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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

   و الخمسـون الخامساالجتمـــاع 
  2008تموز  / ليهيو  14 - 18، بانكوك

  

  جدول األعمال المؤقت المشروح

  افتتاح االجتماع  -1

   .مالحظات افتتاحية يدلي بها رئيس اللجنة التنفيذية  

  شؤون تنظيمية  -2

  إقرار جدول األعمال  )أ(

 والخمسين الخامس جدول األعمال المؤقت لالجتماع تتضمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/1/55الوثيقة 
  .للجنة التنفيذية

استنادا  قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار جدول أعمال االجتماع :جراء المنتظر من اللجنة التنفيذيةاإل
إذا تطلب ، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/1 ورد في الوثيقة حسبما جدول األعمال المؤقت إلى

  .ُعّدل شفهياً خالل الجلسة العامةحسبما األمر، 

  تنظيم العمل  )ب(

  .يم العمل على الجلسة العامةسيقترح الرئيس تنظ

  أنشطة األمانة  -3

 الرابع تعرض تقريراً عن أنشطة األمانة منذ االجتماع ExCom/Pro.OzL/UNEP/2/55الوثيقة 
 نتائج بشأنوتتضّمن الوثيقة معلومات عن أنشطة المتابعة التي نفذتها األمانة . والخمسين للجنة التنفيذية

 والخمسين، وكذلك معلومات عن المهاّم التي الخامسحضيرات لالجتماع  والخمسين، والتالرابعاالجتماع 
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 التي نفذتها األمانة األعمالوتشتمل أيضا على  .قامت بها المديرة وقام بها موظفو األمانة خالل هذه الفترة
عن علم الموافقة المسبقة إجراء  إلى اتفاقية روتردام بشأن ةفيما يتعلق باالستجاب) ب (54/1المقرر بعمال 

 في شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة لبرنامج األمم المتحدة ئيةايالكيمالمواد رئيس فرع إلى و
   ).اليونيب(للبيئة 

  .ال شيء :مسائل تُطرح للمعالجة

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

  مساهمات والمصروفاتحالة ال  -4

 حزيران/يونيه 9 حتىتقّدم معلومات عن حالة الصندوق  ExCom/Pro.OzL/UNEP/3/55الوثيقة 
 دوالراً أمريكياً 106 128 515 كان رصيد الصندوق ،في ذاك التاريخو. ، كما دّونها أمين الخزانة2008

وفي   والخمسينالرابع االجتماع حتىفيذية ة األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفالحسبان كافي بعد األخذ 
   . والخمسين نفسهالرابعاالجتماع 

  .ال شيء :مسائل تُطرح للمعالجة

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

 ورد في الوثيقة حسبما أن تحيط علماً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/3 و؛التي تقدم أيضا معلومات عن أذونات الصرف  

لصندوق المتعدد األطراف، وفي أسرع إلى اأن تحثّ جميع األطراف على سداد مساهماتها كاملة   )ب(
 .عادة تجديد المواردالحالية إللفترة في ا، مع مراعاة أن هذه هي آخر سنة وقت ممكن

  حالة الموارد والتخطيط  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ(

 عن  والثنائية الوكاالت المنفذةارير تتضّمن تقExCom/Pro.OzL/UNEP/4/55الوثيقة 
  .إعادة األموال من المشروعات الملغاةعن  أرصدة متبقية، ووبها المكتملةاألنشطة 

 دوالرا 2 437 315يبلغ إجمالي األرصدة الذي يتناوله هذا التقرير  :مسائل تُطرح للمعالجة
 تكاليف الدعم، وذلك بإضافة األرصدة المعادة من المشروعات التي قد تكون  ذلكأمريكيا بما في

غير أن . عادة من مشروعين ثنائيينواألموال المألغيت في هذا االجتماع، والمشروعات الجارية 
مل على إعادة مبلغ ـ دوالرا أمريكيا يشت1 996 269الغ ـالبوالمبلغ المعاد من البنك الدولي 

 ألجهزة تبريد المباني في الميسردوالرا أمريكيا إلى الصندوق من مشروع القرض  1 198 947
في رصيد بالفعل هذا المبلغ  أدرج أمين الخزانة وقد ،)THA/REF/26/INV/104(تايلند 

لخامس الرصيد المتاح لاللتزام به في االجتماع اذلك فإن بوحزيران، / يونيه9الصندوق حتى 
  . دوالرا أمريكيا107 366 883 يبلغوالخمسين 
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  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 في الوثيقة الذي يردأن تحيط علماً بالتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4؛ 

عيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع أن تحيط علماً بصافي مستوى األموال التي ت  )ب(
 دوالراً أمريكياً، من واقع أرصدة 2 282 273بلغ تي ت والخمسين، والالخامس

 ، دوالرا أمريكيا167 062يشتمل هذا المبلغ على إعادة اليوئنديبي لمبلغ و. مشروعاتال
 دوالرا 10 689لمبلغ  وإعادة اليونيدو ، دوالرا أمريكيا108 253وإعادة اليونيب لمبلغ 

بما في ذلك إعادة  ( دوالرا أمريكيا1 996 269لغ ـمبأمريكيا، وإعادة البنك الدولي ل
 الميسر دوالرا أمريكيا إلى األمانة من مشروع القرض 1 198 947حكومة تايلند لمبلغ 

  ؛))THA/REF/26/INV/104(ألجهزة تبريد المباني 

 الوكاالت المنفذة إلى االجتماع اي تعيدهتل ادعمأن تحيط علماً بصافي مستوى تكاليف ال  )ج(
 دعمدوالر أمريكي من واقع أرصدة تكاليف  129 706بلغ تي ت والخمسين والالخامس

 ، دوالرا أمريكيا21 718شتمل هذا المبلغ على إعادة اليوئنديبي لمبلغ وي. المشروعات
دوالرا  948غ  وإعادة اليونيدو لمبل، دوالرا أمريكيا9 760وإعادة اليونيب لمبلغ 

  ؛ دوالرا أمريكيا97 280 وإعادة البنك الدولي لمبلغ ،أمريكيا

 دوالراً 9 478 931مجموعها بلغ أن تحيط علماً بأن الوكاالت المنفذة كان لديها أرصدة   )د(
.  ُأكملت منذ أكثر من سنتين التيمشروعاتال من دعمأمريكياً، مع استبعاد تكاليف ال

دوالراً  2 422 855ودوالراُ أمريكياُ من اليوئنديبي،  2 052 825ويشمل ذلك مبلغ 
 دوالراً 4 005 341ودوالراً أمريكياً من اليونيدو،  997 910وأمريكياً من اليونيب، 

  أمريكياً من البنك الدولي؛

لكندا  الثنائية ات أمريكي من المساهموالر د7 000بأنه ينبغي خصم مبلغ أن تحيط علماً   )ه(
   ؛دعم المشروعات لكندا مريكي من أرصدة تكاليف دوالر أ910و

 الثنائية ات دوالرا أمريكيا من المساهم17 426أنه ينبغي خصم مبلغ بأن تحيط علما   )و(
للسويد وأن مستوى تكاليف دعم المشروع المرتبطة بالرصيد الذي ستعيده السويد إلى 

  وحدد بعد؛ لم ُي االجتماع الخامس والخمسين

 )سيتم تحديثه خالل االجتماع (دوالراً أمريكياً 107 366 883 مبلغ بتوافر ماًعلأن تحيط   )ز(
  . والخمسينالخامسللجنة التنفيذية من أجل الموافقات في االجتماع 

   والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2008خطط أعمال عام   )ب(

 المقدمة طلباتال تتناول تخطيط األعمال في ضوء ExCom/Pro.OzL/UNEP/5/55الوثيقة 
 المتعلقةإلى االجتماع الخامس والخمسين، والمقررات التي اتخذت في االجتماع الرابع والخمسين 

، وقيمة األنشطة التي لم تقدم إلى أي من االجتماع الرابع 2010-2008خطط أعمال الفترة ب
ال عام مدرجة في خطط أعمالرغم من ذلك على التي كانت والخامس والخمسين  وأوالخمسين 

 األنشطة المتعلقة  ذلكوتبين الوثيقة األنشطة المطلوبة وغير المطلوبة لالمتثال، بما في. 2008
تقدم الوثيقة كما . 54/5من المقرر ) 1)(ب(بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة 
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مقدمة إلى االجتماع  التتقييما عن االلتزامات القادمة الموافق عليها حتى اليوم فضال عن االلتزاما
وعمال .  وتختتم الوثيقة بالمالحظات والتوصيات.الخامس والخمسين للحصول على موافقة عليها

