
  . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافية
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 2007تشرين الثاني /مبر نوف30-26مونتريال، 
 
 
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت المشروح
  
  
  
  افتتاح االجتماع  .1
  

   .مالحظات افتتاحية يدلي بها رئيس اللجنة التنفيذية  
  
  شؤون تنظيمية  .2
  

  إقرار جدول األعمال  ) أ(
  

 تحتوي على جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثالث :ExCom/Pro.OzL/UNEP/1/53الوثيقة 
  .لجنة التنفيذيةوالخمسين ل

  
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع على :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

، وكما ُعّدل UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1أساس جدول األعمال المؤقت كما ورد في الوثيقة 
  .شفهياً خالل الجلسة العامة
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  تنظيم األعمال  ) ب(
  

  . األعمال على الجلسة العامةسيقترح الرئيس تنظيم
  

  أنشطة األمانة  .3
  

 تعرض تقريراً عن أنشطة األمانة منذ االجتماع الثاني ExCom/Pro.OzL/UNEP/2/53الوثيقة 
ج عة التي نفذتها األمانة بشأن نواتوتتضّمن الوثيقة معلومات عن أنشطة المتاب. والخمسين للجنة التنفيذية

لتحضيرات لالجتماع الثالث والخمسين، وكذلك معلومات عن المهاّم التي االجتماع الثاني والخمسين، وا
  .قامت بها المديرة وقام بها موظفو األمانة خالل هذه الفترة

  
  . غير واردة:مسائل تُطرح للمعالجة 

  
  .قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علماً بالتقرير: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  
  ساهمات والمصروفاتحالة الم .4

  
تشرين / أكتوبر22تقّدم معلومات عن حالة الصندوق بتاريخ  ExCom/Pro.OzL/UNEP/3/53الوثيقة 
 دوالراً 102.052.565في ذاك التاريخ كان رصيد الصندوق . ، كما دّونها أمين الخزانة2007األول 

غاية االجتماع الثاني نة التنفيذية لأمريكياً بعد األخذ بالحسبان كافّة األموال التي وافقت عليها اللج
  .ن نفسهيفي االجتماع الثاني والخمسوالخمسين و

  
  . غير واردة:مسائل تُطرح للمعالجة 

  
  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 

  
في الوثيقة أن تحيط علماً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، كما ورد   ) أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/3عن أذونات الصرف؛ إضافية الذي يقّدم معلومات  
  
أن تحثّ مجّدداً جميع األطراف على سداد مساهماتها كاملة للصندوق المتعدد األطراف، وفي   ) ب(

 .أسرع وقت ممكن
  

  حالة الموارد والتخطيط  .5
  
  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  ) أ(
  

 تتضّمن تقديمات الوكاالت المنفذة عن األنشطة المتّممة مع ExCom/oPr.OzL/UNEP/4/53الوثيقة 
  .أرصدة متبقية، وإعادة األموال من المشروعات الملغاة
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  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
 ليون دوالر أمريكي بشكل ارصدة هوم 15.3الـ مبلغ  من  مليون دوالر أمريكي12.3مبلغ إن  •

 لمتعددة السنوات؛للشرائح السنوية لالتفاقات ا
  

  مليون دوالر أمريكي محتفظ به15.3 من أصل  تقريباً مليون دوالر أمريكي9.6 إن مبلغ •
  .لمشروعات ُأكملت منذ أكثر من سنتين

  
  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 

  
مَّن في الوثيقة أن تحيط علماً بالتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد المتَض  ) أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4؛ 
  
أن تحيط علماً بصافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة المتعددة األطراف إلى   )ب(

.  دوالراً أمريكياً، من واقع أرصدة مشروعات292.961االجتماع الثالث والخمسين، والذي يبلغ 
 551.168 دوالراً أمريكياً لليونيدو، وإعادة مبلغ 280.915ويأخذ هذا األمر بالحسبان سداد مبلغ 
   دوالرات أمريكية من اليونيب؛22.708دوالراً أمريكياً من اليوئنديبي ومبلغ 

  
يدها الوكاالت المنفذة المتعددة األطراف في مستوى تكاليف المساندة التي تعأن تحيط علماً بصا  ) ج(

مريكياً من واقع أرصدة تكاليف  دوالراً أ24.787إلى االجتماع الثالث والخمسين والتي تبلغ 
 دوالراً أمريكياً لليونيدو، 20.934ويأخذ هذا األمر بالحسبان سداد مبلغ .  المشروعاتمساندة

   دوالراً أمريكياً من اليونيب؛2.952 دوالراً أمريكياً من اليوئنديبي ومبلغ 42.769وإعادة مبلغ 
  
 9.576.651لمتعددة األطراف كان لديها أرصدة مجموعها أن تحيط علماً بأن الوكاالت المنفذة ا  ) د(

ويشمل . دوالراً أمريكياً، مع استبعاد تكاليف المساندة من مشروعات ُأكملت منذ أكثر من سنتين
 دوالراً أمريكياً من اليونيب، 899.062 دوالراُ أمريكياُ من اليوئنديبي، و119.512ذلك مبلغ 

   دوالراً أمريكياً من البنك الدولي؛7.888.725يونيدو، و دوالراً أمريكياً من ال669.352و
  
 دوالراً أمريكياً زائد رسوم الوكالة من اليوئنديبي إلى اليونيدو 510.659ويل حأن تحيط علماً بت  )هـ(

 KEN/FUM/44/INV/38(لمشروعات بروميد الميثيل الوطنية في كينيا 
  ؛)KEN/FUM/50/INV/40و

  
  دوالر أمريكي زائد رسوم الوكالة من اليوئنديبي إلى اليونيدو12.000أن تحيط علماً بتحويل   ) و(

  و) NER/[HA/48/PRP/17(ية في النيجر لمشروع خطة إدارة اإلزالة النهائ
  

 دوالراً أمريكياً كان متاحاً للجنة التنفيذية من أجل 102.370.313أن تحيط علماً بأن مبلغ   ) ز(
  .الموافقات في االجتماع الثالث والخمسين
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  2007خطط العمل لعام   ) ب(
  

 في تخطيط األعمال على ضوء التقديمات إلى  تنظر:ExCom/Pro.OzL/UNEP/5/53الوثيقة 
  .االجتماع الثالث والخمسين

  
  :مسائل تطرح للمعالجة

  
 المشروعات المقّدمة إلى االجتماع الثالث والخمسين تتجاوز المبالغ في خطط العمل بـ إن قيمة •

يكي تقريباً بسبب تقديم مقترحات للتعجيل في إزالة اإلنتاج؛ وطلبات لمّرة  مليون دوالر أمر44.2
واحدة فقط بدالً من طلبات متعددة السنوات؛ ودراسات استقصائية بشأن هيدرو كلورو فلورو 

  كربون وإعداد المشروعات؛
  

 تكن والخمسين من أجل أنشطة لم مليون دوالر أمريكي إلى االجتماع الثالث 21.6قُّدم مبلغ  •
 مليون دوالر أمريكي لدراسات استقصائية بشأن هيدرو 10.5متضمَّنة في خطة العمل، منها 

  كلورو فلورو كربون، وإعداد المشروعات؛
  

  ؛ و2008-2006 مليون دوالر أمريكي غير مخّصص لفترة السنوات الثالث 19.7يبقى مبلغ  •
  

  .تقارير المستقبلية بإدراج التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية في المقترح •
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 تحيط علماً بالتقرير بشأن حالة خطط العمل كما وردت في الوثيقة أن  ) أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5 وبأن قيمة االلتزامات اآلجلة التي تّمت الموافقة عليها في ،
 للصندوق 2009-2007 القيمة في خطة عمل ]هي دون / تتجاوز[الخمسين االجتماع الثالث و

 ُيَحدَّث استناداً إلى موافقات فعلّية [دوالر أمريكي __________ المتعدد األطراف بمبلغ قدره 
  ؛]في االجتماع الثالث والخمسين

  
حالي، إن لم تكن أن تحّدد ما إذا كان ممكناً النظر في الموافقة على األنشطة خالل االجتماع ال  ) ب(

  ؛ و2007هذه األنشطة متضمَّنة في خطط عمل 
  

أن تطلب من أمانة الصندوق المتعدد األطراف الشروع في تضمين المعلومات بشأن التأخيرات   ) ج(
  .في التقديم، في سياق استعراضها لتنفيذ خطط العمل خالل االجتماعين الثاني والثالث للسنة

  
  

تماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة المبدئية والمتوسطة اح/ من حيث حالة5بلدان الماّدة   ) ج(
  لبروتوكول مونتريال

  
وقد تمَّ إعداد القسم .  تتضّمن أربعة أقسام ومرفقينRev/6/55/ExCom/Pro.OzL/UNEP.1الوثيقة 

ة امتثال ، اللذين طلبا بأن تعّد األمانة تحديثاً سنوياً لحال46/4و) ب (32/76األول تجاوباً مع المقّررين 
ويتضّمن القسمان الثاني والثالث معلومات عن .  الخاضعة لتدابير رقابة بروتوكل مونتريال5بلدان المادة 
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والقسم الرابع هو فرع جديد يقّدم مقترحاً من . بلدان تخضع لقرارات امتثال وتحليالً لالستهالك لكّل قطاع
في وثائق مستقبلية، ويتضّمن معلومات عن األمانة بشأن معالجة البلدان المعّرضة لعدم االمتثال 

  .مشروعات لديها تأخيرات في التنفيذ
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
معلومات جديدة متَضمَّنة في الوثيقة عن تواريخ الموافقة لألنشطة الممكنّة ووضع أنظمة إلصدار  •

  التراخيص؛
  

  .ال في تقارير مستقبلية االمتثت في التنفيذ وتقييم مخاطر عدممقترحات لتضمين التأخيرا •
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 
  
احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة / من حيث حالة5 تحيط علماً بالتقرير عن بلدان المادة أن  ) أ(

المبدئية والمتوسطة لبروتوكول مونتريال، كما ورد في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/6/Rev.1؛ و 

  
أن تطلب من أمانة الصندوق المتعدد األطراف أن تباشر في مراجعة حالة االمتثال، استناداً إلى   ) ب(

أي توجيه قد تقّدمه اللجنة، وأن تضّمن بيانات عن التأخيرات في تنفيذ المشروعات، وتقييماً 
 .الحتماالت عدم االمتثال استناداً إلى المعايير

  
  ))د (50/5متابعة للمقّرر  (2010 – 2008: لنموذجية المستمّرة لثالث سنواتخطة اإلزالة ا  ) د(
  

 خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات  تتضّمنExCom/Pro.OzL/UNEP/7/53الوثيقة 
وتتضّمن الورقة تحليالً لكميات المواد المستنفدة . 2010 – 2008للصندوق المتعدد األطراف للسنوات 

 كافة من تحقيق االمتثال بأهداف اإلزالة في 5ي تحتاج إلى موافقة تمويل لتمكين بلدان المادة لألوزون الت
 خالل 5بروتوكول مونتريال، وتشير إلى المواد المستنفدة لألوزون التي يتوّجب إزالتها في بلدان المادة 

