومات والتعليقات بشأن التقارير المرحلية الفردية بشأن األنشطة حتى 

المنفذة في إطار التعاون الثنائي من جانب: أستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان وإسبانيا. ولم يتم  2015
  التقرير المرحلي من فرنسا. استالم

  : القضايا التي ستعالج

 التقارير المرحلية لم يتم استالمھا من فرنسا  

  وقد ترغب اللجنة التنفيذية:

  أن تحاط علما:  (أ)

مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وألمانيا، وإيطاليا، واليابان،   )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12وأسبانيا الواردة في الوثيقة 

والسبعين عن مشروع يعاني من تأخيرات في  الثامنتبلغ االجتماع الوكاالت الثنائية سأن ب  )2(
على النحو المبين في مشروعات موصي بتقديم تقارير حالة اضافية  4وعن التنفيذ 
 الجامع من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي والثانى، على التوالى، األول التذييلين

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11؛( 
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  .والسبعين الثامنالجتماع إلى اأن تقدم تقريرھا المرحلي  فرنساأن تطلب من حكومة   (ب)

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)  )3(

أنشطة اليوئنديبي تنفيذ  المحرز في لتقدمعلى موجز ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/13تحتوي الوثيقة 
  وعلى تعليقات وتوصيات األمانة على التقرير. 2015 كانون األول/ ديسمبر 31 حتى

  : القضايا التي ستعالج

 (مشروع واحد) التأخيرات في التنفيذ 
 تقارير إضافية عن الحالة 
 تاريخ استكمال خطة إدارة غازات التبريد لملديف  

  وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

الوارد في  2015 / كانون األولديسمبر 31 اليوئنديبي حتىمن المقدم مرحلي التقرير ال  )1(
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/13الوثيقة 

في متأخر مشروع واحد  الثامن والسبعين عنيقدم تقريرا إلى االجتماع اليوئنديبي سأن و  )2(
مبين في ى النحو العلالحالة، إضافية عن تقارير ب مھل يمشروعا موص 11 وعنالتنفيذ 

 جمعلتقرير المرحلي المباالثالث  المرفقعلى التوالي، في  ،األول والثانيالتذييلين 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11)، 

أي أرصدة متبقية إلى إعادة  وطلب 2015 / كانون األولديسمبر اإلنجاز فيتاريخ  وتحديد  (ب)
في ملديف  التبريدغازات إدارة  خطةالثامن والسبعين من االجتماع 

(MDV/REF/38/TAS/05).  

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)  )4(

أنشطة اليونيب تنفيذ  المحرز في لتقدمعلى موجز ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14تحتوي الوثيقة 
  وعلى تعليقات وتوصيات األمانة على التقرير. 2015 كانون األول/ ديسمبر 31 حتى

  : القضايا التي ستعالج

 (أربعة مشروعات) التأخيرات في التنفيذ 
 تقارير إضافية عن الحالة 
 :تاريخ االستكمال وإعادة األرصدة المتبقية بالنسبة لما يلي 

o خطة إدارة غازات التبريد في ملديف 
o المساعدة التقنية إلزالة استخدام بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو  

  وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

  :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

الوارد في الوثيقة  2015 /كانون األولديسمبر 31كما في  لليونيبالتقرير المرحلي  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14؛  
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 تعاني منأربعة مشروعات  بشأن الثامن والسبعينسيقدم تقريرا إلى االجتماع  اليونيبأن  )2(
، كما بشأنھاحالة إضافية عن التقارير بتقديم مشروعا موصى  61 بشأنالتأخير في التنفيذ و

لتقرير المرحلي باالملحق الثالث  مناألول والثاني على التوالي،  التذييلينھو مبين في 
  )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11( جمعالم

متبقية إلى  أي أرصدة والمطالبة بإعادة 2015 /كانون األولديسمبر ليكونتاريخ االنتھاء تحديد  (ب)
  :ينالتالي ينللمشروع الثامن والسبعيناالجتماع 

  )؛MDV/REF/38/TAS/05في ملديف ( غازات التبريدخطة إدارة  )1(

استخدام بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو  إلزالةالمساعدة التقنية  )2(
)TRI/FUM/65/TAS/28.(  

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)  )5(

أنشطة اليونيدو تنفيذ  المحرز في لتقدمعلى موجز ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/15تحتوي الوثيقة 
  وعلى تعليقات وتوصيات األمانة على التقرير. 2015 كانون األول/ ديسمبر 31 حتى

  : القضايا التي ستعالج

 (تسعة مشروعات) التأخيرات في التنفيذ 
 تقارير إضافية عن الحالة 
 خ الموافق عليھا الستكمال مشروعات إزالة الكلوروفلوروكربون في العراق واليمنتمديد التواري 
 إلغاء المشروعات 

o إعداد مشروع في قطاع التبخير (البلح ذو الرطوبة العالية) في الجزائر 
o  المساعدة التقنية إلزالة بروميد الميثيل في التبغ، والزھور المقطوعة، والبستنة

  في زامبيا. واستخدامات ما بعد الحصاد

  وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 أن تحاط علما:  (أ)

 ورد في الوثيقة كما  2015ديسمبر/كانون األول  31حتى  لليونيدو بالتقرير المرحلي  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/15؛ 

يعاني من تأخيرات  اتمشروع 9والسبعين عن  الثامناالجتماع  تقوم اليونيدو بإبالغ أنب  )2(
على النحو المبين في مشروعا موصي بتقديم تقارير حالة اضافية  36وعن في التنفيذ 
 المجمعمن المرفق الثالث بالتقرير المرحلي  والثانى، على التوالى، األول التذييلين

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11؛(  

 اق واليمن؛بالتأخيرات في تنفيذ أنشطة الكلوروفلوروكربون في العر  )3(

  تلغى المشروعات التالية:أن   (ب)

في الجزائر  (البلح ذو الرطوبة العالية)إعداد مشروع في قطاع التبخير   )1(
ALG/FUM/72/PRP/80)(  وتطلب إعادة رصيد األموال في موعد ال يتجاوز

  االجتماع التاسع والسبعين؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/1/Add.1 
 
 

12 

التبغ والزھور المقطوعة والبستنة المساعدة التقنية لإلزالة الكلية لبروميد الميثيل في   )2(
) إذا لم يتم االنتھاء ZAM/FUM/56/INV/21واستخدامات ما بعد الحصاد في زامبيا (

  .2016من المشروع بحلول ديسمبر/كانون األول 

  البنك الدولي  )6(

أنشطة البنك تنفيذ  المحرز في لتقدمعلى موجز ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16تحتوي الوثيقة 
  وعلى تعليقات وتوصيات األمانة على التقرير. 2015 كانون األول/ ديسمبر 31 حتىالدولي 

  : القضايا التي ستعالج

  طلب لتقرير محدد عن تأخير مشروع عالمي لتبريد المباني (والذي تم النظر فيه أيضا في التقرير
 ))UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11المرحلي المجمع 

 حد)التأخيرات في التنفيذ (مشروع وا 
 تقارير إضافية عن الحالة  

  وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 أن تحاط علما:  (أ)

على  2015ديسمبر/ كانون األول  31بالتقرير المرحلي المقدم من البنك الدولي حتى   )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16النحو الوارد في الوثيقة 

والسبعين عن أحد المشروعات الذي يعاني  الثامنبأن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع   )2(
وعن سبعة مشروعات موصى بإصدار تقارير عن الحالة إضافية من تأخيرات في التنفيذ 

بالمرفق الثالث بالتقرير المرحلي  والثاني األول ينعلى النحو المبين في التذييلبشأنھا 
  .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11المجمع (

  2015أعمال عام  تقييم تنفيذ خطط  (ج)

 2015لخطط أعمال الوكاالت المنفذة لعام  اتقييم UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17تعرض الوثيقة 
المالية المقدمة إلى و المرحلية ، والتقارير2015عام لعمال األأھداف األداء المحددة في خطط بفيما يتعلق 

المستخدمة في  ثمانيةالن مؤشرات األداء تحليل االتجاھات لكل موتعرض أيضا  السابع والسبعين.االجتماع 
المدخالت الواردة من  استنادا إلىنوعي ألداء الوكاالت المنفذة التقييم تقييمات السنوات السابقة؛ ونتائج ال

  .وحدة األوزون الوطنيةمسؤولي 

  : القضايا التي ستعالج

  أھدافھا أو أكثرفي المائة من  72أظھر التقييم الكمي أن جميع الوكاالت حققت أعلى من  
  تحليل االتجاھات لمؤشرات األداء الثمانية للمشروعات االستثمارية يشير إلى تحسينات في معظم

 2014عن عام  2015المؤشرات في عام 
  أن اليوئنديبي واليونيب واليونيدو ينبغي أن ينظروا كذلك في أھداف "صرف األموال" للمشروع

في المستقبل مع مراعاة أداء كل منھا لھذا المؤشر في  غير االستثماري في خطة أعمال كل منھا
 2016عام 