تقديم ، تشتمل هذه الوثيقة أيضا على معلومات بشأن التأخيرات في 53/3من المقرر ) ج(بالفقرة 
 االجتماع الخامس بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية المستحقة في تتعلق التي الطلبات

والخمسين، وتأخيرات الشرائح للبلدان التي اتخذت بشأنها مقررات عن االمتثال، والشرائح التي لم 
  .تقدم بموجب اتفاق مع األمانة، وتقدم الوثيقة أيضا توصيات كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية

  :مسائل تُطرح للمعالجة

 ؛2008-2006يا في فترة إعادة التزود  دوالرا أمريك33 350 674لم يتم تخصيص مبلغ  •
 دوالرا أمريكيا عن القيمة الواردة 29 995 540قدمت الوكاالت مشروعات قيمتها تزيد بمبلغ  •

ويعزى معظم هذا المبلغ إلى إعداد خطط إدارة إزالة المواد . األنشطةفي خطط األعمال لهذه 
ودة بمقياس للجرعات في ، ومشروع أجهزة االستنشاق المزةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 الصين، وخطة إدارة اإلزالة النهائية في اليمن؛
 إلى االجتماع 2008 من قيمة خطط أعمال عام ةبالمائمن المنتظر أن يتّم تقديم سبعة وثالثين  •

 ؛السادس والخمسين
 لألنشطة الهامة بالنسبة 2008 دوالرا أمريكيا في عام 41 397 430يتبقى تقديم مبلغ  •

 ؛لالمتثال
 شريحة سنوية من الشرائح التي كان من المفترض تقديمها إلى االجتماع الخامس 21لم تقدم  •

وقدمت سبع شرائح إضافية ولكن .  سبعة منها لالجتماع الثاني على التواليتوالخمسين، تأخر
  . غير كامل تقرير تحققتقديمتم سحبها نتيجة التنفيذ المحدود أو 

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في:تنفيذيةاإلجراء المنتظر من اللجنة ال

 يرد في الوثيقة حسبما 2008 عن حالة خطط أعمال عام  علماً بالتقريرأن تحيط  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 مليون دوالر أمريكي إلى 41.4 وبعدم تقديم مبلغ 

 االجتماع الخامس والخمسين لألنشطة المطلوبة لالمتثال، وأن قيمة االلتزامات في
قيمتها في ] تقل عن/تزيد عن[المستقبل الموافق عليها في االجتماع الخامس والخمسين 

 دوالر XXX بمبلغ 2010-2008خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  ؛]يقدم بناء على الموافقات الفعلية[أمريكي 

عددة السنوات التي  المتت علما بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية لالتفاقاأن تحيط  )ب(
من جانب كندا وإيطاليا وإسبانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك  قدمت إلى األمانة

  ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5(الدولي حسبما ترد في الوثيقة 

أن تقدم األنشطة المطلوبة إلى الوكاالت المنفذة الثنائية والمتعددة األطراف طلب أن ت  )ج(
   إلى االجتماع السادس والخمسين؛2008خطط أعمال عام لالمتثال في 

 شريحة سنوية من االتفاقات المتعددة السنوات قدمت في 52 من 31علما بأن أن تحيط   )د(
   شريحة سنوية؛21موعدها إلى االجتماع الخامس والخمسين ولم تقدم 

 6المحّددة في الجدول  توجيه رسائل بالنسبة للشرائح السنوية، ينبغيعلماً بأنه أن تحيط   )ه(
من هذه الوثيقة، التي كانت مستحقة للتقديم إلى االجتماعين األخيرين، مع األسباب 

 المعنية على التعجيل في 5المذكورة للتأخير، وتشجيع الوكاالت المنفذة وحكومات المادة 
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جتماع  تقديم الشرائح المستحقة سابقاً إلى االيمكنيث حتنفيذ الشرائح الموافق عليها، ب
  السادس والخمسين؛

 7 توجيه رسائل بالنسبة للشرائح السنوية، المحّددة في الجدول ينبغيعلماً بأنه أن تحيط   )و(
من هذه الوثيقة، التي كانت مستحقة للتقديم إلى االجتماع الخامس والخمسين مع األسباب 

ة على تقديم تلك  المعني5المذكورة للتأخير، وتشجيع الوكاالت المنفذة وحكومات المادة 
  الشرائح السنوية إلى االجتماع السادس والخمسين؛

ع حكومات بنغالديش وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا أن تشج  )ز(
وسانت كيتس ونيفس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأوروغواي على التعجيل في تنفيذ 

ئية بهدف تقديم الشريحة التالية في أقرب  إدارة اإلزالة النهاطشرائحها الجارية من خط
  وقت ممكن؛

الشرائح السنوية التي قُّدمت للموافقة إلى االجتماع الخامس قيمة علماً بأن أن تحيط   )ح(
، ونتيجة لذلك، سوف يبلغ المستوى اإلجمالي  دوالر أمريكيXXX والخمسين بلغت

ُيحدَّث في ما [مريكي  مليون دوالر أXXX 2014 إلى 2009لاللتزامات للفترة من 
  .]بعد

 من حيث تحقيق االمتثال لتدابير 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة واحتماالت بلدان المادة   )ج(
  بروتوكول مونترياللبة التالية الرقا

وأعد الجزء األول . ينمرفقو أجزاء أربعة تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/6/55الوثيقة 
 إلى األمانة إعداد تحديث سنوي عن مالب فيه، الذي ط46/4ُو) ب(32/76استجابة للمقررين 

ويتضّمن . بة بموجب بروتوكول مونتريالا التي تخضع لتدابير الرق5حالة امتثال بلدان المادة 
األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ قررات متخضع ل التي 5المادة  الثاني معلومات عن بلدان الجزء
ما في ذلك تحليل بيانات ب، البرامج القطريةعن تنفيذ الثالث بيانات  الجزء ويقدم. االمتثالب المعنية

خصائص برامج هذا الجزء كما يتناول  .االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع
، بما في ذلك  األولمخاطرال تقييمنتائج  الرابع الجزءيقدم و. إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  . ذات تأخيرات في التنفيذمعلومات عن المشروعات

  :مسائل تُطرح للمعالجة

 لديها 2010إن جميع البلدان التي في خطر عدم تحقيق التخفيضات المؤقتة قبل عام  •
، 2010-2008مشروعات موافق عليها لتحقيق هذه األهداف، أو أنشطة في خطط أعمال 

روف بتنفيذ خطة إدارة يلها حين تسمح الظو التي سيتاح تمباستثناء الهالونات في الصومال
التي كان االستهالك فيها الستعماالت (اإلزالة النهائية، ورابع كلوريد الكربون في السلفادور 

 ؛)المعامل والتحاليل
 إلى احتمال عدم االمتثال لتدابير الرقابة بالنسبة لبروميد الميثيل 2007تشير بيانات عام  •

 ؛ ) والمكسيكشيلي وكوبا(ورابع كلوريد الكربون ) إكوادور(
 60ين ببالنسبة للبلدان التي لديها مسائل متعلقة باالمتثال تنظر فيها اللجنة التنفيذية، ومن  •

 26، تم حل 2008 ستنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها في عام 5مسألة ألطراف المادة 
  ؛مسألة
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ه منذ أكثر من ثالث سنوات، لم تقدم سوى أربعة بلدان بيانات وفقا للشكل الجديد الموافق علي •
  . بلدان بيانات باستخدام النظام القائم على الويب10ولم تقدم سوى 

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

 :تحيط علماأن   )أ(

خير في مع التقدير، بتقارير الحالة المتعلقة بالمشاريع التي تعاني من حاالت تأ  )1(
وألمانيا وفرنسا وكندا والوكاالت  التنفيذ المقدمة إلى األمانة من حكومات إسبانيا

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6المنفذة األربع، التي تم تناولها في الوثيقة 

 المدرجة بقائمة حاالت التأخير 27بإنجاز ثالثة مشروعات من المشروعات الـ  )2(
 في التنفيذ؛

 :طابات باحتمال اإللغاء في حالة المشروعات التاليةبضرورة إرسال خ  )3(

 عنوان المشــــــروع الرمــــز الوآالـــة
  إلنتاج الثالجات المنزلية Neba S.A في مصنع شرآة نيبا يةالكلوروفلوروآربونالمواد إزالة  ARG/REF/18/INV/39 البنك الدولي
ستراتيجيات إقليمية لإلزالة للبلدان ذات ة لتخفيضات بروميد الميثيل ووضع إقنيتقديم المساعدة الت AFR/FUM/38/TAS/32 اليوئنديبي

 حجم االستهالك المنخفض
فيما عدا التبريد (خطة قطاعية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد  SYR/REF/38/INV/86 اليوئنديبي