  . المشروعات الموافق عليهافي، 2010 – 2008فترة 
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
 المعنية ومن الوكاالت المنفذة والثنائية 5مستوى الجهد الذي مازال مطلوباً من جانب بلدان الماّدة  •

 57.885قرابة (من أجل تنفيذ تخفيضات وإنتاج المواّد المستنفدة لألوزون الموافق عليها سابقاً، 
درات استنفاد  طناً من ق54.455طناً من قدرات استنفاد األوزون من مواد مستنفدة لألوزون، و

 التي والكميات اإلضافية من المواد المستنفدة لألوزون) األوزون من إنتاج مواد مستنفدة لألوزون
  ستُموَّل إلتاحة االمتثال بأهداف اإلزالة لبروتوكول مونتريال؛ و

  
المرتبط بشرائح لمشروعات إزالة موافق )  مليون دوالر أمريكي5.3البالغ (مستوى التمويل  •

  .بقاً، الذي لم ُيقدَّم للموافقة في االجتماع الثالث والخمسينعليها سا
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
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، كدليل مرونة 2010 – 2008أن تنظر في اعتماد خطة اإلزالة النموذجية لثالث سنوات   ) أ(

 لتخطيط الموارد لفترة السنوات الثالث الموازية؛
  
 التي لديها مشروعات موافق عليها ولكن غير منفّذة ، والوكاالت المنفذة 5تحثّ بلدان الماّدة أن   ) ب(

 ؛2010 – 2008والثنائية المعنية، على زيادة سرعة التنفيذ خالل فترة السنوات الثالث 
 

عدة أن تحثّ الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع تلك البلدان التي تبّين أنها بحاجة للمسا  ) ج(
، وأن 2010 و2007الفورية من أجل تحقيق أهداف اإلزالة في بروتوكول مونتريال لعاَمي 

  ، على النحو المناسب؛2010 – 2008تضّمن أنشطة في خطط عملها لفترة 
  
 إلى 2011 – 2009اإلزالة النموذجية المستمرة للسنوات  أن تطالب األمانة بتقديم تحديث لخطة  ) د(

 ، لتقديم التوجيه، بالطريقة المناسبة، من أجل إعداد خطة العمل لفترة 2008االجتماع األخير عام 
   للصندوق المتعدد األطراف؛ و2009-2011

  
  :أن تحيط علماُ بأن   )ه(
  

 طناُ تقريباً من قدرات استنفاد األوزون من استهالك مواد 57.885.5ما مجموعه   )1(
ت استنفاد األوزون في إنتاج مواد  قدرامن  طناً تقريبا54.455.0ُمستنفدة لألوزون، و

 وفي فترة السنوات 2007مستنفدة لألوزون، مازالت تنتظر اإلزالة خالل ما تبقى من 
  ؛2010 – 2008الثالث 

  
 خطة 42ة للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، و خطة إلدارة اإلزالة النهائي53ة ثّم  )2(

 10 بلدان حجم االستهالك المنخفض، وإزالة وطنية لمواد مستنفدة لألوزون لبلدان غير
 بلدان غير بلدان حجم االستهالك المنخفض، هي 5خطط إزالة في قطاع اإلنتاج في 

  حالياً قيد التنفيذ؛ و
  

المنخفض، وخطط ثّمة خطط إزالة وطنية ألثنين من البلدان غير بلدان حجم االستهالك   )3(
 لتنظرك المنخفض لم تقّدم حتى اآلن هال من بلدان حجم االست31 لـ إدارة إزالة نهائية
  . اللجنة التنفيذيةفيها وتوافق عليها

  
  :تنفيذ البرامج   .6

  
  :الرصد والتنفيذ   ) أ(
  

   نظرية موّسعة عن مشروعات المعّدالت المنخفضة من بروميد الميثيل دراسة  )1(
  

النظرية الموسعة عن مشروعات  إن الدراسة :ExCom/Pro.OzL/UNEP/8/53الوثيقة 
بروميد الميثيل هي جزء من برنامج العمل بشأن الرصد والتقييم لعام الت المنخفضة من ّدمعال

ويهدف هذا ). 50/9المقّرر ( الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين 2007
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 20الـ   التقييم إلى إثبات فائدة تلك اإلجراءات ونتائجها من حيث إتاحة االمتثال بخطوة تخفيض
  .2015، واإلزالة الكاملة في حدود العام 2005المئة الستهالك بروميد الميثيل عام ب
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
   والمنهجّية المستعملة؛مسائل التقييم تخضع للتحليل •
   استهالك بروميد الميثيل وامتثال البلدان؛تُوجهات •
 في بلدان ذات حجم النتائج والدروس المكتسبة من مشروعات منفذة لبروميد الميثيل •

  . لبروميد الميثيلاالستهالك المنخفض
  مسائل االستدامة؛ و •
  .استنتاجات وتوصيات للمرحلة المقبلة من التقييم •
  

ت  أن تحيط علماً بالمعلوما في قد ترغب اللجنة التنفيذية:اإلجراء المنتطر من اللجنة التنفيذية 
 بشأن مشروعات المعّدالت المنخفضة من لمؤّسسةلالموّسعة المتوافرة في الدراسة النظرية 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/8بروميد الميثيل في الوثيقة 
  
  2007التقرير المجّمع عن إتمام المشروعات لعام   )2(
  

، تزّود اللجنة التنفيذية بنظرة عامة 1الضميمة و ExCom/Pro.OzL/UNEP/9/53الوثيقة 
ام المشروعات، المستلم خالل فترة التبليغ، أي منذ  إتمعنعن النتائج المبلغ عنها في التقرير 

وهي تضّمن أيضاً الدروس المكتسبة التي . 2006تشرين الثاني /االجتماع الخمسين في نوفمبر
أوردتها الوكاالت في التقارير المرحلية لبرامج التنفيذ السنوية، تلبية لطلب اللجنة التنفيذية في 

  .اجتماعها الثامن واألربعين
  

  :ل تُطرح للمعالجةمسائ
  
  المشروعات المستلمة والمستحقة؛ تقارير إتمام •
  المضمون والنوعية؛ •
الدروس المكتسبة والمبلغ عنها في تقارير إتمام المشروعات وفي االتفاقات المتعددة  •

  السنوات؛
  ؛ و2007جدول زمني لتقديم تقارير إتمام المشروعات عام  •
  . إتمام المشروعات وفي التقارير المرحلية السنويةاتّساق البيانات المبلغ عنها في تقارير •
  

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 
  
، بما في ذلك 2007في أن تأخذ علماً بالتقرير المجّمع عن إتمام المشروعات لعام   ) أ(

دروس المكتسبة في الجدول الزمني لتقديم تقارير إتمام المشروعات المستحقة، وال
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/9 من الوثيقة IIالمرفق 

  
 : في أن تطلب من الوكاالت المنفذة والثنائية المعنية  ) ب(
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، بالتعاون مع أمانة الصندوق 2008كانون الثاني /في أن تثبت مع نهاية يناير  )1(

إتمام المتعدد األطراف، اتّساقاً كامالً للبيانات المبلغ عنها في تقارير 
  المشروعات في الجرد وفي التقارير المرحلية السنوية؛

  
 المعلومات التي مازالت ناقصة 2008كانون الثاني /أن تؤّمن، مع نهاية يناير  )2(

  في عدد من تقارير إتمام المشروعات؛ و
  

 تراكم تقارير إتمام 2008كانون الثاني /في أن تزيل مع نهاية يناير  )3(
  .2005شروعات تُّممت قبل نهاية المشروعات الخاّصة بم

  
  2008مشروع برنامج العمل بشأن الرصد والتقييم لعام   )3(    

  
 تتضّمن مشروع برنامج العمل بشأن الرصد ExCom/Pro.OzL/UNEP/10/53الوثيقة  

؛ واقتراحاً 2007، الذي يوجز النتائج المنجزة في تنفيذ برنامج العمل لعام 2008والتقييم لعام 
؛ والميزانية المطلوبة لتنفيذ  العاّمة المنهجّيةوالمعالجة؛ 2008اسات التقييم خالل  درإلجراء

  .2008دراسات التقييم لعام 
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
  ؛2007نتائج برنامج العمل لعام  •
  ؛2008دراسات تقييم مقترحة لعام  •
  إجراءات التنفيذ وطريقة المعالجة المنهجية؛ و •
  .2008ميزانية لبرنامج عمل  •
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 
 دوالر أمريكي، كما هو 326.000ميزانية قدرها  المقترح للرصد والتقييم ب2008برنامج عمل 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10مبّين في الوثيقة 
  

ن االتفاقات المتعددة السنوات، بما في ذلك خطط استعراض الشكل الجديد لإلبالغ ع (4)
  )51/13متابعة للمقّرر (إدارة اإلزالة النهائية 

  
 قّررت اللجنة اعتماد الشكل الجديد لالتفاقات :ExCom/Pro.OzL/UNEP/11/53الوثيقة 

المتعددة السنوات، بما في ذلك خطط إدارة اإلزالة النهائية على أساس مؤقت من أجل المراجعة 
  ,هذه الوثيقة لاألولفي المرفق والشكل الحالي مضمَّن . ي االجتماع الثالث والخمسينف
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
  الخبرة المكتسبة في مجال استعمال الشكل الموّحد الجديد لالتفاقات المتعددة السنوات؛ و •
  .اقتراحات لمزيد من تحسين الشكل •
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قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً باستعراض  :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
الشكل الجديد لإلبالغ عن االتفاقات المتعددة السنوات، بما في ذلك خطط إدارة اإلزالة النهائية 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/11كما ورد في الوثيقة ) 51/13متابعة للمقّرر (
  

  التأخيرات في تنفيذ المشروعات  )ب(
  

 يعالج القسم األول المشروعات . من خمسة أقسام  مكّونةExCom/Pro.OzL/UNEP/12/53الوثيقة 
ذات التأخيرات في التنفيذ التي تخضع للتدابير من أجل إلغاء المشروع؛ ويعالج القسم الثاني المشروعات 

ن األوضاع المؤخّرة في بلدان لديها مسائل متعلّقة باالمتثال؛ ويعالج القسم الثالث التقارير اإلضافية ع
 اللجنة؛ ويعالج القسم الرابع ما اقترح لإللغاء في االجتماع الثالث تي قُّدمت استجابة لطلباتالقائمة ال

  .خامس في طلب لتمويل مشروعم السوالخمسين؛ وينظر الق
  

  .غير واردة : مسائل تُطرح للمعالجة
  

  : في النظر في قد ترغب اللجنة التنفيذية: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
  :أن تحيط علماً   ) أ(

  
  قدير بتقارير األوضاع القائمة بشأن المشروعات التي لديها تأخيرات في التنفيذ مع الت  )1(

التي قّدمتها إلى األمانة حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والبرتغال 
 من حكومة السويد 2006 والسويد، والوكاالت المنفذة األربع، والتقرير المرحلي لعام