  التقارير عن الحوارات بين ممثلي وحدة األوزون الوطنية وأحد الوكاالت الثنائية بشأن التقييمات
  التي حظت بأقل درجات الرضا النوعي.
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  وقد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

على النحو الوارد في  2015 ا لعامخطط أعمالھ في ضوءتقييم أداء الوكاالت المنفذة   )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17الوثيقة 

في المائة  72بنسبة  2015جميع الوكاالت المنفذة تقييم كمي ألدائھا في عام لكان  هأنو  )2(
 ؛100على األقل على مقياس من 

 ؛2014 مقارنة بعام 2015أن أداء تحليل االتجاه قد تحسن في عام و  )3(

بناءة المفتوحة وال امناقشتھ الثامن والسبعين عنتقرير إلى االجتماع  بتقديمحكومة ألمانيا  ومطالبة  (ب)
المسائل المحددة في تقييم األداء النوعي فيما يتعلق  بشأناألوزون الوطنية في ناميبيا  مع وحدة 

  لناميبيا. خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بتنفيذ

 بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال  (د)

(الجزء  5على حالة وآفاق امتثال بلدان المادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18تحتوى الوثيقة 
ثاني)؛ وتتضمن التي تخضع لمقررات من األطراف بشأن االمتثال (الجزء ال 5األول)؛ وتعالج بلدان المادة 

تحليال للبيانات عن تنفيذ البرامج القطرية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الجزء 
  الثالث).

  :ستعالجالقضايا التي 

 5الجزء األول: حالة وآفاق امتثال بلدان المادة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية في نظام التراخيص موريتانيا لم تدرج تدابير الوقاية السريعة للمواد
 والحصص الخاص بھا؛

 .بروندي لم تتمكن من االنتھاء من وضع نظام الحصص الرسمي 

 الخاضعة لمقررات بشأن االمتثال: 5الجزء الثاني: بلدان المادة 

 .ال يوجد 

 يدروكلوروفلوروكربونيةالجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية لخطط إدارة إزالة المواد الھ

  7وجود تباينات بين بيانات تقارير البرامج القطرية وبيانات المادة. 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 :اإلحاطة علما بما يلي  )أ (

 الوثيقة في الواردةبيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال  بشأنوثيقة ال  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18؛ 

ذلك  وافعل 2015لعام  بيانات البرامج القطرية واقدمالذين  بلدا 131من بلدا  109أن   )2(
  ؛باستخدام نظام على شبكة اإلنترنت
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وبرنامج األمم المتحدة  (اليوئنديبي) التفسيرات التي يقدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )3(
وفقا  كعوامل تصنيع ةالھيدروكلوروفلوروكربوني المواداستخدامات  للبيئة (اليونيب) عن

 )؛ـ(ھ 76/7 للمقرر

 :مطالبة  )ب (

 ھاتعديل نظام االنتھاء منحكومة موريتانيا في إلى مساعدة باستمرار تقديمه ال اليونيب  )1(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية، المواد العاجلة علىشمل تدابير الرقابة كي يلتراخيص لل

 الموادالنظام الرسمي لحصص  االنتھاء من وضعوحكومة بوروندي في 
 جھوده عن الثامن والسبعين، وتقديم تقرير إلى االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربونية

 في ھذا الصدد؛ المبذولة

في معالجة اختالفات البيانات بين  5مساعدة بلدان المادة ب ة والمنفذة المعنيةالوكاالت الثنائي  )2(
  ،2015ام عل 7والمادة تقارير البرامج القطرية 

البرامج القطرية تقارير بيانات  التي لديھاإلى حكومات البلدان  خطاباتإرسال باألمانة   )3(
حثھا على تقديم التقارير في أقرب وقت ممكن، من أجل  2015و  2014 لعامي المعلقة
وإنتاج استھالك مستويات تحليالت لن تتمكن األمانة من إجراء إلى أنه من دونھا،  ةمشير
 .د المستنفدة لألوزون ذات الصلةالموا

 تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة  (ھـ)

على ثالثة أجزاء: الجزء األول بشأن التقارير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19تحتوي الوثيقة 
المرحلية المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، والھند، واألردن، والمكسيك 

؛ والجزء الثاني بشأن 1التي ترد في وثيقة مقترح المشروع ذات الصلة المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين
جعة المالية عن قطاعات إنتاج الھيدروفلوروكربون، والھالونات، والرغاوي، عامل التصنيع تقارير المرا

  الثاني، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات في الصين؛ والجزء الثالث بشأن مشروعات بروميد الميثيل.

  بونيةالجزء األول: التقارير المرحلية المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

تحويل تنفيذ الشريحتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستان 
 )3/أ)(76/8(المقرر 

  :ستعالجالقضايا التي 

 ستقدم ألمانيا تحديثا إلى االجتماع. 

 قيد اإلعداد وقد ترغب اللجنة التنفيذية:

شركة أودفيك وفورمان في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تقرير عن حالة تنفيذ عملية تحويل 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين

  : اليوجدستعالجالقضايا التي 

                                                      
(الھند)، UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49 (الصين)، و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37الوثائق   1

  (المكسيك)، على التوالي. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/55 (األردن)، و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51و
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 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 أن تحاط علما بمايلي:  )أ (

ألرجنتين التقرير المرحلي عن حالة تنفيذ عملية تحويل المنشئتين أودفيك وفوكسمان في ا )1(
 المقدم من اليونيدو؛

أن مشروع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرفة المدرج في المرحلة األولى من خطة إدارة  )2(
طن من  53.5إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد استكمل، مما أسفر عن إزالة 

 ؛22-قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

وفوكسمان قد توقفتا عن تصنيع أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على أن المنشئتين أودفيش  )3(
دوالرا  500,636مما أسفر عن رصيد شامل متبقي قدره  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 أمريكيا؛

أن تطلب من اليونيدو أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع الثامن والسبعين الرصيد   )ب (
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  322,644والرا أمريكيا تتألف من د 547,973المتبقي البالغ 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  177,992دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 24,198الوكالة البالغة 
 دوالرا أمريكيا لحكومة إيطاليا. 23,139الوكالة البالغة 

 وروفلوروكربونية للبرازيل (التقرير المرحلي السنوي)المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل
  (اليوئنديبي)

 .ال يوجد  :ستعالجالقضايا التي 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 للبرازيل المقدم من اليوئنديبي؛الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) 

أن تطلب من اليوئنديبي أن يدرج في التقرير المرحلي القادم الذي سيقدم لالجتماع األخير للجنة   (ب)
 :2017التنفيذية في 

القائمة المستكملة من منشئات الرغاوي النھائية التي يساعدھا الصندوق المتعدد األطراف  )1(
ب 141-إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب المرحلة األولى بما في ذلك

 ومعدات خط األساس والتكنولوجيا المطبقة؛

حالة تنفيذ عملية تحويل منشئتين ايكوبور وبانيسول على أساس الفھم بأن األموال المتبقية  )2(
من تحويل ايكوبور سوف تعادل الى الصندوق المتعدد األطراف في حال انسحاب ھذه 

 ع.المنشأة من المشرو

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين والھند واألردن والمكسيك 
  (التقارير المرحلية السنوية وتقارير التحقق)

 .ال يوجد  :ستعالجالقضايا التي 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/1/Add.1 
 
 

16 

 ما يلي:النظر في وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع  2016 أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  (أ)
البوليسترين المسحوب بالضغط من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليونيدو؛

يكيا دوالرا أمر 24,945أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليونيدو مبلغ   (ب)
من األموال التي  2015يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 

  .69/24سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط للصين، وفقا للمقرر 

-2015للصين (التقرير المرحلي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 ) (خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة) (البنك الدولي)2016

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

  في النظر فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية

بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
يثان الجاسئة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البوليور

  للصين، المقدم من البنك الدولي؛

دوالرا  3,443أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة للبنك الدولي مبلغ   (ب)
ديسمبر/كانون األول  31صين حتى أمريكيا، يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة ال

من األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة للصين، وفقا  2015
  .69/24للمقرر 

-2015المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (التقرير المرحلي 
 الھواء الصناعي والتجاري) (اليوئنديبي) ) (خطة قطاع التبريد وتكييف2016

  :ستعالجالقضايا التي 

 إلنتاج المعدات  32- االستخدام المؤقت لخطوط التصنيع التي تم تحويلھا إلى الھيدروفلوروكربون
 ألف. 410-القائمة على الھيدروفلوروكربون

  في النظر فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية

بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع التبريد  2016المرحلي لعام أن تحاط علما بالتقرير   (أ)
وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليوئنديبي؛

دوالرات  103,708نديبي مبلغ أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليوئ  (ب)
 2015أمريكية، يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 

من األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري للصين، 
  ؛69/24وفقا للمقرر 
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 R-410Aاللجنة التنفيذية عن حالة تصنيع المعدات المعتمدة على  أن تطلب من اليوئنديبي أن يبلغ  (ج)
في الخطوط المحولة في شركة دونان للبيئة في كل اجتماع إلى أن تنتج الخطوط المحولة المعدات 