  )المنزلي
    

 بالمراحل والمواعيد النهائية للمشروعين والخمسينالخامس أن تطلب إبالغ االجتماع   )ب(
 :التاليين

 عنوان المشـــــروع الرمـــز الوآالـة
إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي لصنع ألواح البوليوريتان المرنة من خالل استخدام  IRA/FOA/28/INV/50 اليونيدو

 .Bahman Plastic Coن السائل في شرآة بهمان للبالستيك تكنولوجيا النفخ بثاني أآسيد الكربو
إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي لصنع األلواح المرنة من خالل استخدام تكنولوجيا  IRA/FOA/37/INV/149 اليونيدو

 Esfanj Shirvan Coالنفخ بثاني أآسيد الكربون السائل في شرآة إسفانج شيرفان 
  

  : باالتفاق المتبادل، لمشروع،حيط علما باإللغاءأن ت  )ج(

-  إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون12-التحويل من الكلوروفلوروكربون   )1(
 أ في تصنيع معدات التبريد التجاري في مؤسسة الشقيري وشركاه134

Shoukairi and Co. (SYR/REF/29/INV/53) ؛، للتنفيذ بواسطة فرنسا  

مة اليابان أن تقدم تقاريرها عن حاالت التأخير في تنفيذ المشروعات أن تطلب إلى حكو  )د(
  وإلى االجتماع السادس والخمسين؛

 بلدا قد أعربت عن ثقتها حتى اآلن في االمتثال 69أن تحيط علما، مع التقدير، بأن   )ه(
 .لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال بعد أن استعرضت تقييم المخاطر
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  ذ البرامجتنفي  -6

  الرصد والتقييم  )أ(

تقرير عن التوحيد القياسي لبرامج العمل السنوية والتقارير المرحلية وتقارير التحقق   )1(
  من االتفاقات المتعددة السنوات وإعداد الموجز القطري 

  ركزت األعمال المنجزة على إعداد أداتين:ExCom/Pro.OzL/UNEP/7/55الوثيقة 
  :ائمتين على الويبللتبليغ والمعلومات ق

التفاقات المتعددة السنوات التي التي تلقي نظرة عامة على ااالنتهاء من الجداول   )أ(
للجنة ) ج (51/13موجب المقرر بتمت الموافقة عليها على أساس مؤقت 

  التنفيذية؛ 

، بغية توفير طريقة سهلة )ب (53/8إعداد مسودة الموجز القطري، وفقا للمقرر   )ب(
فيما يتعلق بسجل أداء البلد ى جميع المعلومات ذات الصلة للحصول عل

باالستهالك من المواد المستنفدة لألوزون، واإلزالة التي تحققت، واالمتثال 
 والموافق المكتملةألهداف اإلزالة، ومخاطر االمتثال، وأنشطة المشروعات 

  .عليها، الخ

   :مسائل تُطرح للمعالجة

التي تلقي نظرة عامة القائمة على الويب دام الجداول إعداد واستخفي التقدم المحرز  •
 ؛على االتفاقات المتعددة السنوات

 إعداد مسودة الموجز القطري؛ •
 التقارير وشكل تقرير اإلكمال لالتفاقات المتعددة السنوات، شكل(األعمال األخرى  •

  ).مشروعات التعزيز المؤسسيلتمديد الالنهائية وطلبات 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما :للجنة التنفيذيةاإلجراء المنتظر من ا
، بما في ذلك UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7بالمعلومات الواردة في الوثيقة 
  .المخطط المقترح للموجز القطري

   قييم خطط إدارة اإلزالة النهائية نظرية عن تدراسة  )2(

التقييم هو تحليل دور إن الهدف من هذا  :ExCom/Pro.OzL/UNEP/8/55الوثيقة 
اد وتحقيق إزالة المفي منخفض الخطط إدارة اإلزالة النهائية في البلدان ذات االستهالك 

غ لالبا 2007التخفيض لعام الكلوروفلوركربونية في قطاع الخدمة وتمكين االمتثال لهدف 
نفيذ،  التأخيرات في التأسبابومن ضمن المسائل التي سيتم تقييمها هي .  في المائة85

، والتأخر في تقديم طلبات التمويل، والتعاون بين الوكالة الرئيسية والوكالة المتعاونة
وجودة الرصد والتبليغ، والصعوبات وطرق التغلب عليها، واحتماالت استدامة التدابير 
المتخذة والقدرات المؤسسية والدروس المستفادة من إزالة المواد الكلوروفلوركربونية 

  .ةة، وإعداد خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيبصورة نهائي
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  : مسائل تُطرح للمعالجة

 المنهجية المطبقة في الدراسة النظرية؛ •
 استعراض عام لخطط إدارة اإلزالة النهائية الموافق عليها والمنفذة؛ •
  بلدا مختارة؛16الخصائص والنتائج الرئيسية لخطط إدارة اإلزالة النهائية في  •
  المستفادة غير النهائية؛الدروس •
  .المسائل المقترحة وخطة العمل في مجال تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما :اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
، بما في ذلك UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8بالمعلومات الواردة في الوثيقة 

  .للتقييم وخطة عمل المرحلة الثانية من التقييمالمسائل المقترحة 

  2007كانون األول / ديسمبر31التقارير المرحلية حتى   )ب(

  التقرير المرحلي المجمع   )1(

توجز التقدم المحرز والمعلومات المالية  ExCom/Pro.OzL/UNEP/9/55الوثيقة 
كانون / ديسمبر31دعمها الصندوق حتى يالمتعلقة بتنفيذ المشروعات واألنشطة التي 

الجزء األول هو موجز للتقدم : ويتكون التقرير من ثالثة أجزاء ومرفقين. 2007األول 
موجز لألنشطة حتى نهاية هو  والجزء الثاني القطري؛ الصعيدالمحرز في التنفيذ على 

يحتوي المرفق و. ؛ ويشتمل الجزء الثالث على تعليقات األمانة وتوصياتها2007عام 
لد؛ ويقدم المرفق الثاني تحليال لبيانات ب البيانات تنفيذ المشروعات حساألول على ب

  .رير المرحليةاالتق

   :مسائل تُطرح للمعالجة

المشروعات الجارية المتعلقة بتحويل المعدات التي تستعمل المواد  •
 ؛ وةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 .انيببريد الملمشروعات أجهزة تبالنسبة حالة شباك تمويل اللجنة التنفيذية  •

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

 المجمع للصندوق المتعدد األطراف حسبما يرد     ط علما بالتقرير المرحلي     يأن تح    )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9في 

أن تحث البلدان والشركات المشاركة في المشروعات الجاريـة للتحويـل إلـى               )ب(
معدات التي تستعمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن تنظـر فـي           ال

اســتعمال التمويــل الموافــق عليــه للتحويــل إلــى بــدائل غيــر المــواد 
  والهيدروكلوروفلوروكربونية حيثما يكون األمر ممكنا؛

أن تطلب إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف أن تتشاور مع أمانة مرفق البيئة               )ج(
المخصص والبيئة العالمية   مية بشأن تعجيل صرف التمويل المشترك لمرفق        العال

 اللجنة التنفيذية، من أجـل تجنـب        جانبللمشروعات الموافق عليها بالفعل من      
  .مزيد من التأخير في استعمال موارد الصندوق المتعدد األطراف
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  التقرير المرحلي للتعاون الثنائي   )2(

عن تشتمل على التقرير المرحلي  :ExCom/Pro.OzL/UNEP/10/55الوثيقة 
 في إطار التعاون الثنائي من 2007كانون األول / ديسمبر31ألنشطة المنفذة حتى ا

أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والواليات : جانب
  .المتحدة األمريكية

   :مسائل تُطرح للمعالجة

 ومن فنلندا واليابان وسويسرا؛ لم ترد تقارير مرحلية  •
 .لمشروعات التي تتقدم ببطءحول اطلب تقارير إضافية عن الحالة  •

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

أن تحيط علماً مع التقدير بالتقارير المرحلية التي قّدمتها حكومات أستراليا وكندا   ) أ(
يا والبرتغال وإسبانيا والسويد والواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطال

 األمريكية؛

أن تطلب إلى حكومات فنلندا واليابان وسويسرا تقديم تقاريرها المرحلية إلى   ) ب(
 االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية؛

أن تطلب إلى حكومات كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والبرتغال وإسبانيا تقديم   ) ج(
المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ إلى االجتماع السادس تقارير عن 

 من الوثيقة 2 هو مبّين في الجدول حسبماوالخمسين للجنة التنفيذية، 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/10؛ 

  : المشروعات التاليةحول الحالةأن تطلب تقارير إضافية عن   ) د(

  دةمشروع تدريب موظفي الجمارك في واليات ميكرونيزيا الموح  )1(
)FSM/REF/36/TAS/01 (الذي تنفذه أستراليا؛  