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12لج في الوثيقة االمع
  
تقّدم، بعض ( ثابتة وفقاً لتقديرات األمانة  األمانة والوكاالت المنفذة إجراءاتبأن تتّخذ  )2(

  وأن تبلغ، مع اإلشعار، الحكومات والوكاالت المنفذة، حسب االقتضاء؛) تقّدمال /التقّدم أو
  
   المصنّفة مع تأخيرات في التنفيذ؛50ة من المشروعات الـ إتمام سبع  )3(
  

  :بأن توّجه رسائل بشأن اإللغاء المحتمل بالنسبة للمشروعات التالية  (4)
  

  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة
 إلى تكنولوجيا هيدرو فلورو 12-تحويل من كلورو فلورو كربونSYR/REF/29/INV/53  فرنسا

ع ات التبريد التجاري في مصنصنع معّد في 134a-كربون
  شقيري وشركاؤهم

 كلوريد  بواسطة التحويل إلى11-إزالة كلورو فلورو كربونLIB/FOA/32/INV/05  اليوئنديبي
   في وحدة شبعاة بوليوريتان المرنالميثيلين في صناعة رغوة

 معيارية  وحدات4إصدار نشرة األوزون باللغة الروسية، ترجمة GLO/SEV/39/TAS/248  اليونيب
الجمارك، إلى الروسية، وإعادة طبع /للتدريب في مجال التبريد
  وتحديث منشورات حالية

   وطنيةصياغة استراتيجية إزالةSOM/SEV/35/TAS/01  اليونيب
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 في األولأن تطالب بتقارير إضافية عن األوضاع القائمة بشأن المشروعات المدرجة في المرفق   ) ب(
  .هذه الوثيقة

  
  :ليغ المرحلة والموعد األخير للمشروع التالي، إلى االجتماع الثالث والخمسينأن تطالب بتب  ) ج(
  
  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة
 إلى تكنولوجيا معتمدة كلياً 11-تحويل من كلورو فلورو كربونIRA/FOA/37/INV/152  ألمانيا

على الماء في صناعة رغوة البوليوريتان المرنة المصبوبة في 
 Sanayeh Dashboard Iran مصنع

  
  :إلغاء المشروعات التالية باالتفاق المتبادلأن تحيط علماً ب  ) د(

  
  عنوان المشروع  الرمز  الوكالة
 وضع تحديث للبرنامج القطريALG/SEV/43/CPG/60  ألمانيا

في صناعة رغاوى علب  11-تحويل من كلورو فلورو كربونLAO/FOA/44/INV/14  اليوئنديبي
)FPF ( في مصنعPrasert Sofa Shop Co., Ltd.  

رابع (حلقة تدريب وتوعية في قطاع المذيبات وعوامل التصنيع ETH/SOL/45/TAS/15  اليونيدو
  )كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل

  
  

ه إلى االجتماع الرابع دة األمريكية بتقديم تقارير مرحليأن تطالب حكومتي فنلندا والواليات المتح  )هـ(
  .والخمسين

  
  تأخيرات في تقديم الشرائح السنويةال  ) ج(
  

 كمتابعة للمقّرر المتخّذ في االجتماع السابع مة مقدExCom/Pro.OzL/UNEPَّ/31/53الوثيقة 
بند مستقّل بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح ب، الذي طالب )د (47/50المقّرر (واألربعين للجنة التنفيذية 

  .باب التأخيرات والتوصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذيةالسنوية وصرف األموال للشرائح، وتعرض أس
  

  : للمعالجةحمسائل تطر
  
   بسبب التقّدملم يتّم تقديمها وذلك خصوصاً شريحة سنوية كانت مستحقّة للتقديم 14إن  •

   ؛البطيء
 شرائح إضافية ولكنها ُسحبت في وقت الحق، وسبب ذلك، إلى حّد بعيد، المعّدل 10 تّم تقديم •

   لإلنفاق والتنفيذ؛المنخفض
   شرائح إضافية من دون تقرير التحقّق المطلوب وقد ُأّجلت بسبب ذلك؛ و10 تّم تقديم •
  .لم تُقدَّم الشرائح لستة بلدان خاضعة لمقّررات األطراف بشأن االمتثال •
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  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 بالمعلومات المتعلّقة بالشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات التي قُّدمت  تحيط علماًفي أن  ) أ(

إلى األمانة من جانب كّل من فرنسا، اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، والبنك الدولي، المَضمَّنة في 
 ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13(الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 

  
 شريحة سنوية التفاقات متعددة السنوات كانت مستحقّة 57 من أصل 14 علماً بأن أن تحيط  ) ب(

للتقديم، لم تُقَدَّم في الوقت المحّدد إلى االجتماع الثالث والخمسين، وأن عشر شرائح ُسحبت بسبب 
  أو التنفيذ البطيء؛/المستويات المنخفضة لصرف األموال و

  
للشرائح السنوية المدرجة أدناه التي كانت بالنسبة ه أن تحيط علماً بأن رسائل يجب أن تَوجَّ  ) ج(

 للتأخير، وأن تشجع الوكاالت ةب المبّيناسبمستحقة للتقديم إلى االجتماع الثالث والخمسين، مع األ
 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى االجتماع الرابع 5المنفذة وحكومات الماّدة 

  :ضع مختلف  وإذا ُأفيد عنوالخمسين، إالّ 
  

  سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
التابعة يتوقّع إتمام األنشطة   2007  إزالة مواد مستنفدة لألوزون  اليونيدو  ألبانيا

سابقة فقط مع نهاية لشرائح 
   2008 أو بداية 2007

  تفاق المنحةانتظار توقيع ا  2006  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  البنك الدولي  أنتيغوا وبربودا
 2005كانت الشرائح لعاَمي   2007  إزالة مواد مستنفدة لألوزون  اليوئنديبي  بنغالديش

 قد قُّدمت من دون 2006و
تقارير تحقّق، ومن المتوقع 

 مع شريحة 2007تقديم شريحة 
 بعد الموافقة على 2008

  2006 و2005شريحتي 
 2005انت الشرائح لعاَمي ك  2007  إزالة مواد مستنفدة لألوزون  اليونيب  بنغالديش

 قد قُّدمت من دون 2006و
تقارير تحقّق، ومن المتوقع 

 مع شريحة 2007تقديم شريحة 
 بعد الموافقة على 2008

  2006 و2005شريحتي 
جمهورية 
الكونغو 

  الديمقراطية

تقّدم بطيء في تنفيذ خطة العمل   2007  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليوئنديبي
  الجارية

رية جمهو
الكونغو 

  الديمقراطية

م بطيء في تنفيذ خطة العمل تقّد  2007  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليونيب
  يةالحال

جمهورية إيران 
  اإلسالمية

إزالة مواد كلورو فلورو كربون   اليونيدو
  )مذيبات/تجميع/خدمات تبريد(

  تقّدمه اليونيدوسوف   2008

البدء مؤخراً بالعمل بالشريحة   2005  ربونإزالة مواد كلورو فلورو ك  فرنسا  كينيا
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  األولى
تقّدم بطيء في توقيع وثيقة   2007  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليوئنديبي  ستانزقيرغي

المشروع، وفي وقت الحق، 
تأخير في تنفيذ الخطة السنوية 

  2007لعام 
في توقيع وثيقة تقّدم بطيء   2007  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليونيب  ستانزقيرغي

المشروع، وفي وقت الحق، 
تأخير في تنفيذ الخطة السنوية 

  2007لعام 
الجماهيرية 
  العربية الليبية

تغييرات في الترتيبات   2007  بروميد الميثيل  إسبانيا
المؤسسية لوحدة األوزون 

  الوطنية
الجماهيرية 
  العربية الليبية

  "7أ "لم يبلّغ عن أّي من بيانات   2006  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليونيدو

  توقيع متأخر لوثيقة المشروع  2007  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  كندا  أوروغواي
  توقيع متأخر لوثيقة المشروع  2007  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليوئنديبي  أوروغواي

  
  

ورية إيران اإلسالمية وكينيا أن تحثّ ألبانيا وبنغالديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمه  )د(
والجماهيرية العربية الليبية، التي اتُخذت من أجلها قرارات امتثال، والتي لم تُقدَّم من أجلها 
الشرائح السنوية ذات الصلة إلى االجتماع الثالث والخمسين، على تسهيل تقديم التقارير المطلوبة 

  .إلى االجتماع الرابع والخمسين
  
اً بأن رسائل يجب أن توّجه بشأن الشرائح السنوية التالية التي قّدمت إلى االجتماع أن تحيط علم  )هـ(

الثالث والخمسين ولكنها لم تخضع للنظر للحصول على موافقة لألسباب المبّينة، وأن تشّجع 
 المعنية، على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى االجتماع الرابع 5الوكاالت المنفذة وحكومات المادة 

  :الخمسينو
  
عدم النظر في الموافقة سبب  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد

  على التقديم
 2005  إزالة مواد مستنفدة لألوزون  اليوئنديبي  بنغالديش

  2006و
  عدم تقديم تقرير التحقّق 

 2005  إزالة مواد مستنفدة لألوزون  اليونيب  بنغالديش
  2006و

  عدم تقديم تقرير التحقّق

إزالة مواد مستنفدة لألوزون   ك الدوليالبن  إندونيسيا
  )رغاوى(

  التحقق لم يكن مالئماً  2007

إزالة مواد مستنفدة لألوزون   اليوئنديبي  إندونيسيا
  )صناعة تبريد(

  التحقق لم يكن مالئماً  2007

إزالة مواد كلورو فلورو كربون   ألمانيا  الهند
  )خدمات تبريد(

  التحقق لم يكن مالئماً  2008

إزالة مواد كلورو فلورو كربون   سراسوي  الهند
  )خدمات تبريد(

  التحقق لم يكن مالئماً  2008
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إزالة مواد كلورو فلورو كربون   اليوئنديبي  الهند
  )خدمات تبريد(

  التحقق لم يكن مالئماً  2008

إزالة مواد كلورو فلورو كربون   اليونيب  الهند
  )خدمات تبريد(

  التحقق لم يكن مالئماً   2008

  التحقق لم يكن مالئماً  2005  إزالة مواد كلورو فلورو كربون  اليوئنديبي  نيجيريا
  التحقق لم يكن مالئماً  2005  إزالة مواد رابع كلوريد الكربون  اليونيدو  باكستان

  
  
  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محّددة  )د(
  

اإلزالة المستعجلة : رير مرحلية بشأن تنفيذ تتكّون من تقاExCom/Pro.OzL/UNEP/41/53الوثيقة 
لمواد كلورو فلورو كربون والهالونات في الصين، وبرنامج اإلزالة الوطنية في كولومبيا، وخطة اإلزالة 

تاج كلورو فلورو الوطنية لمواد كلورو فلورو كربون في المكسيك، ومن الخطة القطاعية إلزالة قطاع إن
  . في المكسيك12-ون فلورو الكرب وكلورو11-كربون