  فقط. 32- المعتمدة على الھيدروفلوروكربون

 2015ن (تقرير التحقق لعام المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصي
 ) (خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف) (اليونيدو)2016-2015والتقرير المرحلي 

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

  في النظر فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية

قطاع تكييف بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
ھواء الغرف من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، 

  المقدم من اليونيدو؛

دوالرا أمريكيا،  62,305أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليونيدو مبلغ   (ب)
من  2015الصين حتى ديسمبر/كانون األول يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة 

  ؛69/24األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف للصين، وفقا للمقرر 

-2015المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (التقرير المرحلي 
 ) (اليوئنديبي)) (خطة قطاع المذيبات2017وبرنامج عمل  2016

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

  في النظر فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية

بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
روكربونية خطة قطاع المذيبات من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو

  للصين، المقدم من اليوئنديبي؛

دوالرا أمريكيا،  2,656أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليوئنديبي مبلغ   (ب)
من  2015يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 

  ؛69/24المذيبات للصين، وفقا للمقرر األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع 

-2015المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (التقرير المرحلي 
 ) (خطة قطاع خدمة التبريد بما في ذلك برنامج تمكيني) (اليونيب)2016

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

  فيما يلي:في النظر  قد ترغب اللجنة التنفيذية

بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع خدمة  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
التبريد والبرنامج التمكيني الوطني من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليونيب؛

دوالرا أمريكيا،  663ن يخصم من التحويالت القادمة لليونيب مبلغ أن تطلب من أمين الخزانة أ  (ب)
من  2015يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 
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األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد واألنشطة التمكينية للصين، وفقا للمقرر 
  ؛69/24

ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للھند (المرحلة األولى) (تقرير المرحلة األولى من خط
 ) (اليوئنديبي)2016-2015، التقرير المرحلي 2015التحقق لعام 

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة 2016-2015في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي  قد ترغب اللجنة التنفيذية
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للھند وتقرير التحقق بشأن استھالك 

  ، المقدم من اليوئنديبي.2015الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

- 2015المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن (التقرير المرحلي 
 ) (اليونيدو)2015وتقرير التحقق لعام  2016

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

بشأن تنفيذ الشريحة الثانية للمرحلة  2016في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي  قد ترغب اللجنة التنفيذية
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن وتقرير التحقق بشأن استھالك 

  ، المقدم من اليونيدو.2015الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك (التقرير المرحلي لعام المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
  ) (اليونيدو)2016

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

  في النظر فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية

  اإلحاطة علما:  (أ)

بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2016بالتقرير المرحلي لعام   )1(
  دروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، المقدم من اليونيدو؛الھي

مع التقدير بأن خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان يجري استكمالھا بتكلفة أقل من الموافقة   )2(
  المقدمة أصال، مما أدى إلى تحقيق وفورات سوف يتم تقييمھا حين االنتھاء من الخطة؛

دا تقديم اقتراح لتوزيع الوفورات من قطاع يمكن لليوئنديبي وحكومة المكسيك أن يعي  )3(
رغاوي البولي ريثان إلى مشروع استثماري إلزالة استخدام الھيدرو كلورو فلورو 

ب في قطاع صناعة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط حالما يراجع 142-كربون
من  2008ب في عام 142-الطلب الخاص بتصحيح استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

دوالر  1,271,000ل أمانة األوزون، باإلشارة إلى أن التمويل الناتج من تحويل مبلغ قب
  أمريكي سيتم تغطيته من الوفورات المتعلقة بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان؛

الطلب من حكومة المكسيك واليونيدو واليوئنديبي أن تدرج في التقرير المرحلي المقبل للمرحلة   (ب)
رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم إلى االجتماع األخير األولى من خطة إدا

، القائمة الكاملة لشركات الرغاوي لمرحلة ما بعد اإلنتاج بمساعدة من 2017للجنة التنفيذية في عام 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/1/Add.1 
 
 

19 

الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة األولى، بما في ذلك إزالة 
  ب، والقطاع الفرعي، ومعدات وتكنولوجيا خط األساس المعتمدة.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الجزء الثاني: تقارير المراجعة المالية إلنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البوليوريثان 
  وعامل التصنيع الثاني وقطاع خدمة التبريد وقطاع المذيبات في الصين

  : ستعالجالقضايا التي 

  التي تقدم تقريرا عن مشروعات البحوث والتطويرالدراسة النھائية 

  فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية

أن تحاط علما بتقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج رباعي كلوريد الكربون، والھالونات،   (أ)
ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وقطاع خدمة التبريد وقطاع المذيبات في الصين، 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19الواردة في الوثيقة 

أن تطلب من حكومة الصين أن تقدم لالجتماع الثامن والسبعين تقارير الدراسة النھائية عن جميع   (ب)
مشروعات البحوث والتطوير التي نفذت بأموال من الصندوق المتعددة األطراف بموجب قطاع 

 إنتاج رباعي كلوريد الكربون.

 مشروعات إزالة بروميد الميثيل -الثالث الجزء 

 خطة إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

في النظر في اإلحاطة علما بأن مستوى االستھالك األقصى من بروميد الميثيل  قد ترغب اللجنة التنفيذية
جنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات ، بحسب االتفاق بين الحكومة والل2015لألرجنتين كان صفرا في 

  لالستخدامات الحرجة توافق عليھا األطراف في بروتوكول مونتريال.

  خطة إزالة بروميد الميثيل في المكسيك

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

في النظر في اإلحاطة علما بأن مستوى االستھالك األقصى من بروميد الميثيل  قد ترغب اللجنة التنفيذية
، بحسب االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات 2015مكسيك كان صفرا في ل

  لالستخدامات الحرجة توافق عليھا األطراف في بروتوكول مونتريال.

  2019 - 2017خطط األعمال للفترة  .7

  خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف  (أ)

تحليال لخطط األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20الوثيقة تعرض 
والمنفذة إلى االجتماع السابع والسبعين. وتعالج تخصيص الموارد، ومالحظات األمانة بشأن األنشطة 

نفيذية. وتعالج المطلوبة لالمتثال والتكاليف القياسية، وتقترح تعديالت استنادا إلى المقررات الحالية للجنة الت
أيضا التعديالت استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية، والمسائل السياساتية في خطط أعمال الوكاالت بما في 

التي لم تقدم للموافقة عليھا أو التي تأجلت في االجتماع السابع  2016ذلك األنشطة في خطة أعمال عام 
  والسبعين، وتجاوز الميزانية.
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  : لجستعاالقضايا التي 

  في المائة) أعلى من  9.2مليون دوالر أمريكي ( 14.17تبلغ  2017قيم خطة األعمال لعام
مليون دوالر أمريكي والتي تتعلق في معظمھا بقيم خطة األعمال  153.8الميزانية الشاملة البالغة 

إزالة  للبلدان بخالف بلدان االستھالك المنخفض التي جرى تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا والتي لھا شرائح جرى تمويلھا بصورة متأخرة، أي 

 2017قيم شرائح أعلى بعد عام 
  مليون دوالر  224.57األنشطة في خطة األعمال تجاوزت الميزانية اإلرشادية الشاملة بمقدار

إذا كان  2020مليون دوالر أمريكي في عام  164.69وبمقدار  2019 – 2017أمريكي في الفترة 
مليون دوالر أمريكي سنويا لفترة تجديد  169.167من المفترض أن الميزانية اإلرشادية ستكون 

 2017-2015، وھو نفس مستوى فترة تجديد الموارد 2020 – 2018الموارد 
  استنادا إلى مستوى األموال الموافق  2019 – 2017ما إذا كان ينبغي تعديل آخر لخطة أعمال

عليھا من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا في 
االجتماع السابع والسبعين نظرا ألن ھذه الخطط الجديدة المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين لھا 

مستوى الموافقة السنوية عليھا من حيث المبدأ مع  مليون دوالر أمريكي وأن 720.38قيمة قدرھا 
 األثر على فترة السنوات الثالث القادمة.