  ؛)TUV/REF/36/TAS/02(مشروع تدريب موظفي الجمارك في توفالو   )2(
 الذي) VAN/REF/36/TAS/02(مشروع تدريب موظفي الجمارك في فانواتو   )3(

  أستراليا؛ تنفذه
مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في واليات  )4(

 الذي تنفذه أستراليا؛) FSM/REF/36/TAS/02(ميكرونيزيا الموحدة 
مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في كيريباتي  )5(

)KIR/REF/36/TAS/03 (الذي تنفذه أستراليا؛ 
مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في جزر مارشال  )6(

)MAS/REF/36/TAS/02 (الذي تنفذه أستراليا؛ 
مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في باالو  )7(

)TTR/REF/36/TAS/02 (الذي تنفذه أستراليا؛ 
مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في توفالو  )8(

)TUV/REF/36/TAS/04 (الذي تنفذه أستراليا؛ 
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وع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في فانواتو مشر )9(
)VAN/REF/36/TAS/04 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحركة في جزر سليمان  )10(
)SOI/REF/36/TAS/04 (الذي تنفذه أستراليا؛ 

نامج التوعية العامة في بوليفيا عنصر خطة إدارة غازات التبريد لبر) 11(
)BOL/REF/36/TAS/20 (الذي تنفذه كندا؛ 

الذي تنفذه ) KEN/PHA/44/INV/37(خطة إدارة اإلزالة النهائية في كينيا  )12(
 فرنسا؛

الذي تنفذه ) SEY/PHA/51/INV/12(خطة إدارة اإلزالة النهائية في سيشيل  )13(
 فرنسا؛

ر أجهزة تكييف الهواء المتحركة في تنزانيا مشروع استرداد وإعادة تدوي )14(
)URT/REF/36/TAS/14 (الذي تنفذه ألمانيا؛ 

 في إيران كربونيةكلوروفلوروالمواد الالخطة الوطنية إلزالة  )15(
)IRA/PHA/45/INV/169 (الذي تنفذه ألمانيا؛ 

الذي تنفذه ) CRO/HAL/43/TAS/24( في كرواتيا ات الهالونتخزينمشروع  )16(
 انيا؛ألم

بوتسوانا، إثيوبيا، كينيا، ( اإلقليمي لبلدان شرق وجنوب أفريقيا ات الهالونبنك )17(
الذي تنفذه ) AFR/HAL/35/TAS/29) (ليسوتو، ناميبيا، تنزانيا وزمبابوي

 ألمانيا؛
) PHI/PHA/44/TAS/77(في الفلبين المواد الكلوروفلوروكربونية خطة إزالة  )18(

 الذي تنفذه السويد؛
في رومانيا المواد الكلوروفلوروكربونية خطة إزالة  )19(

)ROM/PHA/45/TAS/31 (الذي تنفذه السويد؛ و 
في صربيا المواد الكلوروفلوروكربونية خطة إزالة  )20(

)YUG/PHA/43/TAS/22 (الذي تنفذه السويد. 

   لليوئنديبيالتقرير المرحلي   )3(

التقرير المرحلي لليوئنديبي  تشتمل على ExCom/Pro.OzL/UNEP/11/55الوثيقة 
 بشأن وتعليقات األمانة وتوصياتها 2007كانون األول / ديسمبر31لألنشطة المنفذة حتى 

  .التقرير

   :مسائل تُطرح للمعالجة

 مليون دوالر أمريكي لالتفاقات المتعددة السنوات كي 132تمت الموافقة على مبلغ  •
 51.7لغ ب ي2007كانون األول / ديسمبر31ينفذها اليوئنديبي وكان الرصيد حتى 

 مليون دوالر أمريكي؛
تمت  (ا اتفاق14 السنوات، حيث أن ةمتعددال ا من االتفاقات اتفاق50جاري تنفيذ  •

 ؛المائة من المبالغ الموافق عليها في 20 أقل من صرفتقد ) الموافقة عليها منذ سنة
خضع إلجراءات توفيذ  من المشاريع هي مشاريع ُمصنفة مع تأخيرات في التن21 •

 ؛المشروعإلغاء 
 ي تعزيز مؤسسمشروعاتلم يتم اإلبالغ عن أي عمليات صرف بالنسبة لثالثة  •

 ؛موافق عليها منذ سنة
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 ؛التبريدتم إرجاء تسع خطط إلدارة غازات  •
 ؛ غير استثمارية لبروميد الميثيلمشروعاتتم إرجاء خمسة  •
  ؛ ولهالوناتعن اة تم إرجاء مشروع واحد لتخزين الهالونات ودراسة واحد •
 الدراسات االستقصائية المتعلقة بالموادسوف تتم إعادة األرصدة المتبقية من  •

 .يةكربونوالهيدروكلوروفلور

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

  علماً بالتقرير المرحلي لليوئنديبي الوارد في الوثيقةأن تحيط  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/11؛ 

متعددة السنوات التالية ال االتفاقات حولحالة عن الإضافية تقارير تقديم طلب أن ت  )ب(
التي تمت الموافقة عليها منذ سنة والتي لم تكن هناك أي عمليات صرف خاصة 

  :بها

 ؛)DRC/PHA/49/INV/24(جمهورية الكونغو الديمقراطية   )1(
 ؛)GRN/SEV/49/INS/07(غرينادا   )2(
 ؛)PAR/PHA/51/INV/17(باراغواي   )3(
 ؛)STK/PHA/48/TAS/09(سانت كيتس ونيفس   )4(
 ؛)URU/PHA/50/INV/46(أوروغواي   )5(

متعددة السنوات التالية ال االتفاقات حولحالة عن الإضافية تقارير تقديم طلب أن ت  )ج(
صة بها أقل التي تمت الموافقة عليها منذ سنة والتي تكون مستويات التمويل الخا

  : في المائة20من 

 ؛)BOL/PHA/51/INV/29(بوليفيا   )1(
 ؛)DMI/PHA/48/TAS/09 (ادومينيك  )2(
 ؛)PAN/PHA/44/INV/22(بنما   )3(
 ؛)STV/PHA/47/INV/11(سان فنسنت وجزر غرينادين   )4(

علماً بأن اليوئنديبي سيقدم إلى االجتماع السادس والخمسين تقريراً عن أن تحيط   )د(
 مصنفة في  مشروعاً تقريًبا بها تأخيرات في التنفيذ تشمل أربعة مشروعات21

 ؛2006هذه الفئة في عام 

حالة حول مشروع أجهزة االستنشاق المزودة عن الإضافي طلب تقرير أن ت  )ه(
ب عدم بسب) BGD/ARS/52/INV/26(الديش غبمقياس للجرعات في بن

 ؛وثيقة المشروعالتوقيع على 

حالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول عن الإضافية ديم تقارير طلب تقأن ت  )و(
عن أي عمليات فيها  لم يتم اإلبالغ التي التالية التعزيز المؤسسي مشروعات

 :صرف

 ؛)LEB/SEV/50/INS/64(لبنان   )1(
 ؛)TRI/SEV/50/INS/21(و غترينيداد وتوبا  )2(
 ؛)URU/SEV/49/INS/45(أوروغواي   )3(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/1/Add.1 
 

12 

حالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول عن الإضافية تقارير قديم تطلب أن ت  )ز(
  : إدارة غازات التبريدطاألنشطة التالية لخط

 ؛)BAR/REF/43/TAS/12 وBAR/REF/43/TAS/11 (بربادوس  )1(
 ؛)CBI/REF/44/TAS/08(الرأس األخضر   )2(
 ؛)GBS/REF/43/TAS/07(غينيا بيساو   )3(
 ؛)HAI/REF/39/TAS/06و HAI/REF/39/TAS/04(هاييتي   )4(
 ؛)HON/REF/44/TAS/15(هندوراس   )5(
 ؛)MDV/REF/38/TAS/05(الملديف   )6(
 ؛)SIL/REF/41/TAS/06 وSIL/REF/41/TAS/05(سيراليون   )7(
 ؛)SRL/REF/32/TAS/15(النكا  سري  )8(
 ؛)SUR/REF/44/TAS/10 وSUR/REF/44/TAS/09(سورينام   )9(

حالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول عن الإضافية ر تقاريتقديم طلب أن ت  )ح(
  :بروميد الميثيل التالية في قطاع المشروعات

 وإزالة بروميد االمتثال لتركيب البدائل وتحقيق التقنيةمشروع المساعدة   )1(
 ؛)FIJ/FUM/47/TAS/17(الميثيل في فيجي 