  
  . غير واردة:مسائل تطرح للمعالجة 

  
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في األمور التالية : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 

  
 بشأن خطة اإلزالة المستعجلة ، وهي تشّجع الصين 2007 بالتقرير المرحلي لعام أن تحيط علماً  )أ(

رصد عن كثب واردات المواّد المستنفدة لألوزون وصادراتها واالتّجار على مواصلة جهودها لت
غير المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون وإنتاج هذه المواّد، مساهمة بذلك في مجهود االمتثال 

  في المنطقة وعالمياً؛
  
   في كولومبيا؛شأن تنفيذ برنامج اإلزالة الوطنيأن تحيط علماً بالتقرير المرحلي ب  )ب(
  
  أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ برنامج اإلزالة الوطني في المكسيك؛ و  ) ج(

  
 وبتنفيذ 47/29أن تشيد بحكومة المكسيك وباليونيدو بشأن المجهود الجّيد لالمتثال بالمقّرر   )د(

 في Quimobásicosالمراجعة لتثبيت الوقف المستدام إلنتاج كلورو فلورو كربون في 
 تطلب من حكومة المكسيك ومن اليونيدو مواصلة رصد إقفال إنتاج لكلورو فلورو المكسيك؛ وأن

  .2009 و2008 بين Quimobásicosكربون في 
  

  مقترحات المشروعات .7
  

   القضايا التي تّم تبينّها أثناء استعراض المشروعات؛ىنظرة عاّمة عل  ) أ(
  

 القسم األول اإلحصاءات عن يورد:  مكّونة من ثالثة أقسامExCom/Pro.OzL/UNEP/51/53الوثيقة 
يراً لرصد التمويل التقديمات إلى االجتماع الثالث والخمسين المستلمة من الوكاالت المنفذة والثنائية، وتقد

 الطلب لألموال استناداً إلى التقديمات؛ ويتضّمن القسم الثاني مسألتين بشأن السياسة العاّمة المتاح مقابل
جعة التقديمات خالل االجتماع؛ ويورد القسم الثالث عدداً من التقديمات الحظتنها األمانة من خالل مرا

  .المستلمة من الوكاالت المنفذة، التي هي تعديالت مقترحة لمشروعات جارية
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  :مسائل تُطرح للمعالجة
  
طلبات من أجل دراسات استقصائية تتعلّق بهيدرو كلورو فلورو كربون قّدمتها اليوئنديبي  •

  نيدو؛واليونيب واليو
  تنفيذ المبادئ التوجيهية لخطط االستدامة لبنوك الهالونات؛ •
  تعريف االستهالك بمقتضى اتّفاق معتمد على األداء؛ •
متابعة : مشروع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمهورية إيران اإلسالمية •

  ؛ و52/33للمقّرر 
  . كينيا لتغيير وكالة منفذة حكومة منطلب: مشروع إزالة بروميد الميثيل في كينيا •
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 من أجل دراسات استقصائية تتعلّق بهيدرو كلورو فلورو كربون في سياق مناقشة ورقة الطلبات  ) أ(

إنتاج هيدورو كلورو الخيارات بشأن تقدير وتعريف التكاليف اإلضافية من أجل إزالة استهالك و
 ؛)ExCom/Pro.OzL/UNEP/06/53(فلورو كربون 

  
، عّما إذا كان يتوّجب تحديد )أ(، وخصوصاً )د (44/8مزيد من التوضيح لتفسير المقّرر   ) ب(

وعّما إذا كان إلتزام من ) ب( تقديم المشروع؛ المستضيفة لمركز الهالونات، إّبانالمؤّسسة 
 ان لالستدامة؛الحكومة لدعم المركز، كافياً كضم

  
د بشأن تعريف االستهالك بمقتضى االتفاق المتعلّق بالخطة نتوجيه محتمل لحكوَمتي ألمانيا واله  ) ج(

 ؛الوطنية إلزالة استهالك كلورو فلورو كربون للهند والمسائل ذات الصلة
  
  :لجمهورية إيران اإلسالمية   ) د(
  

   تكاليف مساندة الوكالة دوالراً أمريكياً زائد232.750أن تحيط علماً بأن إعادة   )1(
 465.500 استقطاع بالمئة من 50 دوالراً أمريكياً لليونيدو، الذي يمثّل 17.456وقدرها 

دوالر أمريكي الجاري تطبيقه على المشروع من أجل إزالة مواد كلورو فلورو كربون 
 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمهورية إيرانالمستعملة في صناعة أجهزة 

 في االجتماع الثاني والخمسين، تتّم معالجتها في سياق وثيقة سالمية، الموافق عليهاإل
  ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4(التقرير عن األرصدة وتوافر الموارد 

  
 باء للخطة الوطنية إلزالة - 6 ألف والتذييل -2أن توافق على التعديالت التالية للتذييل   )2(

س الخمسين بالمئة األخرى إيران اإلسالمية، التي تعككلورو فلورو كربون لجمهورية 
  : التابع لمشروع تحويل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من االستقطاع
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   ألف المنقّح-2جدول التذييل 
  المجموع  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  )دوالر أمريكي(

            الوكالة الرئيسية
السنوي التمويل 

للوكالة األلمانية 
للتعاون الفني 

)GTZ(  694,124 946,405 479,045 1,007,124 920,868 729,846 512,208 

  

5,289,620 
 581,859   56,343 80,283 101,295 110,784 52,695 104,105 76,354  تكاليف المساندة
المجموع للوكالة 
األلمانية للتعاون 

 568,551 810,129 1,022,163 1,117,908 531,739 1,050,510 770,478  الفني

  

5,871,479 
الوكاالت 
             المتعاونة

  
  

التمويل السنوي 
       500,000   1,006,620  لفرنسا

  
1,506,620 

 165,728         55,000   110,728  تكاليف المساندة
 1,672,348         555,000   1,117,348  المجموع لفرنسا

لسنوي التمويل ا
           140,253  لليونيب

  
140,253 

 18,233             18,233  تكاليف المساندة
 158,486             158,486  المجموع لليونيب
التمويل السنوي 

   36,179 66,224 742,449 2,104,066 361,840  لليونيدو
  

3,310,757 
 248,307     2,713 4,967 55,684 157,805 27,138  تكاليف المساندة
 3,559,064     38,892 71,190 798,132 2,261,871 388,978  المجموع ليونيدو
التمويل السنوي 

         770,000    لليوئنديبي
  

770,000 
 57,750           57,750    تكاليف المساندة

المجموع 
         827,750    لليوئنديبي

  
827,750 

                  المجموع العام
لمنحة اإلجمالية ا

 512,208 729,846 957,047 1,073,348 1,721,493 3,820,471 2,202,837  المطلوبة
  

11,017,250 
 المساندة تكاليف

 56,343 80,283 104,009 115,750 163,379 319,660 232,453  المتراكمة
  

1,071,876 
 12,089,127   568,551 810,129 1,061,056 1,189,098 1,884,872 4,140,131 2,435,290  التكاليف اإلجمالية
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   باء-6جدول التذييل 
أطنان من قدرات   نشاط القطاع الفرعي

  استنفاد األوزون
جدوى 
  التكاليف

المجموع 
  الفرعي

  الوكالة المنّسقة  المجموع

  اليوئنديبي 770,000   13.75 56.0  صناعة التبريد
  نيدواليو 923,245   6.84 135.0  تجميع للتبريد

   2,122,000   5.00 424.4  أجهزة تكييف هواء متحّركة
      استرداد /استثمار   
  وإعادة تدوير   

  فرنسا   1,506,620    

   برنامج /مساعدة تقنية
  التدريب   

  الوكالة األلمانية للتعاون الفني   615,380    

  يونيدوال 2,347,672   5.00 475.0  التجارية/وحدات الخدمات المنزلية
  استرداد /استثمار   
  وإعادة تدوير   

          

  عنصر /تدريب   
  التحفيز   

          

  تدريب موظفي (   
  )الجمارك   

          

  الوكالة األلمانية للتعاون الفني 3,997,188   6.57 608.4  قطاع الّرغاوى
  اليونيدو 39,840   4.15 9.6  األيروسوالت/قطاعات المذيبات

   10,199,945     1,708.4  لمجموع الفرعيا
   817,305        السياسة العامةدعم إدارة البرنامج و

  دعم تنظيمي    
  سياسة عامةلو   

  اليونيب   140,253    

        وحدة اإلدارة    
  والرصد   

  الوكالة األلمانية للتعاون الفني   677,052    

   11,017,250   6.59 1,708.4  المجموع
  

  موجز حصص الوكاالت
  التمويل  القطاع  الوكالة

 770,000  صناعة تبريد  اليوئنديبي
 3,310,757  مذيبات/تجميع/ تبريدخدمات  اليونيدو
 1,506,620  استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة  فرنسا
 140,253  أنظمة   اليونيب

الوكالة األلمانية 
  )GTZ(للتعاون الفني 

هواء المتحركة، الى، تدريب متعلّق بأجهزة تكييف رغاو
 5,289,620  إدارة

    11,017,250 
  

 بين حكومة دزيادة عن ذلك، أن تحيط علماً بأن هذا االتفاق المنقّح ُيبطل االتفاق المعقو  )3(
  جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية في الجلسة الحادية واألربعين للجنة التنفيذية؛

  
  :لكينيــا  )ه(  

  
أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ المشروع المتعلّق بنقل التكنولوجيا الذي   )1(

  يؤدي إلى إزالة بروميد الميثيل في تبخير التربة في كينيا؛
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 اليوئنديبي إلى اليونيدو كوكالة منفذة مسؤولة بتغيير طلب حكومة كينيا ىأن توافق عل  )2(
  روميد الميثيل في قطاع األزهار المقطوعة للزينة؛عن إتمام إزالة ب

  
أن توفق على الشروط المنقحة المتفق عليها إلزالة بروميد الميثيل في كينيا، كما ورد   )3(

  ؛ و53/15 في الوثيقة 1في التذييل 
  

المرفق ( على قائمة المشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة عليها موافقة شمولية أن توافق  ) و(
  ).لوثيقة اآلنفة الذكر لاألول

  
  
  التعاون الثنائي  )ب(
  

 تتضّمن مشروعين وأنشطة مقّدمة للحصول على موافقة ExCom/Pro.OzL/UNEP/61/53الوثيقة 
المشروع الّسابق يتعلّق بشبكات التطبيق الجمركية األفريقية : من حكوَمتي فرنسا واليابان، كتعاون ثنائي

 المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون؛ والالحق هو طلب الشريحة الثانية لخطة إدارة لمكافحة االتجار غير
  .، المشروعات االستثمارية)د (7اإلزالة النهائية لمنغوليا المعالج تحت البند 

  
  . غير واردة:مسائل تُطرح للمعالجة 

  
  :قد ترغب اللجنة في : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  
على المشروع لشبكات التطبيق الجمركية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمواد توافق   أن  ) أ(