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

على النحو  2019-2017أن تحاط علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20الوارد في الوثيقة 

 أن تقرر ما إذا كانت:  ب)(

ستجري تعديال لخطة األعمال على النحو المقترح من األمانة فى الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20؛ 

إجراء تعديل آخر على خطة األعمال خالل مناقشة اللجنة التنفيذية و/أو خالل عرض خطة   )2(
األنشطة الخاصة بخطط إدارة إزالة األعمال بواسطة الوكاالت الثنائية والمنفذة بإضافة تلك 

التي  2016المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال 
 ؛2017أرجئت خالل االجتماع السابع و السبعين إلى خطة أعمال 

إجراء تعديل آخر على خطة األعمال استنادا إلى القيم الموافق عليھا من حيث المبدأ لخطط   )3(
 ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة خالل االجتماع السابع والسبعين؛إد

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في خطط األعمال المرحلة الثانية من أنشطة خطة   (ج)
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا والجمھورية العربية السورية؛

على  2019-2017أن تصادق على خطة األعمال التجميعية للصندوق المتعدد األطراف للفترة   )(د
النحو الذي عدلته األمانة [واللجنة التنفيذية] مع مالحظة إن التصديق ال يعني الموافقة على 

 المشروعات المحددة في إطارھا أو مستويات تمويلھا أو حجم اإلزالة.
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  الثنائية والمنفذةخطط أعمال الوكاالت   (ب)

  الوكاالت الثنائية  )1(

خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة المقدمة إلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21الوثيقة تعرض 
. 2019- 2017االجتماع السابع والسبعين. وقدمت حكومات ألمانيا وإيطاليا واليابان خطط أعمال للسنوات 

وتشمل الوثيقة جدوال مع تخصيص الموارد لفرنسا استنادا إلى األنشطة المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد 
  روكربونية الموافق عليھا من حيث المبدأ.الھيدروكلوروفلو

  : ستعالجالقضايا التي 

  التعديالت المقترحة على التكلفة لخطة أعمال ألمانية لتعكس مبلغ التمويل الفعلي في إطار االتفاقات
للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

2017-2019 
 لمكونات األلمانية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ا

ضوء التمويل المتبقي المتاح أللمانيا، مع مالحظة أنه ال توجد أي أموال متبقية متاحة لمخصصات 
 2020-2018لألنشطة، وأنه يتعين تجاوز الموافقات من حيث المبدأ للسنوات  2017ألمانيا لعام 

دوالر أمريكي بافتراض نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثالث سنوات  2,604,720مقدار 
2015-2017. 

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

المقدمة من ألمانيا وإيطاليا  2019-2017أن تحاط علما بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21وثيقة واليابان على النحو الوارد في ال

أن تنظر في المكونات األلمانية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التمويل المتبقي المتاح أللمانيا مع مالحظة أنه ال توجد أي 

يتعين عدم تجاوز الموافقات من لألنشطة، وأنه  2017أموال متبقية متاحة لمخصصات ألمانيا لعام 
دوالر أمريكي بافتراض نفس مستوى  2,604,720مقدار  2020-2018حيث المبدأ للسنوات 

  .2017-2015تجديد الموارد لفترة الثالث سنوات 

  اليوئنديبي  )2(

على موجز ألنشطة اليوئنديبي المقررة للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22الوثيقة تحتوي 
وأثر التعديالت التي أدخلتھا األمانة استنادا إلى المقررات الحالية للجنة التنفيذية. وتحتوي  2017-2019

  أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال اليوئنديبي وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.

 ال يوجد: ستعالجالقضايا التي 

 :جنة التنفيذية فيما يليوقد ترغب الل

الواردة فى الوثيقة  2019-2017أن تحاط علما بخطة أعمال اليوئنديبي للفترة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22؛ 

الوثيقة من  5(ب) أن توافق على مؤشرات األداء لليوئنديبي كما وردت في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22.  
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  اليونيب  )3(

- 2017على موجز ألنشطة اليونيب المقررة للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23الوثيقة تحتوي 
وأثر التعديالت التي أدخلتھا األمانة استنادا إلى المقررات الحالية للجنة التنفيذية. وتحتوي أيضا على  2019

  مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيب وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.

 يوجد ال: ستعالجالقضايا التي 

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

الواردة فى الوثيقة  2019-2017أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيب للفترة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23؛ 

الوثيقة من  5(ب) أن توافق على مؤشرات األداء لليونيب كما وردت في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24.  

  اليونيدو  )4(

- 2017على موجز ألنشطة اليونيدو المقررة للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24الوثيقة تحتوي 
ومالحظات األمانة على األنشطة المطلوبة لالمتثال واألنشطة القياسية، والتعديالت التي أدخلتھا  2019

طة أعمال اليونيدو األمانة استنادا إلى المقررات الحالية للجنة التنفيذية. وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خ
  وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.

 ال يوجد: ستعالجالقضايا التي 

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

الواردة فى الوثيقة  2019- 2017أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24؛ 

الوثيقة من  5(ب) أن توافق على مؤشرات األداء لليونيدو كما وردت في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24.  

  البنك الدولي  )5(

على موجز ألنشطة البنك الدولي المقررة للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25الوثيقة تحتوي 
األنشطة القياسية، والتعديالت التي ومالحظات األمانة على األنشطة المطلوبة لالمتثال و 2017-2019

أدخلتھا األمانة استنادا إلى المقررات الحالية للجنة التنفيذية. وتحتوي أيضا على مؤشرات أداء خطة أعمال 
  اليونيب وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية.

 ال يوجد: ستعالجالقضايا التي 

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

الواردة فى الوثيقة  2019-2017خطة أعمال اليونيب للفترة أن تحاط علما ب  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25؛ 
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الوثيقة من  5(ب) أن توافق على مؤشرات األداء لليونيب كما وردت في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25.  

 مقترحات المشروعات .8

 ھا أثناء استعراض المشروعاتبينالقضايا التي تم ت علىنظرة عامة   )أ (

أربعة أقسام: تحليل لعدد المشروعات واألنشطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26تتضمن الوثيقة 
المقدمة لالجتماع السابع والسبعين؛ والقضايا التي تم تبينھا أثناء عملية استعراض المشروعات؛ 

ظر والمشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على موافقة شاملة عليھا؛ والمشروعات االستثمارية للن
بصورة منفردة. كما تبلغ الوثيقة اللجنة عن استعراض طلبات تجديد التعزيز المؤسسي، والمشروعات 

  واألنشطة المقدمة لالجتماع السابع والسبعين التي تم سحبھا بعد ذلك.

  :ستعالجالقضايا التي 

  تغييرات أو إضافة الوكاالت المنفذة لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا

 تقارير التحقق أو استيفاء شروط محددةلتمويل انتظارا حجب ال 
  إحداث ألجھزة التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد ذات إمكانية مؤقت الالتصنيع

انية ذات إمك بدائلالتحول إلى تلقت تمويال للفي الشركات التي  المرتفعاالحترار العالمي 
 منخفضالإحداث االحترار العالمي 

 المعتمدة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونتغييرات أو إضافة وكاالت منفذة لتنفيذ خطط إدارة 

النظر في، مع مالحظة أنه غالبا ال توجد أي مسائل مرتبطة بتغيير أو إضافة في قد ترغب اللجنة التنفيذية 
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن تطلب إلى األمانة النظر في مثل وكالة لتنفيذ أحد خطط إدارة إزالة المو

ھذه الطلبات للموافقة الشمولية، ما لم تتطلب المسائل المعلقة بخالف ھذا التغيير أن تنظر فيھا اللجنة 
  التنفيذية.

  تقارير التحقق أو استيفاء شروط محددةلتمويل انتظارا حجب ال

لنظر، مع مالحظة أن الشروط لنقل األموال الموافق عليھا في االجتماع في ا قد ترغب اللجنة التنفيذية
السادس والسبعين للمشروعات التي تم حجب التمويل انتظارا لتقارير التحقق أو استيفاء شروط محددة ينبغي 

ال أن تستكمل بعد االجتماع السادس والسبعين بوقت قليل، وأن األنشطة المتعلقة بالشرائح الموافق عليھا 
يمكن بدئھا إلى أن يتم تحويل األموال إلى الوكاالت المنفذة، النظر في حث اليونيب، واليونيدو وحكومات 
ھايتي، وساون تومي وبرنيسيبي وجنوب أفريقيا على تقديم تقارير التحقق من استھالك 

وقيع على الھيدروكلوروفلوروكربون في أقرب وقت ممكن؛ واليونيب وحكومتي شيلي وھندوراس على الت
اتفاق كل منھما لتنفيذ خططھما إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أقرب وقت ممكن؛ وحث 

(ب) في أقرب وقت ممكن، من أجل تنفيذ األنشطة بدون 72/32اليوئنديبي وحكومة غانا على تنفيذ المقرر 
  أي تأخير آخر.