 وإزالة بروميد متثالاال لتركيب البدائل وتحقيق التقنيةمشروع المساعدة   )2(
 ؛)MAL/FUM/47/TAS/17(الميثيل في ماليزيا 

بدائل بروميد الميثيل لمشروع التبخير اإلنشائي في المكسيك   )3(
)MEX/FUM/26/DEM/86(؛ 

النكا  المشروع التدليلي لبروميد الميثيل في سري  )4(
)SRL/FUM/27/DEM/13(؛ 

 خطط اإلزالة وصياغة  لتخفيضات بروميد الميثيلالتقنيةالمساعدة   )5(
المنخفض  االستهالك للبلدان ذاتاإلقليمية بالنسبة 

)AFR/FUM/38/TAS/32(؛ 

حالة إلى اجتماعها السادس والخمسين حول عن الإضافي تقرير تقديم طلب أن ت  )ط(
برنامج اإلزالة القطاعي لتأسيس بنك إقليمي لتخزين الهالونات لدول وسط 

فاسو، والكاميرون، والكونغو، وجمهورية  بنن، وبوركينا(وغرب أفريقيا 
 ؛)AFR/HAL/37/TAS/31) (الكونغو الديمقراطية، وغينيا

 31 حتىعلما بأن اليوئنديبي سوف ُيعيد الرصيد غير المنصرف أن تحيط   )ي(
بالمواد  الخاصة إلجراء الدراسات االستقصائية 2007 كانون األول/ديسمبر

  و؛ها في االجتماع الخامس واألربعينعلي الموافق الهيدروكلوروفلوروكربونية

من خالل ) UNOPS(لمشاريع لخدمات ا مكتب األمم المتحدة أن تطلب إلى  )ك(
 11-الكلوروفلوروكربون ياليوئنديبي باالستكمال المالي إلزالة خليط

 في صناعة المبيدات الحشرية عن طريق التحول إلى 12-والكلوروفلوروكربون
 يبوروند في SA فادي  مصنعالدفعي فياستخدام الهيدروكربون 

)BDI/ARS/35/INV/09.(  
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  التقرير المرحلي لليونيب   )4(

 على التقرير المرحلي لليونيب تشتمل ExCom/Pro.OzL/UNEP/12/55الوثيقة 
 وتعليقات األمانة وتوصياتها بشأن 2007كانون األول / ديسمبر31لألنشطة المنفذة حتى 

  .التقرير

   :لجةمسائل تُطرح للمعا

 كي مليون دوالر أمريكي لالتفاقات المتعددة السنوات 5.6تمت الموافقة على مبلغ  •
 31 حتى  مليون دوالر أمريكي3.7ينفذها اليونيب وكان هناك رصيد يبلغ 

 ؛2007كانون األول /ديسمبر

هناك واحد وأربعين اتفاقا من االتفاقات المتعددة السنوات قيد التنفيذ؛ منها أربعة  •
  في20ُصرف لها أقل من ) موافق عليها منذ أكثر من عام(ت متعددة السنوات اتفاقا

 ؛الموافق عليهالمائة من التمويل 

تم تأخير تنفيذ مشروع إقليمي وأربعة مشروعات عالمية باإلضافة إلى تسعة  •
 تخضع إلجراءات إلغاء المشروع؛مشروعات، مصنفة كذلك، و

إعداد مشروعات لم يتم صرف التمويل كان هناك تأخير في إعداد المشروعات، و •
 مصروفات مسجلة؛المخصص لها، ومشروعات أعدت بدون أي 

تم اإلبالغ عن حاالت عدم وجود مصروفات أو تنفيذ بطيء لثالثة وثالثين بلدا  •
 سسي موافق عليها منذ أكثر من عام؛لديها مشروعات تعزيز مؤ

 يد؛خطط إدارة غازات التبرتم تأخير تنفيذ أربع خطط من  •

كانون /ادها في يناير بدأ إعد2006تموز /البرامج القطرية الموافق عليها في يوليه •
 ؛2008الثاني 

ن الهالونات قبل تقديم خطة ُصرف تمويل مشروع واحد من مشروعات تخزي •
 أعمال؛

ُيستعمل تمويل برنامج المساعدة على االمتثال في إجراء دراسات استقصائية عن  •
 ؛لسابق للشحنالصحي تطبيقات الحجر ا

 لة األمانة بالنسبة لعدة مشروعات؛لم يتم الرد على أسئ •

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

  الوثيقةالتقرير المرحلي لليونيب الوارد فيب أن تحيط علما  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12؛  

مشروعات مصنفها كمشروعات ذات أن اليونيب لديه تسعة أن تحيط علما ب  )ب(
 في العام الماضي، هكذا في التنفيذ، بما فيها أربعة مشروعات مصنفة اتتأخير

 أنه ينبغي تقديم تقرير عن هذه المشروعات إلى االجتماع السادس والخمسين؛بو
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حول االتفاقات المتعددة السنوات  حالةالطلب تقديم تقارير إضافية عن أن ت  )ج(
 :الخمسينالسادس و إلى االجتماع ، وذلكالتالية

  ؛(BHA/PHA/50/TAS/17)البحرين   )1(
 BGD/PHA/42/TRA/16, BGD/PHA/42/TAS/18  (بنغالديش  )2(

and BGD/ARS/52/TAS/27(؛ 
 ؛(PAN/PHA/50/TAS/27) بنما  )3(
 ؛(PAR/PHA/51/TAS/18) باراغواي  )4(

 الفردية التالية، عاتمشرولحول ا الحالة تقديم تقارير إضافية عن طلبأن ت  )د(
  :والخمسينالسادس وذلك إلى االجتماع 

مشروع تحقيق االنسجام على المستوى اإلقليمي لآلليات التشريعية   )1(
والتنظيمية الرامية إلى تحسين رصد ومراقبة االستهالك من المواد 

 باللغة االنكليزية الناطقةالمستنفدة لألوزون في أفريقيا 
)AFR/SEV/45/TAS/33(؛  

دليل الجمارك بموجب المشروع العالمي بشأن تحديث دليل التدريب   )2(
  ؛)GLO/SEV/48/TRA/274(المتعلق بالجمارك 

 بتخزينالمشروع العالمي بشأن دراسة عن التحديات المرتبطة   )3(
 ؛)GLO/HAL/52/TAS/281(الهالونات في البلدان النامية 

 أجهزة تبريد المباني طاعقالبرنامج العالمي للمساعدة التقنية في   )4(
)GLO/REF/48/TAS/275(؛ 

 التالية الفردية مشروعاتلحول ا الحالةطلب تقديم تقارير إضافية عن أن ت ) ه(
السادس ، وذلك إلى االجتماع المتعلقة بإعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية

   :الخمسينو

  ؛(CBI/PHA/50/PRP/11)الرأس األخضر   )1(
  ؛(CAF/PHA/49/PRP/14) الوسطى جمهورية أفريقيا  )2(
  ؛(CHD/PHA/48/PRP/12)تشاد   )3(
  ؛(COI/PHA/47/PRP/11)جزر القمر   )4(
  ؛(GAB/PHA/48/PRP/18)الغابون   )5(
  ؛(MLI/PHA/48/PRP/20)مالي   )6(
  ؛(RWA/PHA/48/PRP/11)رواندا   )7(
  ؛(SEN/PHA/48/PRP/21السنغال   )8(
  ؛(TOG/PHA/48/PRP/12)توغو   )9(
  ؛(URT/PHA/50/PRP/20)جمهورية تنزانيا المتحدة   )10(
  ؛(YEM/PHA/50/PRP/26)اليمن   )11(
  ؛(DJI/PHA/48/PRP/11)جيبوتي   )12(
  ؛(GUA/PHA/50/PRP/32)غواتيماال   )13(
  ؛(MOL/PHA/48/PRP/16)مولدوفا   )14(
  ؛(NER/PHA/48/PRP/18)النيجر   )15(
  ؛(NIC/PHA/49/PRP/19)نيكاراغوا   )16(
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 التاليةالفردية  مشروعاتلحول ا الحالةطلب تقديم تقارير إضافية عن  تأن ) و(
   :الخمسينالسادس و، وذلك إلى االجتماع المتعلقة بالتعزيز المؤسسي