المستنفدة لألوزون للمنظمات التجارية في المناطق الفرعية األفريقية لسنة واحدة فقط، بمستوى 
 دوالراً 9.750 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 75.000التمويل البالغ 
  :سا، على أساس أّن أمريكياً لفرن

  
  ذلك لن يسيء إلى موافقات تمويل مستقبلية للسنة المتبقية المقترحة لهذا المشروع؛  )1(
  
 38الصرف يجب أن يحصل فقط عندما تزّود اليونيب األمانة برسائل من البلدان الـ   )2(

  هذه الشبكة؛ب ممثليها الجمركيين تؤكّد اهتمامها واهتمامالتي 
  
مشتركاً عن مول للسنة الثانية، على اليونيب وحكومة فرنسا أن تُعّدا تقريراً عند طلب الت  )3(

   األولى؛ العملياتلسنةنتائج عمليات الشبكة 
  

أن تطلب من أمين الخزانة أن يستنزل تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع   ) ب(
اه قد تتغّير في أعقاب الموافقات الفعلية المبالغ المبّينة أدن[الثالث والخمسين على النحو التالي 

   :]خالل االجتماع
  

  ؛ و2007 دوالراً أمريكياً مقابل رصيد مساهمة فرنسا الثنائية لعام 84.750  )1(
  
  .2007 دوالراً أمريكياً  مقابل رصيد مساهمة اليابان الثنائية لعام 62.150  )2(
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   :2007التعديالت على برامج العمل لعام   ) ج(
  

  )اليوئنديبي(مج األمم المتحدة اإلنمائي برنا  )1(
  

 نشاطاً قّدمتها اليوئنديبي، تشمل 22 تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/71/53الوثيقة  
مقترحين من أجل إعداد خطط إدارة إزالة نهائية في البلدان ذات مستوى االستهالك المنخفض، 

ي عشر طلباً للمساعدة الفنية  واثن،وثمانية طلبات من أجل تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
وهذه المقترحات كافة، باستثناء . فلورو كربونكلورو للدراسات االستقصائية المتعلقة بهيدرو 

طلبات إعداد المشروع لقطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في كولومبيا، 
، أوصي بها للحصول وللمساعدة للدراسات االستقصائية المتعلقة بهيدرو كلورو فلورو كربون

  .من جدول األعمال) أ (7على موافقة شمولية، وخضعت بالتالي للنظر تحت البند 
  

  :مسائل تُطرح للمعالجة 
  
 المزّودة بمقياس للجرعات مشروع لمشروع استثماري ألجهزة االستنشاقطلب إعداد  •

، حيث )ج( 51/34 وفقاً للمطلوب بمقتضى المقّرر ،في كولومبيا، والبيانات المساندة
  قررت اللجنة التنفيذية أنها ستنظر في هذه الطلبات على أساس كل حالة على انفراد؛ و

  
الطلب من أجل تمويل إعداد الدراسات االستقصائية بشأن استهالك هيدرو كلورو فلورو  •

وقد .  لالجتماع التاسع عشر لألطرافXIX/6كربون الثني عشر بلداً ، وفقاً للمقّرر 
ديبي بأن هذه المقترحات ليست مؤهلة بمقتضى المبادئ التوجيهية الحالية ُأعلمت اليوئن
  .للجنة التنفيذية

  
  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية 

  
 دوالر 30.000لومبيا بمستوى التمويل البالغ والموافقة على الطلب إلعداد المشروع لك  ) أ(

غب اللجنة أيضاً في أن تؤكد إذا كانت المعلومات المقّدمة متوافقة مع وقد تر. أمريكي
ومع الموافقة على هذا المشروع، على اليوئنديبي أن تأخذ . 51/34متطلبات المقّرر 

علماً بأن الوثيقة النهائية، في مجال وضع المشروع االستثماري، يجب أن تتضّمن 
جهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، عناصر استراتيجية انتقالية لمساعدة قطاع أ

وتجدر اإلشارة أيضاً . 51/34ولدعم التنفيذ الكامل للمشروع االستثماري، وفقاً للمقّرر 
   أجل استراتيجية منفصلةأنه لن تكون هنالك أموال إضافية متوافرة منإلى 

 لهذا القطاع؛ و
  
فلورو كربون في البلدان الطلبات من أجل دراسات استقصائية تتعلق بهيدرو كلورو   ) ب(

على ضوء  UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/17الوثيقة االثني عشر التي ذُكرت في 
 . لالجتماع التاسع عشر لألطراف في بروتوكول مونتريالXIX/6المقّرر 
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  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(
  

:  اليونيب، بما في ذلك  نشاطاً قّدمتها58 تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/81/53الوثيقة 
 طلباً من أجل تجديد مشروعات تعزيز مؤسسي؛ ومقترحان إلعداد خطط إدارة إزالة نهائية 32

 في بلدان ذات حجم االستهالك المنخفض؛ وطلب واحد لمشروع تعزيز مؤسسي جديد ولمساعدة
ملكة العربية السعودية، تقنية لبناء القدرة من أجل إزالة استعمال المواّد المستنفدة لألوزون في الم

 مقترحات للمساعدة الفنية والميزانية الشاملة 3 مقترحاً لشرائح خطط إدارة إزالة نهائية، و18و
صي بثالثة وثالثين من هذه األنشطة للحصول على ووقد ُأ. لبرنامج المساعدة على االمتثال

وتجري مناقشة تسعة . عمالمن جدول األ) أ (7موافقة شمولية، وتّم النظر فيها في إطار البند 
، وثّمة خمسة مشروعات أخرى. عشر نشاطاً مرتبطاً بخطط إزالة في وثيقة مشروع البلد المعني

والميزانية الشاملة لبرامج المساعدة على االمتثال .  كّل منها على انفرادتُدرس من أجل النظر في
  .أدناه) د(مطروحة في بند جدول األعمال 

  
  :جة مسائل تُطرح للمعال

  
وكال البلدين، لم يكونا، بتاريخ : تجديد مشروع التعزيز المؤّسسي لغواتيماال وتونغا  •

 بشأن تنفيذ البرنامج القطري، 2006صياغة هذه الورقة، قد قّدما بعد تقريرهما لعام 
وهذا شرط أساسي لكي يوصى بالموافقة الشمولية على مشروعات التعزيز المؤّسسي، 

وبالنسبة لتونغا، ليس لدى البلد حتى اآلن تشريعات ). و (52/5وتمشياً مع المقرر 
 من بروتوكول اء ب4تتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون، وهو في وضع عدم امتثال بالبند 

  مونتريال؛
  

قد تكون بعض و:  لشبكة بلدان أوروبا وآسيا الوسطى التطبيق الموّجه استخبارياًدعم  •
ج المساعدة على االمتثال وغيره من المشروعات التكاليف مرتبطة بميزانية برنام

المّمولة من قبل كخطط اإلزالة الوطنية أو خطط إدارة اإلزالة النهائية، وبالتالي يوصى 
  باألموال بقدر أقّل، مع التمويل لسنة واحدة فقط؛

  
 قُّدمت ُجزئياً كمشروع ثنائي مع : إلفريقياالجمارك ب اإلقليمية للتطبيق المتعلقالشبكة  •

  يجب اعتبار هذا المشروع لسنة واحدة فقط؛ وو. فرنسا، واليونيب كوكالة رئيسّية
  

مقترح غير : ترجمة وتعميم خارجي للسياسة العامة والوثائق التقنية، إلى اللغة الروسية  •
 من ضمن الميزانية الشاملة لبرنامج المساعدة على ألنه معتبر كنشاطموصى به للتمويل 

  .االمتثال
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  : المنتطر من اللجنة التنفيذيةاإلجراء 
  
  :بالنسبة لغواتيماال وتونغا، أن تنظر   ) أ(
  

في الموافقة على تمويل مشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة السادسة في   )1(
وفي حال .  دوالر أمريكي لسنتين124.800غواتيماال، بمستوى تمويل قدره 
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التعليقات  في اإلدالء لحكومة غواتيماال بالتنفيذيةالموافقة قد ترغب اللجنة 
  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/18 للوثيقة الثانيالمبّينة في المرفق 

  
الموافقة على تمويل السنة الثانية، المرحلة الثانية، لمشروع التعزيز المؤّسسي   )2(

 وفي حال.  دوالراًأمريكياً لسنة واحدة6.566لتونغا بمستوى تمويل قدره 
الموافقة قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلدالء لحكومة تونغا بالتعليقات المبّينة 

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/18 للوثيقة الثانيفي المرفق 
  

 من خبارياً لشبكة بلدان أوروبا وآسيا الوسطىستلمقترح الدعم للتطبيق الموّجه إبالنسبة   ) ب(
  :أجل أن تنظر في 

  
 دوالر أمريكي زائد تكاليف 90.000هذا المشروع بمبلغ الموافقة على تمويل   )1(

  : أعاله شرط أن 1المساندة كما هو مبّين في الجدول 
  

  ة؛نقّحاً للمشروع بالتكاليف المخفّضتقّدم اليونيب مقترحاً م  ) أ(
 أن ال ُيصرف أي تمويل للبلدان قبل أن تصّدق على تعديل مونتريال؛  ) ب(
زالة النهائية ية لخطط إدارة اإلوفي مجال النظر في التقديمات المستقبل  ) ج(

ستان، سيتوقّف تمويل التكاليف المرتبطة بالسياسة ألرمينيا وتركمان
  العامة والتشريعات؛

  
 لشبكة التطبيق اإلقليمية ألفريقيا، النظر في الموافقة على هذا المشروع لسنة بالنسبة  ) ج(

 تكلفة المساندة،  دوالر أمريكي زائد160.000واحدة فقط لليونيب بمستوى تمويل قدره 
  :على أساس 

  
أن ذلك سيكون من دون إساءة لموافقات مستقبلية على التمويل للسنة المتبقية   )1(

  المقترحة لهذا المشروع؛
  
أن الصرف سوف يحصل فقط عندما تؤّمن اليونيب لألمانة رسائل من البلدان   )2(

 والتزامهم بهذه  تعّبر عن اهتمامها والتزامها واهتمام ممثلي الجمارك 38الـ 
  الشبكة؛

  
ليونيب وحكومة فرنسا تقريراً إبان طلب التمويل للسنة الثالثة سوف تُعّد ا  )3(

  اً عن نواتج السنة األولى لعمل الشبكة؛ ومشترك
  

 لمشروع الترجمة والتعميم الخارجي الروسية للسياسة العاّمة والوثائق التقنية بالنسبة  ) د(
ست األمانة قادرة على أن توصي بهذا المشروع  لي،القائمة لبروتوكول مونتريال

تنفيذ هذه األنشطة بأن تطالب اليونيب بوقد ترغب اللجنة التنفيذية . للحصول على تمويل
، عن طريق إعادة 47/24من ضمن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال وفقاً للمقّرر 

  .تحديد أولوية األنشطة والتمويل
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  )اليونيدو(ة للتنمية الصناعية منظمة األمم المتحد  )3(
  