إحداث االحترار العالمي ألجھزة التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد ذات إمكانية مؤقت الالتصنيع 
  منخفضالإحداث االحترار العالمي ذات إمكانية  بدائلالتحويل إلى الفي الشركات التي وافقت على  المرتفع

 :يمطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بما يل فيقد ترغب اللجنة التنفيذية 
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المعدات ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي مؤقتا تصنع فيھا الشركات إلبالغ عن الحاالت التي ا  )أ (
القائمة على مواد ذات إمكانية إحداث معدات اللتصنيع  تمويال ىي تلقذعلى خط التصنيع الالمرتفع 

رير أسباب استخدام ھذا التق يشمل. وينبغي أن احالما يتم التعرف عليھاالحترار العالمي المنخفض 
إذا كان  -الحكومة (والتي ستتخذھا خطوات وال، ذي إمكانية إحداث االحترار العالمي المرتفعبديل 

 بدء تصنيع المعدات على أساس التكنولوجيامن ) الشركات( الشركة) لتمكين الشركات -ذلك مناسبا
 ةالمتوقع للمدةزمني  إطارأصال، ووضع  ةالمقترح ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض

 ھذه الصناعة.فيھا تبدأ س التي

ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المرتفع بدائل العن حالة استخدام  تقديم تقرير واالستمرار في  )ب (
خطوط المحولة ال إلى أن تنتجإلى كل اجتماع للجنة التنفيذية  الشركةفي  في الخطوط المحولة

 فقط،  أصال ةمنخفض المقترحذات إمكانية إحداث االحترار العالمي الالتكنولوجيا ب

القائمة على التكنولوجيا ذات إمكانية إحداث دفع تكاليف التشغيل اإلضافية لتصنيع المعدات وت  (ج)
 فقط.  أصال ةمنخفض المقترحاالحترار العالمي ال

 المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

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

م المشروعات المقابلة، والشروط التي أرفقتھا بھا مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقيي
  اللجنة التنفيذية، وتشير الى أن االتفاقات التالية قد تم تحديثھا:

بين حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة التنفيذية، بالنص الوارد في   )1(
الحسبان مستوى ، ليأخذ في UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40المرفق األول بالوثيقة 

التمويل الموافق عليه للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، والوفورات في التكاليف اإلضافية ونقل عنصر اليونيب إلى 

  اليونيدو؛

بين حكومة إيريتريا واللجنة التنفيذية، مع النص الوارد في المرفق األول بالوثيقة   )2(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43،  ليأخذ في الحسبان تحديد خط أساس

  الھيدروكلوروفلوروكربون الالزم لالمتثال؛

بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية، مع النص الوارد في المرفق األول بالوثيقة   )3(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/56 ليعكس على الوجه الصحيح قيم االستھالك ،

  ؛2019- 2015ات األقصى المسموح به للسنو

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

 التعاون الثنائي  )ب (

للطلبات الثمانية من الوكاالت الثنائية عرضا عاما  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/27تقدم الوثيقة 
. وتراجع الوثائق ذات الصلة 2016وأھليتھا للموافقة في ضوء الحد األقصى من التعاون الثنائي المتاح لعام 

التي تتضمن مناقشات بشأن الطلبات الثنائية. وأوصى بالموافقة الشمولية على شرائح خطة إدارة إزالة المواد 
  بونية لبلدين.الھيدروكلوروفلوروكر
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  : التي ستعالجالقضايا 

  في المائة لفترة  20قيمة طلب التعاون الثنائي من حكومة ألمانيا تتجاوز مخصصات الطرف البالغة
 2017-2015الثالث سنوات 

في أن تطلب من أمين الخزانة خصم تكاليف المشروعات الثنائية التي ووفق عليھا  وقد ترغب اللجنة التنفيذية
  في االجتماع السابع والسبعين على النحو التالي:

دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة فرنسا الثنائية لعام  XXمبلغ   )أ (
 ؛2016

الثنائية للفترة  ألمانيا) مقابل رصيد مساھمة دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة XXمبلغ   )ب (
 ؛2015-2017

دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة اليابان الثنائية لعام  XXمبلغ   )ج (
 ؛2016

دوالر أمريكي (بما في ذلك رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة إسبانيا الثنائية لعام  XXمبلغ   )د (
2016.  

 2016رامج العمل لعام بالتعديالت على   )ج (

 اليوئنديبي )1(

سبعة أنشطة قدمھا اليوئنديبي تشمل ستة طلبات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/28تتضمن الوثيقة 
لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي ومشروعا للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق للموافقة الشمولية 

  (أ) من جدول األعمال.8للنظر تحت البند 

 : اليوجدالتي تحتاج لمعالجةالقضايا 

 اليونيب )2(

طلبا لمشروعات  25نشاطا قدمھا اليونيب تشمل  ExCom/77/29UNEP/OzL.Pro/ 32تتضمن الوثيقة 
تجديد التعزيز المؤسسي، وسبعة طلبات للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق للموافقة الشمولية للنظر تحت 

  (أ) من جدول األعمال.8البند 

 : اليوجدالتى ستعالجالقضايا 

 اليونيدو )3(

طلبا  25خمسة أنشطة قدمتھا اليونيدو تشمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30تتضمن الوثيقة 
لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي، وثالثة طلبات إلعداد مشروع ألنشطة استثمارية في المرحلة الثانية 

رجنتين (قطاع خدمة التبريد) وتونس (قطاع من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لأل
خدمة التبريد ورغاوي البوليوريثان الجاسئة)، وطلبا للمساعدة التقنية إلعداد تقرير التحقق للموافقة الشمولية 

  (أ) من جدول األعمال.8للنظر فيھا تحت البند 

 .يوجد : الستعالجالقضايا التي 
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 البنك الدولي )4(

قدمھا البنك الدولي وطلبين إلعداد  ستة أنشطة .Pro/ExCom/77/31UNEP/OzLتتضمن الوثيقة 
لمشروعين تجديد التعزيز المؤسسي، وأربعة طلبات إلعداد مشروع ألنشطة استثمارية في المرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند (االستراتيجية الشاملة، وقطاع الرغاوي، 

  (أ).8التبريد التجاري، وقطاع المذيبات) للموافقة الشمولية للنظر فيھا تحت البند وقطاع 

 ال يوجد.: التى ستعالجالقضايا 

  2017ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام   (د)

المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  على برنامج UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32الوثيقة تحتوي 
 2017، وبرنامج عمل عام 2016، وتتألف من تقرير مرحلي لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 2017

، 2017لبرنامج المساعدة على االمتثال، وتفسير للتغييرات في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 
  وتعليقات وتوصيات األمانة.

 ال يوجد: ستعالجالقضايا التي 

 :جنة التنفيذية فيما يليوقد ترغب الل

دوالر  9,776,000بمبلغ  2017ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام أنشطة والموافقة على   (أ)
 الواردة ،دوالر أمريكي 782,080البالغة  ،في المائة 8تكاليف دعم الوكالة بنسبة  ازائد ،أمريكي

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32في المرفق األول من الوثيقة 

برنامج المساعدة على االستمرار في تقديم برنامج عمل سنوي وميزانية ليونيب الالطلب من   (ب)
  :، بما في ذلكاالمتثال

التقدم المحرز في األنشطة األربعة الجديدة المحددة في برنامج  عنمعلومات تفصيلية  تقديم  )1(
  ؛ إلى حين إتمامھا ةيملألموال العااالتي سوف تستخدم فيھا  2016عمل عام 

تمديد تحديد أولويات التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال حتى   )2(
 تهإعادة تخصيص الموارد في ميزاني عنتفاصيل  وتقديماألولويات المتغيرة؛  يستوعب
  ؛50/26و  47/24 ينالمقررعمال ب

الموظفين الحالية وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغيرات تطرأ  وظائفعن مستويات اإلبالغ   )3(
  عليھا، خصوصا فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية.

  لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2017تكاليف الوحدة األساسية لعام   ـ)(ھ

التكاليف اإلدارية الفعلية للفترة على معلومات عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33الوثيقة تحتوي 
والميزانيات الموافق عليھا المرتبطة بھا. وتحتوي أيضا على  2016والتكاليف التقديرية لعام  2011-2015

وتقييم للمدى الذي يمكن أن تغطي به الموارد المتوافرة للتكاليف  2017طلبات لتكاليف الوحدة األساسية لعام 
وتوصية ، وحالة تنفيذ الدراسة المتعلقة بالتكاليف اإلدارية، 2017ف المتوقعة لعام التكالي 2017اإلدارية لعام 

  من األمانة.
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  :ستعالجالقضايا التي 

  في  0.7بزيادة نسبتھا  2017طلبات للموافقة على تكاليف الوحدة األساسية لليوئنديبي واليونيدو لعام
، والبنك الدولي مع نفس مستوى 2016عام (ب)، أعلى من ميزانية 73/62المائة، تمشيا مع المقرر 

 .2016على النحو الموافق عليه لعام  2017الطلب لعام 

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

 أن تحاط علما بمايلي:  )أ (

لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  2017تقرير تكاليف الوحدة األساسية لعام  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33على النحو الوارد في الوثيقة 

أن تحاط علما بحالة استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية الوحدة األساسية الخاصة  )2(
 (ب)؛75/69بھا بحسب المقرر 

مع التقدير بأن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان مرة أخرى دون المستوى المدرج  )3(
المستخدمة للصندوق المتعدد األطراف خالل في الميزانية، وأنه سوف يعيد األرصدة غير 

 االجتماع الثامن والسبعين للجنة التنفيذية؛

 أن تنظر فيما إذا كانت توافق على ميزانيات الوحدة األساسية المطلوبة:  )ب (

 دوالر أمريكي لليونيدو؛ 2,055,000دوالر أمريكي، ومبلغ  2,055,000ليوئنديبي بمبلغ  )1(

دوالر أمريكي في ضوء التغييرات المؤسسية الناشئة عن  1,725,000للبنك الدولي بمبلغ   )2(
نظر اللجنة التنفيذية للمسائل ذات الصلة باللجنة التنفيذية الناشئة عن االجتماع الثامن 

من جدول األعمال (الوثيقة  10والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال تحت البند 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70ويل اإلضافي ألنشطة ) فيما يتعلق بالتم

  الھيدروفلوروكربون.