  ؛(ALB/SEV/49/INS/13)ألبانيا   )1(
  ؛(ALG/SEV/48/INS/64)الجزائر   )2(
  ؛(BAR/SEV/46/INS/13) بربادوس   )3(
  ؛(BHA/SEV/50/INS/13)جزر البهاما   )4(
  ؛(BOT/SEV/41/INS/08)بوتسوانا   )5(
  ؛(BRU/SEV/43/INS/05)بروني دار السالم   )6(
  ؛(CBI/SEV/50/INS/10)الرأس األخضر   )7(
  ؛(CRO/SEV/47/INS/28)كرواتيا   )8(
  ؛(DJI/SEV/48/INS/09)جيبوتي   )9(
  ؛(ETH/SEV/41/INS/12 and ETH/SEV/50/INS/16)إثيوبيا   )10(
  ؛(FIJ/SEV/50/INS/18)فيجي   )11(
  ؛(GAB/SEV/50/INS/19)الغابون   )12(
  ؛(GRN/SEV/50/INS/11)غرينادا   )13(
  ؛(GBS/SEV/50/INS/09)غينيا بيساو   )14(
  ؛(KIR/SEV/49/INS/05)كيريباتي   )15(
   ؛(LES/SEV/45/INS/09)ليسوتو   )16(
  ؛(MOL/SEV/48/INS/14)مولدوفا   )17(
  ؛(FSM/SEV/49/INS/04)ميكرونيزيا   )18(
  ؛(MYA/SEV/29/INS/02)ميانمار   )19(
  ؛(NIC/SEV/49/INS/20نيكاراغوا   )20(
  ؛(PAN/SEV/44/INS/21)بنما   )21(
  ؛(PAE/SEV/39/INS/13)باراغواي   )22(
  ؛(PER/SEV/37/INS/31)بيرو   )23(
  ؛(RWA/SEV/50/INS/12)رواندا   )24(
  ؛(STK/SEV/47/INS/08)سانت كيتس ونيفس   )25(
  ؛(STP/SEV/50/INS/11) سان تومي وبرينسيبي  )26(
 SOM/SEV/36/INS/03 and)الصومال   )27(

SOM/SEV/44/INS/05)؛  
  ؛(SUD/SEV/42/INS/16)السودان   )28(
  ؛(SUR/SEV/50/INS/11)سورينام   )29(
  ؛(TOG/SEV/50/INS/14)توغو   )30(
  ؛(TKM/SEV/46/INS/01)تركمانستان   )31(
  ؛(VAN/SEV/36/INS/03)فانواتو   )32(
 .(ZIM/SEV/50/INS/03)زمبابوي   )33(

 التاليةالفردية  مشروعاتلحول ا الحالةطلب تقديم تقارير إضافية عن أن ت ) ز(
   :الخمسينالسادس و، وذلك إلى االجتماع المتعلقة بخطط إدارة غازات التبريد
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تدريب المدربين على الممارسات الجيدة في إدارة غازات التبريد   )1(
 دار السالمبروني ب التقنيين الوطنيين في وتدري

(BRU/REF/44/TRA/07)؛  
برنامج تدريب موظفي الجمارك وتدريب المدربين وتقنيي التبريد على   )2(

الممارسات الجيدة في الخدمة في سوريا 
)SYR/REF/29/TRA/47(؛  

عنصر التوعية العامة للمستخدمين النهائيين في خطة إدارة غازات   )3(
  ؛)CHI/REF/35/TAS/148(في شيلي التبريد 

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية الكونغو   )4(
  ؛)DRC/PHA/49/TAS/23(الديمقراطية 

خطة /إعداد البرنامج القطريحول  الحالة تقرير إضافي عن إعدادطلب أن ت ) ح(
، وذلك )EQG/SEV/49/CPG/01(إدارة اإلزالة النهائية في غينيا االستوائية 

  ؛الخمسينالسادس وإلى االجتماع لتقديمه 

 اإلجراء الذي يمكن اتخاذه في ضوء المصروفات الواضحة التي أن تنظر في  )ط(
تسبق تقديم خطة عمل فيما يتعلق بتنفيذ مشروع تخزين الهالونات في هايتي 

، استنادا )HAI/HAL/50/TAS/10(والدراسة العالمية بشأن تخزين الهالونات 
  ؛الخامس والخمسيني تحديث يقدمه اليونيب في االجتماع إلى أ

 األرصدة غير الملتزم بها من باستنزالأن يقوم أن تطلب إلى أمين الخزانة   )ي(
 التي 2007 و2006ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعامي 

 دوالرا أمريكيا حسبما هو منصوص عليه في المقرر 424 415لغ ـتب
  به برنامج المساعدة على االمتثال؛الذي أنشئ بموج) د(35/36

توجيه إلى برنامج المساعدة على االمتثال فيما يتعلق باستعمال تمويله التقدم أن   )ك(
  ؛بروتوكول مونتريال تخضع لرقابة في المستقبل لألنشطة التي ال

صندوق طلب إلى اليونيب أن يقوم بالرد على عدة أسئلة وجهتها أمانة الأن ت  )ل(
المتعدد األطراف، وذلك في االجتماع الخامس والخمسين، بالنسبة للمشروعات 

 ,BRU/REF/44/TRA/07, MLI/REF/43/PRP/13: التالية
MLI/REF/45/TAS/19, MLI/REF/45/TRA/18, 

SYR/REF/29/TRA/47, SYR/REF/29/TRA/49  
COI/PHA/52/TAS/13, GAB/PHA/52/TAS/20  

GAB/PHA/52/TAS/20,  DRC/PHA/40/TAS/23, 
GUA/REF/35/TAS/23, PAN/REF/29/TAS/14.  

  التقرير المرحلي لليونيدو   )5(

 تشتمل على التقرير المرحلي لليونيدو ExCom/Pro.OzL/UNEP/13/55الوثيقة 
بشأن  وتعليقات األمانة وتوصياتها 2007كانون األول / ديسمبر31لألنشطة المنفذة حتى 

  التقرير
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   :معالجةللمسائل تُطرح 

متعددة السنوات ال لالتفاقات أمريكي مليون دوالر 142.5 تمت الموافقة على مبلغ •
 31 حتى مليون دوالر أمريكي 40وكان هناك رصيد يبلغ ليونيدو، كي تنفذها ا

 ؛2007كانون األول /ديسمبر
ة تمت الموافق( اتفاقات 5منها :  السنواتةمتعددمن االتفاقات ال اتفاقا 55جاري تنفيذ  •

 من  في المائة20صرف فيها ما ال يقل عن )  منذ ما يزيد على سنة مضتعليها
 ؛لموافق عليهاااألموال 

 وتخضع إلجراءات  تأخيرات في التنفيذذات مشروعا مصنفة كمشروعات 12هناك  •
 إلغاء المشروعات؛

خطة قطاعية حدثت تأخيرات في تنفيذ مشروع يتعلق بنشاط تخزين الهالونات و •
 ريد الكربون؛لرابع كلو

  صعوبات في التنفيذ؛ منتعزيز المؤسسيتعاني ثالثة من مشروعات ال •
 بروميد الميثيل؛من مشروعات  تأخير في مشروع حدث •
  .حدث تأخير في ثالثة من مشروعات تخزين الهالونات •

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

 في الوثيقة  الواردير المرحلي لليونيدوأن تحيط علما بالتقر  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/13؛ 

تقديمها إلى ل ، وذلك التاليةروعات المشحولحالة عن الإضافية أن تطلب تقارير  )ب(
  : والخمسينسادساالجتماع ال

خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في هندوراس  )1(
(HON/FUM/50/INV/21)؛  

  ؛(LIB/FUM/47/INV/27)لوطنية لبروميد الميثيل في ليبيا خطة اإلزالة ا  )2(
 ROM/PHA/45/INV/30( في رومانيا يةالكلوروفلوروكربونالمواد اتفاق إزالة   )3(

  ؛)ROM/PHA/48/INV/34 و
 في صربيا يةالكلوروفلوروكربونالمواد اتفاق إزالة   )4(

(YUG/PHA/43/TAS/23)؛  
 في سوريا يةكربونالكلوروفلوروالمواد اتفاق إزالة   )5(

(SYR/PHA/49/INV/96)؛  
الديمقراطية الشعبية خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في جمهورية كوريا   )6(

(DRK/PHA/41/INV/30)؛  
  ؛(BHE/SEV/43/INS/19)التعزيز المؤسسي في البوسنة والهرسك   )7(
  ؛(QAT/SEV/49/INS/08)التعزيز المؤسسي في قطر   )8(
  ؛(YUG/SEV/44/INS/25)ي في صربيا التعزيز المؤسس  )9(
  ؛(ARG/FUM/30/INV/105)مشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين  )10(
  ؛(KUW/HAL/45/PRP/07)إعداد خطة إزالة الهالونات في الكويت  )11(
قطاع رابع كلوريد الكربون في صربيا في خطة إزالة  )12(

(YUG/SOL/45/PRP/27)؛  
  ؛)BHE/HAL/42/TAS/18(ونات في البوسنة والهرسك مشروع تخزين الهال )13(
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  ؛(KYR/HAL/48/TAS/12)مشروع تخزين الهالونات في قيرغيزستان  )14(
  ؛)LIB/HAL/47/TAS/26(مشروع تخزين الهالونات في ليبيا  )15(

