
 
 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 

 إضــافة
 

  المشروح  جدول األعمال المؤقت
 
  

تنظر اللجنة التنفيذية في الشرائح الثانية ستثمارية، سمن جدول األعمال، المشروعات اال (ه)9في إطار البند 
لخطة قطاع تكييف هواء الغرف وخطة قطاع خدمة التبريد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

وثيقة مقترحات المشروعات: الصين الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الواردة في 
(UNEP/OZL.PRO/EXCOM/81/29). تنظر اللجنة التنفيذية في المسائل التالية ينبغي أن لى ذلك، وباإلضافة إ

ذات الصلة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين: تكاليف دعم الوكالة؛ 
ات السنوية لوحدة إدارة نفقلعن ا ةالمالي تقاريرللنموذج  مشروعمراجعة االتفاق للمرحلة الثانية من هذه الخطة؛ وو

  .UNEP/OZL.PRO/EXCOM/81/29المشروع، والتي ترد أيضا في الوثيقة 

وتصدر هذه الوثيقة لتيسير نظر اللجنة التنفيذية في كل المسائل ذات الصلة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة 
  ال.من جدول األعم(ه) 9إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين تحت البند 

  :مقترحات المشروعات 9.

  المشروعات االستثمارية  (ه)

ي، (يوئنديب لثانية)خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة االصين: 
 يونيدو، البنك الدولي، حكومة ألمانيا، حكومة إيطاليا وحكومة اليابان)
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  تكاليف دعم الوكالة

مسألة مستوى تكاليف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29من الوثيقة  85إلى  81تعرض الفقرات من 
قة للخطط الالح دعم الوكالة لليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي المرتبطة بالشريحة الثانية والشرائح

ي ضوء ية، فكربونالقطاعية ذات الصلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو
  (ب).79/35المقرر 

  :القضايا التي ستعالج

  دولي البنك المستوى تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي، واليونيدو وينبغي النظر في ما إذا كان
خطة ن ملثانية ذات الصلة للمرحلة االمرتبطة بالشريحة الثانية والشرائح الالحقة لخطط القطاع 

  (ب).79/35لوروفلوروكربونية، في ضوء المقرر إدارة إزالة المواد الهيدروك

 دو والبنكاليونيإعادة النظر في مستوى تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي، و وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
رة ن خطة إدامثانية لخطط القطاعات التالية للمرحلة ال الدولي المرتبطة بالشريحة الثانية والشرائح الالحقة

لصناعي تبريد ارغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وال :للصينإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
قدمة هواء المالتكييف التريبد و؛ وخطة قطاع في االجتماع الثمانينوالمذيبات الموافق عليها  ،والتجاري

  انين.والثم ادي والثمانين؛ وخطة قطاع رغاوي البوليوريتان التي ستقدم لالجتماع الثانيلالجتماع الح

  لصينلمراجعة االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الحاجة المحتملة لمراجعة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29من الوثيقة  88و 87الفقرتان تتناول 
لمستوى تشمل ااالتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين ل

لتغييرات إمكانية اومانين المعدل لتكاليف دعم الوكالة التي قد تقررها اللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي والث
  ربونية.وفلوروكللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورفي التوزيعات الشاملة للتمويل 

  :القضايا التي ستعالج

 ي النظر في أي مراجعة محتملة لالتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة كان ينبغ ما إذا
 في االجتماع الحادي والثمانين:المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

o  المعدل لتكاليف دعم الوكالة التي قد تقررها اللجنة التنفيذية في االجتماع لتشمل المستوى
 الحادي والثمانين

o  ،إدخال التغييرات المحتملة في توزيع شرائح التمويل المرتبطة برغاوي البوليوريتان
وخطة قطاع تكييف الهواء وخطة قطاع الخدمة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 روكلوروفلوروكربونيةالمواد الهيد
  مطالبة األمانة بمراجعة االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد

الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديمها إلى االجتماع الثاني والثمانين، مع مراعاة المقررات التي 
  اتخذتها اللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي والثمانين.

النظر في مطالبة األمانة بمراجعة االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية  نفيذية فيوقد ترغب اللجنة الت
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، في ضوء المناقشات في 

  االجتماع الحادي والثمانين، لتقديمها إلى االجتماع الثاني والثمانين.
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نموذج للتقارير المالية عن النفقات السنوية لوحدة إدارة المشروع لخطة إدارة إزالة المواد مشروع 
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 الصين

ة إدارة أنشطة وحد UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29من الوثيقة  159إلى  136الفقرات من تصف 
المشروع إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين في سياق المرحلة األولى والمرحلة الثانية من 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

نموذج التقارير المالية عن النفقات  مشروعم ، تقد80،80الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستجابة للمقرر 
لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وخطة إدارة السنوية لوجدة إدارة المشروع 

  .إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين

  :القضايا التي ستعالج

 الذي سيستخدم حسب قطاع الوكاالت المنفذة الرئيسية نموذج التقارير المالية 
  ما إذا كان ينبغي أن تراجع االتفاقات بين الوكالو المنفذة الرئيسية لخطط القطاع ذات الصلة

 وحكومة الصين لتشمل تقارير تفصيلية عن أنشطة وحدة إدارة المشروع
 لمستقبليةاإلبالغ عن خطة عمل وحدة إدارة المشروع في تقديمات الشرائح ا.  

 :يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما

خطة ل نموذج التقارير المالية عن نفقات وحدة إدارة المشروع مشروععن  بالوثيقةأن تحاط علما   )أ(
المواد إنتاج إزالة وخطة إدارة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 و  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29الواردة في الوثيقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

تطلب من الوكاالت المنفذة الرئيسية في القطاع استخدام نموذج التقارير المالية لنفقات وحدة أن   )ب(
في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29إدارة المشروع الوارد في المرفق األول من الوثيقة 

 تقاريرها المرحلية السنوية عن الشرائح ؛

  أو

أن تطلب من الوكاالت المنفذة الرئيسية في القطاع استخدام نموذج التقارير المالية عن نفقات وحدة 
(بموجب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29من الوثيقة  3إدارة المشروع الوارد في الجدول 

ارة نموذج التقارير المالية عن النفقات السنوية لوحدة إدارة المشروع لخطة إد مشروعالوثيقة حول 
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين) في التقارير المرحلية الستوية حتى إكمال خطة إدارة إزالة 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ 

من الوكاالت المنفذة النظر في ما إذا كان ثمة حاجة لتعديل اتفاقياتها مع حكومة الصين  تطلبأن   )ج(
بغية التأّكد من أن القارير المالية عن نفقات وحدة إدارة المشروع تحتوي على تفاصيل كافية للوفاء 

 بمتطلبات اإلبالغ المالي الخاصة بها إلى اللجنة التنفيذية ؛ و

المنفذة الرئيسية في القطاع إدراج في إطار طلبات تمويل الشرائح المستقبلية أن تطلب من الوكاالت   )د(
خطة  عمل تصف أنشطة وحدة إدارة المشروع التي سيتم االضطالع بها مع الميزانية المخصصة 

 بحسب النشاط في القطاع ذي الصلة. 

     