  المشروعات االستثمارية  (و)

قائمة بالمشروعات المقدمة للنظر بصورة إفرادية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26تتضمن الوثيقة 
  (و).8(انظر الجدول أدناه) التي ستنظر تحت البند 

ينبغي النظر الى كل مشروع للموافقة بصورة فردية.ويمكن اإلطالع على وصف  القضايا التي ستعالج:
  المشروع، وتعليقات وتوصيات األمانة في وثيقة المشروعات القطرية المعنية المشار إليھا في الجدول أدناه.
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  . المشروعات المقدمة للنظر فيھا بصفة فردية1الجدول 
اجتماع اللجنة  الوكالة المشروع البلد

 التنفيذية
 المشكلة

 المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
خطة إدارة إزالة  جنوب السودان

  الھيدروكلوروفلوروكربون
  الشريحة األولى –المرحلة األولى 

تم حل جميع مشكالت التكلفة  77/63 اليونيب/ اليوئنديبي
  والمشكالت الفنية

 إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونالمرحلة الثانية من خطط 
خطة إدارة إزالة  أرمينيا

  الھيدروكلوروفلوروكربون
 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

االلتزام بخفض  77/35 / اليونيباليوئنديبي
  الھيدروكلوروفلوروكربون

جمھورية 
 الدومينيكان

خطة إدارة إزالة 
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

تم حل جميع مشكالت التكلفة  77/41 / اليونيباليوئنديبي
   والمشكالت الفنية

خطة إدارة إزالة  الھند
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

مشكالت التكلفة ال يوجد اتفاق بشأن  77/49 / ألمانيا/ اليونيباليوئنديبي
  والمشكالت الفنية

إيران 
(الجمھورية 

 اإلسالمية)

خطة إدارة إزالة 
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

/ / اليونيباليوئنديبي
 اليونيدو/ ألمانيا

تم حل جميع مشكالت التكلفة  77/50
 والمشكالت الفنية

خطة إدارة إزالة   األردن
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

مشكلة توزيع إدخال  77/51 البنك الدولي/ اليونيدو
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

التبريد ذات والبوليوالت. غازات 
االحترار العالمي المرتفع.  إمكانية إحداث
  خفض األطنان

خطة إدارة إزالة   ماليزيا
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

تم حل جميع مشكالت التكلفة   77/54 اليوئنديبي
   والمشكالت الفنية

مولدوفا 
 (جمھورية)

خطة إدارة إزالة 
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

تم حل جميع مشكالت التكلفة  77/58 / اليونيباليوئنديبي
 والمشكالت الفنية

خطة إدارة إزالة  أوروغواي
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

تم حل جميع مشكالت التكلفة  77/67 اليوئنديبي
 والمشكالت الفنية

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للصين
خطة إدارة إزالة  الصين

  الھيدروكلوروفلوروكربون
 الشريحة األولى –المرحلة الثانية 

تخضع لمناقشة بشأن خطط القطاعات  77/37 متعددة
  للصين

خطة قطاع رغوة البولي يوريثان 
  الجامدة

  مازالت التكاليف قيد المناقشة البنك الدولي

خطة قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة 
  بالضغط 

 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليونيدو/ ألمانيا

خطة قطاع صناعات تكييف ھواء 
  الغرف 

 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليونيدو

خطة قطاع صناعات التبريد وتكييف 
  الھواء الصناعي والتجاري 

 مازالت التكاليف قيد المناقشة اليوئنديبي

تمت الموافقة عليھا من حيث المبدأ في  اليوئنديبي  خطة قطاع المذيبات
  والسبعيناالجتماع السادس 

خطة قطاع خدمات التبريد وتكييف 
  الھواء وعنصر التمكين

  
  

تمت الموافقة عليھا من حيث المبدأ في  اليونيب/ ألمانيا/ اليابان
 االجتماع السادس والسبعين
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اجتماع اللجنة  الوكالة المشروع البلد
 التنفيذية

 المشكلة

  طلب الشريحة للمرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
خطة إدارة إزالة  كوبا

  الھيدروكلوروفلوروكربون
  الشريحة الثالثة –المرحلة األولى 

االستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات  77/39 اليوئنديبي
إمكانية إحداث االحترار العالمي 

  المرتفع
خطة إدارة إزالة  غرينادا

  الھيدروكلوروفلوروكربون
 الثانية الشريحة –المرحلة األولى 

عالقة بشأن مسألة استھالك.  مناقشة 77/47 اليونيب/ اليونيدو
بصفتھا الوكالة المنفذة  وشمول اليونيد

  المتعاونة
خطة إدارة إزالة  المكسيك

  الھيدروكلوروفلوروكربون
 الثانية الشريحة –المرحلة الثانية 

اليونيدو/ ألمانيا/ إيطاليا/
  إسبانيا/ اليونيب

تعديل االتفاق لكي يشمل حكومة  77/55
الوكالة المنفذة إسبانيا بصفتھا 

  المتعاونة
خطة إدارة إزالة  رواندا

  الھيدروكلوروفلوروكربون
  الثالثة الشريحة –المرحلة األولى 

  اختالف البيانات في تقرير التحقق 77/59 اليونيب/ اليونيدو

المملكة العربية 
  السعودية

خطة إدارة إزالة 
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الرابعة الشريحة –المرحلة األولى 

التقدم المحدود المحرز في األنشطة  77/60 اليونيدو/ اليونيب
االستثمارية، والتقدم الغير كاٍف 

  أ في االتفاق -8لتحقيق التذييل 
خطة إدارة إزالة  السنغال

  الھيدروكلوروفلوروكربون
 الثانية الشريحة –المرحلة األولى 

البداية ومستوى تعديل االتفاق ونقطة  77/61 اليونيدو/ اليونيب
  التمويل واألنشطة

خطة إدارة إزالة  الصومال
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الثانية الشريحة –المرحلة األولى 

  تعديل نقطة البداية 77/62 اليونيدو

خطة إدارة إزالة  تايلند
  الھيدروكلوروفلوروكربون

 الثالثة الشريحة –المرحلة األولى 

  األموال ومراجعة االتفاقإعادة  77/65 البنك الدولي

  

الحرارية في الشركات المتحولة  صناعة المبادالت خطوط لعملية تحويل اإلضافية التكاليفحساب مستوى  .9
 HC-290إلى تكنولوجيا الــ

موجزا الستنتاجات الدراسة المعدلة بشأن التعديالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69تقدم الوثيقة 
 22-الالزمة لمبادالت الحرارة ولخطوط تصنيع ھذه المبادالت لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون

في وحدات  R 452Bأو  32-، أو الھيدروفلوركربون290-بغازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون
وتقدم معلومات أخرى عن أمور من بينھا آثار  76/51دراسة وفقا للمقرر تكييف الھواء. وتمت مراجعة ال

، وعدد الوحدات الالزمة 290- تقليص قطر أنابيب المكثف وجھاز البخر من أجل تكنولوجيا الھيدروكربون
لكل نوع من أنواع األدوات/المعدات عند تقليص قطر األنابيب. وتشمل أيضا التعديالت المدخلة في التقرير 

  يجة للتعقيبات الواردة من الوكاالت المنفذة.نت

 : اليوجدستعالجالقضايا التي 

 في النظر في:قد ترغب اللجنة التنفيذية 

بشأن حساب مستوى التكاليف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69أن تحاط علما بالوثيقة   )أ (
وجيا اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع مبادالت الحرارة في المنشئات التي تحولت الى تكنول

 )؛76/51(المقرر  290-الھيدركربون

أن تطلب من  األمانة أن تعدل تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )ب (
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل حسب مقتضى الحال، لدى تلقي تقديم طلب الشريحة الثانية 
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مة في الوثيقة (و) استنادا الى المعلومات التقنية المقد75/43وفقا للمقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69؛ 

أن تطلب من األمانة والوكاالت المنفذة استخدام المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة   ج)(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69  كمرجع لدى تقييم التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط

- على الھيدروكلوروفلوروكربونتصنيع مبادالت الحرارة من تحويل أجھزة تكييف الھواء المعتمدة 
 .R-452Bو 32-والھيدروفلوروكربون 290-الى غازات الھيدروكربون 22

 مسائل متعلقة باللجنة التنفيذية ناجمة عن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال .10

على مذكرة من األمانة تطلب فيھا مشورة من اللجنة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70تحتوي الوثيقة 
التنفيذية بشأن المسائل الناجمة عن االجتماع الثامن عشر لألطراف: الجزء األول يقدم نظرة عامة على 

ومعلومات عن الدراسات االستقصائية لبدائل المواد  5استھالك الھيدروفلوروكربون في بلدان المادة 
يمولھا الصندوق المتعدد األطراف؛ ويعرض القسم الثاني عناصر لمبادئ توجيھية المستنفدة لألوزون التي 

لتمويل إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية واإلنتاج وفقا لمكونات المقرر الذي اعتمدته األطراف في 
الية بروتوكول مونتريال بشأن تمويل إزالة الھيدروفلوروكربون، وتستند أيضا إلى المبادئ التوجيھية الح

للتكاليف للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
وسيلة للمضي قدما فيما يتعلق بالمساھمات اإلضافية ؛ ويقترح القسم الثالث 74/50و 60/44المقررين 

إلجراءات المحتملة التي قد ترغب موجزا لويقدم القسم الرابع المحتملة من البلدان المانحة والمؤسسات؛ 
  اللجنة التنفيذية في النظر فيھا فيما يتعلق بإزالة الھيدروفلوروكربون.