تتضّمن نشاطين قّدمتهما اليونيدو للحصول على  ExCom/Pro.OzL/UNEP/19/53الوثيقة 
تمويل، بما في ذلك طلب إلعداد مشروع إلزالة بروميد الميثيل في تركمانيستان، ومشروع 

 وقد أوصي .مساعدة تقنية لدراسة استقصائية تتعلّق بهيدرو كلورو فلورو كربون في مصر
  .بالنظر في كّل من هذين النشاطين على انفراد

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة 

  
 حيث قّررت اللجنة تقديم 46/12طلب إلعداد مشروع في تركمانيستان ، وفقاً للمقّرر  •

وفي االجتماع التاسع عشر لألطراف حصلت . المساعدة للبلد للتعزيز المؤّسسي فقط
 طن من 14.3ير خط أساس بروميد الميثيل من صفر إلى تركمانيستان على موافقة لتغي

ولم يصّدق البلد بعد . قدرات استنفاد األوزون، وقد تكون في وضع محتمل لعدم االمتثال
  على بروتوكول كوبنغهاغن؛ و

  
هيدرو كلورو فلورو استهالك دراسة استقصائية تتعلق بتمويل من أجل إعداد طلب  •

وقد .  لالجتماع التاسع عشر لألطرافXIX/6ر كربون لمصر، بالتوافق مع المقّر
ُأبلغت اليونيدو بأن هذا المقترح غير مؤّهل بمقتضى المبادئ التوجيهية الحالية للجنة 

  .التنفيذية
  

  :قد ترغب اللجنة في النظر في  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 دوالر أمريكي 20.000 الموافقة على األموال إلعداد المشروع بمستوى تمويل قدره  ) أ(

 قد قّدمت لتركمانيستان، مع التفّهم بأن التمويل لن ُيصرف قبل أن تكون تركمانيستان
 الوثائق من أجل التصديق على تعديل كوبنهاغن؛ و

  
الطلبات بشأن إعداد دراسة استقصائية تتعلق بهيدرو كلورو فلورو كربون لمصر، على   ) ب(

 .شر لألطراف في بروتوكول مونتريال لالجتماع التاسع عXIX/6ضوء المقرر 
  

  2008ميزانية وبرنامج العمل لبرنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام   ) د(
  

 الميزانية الشاملة لبرنامج المساعدة على تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/20/53الوثيقة 
  .2008االمتثال لليونيب لعام 

  
  :مسألة تُطرح للمعالجة 

  
 8.498.384انية الشاملة لبرنامج المساعدة على االمتثال بمبلغ قّدمت اليونيب الميز •

.  دوالراً أمريكيا679.871ً بالمئة لتكاليف مساندة الوكالة البالغة 8دوالراً أمريكياً زائد 
توافق مع المقرر ، وهو ال ي2007النسبة لميزانيتها لعام  بالمئة ب6.2ويشكّل ذلك زيادة 

 على ،ات عن أسباب هذه الزيادة، مؤكدة بأنها ناتجةوقّدمت اليونيب معلوم. 47/24
ولحظت األمانة أن ميزانية اليونيب الحالية ال تبّين سوى القليل من .  عن التضخّم،األكثر



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.1 
 

22 

إعادة تحديد األولوية على بنود الميزانية وشجعتّها على إجراء ذلك بالنسبة للتقديمات في 
ة بهذا المشروع بمستوى التمويل الحالي واألمانة ليست قادرة على التوصي. المستقبل
  .المطلوب

  
  :ا إذا كانت غب اللجنة التنفيذية في النظر فيمقد تر : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  
 47/24ى يتوافق مع المقرر  على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال بمستوستوافق  ) أ(

 دوالراً أمريكياً 8.243.090 بمبلغنقّحة شرط أن تقّدم اليونيب إلى األمانة ميزانية م
 3 دوالراً أمريكياً، تمثّل زيادة 659.447 بالمئة لتكاليف مساندة الوكالة البالغة 8زائد 

 بالمئة عن السنة السابقة؛
  
 :أن تطالب اليونيب، في تقديماتها للمستقبل لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال، أن   ) ب(
  

ات مفّصلة عن األنشطة التي ستُستعمل من أجلها المبالغ تواصل تقديم معلوم  )1(
  الشاملة؛

  
مواصلة بسط أولوية التمويل على بنود ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال،   )2(

من أجل مالءمة أولويات التغيير وتقديم التفاصيل عن إعادات التخصيص 
  ؛ و50/26 و47/24لميزانيتّها وفقاً للمقّررين 

  
أن تبلغ عن مستويات مراكز الموظفين وأن تُعلم اللجنة التنفيذية بأي ب اليونيب تطالبأن   ) ج(

تغييرات بهذا الخصوص وعلى األخص عندما يتعلّق الوضع بزيادة تخصيصات 
  .الميزانية

  
   لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي2008تكاليف الوحدات األساسية لعام   )هـ(
  

تعرض تقريراً عن األوضاع القائمة بالنسبة للتكاليف  ExCom/Pro.OzL/UNEP/21/53الوثيقة 
وقد طلب من الوكاالت المنفذة أن تقّدم بيانات . 2011 – 2009اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث 

، والتكاليف 2007، وعن التكاليف المقّدرة لعام 2006عن الميزانية األساسية واإلدارية الفعلية لعام 
  .2008م المتوقّعة لعا

  
  :مساألة تُطرح للمعالجة 

  
  .دراسة عن األوضاع القائمة للتكاليف اإلدراية •
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
اليونيدو والبنك  لليوئنديبي و2008 أن تحيط علماً بالتقرير عن تكاليف الوحدات األساسية لعام في  ) أ(

 ؛ و UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21 في الوثيقة ُعرضالدولي كما 
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 2008 دوالراً أمريكياً لتمويل الوحدة األساسية لعام 1.803.530في أن توافق على مبلغ   ) ب(
 دوالر أمريكي للبنك 1.614.900 دوالراً أمريكياً لليونيدو، و1.803.530لليوئنديبي، ومبلغ 
 .46/35الدولي وفقاً للمقرر 

  
  ماريةالمشروعات االستث  ) و(
  

 مشروعاً ُينظر في 14 قائمة بـ الثانيتتضّمن في المرفق  ExCom/Pro.OzL/UNEP/15/53الوثيقة 
 حصلت ، األنشطة الجارية منها والجديدة،وكافّة المشروعات االستثمارية األخرى. كّل منها على انفراد

  .ألعمالمن جدول ا) أ (7على توصية للموافقة الشمولية، وتّم النظر فيها في البند 
  

 14 أدناه يجب أن ينظر في الموافقة على كل من المشروعات الـ 1في الجدول  : مسائل تُطرح للمعالجة
ويمكن االطّالع على مواصفات المشروع وعلى تعليقات األمانة في وثيقة مشروع البلد . على انفراد

عريضة للمسألة أو المسائل وحسب الطلب ستحّدد األمانة الخطوط ال(المعني المشار إليها في الجدول 
  ).المعنية

  
  قائمة المشروعات التي ُينظر في كل منها على انفراد : 1الجدول 

  
  المسألة  الوكالة  المشروع  البلد

  قطاع األيروسوالت
خطة قطاعية إلزالة استهالك كلورو   الصين

فلورو كربون في قطاع أجهزة 
  االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

االتفاق على التكلفة عدم   اليونيدو
لمشروع ضروري ولكن ا

 فلورو إلكمال إزالة كلورو
  كربون

إزالة استهالك كلورو فلورو كربون   المكسيك
في صناعة أجهزة االستنشاق البخّاخة 

  المزودة بمقياس للجرعات

ليست هنالك حصة   اليونيدو
 لكلورو فلورو استهالك
 مؤهلة مخّصصة كربون

 ألجهزة االستنشاق المزودة
  بمقياس للجرعات

  خط إزالة كلورو فلورو كربون
خطة إزالة وطنية للمواد المستنفدة   كوبا

لألوزون لمواد كلورو فلورو 
خطة التنفيذ السنوية لعاًمي : كربون
  2007 و2006

  تصحيح خطأ في االتفاق  اليوئنديبي

خطة إدارة إزالة نهائية لمواد كلورو   جيبوتي
  )الشريحة األولى(فلورو كربون 

التكلفة ومسائل أخرى قيد   اليونيب، اليوئنديبي
  المناقشة

الشريحة (خطة إدارة إزالة نهائية   ملديف
  )األولى

التكلفة ومسائل أخرى قيد   اليونيب، اليوئنديبي
  المناقشة

المملكة العربية 
  السعودية

 عدم االمتثال عام لاحتما  اليونيب، اليونيدو  تقنية ة ومساعدة بناء القدر
2007  

خطة إدارة إزالة نهائية لمواد كلورو   توغو
  )الشريحة األولى(فلورو كربون 

التكلفة ومسائل أخرى قيد   اليونيب، اليوئنديبي
  المناقشة
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خطة إدارة إزالة نهائية لمواد كلورو   زامبيا
  )الشريحة األولى(فلورو كربون 

التكلفة ومسائل أخرى قيد   اليونيب، اليوئنديبي
  المناقشة

  يععامل تصن
إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل   البرازيل

  Braskemتصنيع في تطبيقين في 
التكلفة ومسائل أخرى قيد   اليوئنديبي

  المناقشة
إزالة إنتاج رابع كلوريد الكربون   الصين

لعامل التصنيع وغير ذلك من 
المرحلة (استعماالت غير معّرفة 

البرنامج السنوي لعام ): األولى
2008  

ر حتى صرف متأخ  
االجتماع الرابع والخمسين 
  عندما يكون التحقّق جاهزاً

إزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد   الصين
 التصنيع وغير ذلك لالكربون لعام

  من استعماالت غير معّرفة
  )الثانيةالمرحلة (

صرف متأخر حتى   
االجتماع الرابع والخمسين 

عندما يكون التحقق 
طلب الصين . جاهزاً

د األعلى من لتعديل الح
 طن من قدرات 14.300

استنفاد األوزون إلى 
 طن من قدرات 6.600

  استنفاد األوزون
  قطاع اإلنتاج
خطة إزالة مستعجلة إلنتاج كلورو   األرجنتين

  فلورو كربون
البنك الدولي لإلنشاء 

  والتعمير
التعجيل قيد المواقة فيما 

  بين الدورات
 خطة قطاعية إلزالة إنتاج كلورو  الصين

البرنامج السنوي لعام : فلورو كربون
2008  

البنك الدولي لإلنشاء 
  والتعمير

 تُحرَّر في 2008شريحة 
  االجتماع الرابع والخمسين

خطة قطاعية لقطاع اإلنتاج   رومانيا
  )الشريحة الرابعة(

 2008السلفة لشريحة   اليونيدو
موضع شك بسبب عدم 

  2007إتمام خطة عمل 
  

ا إذا كانت ستوافق على كل غب اللجنة التنفيذية في النظر فيمقد تر : لجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر من ال
 المدرجة في الجدول على أساس المعلومات المقّدمة في الوثيقة المناسبة لمقترح 14من المشروعات الـ 