 بأن اليونيدو سوف تقدم تقريرا إلى االجتماع السادس والخمسين علماأن تحيط   )ج(
، بما في 2007 تأخيرات في التنفيذ في ذات مشروعا 12بشأن عدد يصل إلى 

 تأخيرات في التنفيذ ذاتذلك خمسة مشروعات كانت قد تم تصنيفها كمشروعات 
  ؛2006في 

نيا في مؤسسة ألكالويد أن تحيط علما بأن المعدات من المشروع الملغي في مقدو  )د(
 ستهدى إلى جامعة في مقدونيا نظرا لعدم (MDN/ARS/32/INV/17). د.أ

  نجاح جميع المحاوالت إلعادة استخدامها في بلدان أخرى؛

 اإلسراع في االنتهاء من إعداد خطة إزالة الهالونات في وأن تطلب إلى اليونيد  )ه(
لوريد الكربون في  وخطة قطاع رابع ك(KUW/HAL/45/PRP/07)الكويت 
  .(YUG/SOL/45/PRP/27)صربيا 

   للبنك الدوليالتقرير المرحلي   )6(

 للبنك الدولي تشتمل على التقرير المرحلي ExCom/Pro.OzL/UNEP/14/55الوثيقة 
 وتعليقات األمانة وتوصياتها بشأن 2007كانون األول / ديسمبر31لألنشطة المنفذة حتى 

  .التقرير

  : جةللمعالمسائل تُطرح 

متعددة السنوات ال لالتفاقات مليون دوالر أمريكي 530.9  مبلغتّمت الموافقة على •
 مليون دوالر أمريكي حتى 66.7  يبلغينفذها البنك الدولي وكان هناك رصيدكي 
  ؛2007كانون األول / ديسمبر31

  السنوات قيد التنفيذ؛ وقد صرفتةمتعددمن االتفاقات ال اتفاقاً وعشرونهناك أربعة  •
 20أقّل من )  عليها منذ أكثر من سنةةموافقتمت ال(خمسة اتفاقات متعددة السنوات 

 من المبالغ الموافق عليها، أربعة منها مرتبطة بإتمام اتفاق المنحة، ولدى ةبالمائ
أو تواجه صعوبات في /ة متبقية وخمسة اتفاقات إضافية متعددة السنوات أرصد

  التنفيذ؛
تبريد المباني متأخر في الحصول على تمويل زة جه ألالعالميإن المشروع  •

تبريد المباني جهزة ّسر ألمشروع القرض الميقيمة رك، ولكن ُأعيد تسديد تمش
  التايلندية؛

 تخضع هناك أربعة مشروعات مصنفة على أنها ذات تأخيرات في التنفيذ وهي •
  إلجراءات إلغاء المشروعات؛

   و.بروميد الميثيلمن مشروعات تأخر مشروع  •
  .تخزين الهالوناتمن مشروعات تأخّر مشروعان  •

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

 في الوثيقة الواردأن تحيط علماً بالتقرير المرحلي للبنك الدولي   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/14؛ 
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على التعجيل في توقيع أن تحثّ البنك الدولي، لالجتماع الثاني على التوالي،   )ب(
اتفاق المنحة مع أنتيغوا وبربودا واتفاق المنحة المعّدل مع تونس وأن يبلغ 

 ؛القائمعن الوضع االجتماع السادس والخمسين 

إلى وذلك  المشروعات التالية، حول الحالةأن تطلب تقديم تقارير إضافية عن   )ج(
 :االجتماع السادس والخمسين

   في األرجنتين يةكلوروفلوروكربونالمواد اللة الخطة الوطنية إلزا  )1(
)ARG/PHA/50/INV/148(؛  

  ؛)THA/FUM/50/INV/147(مشروع بروميد الميثيل في تايلند   )2(
االتفاق الوطني إلزالة بروميد الميثيل في فييت نام  )3(

)VIE/FUM/50/INV/48(؛  
 ؛)BHA/PHA/44/INV/12(خطة إدارة اإلزالة النهائية في جزر البهاما  )4(
  في الصين؛الرغاويخطة قطاع  )5(
 خطة قطاع الهالونات في الصين؛ )6(
  في إندونيسيا؛الرغاويخطة قطاع  )7(
 خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تايلند؛ )8(
 ؛)GLO/REF/47/DEM/268( لتبريد المباني العالميالمشروع  )9(
 ؛)ARG/FUM/29/DEM/93(ل تدليلي لبدائل بروميد الميثيالمشروع ال )10(
 ؛ و)ARG/HAL/26/TAS/80( الهالونات في األرجنتين تخزينمشروع  )11(
 ؛)THA/HAL/29/TAS/121( الهالونات في تايلند تخزينمشروع  )12(

تبريد المباني أجهزة أن تحيط علماً، مع التقدير، بإعادة تسديد مشروع قرض   )د(
  ؛ وا أمريكيا دوالر1 198 947مبلغ ل) THA/REF/26/INV/104(التايلندي 

أن تحيط علماً بأن البنك الدولي سيبلغ االجتماع السادس والخمسين عن مجموع   )ه(
أربعة مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، تشمل ثالثة مشروعات كانت مصنّفة 

  .2006هكذا عام 

  2007تقييم تنفيذ خطط أعمال   )ج(

 المنفذة لعام تتقييما عن خطط أعمال الوكاال تقدم ExCom/Pro.OzL/UNEP/15/55الوثيقة 
، واألوزان المنقحة المعتمدة 41/93 المقرر ب باستعمال مؤشرات األداء المعتمدة بموج2007

 مؤشرات األداء المعتمدة في االجتماع الثامن  لجميع الوكاالت فضال عن47/51موجب المقرر ب
اف التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لخطط أعمال واألربعين لبرنامج المساعدة على االمتثال، واألهد

 التي قدمتو، والتقارير المرحلية والمالية للوكاالت )51/10 إلى 51/7المقررات  (2007عام 
األداء وتقدم هذه الوثيقة أيضا تحليال لالتجاهات لكل مؤشر من مؤشرات . إلى هذا االجتماع

بيانات عن مؤشرات األداء على ل للسنة الثانية التسعة المستخدمة في التقييمات السابقة وتشتم
وتختتم الوثيقة بمالحظات األمانة .  التي تم تعديلها في االجتماع السادس واألربعينةالكيفي

  .وتوصياتها

   :مسائل تُطرح للمعالجة

 ؛ و2007أداء الوكاالت المنفذة مقارنة بمؤشرات أداء خطط أعمالها لعام  •
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برنامج المساعدة على ل نشاطا 201البالغة الخاصة  األنشطة  نشاطا من172أكمل اليونيب  •
 .2007االمتثال والمزمع تنفيذها في عام 

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

 ورد  حسـبما  2007 بتقييم أداء الوكاالت المنفذة حسب خطط أعمالها لعام          أن تحيط علما    )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15في الوثيقة 

عبـر شـبكاته    ع لليونيـب أن يقـوم،       بالتاطلب إلى برنامج المساعدة على االمتثال       أن ت   )ب(
اجتماعات شبكاته يتناول متطلبات    كل اجتماع من     جدول أعمال    في بند   بإدراج،  اإلقليمية
، وذلك لضمان فيالكي فيما يتعلق بتقديم التقارير بما في ذلك استبيان األداء         التنفيذيةاللجنة  

  في المستقبل؛ وللدراسة االستقصائيةالحصول على استجابة أكبر 

 الخاصـة الُمقّدمـة     باألنشـطة  على مواصلة تقديم تقارير حول القيام        اليونيبتشجع  أن    )ج(
  . للمساعدة على االمتثال وبذل الجهود إلنجازها حسبما هو مخطط لها

  ليها بشروط تبليغ محددةتقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق ع  )د(

 تشتمل على التحقق من الواردات والصادرات من ExCom/Pro.OzL/UNEP/16/55الوثيقة 
 البنك الدولي حسبما يتطلب ذلك االتفاق والذي قدمه 2007عام في المواد الكلوروفلوروكربونية 

عجلة للمواد خطة اإلزالة المبشأن الموقع بين جمهورية الصين الشعبية واللجنة التنفيذية 
الحالة مقدم عن تقرير تشتمل أيضا على الهالونات و/رابع كلوريد الكربون/الكلوروفلوروكربونية

نع امصمجمع  التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة في حول 52/40من اليونيدو عمال بالمقرر 
ع كلوريد  بخطة اإلزالة النهائية لرابةالخاصالكيمائية لياف لأل سينويجو ومجمع 2.8فينالون 