  : ستعالجالقضايا التي 

  لمعالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي  2017ما إذا كان ينبغي عقد اجتماع خاص في عام
 لبروتوكول مونتريال

 لق بتعديل كيغالي.إجراءات اللجنة التنفيذية فيما يتع 

في النظر في اإلجراءات المحتملة المذكورة في القسم الرابع من المذكرة من وقد ترغب اللجنة التنفيذية 
 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70) األمانة

 ب) 76/55(المقرر  استعراض عملية اللجنة التنفيذية .11

مذكرة من األمانة تعرض تحديثا بشأن المناقشات في  /77/71UNEP/OzL.Pro/ExComتقدم الوثيقة 
االجتماع السادس والسبعين حول عملية اللجنة التنفيذية. ويعرض المرفق، الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/63 النتائج واالستنتاجات الرئيسية الستعراض األمانة لنظام ،
  .2015و 2014االجتماعين كل عام في 

 : ستعالجالقضايا التي 

  وتوقيت ھذه االجتماعات مع مراعاة  2017ما إذا كانت تستمر في عقد اجتماعين للجنة التنفيذية في
 الحاجة المحتملة الجتماع خاص لمعالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال؛

 :ما إذا كانت تجري تغييرات في عمل اللجنة التنفيذية بما في ذلك 
o المرحلية السنوية وتقييم خطة أعمال العام السابق وأداء الوكاالت المنفذة  النظر في التقارير

 خالل االجتماع األول من العام؛
o تغيير المواعيد النھائية للتقديم بالنسبة للوكاالت الثنائية والمنفذة؛ 
o إعادة تنظيم بنود جدول األعمال وفقا لخطة التصنيف التي اقترحتھا األمانة؛ 

 واصلة استعراض طريقة عمل اللجنة التنفيذية.وضع جدول زمني لم 
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 فيمايلي: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

أن تحاط علما بالوثيقة المتعلقة بطريقة عمل اللجنة التنفيذية   )أ (
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71 ؛ب(55/76) التي أعدت إعماال للمقرر( 

فصاعدا، ويفضل أن يكون  2017أن توافق على مواصلة عقد اجتماعين للجنة التنفيذية من عام   )ب (
ذلك في األسبوع الثاني أو الثالث من شھر يونيو/ حزيران بالنسبة لالجتماع األول وفي أواخر 
نوفمبر/ تشرين الثاني أو األسبوع األول من ديسمبر/كانون األول بالنسبة لالجتماع الثاني مع 

ات المشروعات أو طلبات نوعية احتمال عقد اجتماع موجز آخر إذا دعت الحاجة للنظر في مقترح
 من األطراف في بروتوكول مونتريال؛

 أن تحاط علما بمايلي:  )ج (

 فيما يتعلق بالتقارير المرحلية والمالية: )1(

يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية عن   .أ 
قبل ثمانية أسابيع من  أبريل/ نيسان من كل عام أو 15العام السابق لألمانة بحلول 

االجتماع األول عندما تعقد ھذه االجتماعات قبل األسبوع الثاني من يونيه/ 
 حزيران؛

ينظر في التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية ذات الصلة المقدمة من   .ب 
 الوكاالت الثنائية والمنفذة خالل االجتماع األول من العام؛

ينظر في تقييم تنفيذ خطة أعمال العام السابق خالل وفيما يتعلق بتخطيط األعمال،  )2(
 االجتماع األول من العام؛

وفيما يتعلق بمقترحات المشروعات، يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم لألمانة  )3(
مقترحات مشروعات كاملة قبل اجتماع اللجنة التنفيذية التي ستنظر فيھا ھذه المقترحات 

ة الستعراضھا وللوكاالت لمناقشة تعليقات األمانة واالستجابة إلتاحة الفرصة لألمان
 للتعليقات مع البلد المستفيد على النحو التالي:

خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط إدارة إزالة   .أ 
الھيدروكلوروفلوروكربون أو خطط إزالة قطاعات، على أن تستكمل مشروع 

 أسبوعا من اجتماع اللجنة 16فيذ مقترح للشريحة األولى قبل اتفاق وبرنامج تن
 التنفيذية؛

مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك بمستوى   .ب 
أسبوعا من  14ماليين دوالر أمريكي قبل  5التمويل المطلوب الذي يزيد عن 

 اجتماع اللجنة التنفيذية؛

أسابيع من اجتماع اللجنة  10ل قبل تقدم جميع مقترحات المشروعات بالكام  .ج 
 التنفيذية.

أن تطلب من األمانة أن تراعي ترتيب بنود جدول األعمال الخاص باجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا   )د (
 لخطة التصنيف الواردة في المرفق الرابع بھذه الوثيقة؛
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لجنة التنفيذية في أن تستعرض نظام اجتماعين للجنة التنفيذية في العام خالل االجتماع األول ل  )ه (
2018. 

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف .12

 2015الحسابات النھائية لعام   (أ)

على جزئين: الجزء األول يقدم الحسابات النھائية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72تحتوي الوثيقة 
؛ ويعرض القسم الثاني تقريرا من مجلس مراجعى حسابات األمم 2015للصندوق المتعدد األطراف في عام 

  .2015ديسمبر/كانون األول  31المتحدة بشأن حسابات الصندوق للعام المنتھى في 

  :ستعالجالقضايا التي 

 ات األمم المتحدة بخصوص المساھمات المعلقة الواردة.مالحظات مجلس مراجعي حساب 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

  أن تحاط علما:  (أ)

 2015ديسمبر/كانون األول  31بالبيانات المالية النھائية للصندوق المتعدد األطراف حتى   )1(
كما وردت في الوثيقة  معايير الحسابات الدولية للقطاع العامالمعدة طبقا ل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72؛  

ديسمبر/كانون األول  31للعام المنتھى في  تقرير مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدة  )2(
  المقدم إلى اليونيب؛ 2015

التى تشير إلى وجوب أن يولى  مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدةمالحظة وتوصية   )3(
في النظر في المساھمات المعلقة لمدة طويلة أو اسقاطھا، وكذلك أخذ انتباه اللجنة التنفيذية 

  استجابة اليونيب في تعليقات األمانة بشأن المسألة بعين االعتبار؛

للصندوق المتعدد األطراف الفرق بين  2016أن تطلب من أمين الخزانة أن يسجل في حسابات عام   ) أ(
كما وردت في  2015المؤقتة للوكاالت المنفذة وبياناتھا النھائية لعام  2015البيانات المالية لعام 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72من الوثيقة  1الجدول 

أن تبلغ االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال أن تطلب من اللجنة التنفيذية   (ج)
نتباه اللجنة ا اليونيب وجوب أن يولى"ب مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدةبمالحظة وتوصية 

 ".أو اسقاطھا للصندوق المتعدد األطراف نظرھا في المسألةالتنفيذية 

  2015عام تسوية حسابات   (ب)

مع البيانات  2015تسوية المعلومات من حسابات عام  /77/73OzL.Pro/ExCom/UNEPتقدم الوثيقة 
وجرد  2015ديسمبر/كانون األول  31المالية الواردة في التقارير المرحلية والمالية للوكاالت المنفذة حتى 

  األمانة لقاعدة بيانات المشروعات الموافق عليھا. وتعرض أيضا توصيات األمانة.