ي معلومات ؛ وأ41/80 وفقاً للمقّرر ت األمانة؛ وأي وثائق إضافية ُعّممتالمشروع، بما في ذلك تعليقا
  . إضافية قُّدمتها خالل االجتماع األمانة أو الوكالة المنفذة المعنية

  
  البرامج القطرية .8
  

تتضّمنان،  ExCom/Pro.OzL/UNEP/59/53 و ExCom/Pro.OzL/UNEP/58/53الوثيقتان 
  .ةلمملكة العربية السعودي للجبل األسود والبرنامج القطري لعلى التوالي، البرنامج القطري

  
  . غير واردة:ئل تُطرح للمعالجة مسا
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  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  
 مشيرة إلى أنالموافقة على البرنامج القطري لكّل من الجبل األسود والمملكة العربية السعودية،   ) أ(

لى مستويات تمويلها ومن منه أو عضالمشروعات المحّددة الموافقات ال تعّبر عن الموافقة على 
 المقّدمة 2006دون اإلساءة إلى أي أجراءات قد تتخذها أمانة األوزون بالنسبة لبيانات استهالك 

 ومن دون اإلساءة ألي مقّررات قد تتخذها األطراف ، من حكومة الجبل األسود7بمقتضى المادة 
 من حكومة 7 بمقتضى المادة بعد نظر لجنة التنفيذ في بيانات االستهالك المستقبلي المقّدمة

 المملكة العربية السعودية، وأيضاً في طلبها لتغيير خط أساس بروميد الميثيل؛ و
  
مطالبة حكومتي الجبل األسود والمملكة العربية السعودية بأن تبلغا اللجنة التنفيذية بالتقّدم المحرز   ) ب(

ل يجب أن ُيقّدم إلى األمانة في  األومشيرة إلى أن التقريرفي تنفيذ البرنامج القطري سنوياُ، 
 .2008أيار /ى أول مايوّدتاريخ ال يتع

  
 خيارات لتقييم وتعريف التكاليف اإلضافية المؤهلة ألنشطة إزالة استهالك وإنتاج الهيدرو كلورو فلورو  .9

  )52/4متابعة للمقّرر (كربون 
  

ي طالبت اللجنة بموجبه لذ، ا52/4ُأعّدت استجابة للمقّرر  ExCom/Pro.OzL/UNEP/60/53الوثيقة 
 المؤهلة ألنشطة إزالة استهالك وإنتاج الهيدرو لخيارات لتقييم وتعريف التكاليف وثيقة عن ا األمانةأن تعّد

تكليف من اللجنة وتفهم األمانة ال. وهذا أول مجهود للجنة للتطّرق لهذا الموضوع. كلورو فلورو كربون
 بالنسبة تأثيرلي للموضوع لتحديد وتعريف المسائل التي سيكون لها كون للقيام بتحليل أوالتنفيذية الذي سي

  .للتكاليف اإلضافية إلزالة استهالك وإنتاج هايدرو كلورو فلورو كربون
  

  :مسائل تطرح للمعالجة 
  
   قبول توصيات السياسة العامة؛ وجدوى •
  .لتوصيات بالنسبة لمزيد من اإلجراءاتاجدوى  •
  

 التوصيات الواردة في الورقة في مجموعتين، توصيات سياسة  تقع:التنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة 
   :موجزة على النحو التاليعامة وتوصية لمزيد من اإلجراءات ، 

  
   :توصيات السياسة العامة 

  
  لتمويلبشأن الشروط األساسّية للوصول إلى ا

  
ط األساسي لطرف في المادة الشر تعديل كوبنهاغن هو الوصول إلى التصديق على أو :يل كوبنهاغنتعد*
 تمويل من الصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة استهالك مواّد هيدرو كلورو فلورو  للوصول إلى5

  .كربون
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 5تعديل بيجين هو الشرط األساسي لطرف في المادة  الوصول إلى  التصديق على أو:تعديل بيجين*
ف من أجل إزالة إنتاج مواد هيدرو كلورو فلورو  تمويل من الصندوق المتعدد األطرالوصول إلىل

  .كربون
  

تقديم تمويل إلجراء دراسة استقصائية لهيدرو كلورو في بالنسبة لبلد غير موقّع قد تنظر اللجنة التنفيذية 
 التزام الحكومة مع،  لهيدرو كلورو فلورو كربونفلورو كربون وإعداد خطة إدارة إزالة نهائية مستعجلة

ولن يكون هنالك مزيد من التمويل قبل أن يتّم .  شهرا12ًى التعديل الضروري ضمن مّدة بالتصديق عل
  .تحقيق االلتزام

  
  بشأن قابلية تطبيق السياسات العامة والمبادئ التوجيهية القائمة للصندوق المتعدد األطراف

  
إزالة مواد مستنفدة ويل النسبة لتمإن السياسات العامة والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف ب

لألوزون غير مواد هيدرو كلورو فلورو كربون، ستكون قابلة للتطبيق على تمويل إزالة هيدرو كلورو 
  .ُأبلغ عن وضع مناقضفلورو كربون، إالّ إذا 

  
  بلدان ذات حجم االستهالك المنخفض والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبشأن ال

  
 حجم االستهالك المنخفض والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن إن التصنيفات الحالية للبلدان ذات

ّل قائمة إلى أن يتّم وضع عتبات جدوى التكاليف إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون، وأن يصبح ظت
التأثير المحتمل لهذه العتبات على البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض وعلى المؤسسات الصغيرة 

وستكون عندئذ ممكنة مراجعة هذه التصنيفات، والسياسات العامة وترتيبات . والمتوسطة أكثر وضوحاً
  .التمويل القائمة التي تستهدف تلك البلدان والمؤسسات

  
  :توصيات لمزيد من اإلجراءات

  
بشأن خطط إدارة إزالة مستعجلة لهيدرو كلورو فلورو كربون والدراسات االستقصائية المتعلّقة بهيدرو 

  ربونكلورو فلورو ك
  

 المبادئ التوجيهية القائمة للبرامج القطرية والخطط أن تعمل مع الوكاالت المنفذة للنظر فيعلى األمانة 
وأن تقترح مشروع مبادئ توجيهية ) 38/65مقّرر متخّذ في االجتماع الثالث للجنة التنفيذية و(القطاعية 

  : نهائية، آخذة بالحسبان إمكانية على االجتماع الرابع والخمسين من أجل إعداد خطط إدارة إزالة
  
إدماج الدراسات االستقصائية لهيدرو كلورو فلورو كربون في عملية إعداد خطط إدارة إزالة   ) أ(

 هيدرو كلورو فلورو كربون؛
  
   سابق لوضع،إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون/ وضع حّد وطني أعلى الستهالك   ) ب(

 خط األساس؛ و
 

طط إدارة اإلزالة الوطنية لهيدرو كلورو فلورو كربون، بما في خ زمني ونهج تنفيذ لإنشاء إطار  ) ج(
قطاعية والمنهجية بالنسبة ذلك إمكانية مراحل تنفيذ، واستعمال المشروعات الفردية والخطط ال

 إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون على مستوى وطني إجمالي، مع األخذ بالحسبان لحساب
  .الظروف الوطنية
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  ل وعتبات جدوى التكاليفبشأن أولوية التموي

  
  التاريخ األقصى ألهلية التمويل

  
على األمانة أن تدعو فريق خبراء مختّصين بالرغاوى والتبريد وغير ذلك من الميادين ذات الصلة، 
للبحث عن طرق لوضع عتبات جديدة لجدوى التكاليف من أجل تمويل إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون 

وينبغي أن يتضّمن ذلك وضع مفاهيم ومقترح عملي للمسائل المدرجة في . ة حالياًاستناداً إلى تلك الموجود
  . أعاله23الفقرة 

  
، من 23الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي نوقشت في الفقرة يجب أن ينظر فريق الخبراء أيضاَ في و

  .أجل تاريخ أقصى جديد ألهلية التمويل
  

  .ع والخمسين عن التقّدم بشأن مداوالت فريق الخبراءوعلى األمانة أن تبلغ االجتماع الراب
  

  بشأن تحويالت المرحلة الثانية
  

ة أن تضّمن، في سياق وضع خطط إدارة ذة ووحدات األوزون الوطنية المعنييتوّجب على الوكاالت المنف
درو إزالة لهيدرو كلورو فلورو كربون، دراسة استقصائية عن المؤّسسات التي تحّولت إلى مواّد هي

كلورو فلورو كربون مع مساعدة الصندوق ، محّددة بنوع خاص سنة التحويل والتكنولوجيا المستعملة 
تاريخ التحويل، إذا كانت التكنولوجيا الحالية مختلفة، ومستوى القدرة، والتكنولوجيا والقدرة بحالياً و

يا البديلة والوقت المعتزم  والتكنولوج،استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون للسنوات الثالث األخيرة
  .للتحويل التالي

  
على األمانة أن تدمج النتائج من الدراسات االستقصائية الوطنية وأن تبلغ اللجنة التنفيذية في موعد 

  . لتسهيل إعادة النظر في مسألة تحويالت المرحلة الثانية2009االجتماع الثاني عام 
  

   كربونويل إزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورومبشأن ت
  

 األمانة أن تدعو فريق خبراء في إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون لفحص وتبليغ التقّدم إلى على
  .االجتماع الرابع والخمسين عن المسائل التالية بالنسبة لتمويل إزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون

  
هيدرو كلورو فلورو كربون قابلية التطبيق المتواصلة للنهج الحالي من أجل تمويل إزالة إنتاج   ) أ(

 استناداً إلى افتراض إقفال المصانع؛
  
توقيت تمويل إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون نظراً إلى المّدة الطويلة بين تجميد هيدرو كلورو   ) ب(

 ؛2030 واإلزالة النهائية عام 2013فلورو كربون عام 
 

 بالنسبة لاللتزام 22-رو كربونوهيدرو كلورو فل /أهلية المصانع الدّوارة لكلورو فلورو كربون  ) ج(
 مجّدداً من الصندوق المتعدد اتفاق إزالة إنتاج كلورو فلورو كربون بعدم التماس التمويلب

األطراف من أجل إقفال مرافق هيدرو كلورو فلورو كربون التي تستعمل البنى التحتية القائمة 
 لكلورو فلورو كربون؛
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 في إنتاج هيدرو 23-ل إتالف هيدرو كلورو فلورو كربونوين تأثير تمالحاجة إلى األخذ بالحسبا  ) د(

 الستعمال ، واالستعماالت االزدواجية لهيدرو كلورو فلورو كربون22-كلورو فلورو كربون
  وكمادة أولية؛ ومسّبب لإلنبعاثات

  
  .التاريخ األقصى ألهلية التمويل إلزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون  )هـ(
  

  المتعدد األطرافطلب أمانة الصندوق 
  

 دوالر أمريكي في ميزانية األمانة لعام 15.000قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر بالموافقة على مبلغ 
  . لتغطية تكلفة انعقاد اجتماعات فريق الخبراء2008