 : ستعالجالقضايا التي 

  دوالرا أمريكيا من تسوية حسابات عام  221,570بند التسوية المعلق لليونيب: ترحيل مبلغ قدره
2014. 
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  18,992دوالرا أمريكيا) والنفقات ( 41,106: إليرادات اليونيب (2015بند التسوية المعلق لعام 
دوالرا أمريكيا)،  37,725دوالرا أمريكيا) والنفقات ( 43دوالرا أمريكيا)؛ وإيرادات اليونيدو (

 دوالرا أمريكيا). 143,940وإيرادات البنك الدولي (

 فيمايلي: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/73الواردة في الوثيقة  2015أن تحاط علما بتسوية حسابات   )أ (

 أن تطلب من أمين الخزينة:  )ب (

دوالر أمريكي يمثل الزيادة  105,346لليوئنديبي مبلغ  المستقبليةمن التحويالت ز أن يحتج )1(
 حساباته الختامية؛؛ وليس في 2015لعام المؤقتة  حساباتهفي إيرادات الفوائد المبلغة في 

دوالر أمريكي يمثل الفائدة المكتسبة للصين في عام  21,467أن يحول إلى اليونيدو مبلغ  )2(
ت االجتماع الحادي والسبعين والتي خضعت للمقاصة مرتين خالل موافقا 2012

 واالجتماع الرابع والسبعين؛

دوالر أمريكي في اإليرادات في حساباته لعام  82,831أن تطلب من اليوئنديبي إجراء تعديل بقيمة   )ج (
 ؛2015يمثل مغاالة في الفائدة في  2016

 على النحو التالي: 2016أن تطلب من اليونيب إجراء تعديل في حساباته لعام   )د (

 ؛2015دوالر أمريكي في تعديالت المصروفات الالزمة لعام  329,000 )1(

دوالر أمريكي في المصروفات يمثل مبلغ لم تتم تسويته وتم ترحيله من عام  221,570 )2(
 ؛2014

اتخاذ إجراءات لم تتم تسويتھا/ 2014دوالر أمريكي يمثل بنود تسوية لعام  907,514 )3(
 ؛ و2015بشأنھا في عام 

مريكي في تكاليف الدعم المسجلة بشكل غير صحيح في الحسابات دوالر أ 219,231 )4(
 ؛2015الختامية لعام 

 على النحو التالي: 2016أن تطلب من اليونيب إجراء تعديل في تقريره المرحلي لعام   )ه (

ولكن  2015دوالر أمريكي في اإليرادات المسجلة في حسابات اليونيب لعام  217,633 )1(
 ليس في التقرير المرحلي؛ و

دوالر أمريكي في الوفورات التي  190,385دوالر أمريكي في المصروفات و  123,412 )2(
 ولكن ليس في تقريرھا المرحلي ؛ 2015ظھرت في حسابات اليونيب لعام 

دوالر أمريكي وارد في  2,040,715مبلغ  2016أن تطلب من اليونيدو أن تظھر في حساباتھا لعام   )و (
 ؛ 2015ولم يتم تسجيله في  2015إيرادات عام 

 على النحو التالي: 2015أن تحاط علماً ببنود التسوية العالقة لعام   )ز (

دوالر أمريكي في اإليرادات بين التقرير المرحلي لليونيب وحساباته الختامية ؛  41,106 )1(
دوالر أمريكي في المصروفات بين التقرير المرحلي لليونيب وحساباته  18,922و

 بشأن ھذا الفرق قبل االجتماع الثامن والسبعين؛ الختامية، وأن اليونيب سيوفر تحديث
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دوالر أمريكي بين التقرير المرحلي لليونيدو والجرد سيتم تعديله من قبل اليونيدو في  26 )2(
دوالر أمريكي في اإليرادات بين التقرير المرحلي لليونيدو  43تقريرھا المرحلي؛ و

في تكاليف الدعم في  دوالر أمريكي يمثل الفرق 37,725وحساباتھا الختامية؛ و
 المصروفات بين التقرير المرحلي لليونيدو وحساباتھا الختامية؛ و

دوالر أمريكي في اإليرادات بين التقرير المرحلي للبنك الدولي وحساباته  143,940 )3(
 الختامية.

 أن تحاط علماً ببنود التسوية العالقة على النحو التالي:  )ح (

 29,054دوالر أمريكي و 68,300ددة، بمبلغي بالنسبة لليوئنديبي، لمشروعات غير مح )1(
 دوالر أمريكي؛ و

بالنسبة للبنك الدولي، لتنفيذ المشروعات التالية مع الوكاالت الثنائية األخرى حسب  )2(
 االقتضاء:

دوالر  342,350) بمبلغ THA/PHA/68/TAS/158مساھمات اليابان الثنائية ( -
 أمريكي؛

دوالر  225,985) بمبلغ THA/HAL/29/TAS/120مساھمات السويد الثنائية ( -
 أمريكي؛

) بمبلغ CPR/PRO/44/INV/425مساھمات الواليات المتحدة األمريكية الثنائية ( -
 دوالر أمريكي؛ 5,375,000

) بمبلغ CPR/PRO/47/INV/439مساھمات الواليات المتحدة األمريكية الثنائية ( -
 دوالر أمريكي؛ 5,375,000

 1,198,946) بمبلغ THA/REF/26/INV/104ي في تايلند (مشروع تبريد المبان -
 دوالر أمريكي؛

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند  -
)THA/PHA/74/INV/164  دوالر أمريكي؛ و 10,385,585) بمبلغ 165و 

صين لفلوروكربونية لالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلورو -
)CPR/PRO/75/INV/568 دوالر أمريكي. 17,740,800) بمبلغ 

وميزانيتھا المقترحة  2018، 2017، 2016، 2015ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام  .13
 2019 لعام

 2015ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة للسنوات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74تتضمن الوثيقة 
  .2019سنة لوالميزانية المقترحة ل 2018و 2017و 2016و

  : القضايا التي ستعالج

 الزيادة في تكاليف الترجمة 
  2017تكلفة عقد اجتماع آخر في عام 
  ترقية أربعة وظائفP3.  
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  :في النظر فيما يلي وقد ترغب اللجنة التنفيذية

 تحيط علما:  ) أ(

 2017و 2016و 2015بالوثيقة الخاصة بميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة للسنوات   (1)
الواردة في الوثيقة  2019والميزانيّة المقترحة للسنة  2018و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74؛ 

دوالر أمريكي غير المسّجلة في ميزانيّة  378,099بإعادة تخصيص النفقات البالغة  (2)
 المعتمدة؛ 2016في ميزانيّة  2015ام األمانة المعتمدة للع

دوالر أمريكي من ميزانية  1,449,117دوالر أمريكي ( 1,477,253إعادة مبلغ  (3)
المعتمدة للموظف  2015دوالر أمريكي من ميزانيّة  28,136المعتمدة لألمانة و 2015

الرئيسي للرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعّدد األطراف في االجتماع السابع 
 والسبعين؛

 تعتمد:  ) ب(

دوالر أمريكي التي تعكس إعادة  7,561,218المراجعة البالغة  2016ميزانيّة  (1)
دوالر أمريكي باإلضافة إلى ائتمان  378,099تخصيص النفقات غير الُمسّجلة البالغة 

وزيادة بقيمة  2015في العام  1309دوالر أمريكي في سطر الميزانيّة  25,934قدره 
أمريكي مرتبطة بزيادة كلفة ترجمة الوثائق لالجتماع السابع دوالر  30,800

 والسبعين للجنة التنفيذيّة؛

)، وتنزيل وظيفة من P4( 4إلى ف) P3( 3ترفيع أربعة وظائف من الدرجة الفنيّة ف  (2)
وترفيع وظيفة واحدة  ) G6(  6إلى المرتبة ) G7( 7 فئة الخدمات العامة من المرتبة

بكلفة إضافيّة قدرھا  )G6( 6المرتبة إلى ) G5( 5 العامة من المرتبةفئة الخدمات من 
 .2017دوالر أمريكي يدخل حيز التنفيذ بدًءا من العام  500 39

دوالر أمريكي بما في ذلك اجتماع  7,748,982الُمراجعة البالغة  2017ميزانية  (3)
دوالر أمريكي  92,791دوالر أمريكي و 355,800واحد إضافي للجنة التنفيذيّة بكلفة 

  لتكاليف أخرى مرتبطة باجتماع اللجنة التنفيذيّة؛

دوالر أمريكي على أساس ثالثة  7,829,982المراجعة البالغة  2018ميزانية  (4)
 المراجعة؛ 2017اجتماعات للجنة التنفيذيّة وميزانية 

ثالثة دوالر أمريكي على أساس  7,961,748 المقترحة بقيمة 2019وميزانية  (5)
في  3الُمراجعة وزيادة بنسبة  2018اجتماعات للجنة التنفيذيّة على أساس ميزانيّة 

  ئة لتكاليف الموظّفين.االم

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج .14

خالل االجتماع السابع والسبعين وستقدم تقريرا عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/75ستصدر الوثيقة 
اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع. وستحتوي الوثيقة على سرد 
لنظر الفريق الفرعي لجدول األعمال المؤقت، والمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، 

 2016بشأن إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين، والتقرير المرحلي لعام  2015ام وتقرير التحقق لع
  عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
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 مسائل أخرى .15

ت ھذا البند (أ) من جدول األعمال تح2ستجري مناقشة القضايا الجوھرية التي اتفق على إدراجھا في البند 
 من جدول األعمال.

 اعتماد التقرير .16

 سيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع السابع والسبعين للنظر فيه واعتماده.

 اختتام االجتماع .17

  .2016ديسمبر/كانون األول  2يتوقع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة 

     

 