  
 متابعة(ورقة بشأن الشواغل المتعلّقة بالمعدل البطئ إلكمال المشروعات وخيارات لمعالجة هذه القضية  .10

  ))ج (52/8للمقرر 
  

تعرض األسباب لعدم إكمال المشروعات بموجب تواريخ  ExCom/Pro.OzL/UNEP/26/53الوثيقة 
ن القياس الدقيق لتأخيرات وهي تقّدم خياراً يمكن تنفيذه لتحسي.  المخطط لها في تقاريرها المرحليةاإلكمال
  . بهدف تجنّبها في المستقبلاإلكمال

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة 

  
  ؛ و2006 البطيء عام أسباب معّدل اإلكمال •
 المقّرر، إلى االجتماع األخير من السنة، لمعالجة مسألة ترح لتقديم تواريخ منقّحة لإلكمالمق •

  .التوقعات المبالغة التفاؤل
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
 بشأن الشواغل المتعلّقة بالمعّدل البطيء إلكمال المشروعات في أن تحيط علماً بالورقة  ) أ(

الوثيقة ، كما وردت في ))ج (52/8متابعة للمقرر (والخيارات لمعالجة هذه القضية 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/62 ؛ و 

  
في مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة لتقديم تواريخ إكمال محّددة تتعلق بالمشروعات الجارية إلى   ) ب(

 .خر اجتماع من السنةآ
  

، 2010ورقة بشأن خيارات عن ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات مساندة التعزيز المؤسسي بعد عام  .11
  )49/32 و47/49متابعة للمقّررين (وفرص تحسين عملية تجديد التعزيز المؤسسي 

  
  .معلّق
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  )50/41متابعة للمقرر (تقرير عن عمل اللجنة التنفيذية  .12
  

 قررت اللجنة من خالله، 50/41 كمتابعة للمقرر مقّدمة ExCom/Pro.OzL/EPUN/36/53الوثيقة 
االطّالع مجّدداً على مسألة عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين، على ضوء 

يجب التوجيه الذي قّدمه االجتماع التاسع عشر لألطراف بشأن المرونة في تعديل عدد االجتماعات التي 
  . اللجنةأن تعقدها

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة

  
  جدوى تخفيض عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية، بالحكم من خالل حجم العمل المخطّط له؛ و •
  .اإلطار الزمني للتنفيذ والشروط التي يجب التقّيد بها •
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
الوثيقة  علماً بتقرير أمانة الصندوق المتعدد األطراف المَضمَّن في أن تحيط  ) أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/63 ؛ 
  
  :أن تنظر في تحليل مزايا وموانع كّل من الخيارين التاليين   ) ب(

  
  جدول
  

  اإلجراء المطلوب  الموانع  المزايا  
الخيار 
  األول

تجنّب عائق التغييرات، بما  •
في ذلك إعادة ترتيب جدول 

عمال من ثالثة اجتماعات األ
  .إلى اجتماعين

متابعة األنظمة الثابتة  •
بالنسبة الستعراض ورصد 

  .المشروعات

ال انفراج بالنسبة لعدد  •
االجتماعات السنوية 
المرتبطة ببروتوكول 

  .مونتريال
سانحة ضئيلة لرفع  •

فعالية العمليات إلى 
  .أعلى مستوى

  غير وارد •

الخيار 
  الثاني

رامج قدرة على إجراء بال •
  .العمل القائمة بطريقة فاعلة

توفير إمكانية اجتماع  •
متخّصص حسب الحاجة، 

لمعالجة، مثالً، المبادئ 
التوجيهية لتمويل هيدرو 

كلورو فلورو كربون أو أي 
أخرى من موافقات مسائل 

ت، ومسائل ما بين الدورا
  .أخرى

ثاني (االجتماع المتخّصص  •
سوف ) اجتماع في السنة
عمال يحتاج إلى جدول أ

أقصر، وماّدة أقصر وتوثيق 
  .أقّل

اجتماع واحد أقّل  •
لمعالجة مسائل رصد 

  .ومسائل مادية
عائق إعادة تصميم  •

جدول األعمال 
الجتماعين بدالً من 

  . اجتماعاتةثالث
الحاجة إلى تجزئة  •

التقرير المرحلي 
تقرير السنوي إلى 
  .نصف سنوي

إعادة تصميم جداول األعمال  •
، والنظر لالجتماعين النظاميين

في التقارير المرحلية في كال 
أنشطة تشغيلية واالجتماعين، 

 في االجتماع األول، مؤجلة
 في المؤجلةوالبيانات المالية 
 جدول أعمال(االجتماع الثاني 

  ).II هو طي المرفق صوري
تطبيق عملية الموافقة ما بين  •

الدورات أو وضع واحدة جديدة 
مع تفويض سلطة محددة إلى 

  .المدير
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  حسابات الصندوق المتعدد األطراف .13
  

  2006الحسابات الختامية لعام   ) أ(
  

 للوكاالت 2006سابات الختامية لعام حتتضّمن ال ExCom/Pro.OzL/UNEP/56/53الوثيقة 
ثيقة هو استنساخ  لهذه الواألولوالمرفق . 2007أيلول /كما قّدمت إلى أمين الخزانة في سبتمبر

 قّدمت إلى االجتماع الثاني والخمسين، وهو يعرض الحسابات ، التي1.1-7.1للجداول الزمنية 
  . للصندوق المتعدد األطراف، مراجعة ومصّدقة من جانب مدققي الحسابات2006الختامية لعام 

  
  :رح للمعالجة طمسائل تُ

  
راف في الصندوق طت انتباه اجتماع األف الحسابات في مشروع تقريرهم بليوصي مدققو •

 واألرصدة المدينة األكثر قدماًن جديد، إلى الحاجة إلعالن األرصدة المتعدد األطراف، م
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الموضوع ُأثير في االجتماع . الكبرى، كديون متعّسرة

 في اجتماع األطراف هالخمسين للجنة التنفيذية، وأنّه في وقت الحق لُفت االهتمام بشأن
  ).ب (50/43عمالً بالمقرر 

  
  :قد ترغب اللجنة : نتظر من اللجنة التنفيذيةاإلجراء الم

  
 31ف المالي المدقّق للصندوق المتعدد األطراف بتاريخ شفي أن تحيط علماً بالك  ) أ(

 ؛2006كانون األول /ديسمبر
  
في أن تحيط علماً بطلب المدققين إلى ضرورة لفت انتباه اجتماع األطراف في   ) ب(

 األكثر قدماًة إلعالن األرصدة الصندوق المتعدد األطراف، من جديد، إلى الحاج
 .واألرصدة المدينة الكبرى، كديون متعّسرة

 
 مالحظة مدقق الحسابات وتوصيته، باعتبار أن اللجنة تُفعلمطالبة أمين الخزانة بأن   ) ج(

التنفيذية، في تقريرها إلى االجتماع التاسع عشر لألطراف، لفتت انتباه األطراف إلى 
 هذه المسألة؛ و

  
 فوارق الحسابات بين حسابات 2007الخزانة بأن يسّجل في حسابات مطالبة أمين   ) د(

الوثيقة  من 2 و 1، كما ظهرت في الجدولين 2006الوكاالت المؤقتة والنهائية لعام 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/64 .  

  
  2006تسوية حسابات عام   )ب(
  

:  خلفية ؛ القسم الثاني:القسم األول: تتضّمن أربعة أقسام  ExCom/Pro.OzL/UNEP/56/53الوثيقة 
البيانات المالية للتقرير المرحلي الخاص بالوكاالت مع  2006تسوية الّدخل كما ُسّجل في حسابات عام 

نفقات مبلغ : المنفذة، وجرد أمانة الصندوق المتعدد األطراف للمشروعات الموافق عليها؛ القسم الثالث
  .توصيات: الرابععنها في الحسابات وفي التقرير المرحلي؛ والقسم 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/1/Add.1 
 

31 
 

  
  :مسائل تُطرح للمعالجة 

  
اريف  عن تكاليف مساندة البرامج الخاصة بها كمصتبلغإن اليوئنديبي هي الوكالة الوحيدة التي  •

وقد طلب من .  حتى اآلن في كشوفها الماليةتعتبر أنها ُأنفقتأنها لم في تقاريرها المرحلية، و
مقابل تكاليف مساندة البرامج لمصروفات الوكاالت األخرى توضيح بشأن تقاريرها عن ا

 على مشروعات موافق عليها؛ والمكتسبة 
استناداً إلى النتائج األولية، ُينصح بأن تُعلم الوكاالت كالّ من أمين الخزانة في الكشف المالي،  •

واألمانة في التقرير المرحلي بالمنهجية المستعملة للتبليغ عن المصروفات مقابل تكاليف مساندة 
  .لبرنامج المكتسبة بهدف اعتماد معالجة منّسقة والكشف عن أية تناقضاتا

  
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  
الوثيقة  المبينّة في 2006 تحيط علماً بتسوية حسابات عام أن  ) أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/65 ؛ 
  
 مقابل التقارير المرحلية وإجراء التصحيحات وفقاً مطالبة اليونيب بمراجعة أرقام الجرد  ) ب(

 للموافقات المسجلة في تقارير اللجنة التنفيذية؛
 

أن تقّدم لالجتماع القادم للجنة التنفيذية تقريراً عن النتائج التي حصلت عليها بمطالبة اليونيب   ) ج(
التي تقترحها للتوفيق ) اإلجراءات( دوالراً أمريكياً واإلجراء 105.494بشأن مبلغ التسوية البالغ 

 بين البيانات في تقريرها المرحلي وتلك الواردة في كشفها المالي الختامي؛
  
أن تحيط علماً بشروح اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بشأن مصروفات تكاليف مساندة   ) د(

في أن تفعل ذلك بالبرنامج المكتسبة بالنسبة للمشروعات الموافق عليها، ومطالبة اليونيب 
االجتماع التالي، إلتاحة فهم أفضل للمصروفات المقََيدَّة مقابل تكاليف مساندة البرامج التي 

 اكتسبتها الوكالة؛
  
ية المستعملة من جانب الوكاالت  المنهجعنأن يبلغ االجتماع التالي بمطالبة أمين الخزانة   )هـ(

ة البرامج المكتسبة في المشروعات ة مقابل تكاليف مساند التبليغ عن المصروفات المتكبّدمناسبةب
  الموافق عليها؛

  
 دوالرات أمريكية من أجل 303مطالبة البنك الدولي أن يقّدم تفسيراً عن الدخل الفائض وقدره   ) و(

 ؛ ومن تحويالت في المستقبل، إذا في حال الحاجة إلى ذلك استنزال هذا المبلغ 
  
 كنتيجة لعملية 2007طلوبة في حسابات مطالبة أمين الخزانة والوكاالت بإجراء التسوية الم  ) ز(

  .2006تسوية حسابات 
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  .2010 والميزانية المقترحة لعام 2009 و2008ميزانّيات أمانة الصندوق المنقّحة لعاَمي  .14
  

  مسائل أخرى .15
  

 اعتماد التقرير .16
  

  .اختتام االجتماع .17