  . الديمقراطيةالكربون في جمهورية كوريا الشعبية

   :مسائل تُطرح للمعالجة

 في 2007عام في ة ـالتحقق من الواردات والصادرات من المواد الكلوروفلوروكربوني •
رابع كلوريد /الصين في إطار خطة اإلزالة المعجلة للمواد الكلوروفلوروكربونية

 ؛ والهالونات/الكربون
 التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة في المصنعين فيما يتعلق بخطة اإلزالة حولالة حال رتقري •

 .الديمقراطية النهائية لرابع كلوريد الكربون في جمهورية كوريا الشعبية

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

صادرات من المواد الكلوروفلوروكربونية التحقق من الواردات والبير دالتقمع ط علما يأن تح •
   في الصين الذي قدمه البنك الدولي؛ و2007عام في 

أن تحيط علما بتقرير الحالة عن التقدم الذي أحرزته اليونيدو بالنسبة لألنشطة في مجمع  •
 ومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية المرتبطة بخطة اإلزالة النهائية 2,8مصانع فينالون 

  .وريد الكربون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةلرابع كل
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  قترحات المشروعاتم  -7

   القضايا التي تّم تبينّها أثناء استعراض المشروعاتىنظرة عاّمة عل  )أ(

القسم األول إحصاءات عن يقدم . ين مكّونة من قسمExCom/Pro.OzL/UNEP/17/55الوثيقة 
، والوكاالت الثنائيةة من الوكاالت المنفذة واردالخمسين ال والخامس إلى االجتماع التقارير المقدمة

؛ ويتضّمن اريراستناداً إلى التقعلى التمويل مقابل الطلب عن أرصدة التمويل المتاحة  ييماًوتق
تتعلق بطلبات تمويل إعداد خطط إدارة  العاّمة ات السياسمن مسائلة واحدة لالقسم الثاني مسأ

استعراض الطلبات المقدمة خالل  التي حددتها األمانة من ةفلوروكربونيإزالة المواد الهيدروكلورو
  .إلى االجتماع

  :مسائل تُطرح للمعالجة

  .ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيتحديد تكاليف إعداد خطط إدارة إزالة  •

ولى قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في المسألة األ: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
استعراض تكاليف ببعد ذلك أن تقوم و UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17الواردة في الوثيقة 

 باستعمال التكاليف التي اقترحتها ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيإعداد خطط إدارة إزالة 
  .األمانة كأساس للقيام بذلك

  التعاون الثنائي  )ب(

 الطلبات الواردة من على عامة قدم نظرة تExCom/Pro.OzL/UNEP/18/55الوثيقة 
 اللجنة التنفيذية في ضوء الحد جانبالوكاالت الثنائية، وما إذا كانت مؤهلة للموافقة عليها من 

 وثائق االجتماعات ذات الصلة إلىتشير كما . 2008 لعام  المتاح التعاون الثنائيىاألقصى لمستو
الوثيقة طلب   طلبا قدم، تتناول13 بين ومن . الطلبات الثنائيةبشأن اتالتي تشتمل على مناقش

 إلى اتفاق التوصلولم يتم . إعداد مشروع لخطة إدارة اإلزالة النهائية سينظر فيه بصورة منفردة
بشأن التكاليف فيما يتعلق بثمانية طلبات إلعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية للمواد 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

لغ ـإلى مب)  دوالرا أمريكيا1 669 950(ا أضيفت قيمة طلب ألمانيا إذ :مسائل تُطرح للمعالجة
 دوالرا أمريكيا الذي تمت الموافقة عليه بالفعل لبرنامج ألمانيا للتعاون الثنائي في 2 119 811
 الحادي والخمسين والثاني والخمسين والرابع والخمسين، فإن هذه ت خالل االجتماعا2008عام 

  .2008 في المائة من الحد األقصى لبرنامجها الثنائي لعام 20جاوز نسبة الوكالة الثنائية ستت

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى أمين الخزانة : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
  : تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع الخامس والخمسين كما يلياستنزال

 رصيد المساهمة الثنائية لكندا من)  تكاليف الوكالةبما في ذلك(الرا أمريكيا  دو198 880  )أ(
  ؛2008لعام 

 رصيد المساهمة الثنائية من)  تكاليف الوكالة ذلكبما في( دوالرا أمريكيا 302 275  )ب(
  ؛2008لفرنسا لعام 
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استنزاله سيتم  2008ه في عام ي دوالرا أمريكيا متاح للموافقة عل774 933هناك مبلغ   )ج(
برنامج التعاون الثنائي أللمانيا في االجتماع الخامس والخمسين، حيث أن ألمانيا قد من 

، 2007 و2006 في المائة من المساهمة الثنائية لعامي 20نسبة بالتزمت بصورة كاملة 
  .2008 دوالرا أمريكيا لعام 2 119 811مبلغ تمت الموافقة على و

  2008ام التعديالت على برامج عمل ع  )ج(

  اليوئنديبي  )1(

، بما ياليوئنديب نشاطاً قّدمها 36 تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/19/55الوثيقة 
، وطلبا إلعداد إستراتيجية عات التعزيز مؤسسيومشرمشروع من  ا لتجديدفي ذلك طلب

 طلبا إلعداد مشروعات لخطط إدارة 34مقياس للجرعات، وبألجهزة االستنشاق المزودة 
ويوصى بموافقة شمولية على مشروع التعزيز . ةواد الهيدروكلوروفلوروكربونيإزالة الم

 من جدول األعمال ويوصى بالنظر في) أ(7المؤسسي وُينظر فيه في إطار البند 
ولم . بصورة منفردة مقياس للجرعاتبأجهزة االستنشاق المزودة المتعلقة بستراتيجية اإل

ما يتعلق بطلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التكاليف في
   .ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

  :مسائل تُطرح للمعالجة

مقياس بطلبات المساعدة التقنية إلعداد إستراتيجية ألجهزة االستنشاق المزودة  •
    و؛51/34أرمينيا عمال بالمقرر في للجرعات 

  . بلدا34 في ةفلوروكربونيطلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو •

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:)36 و35الفقرتين  (ر من اللجنة التنفيذيةظاإلجراء المنت
أن تنظر في الموافقة على طلب إعداد إستراتيجية انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة 

 ما هو موضحب دوالر أمريكي حس30 000مقياس للجرعات على مستوى تمويل يبلغ ب
وقد ترغب اللجنة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19 من الوثيقة 1في الجدول 

التنفيذية أيضا في أن تؤكد ما إذا كانت المعلومات المقدمة متسقة مع شروط المقرر 
وعند الموافقة على المشروع، ُيطلب إلى اليوئنديبي اإلحاطة علما بعدم توافر . 51/34

وروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة أموال أخرى إلزالة المواد الكلوروفل
  .مقياس للجرعاتب

لة المواد وال تزال توصية األمانة للجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزا
  . معلقةةيالهيدروكلوروفلوروكربون

  اليونيب  )2(

، بما في اليونيب نشاطاً قّدمها 70 تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/20/55الوثيقة 
إلعداد مشروع لخطط طلبا  50، وعات التعزيز مؤسسيو لتجديد مشرتطلباة خمسذلك 

البرنامج مشروعات عداد إل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وطلبات إدارة إزالة
خطة اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النهائية، وطلبا إلجراء التحقق من /القطري

، وطلبين إلستراتيجيات 45/54عمال بالمقرر  في بلد ماخطة إدارة اإلزالة النهائية 
دارة اإلزالة جارية إلخطط  مقياس للجرعات، وعشربانتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة 
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ويوصى بموافقة شمولية على تجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي وعلى  .النهائية
من ) أ(7طار البند طلب تقرير التحقق من خطط إدارة اإلزالة النهائية وُينظر فيها في إ

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التكاليف فيما يتعلق بطلبات إعداد خطط . جدول األعمال
 ويتم تناول أنشطة خطط إدارة اإلزالة ةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

صورة وُينظر في األنشطة األخرى ب. النهائية الجارية والجديدة في وثيقة البلد ذات الصلة
  .منفردة

  :مسائل تُطرح للمعالجة

الموافقة على طلب إعداد خطة إدارة اإلزالة النهائية في ميانمار بدون تمويل جديد،  •
 نتيجة التأخيرات طة إدارة غازات التبريدخقي من بوذلك باستعمال الرصيد المت

 الطويلة في تنفيذ هذه الخطة واألرصدة الكبيرة المتاحة في المشروع؛
خطة اإلزالة الوطنية في العراق مع /ة على طلب إلعداد البرنامج القطريالموافق •

 داع وثائق التصديق على بروتوكول مونتريال؛إيمراعاة أن البلد لم يقم ب
 انتقالية ألجهزة االستنشاق المزودة ةطلبات المساعدة التقنية إلعداد إستراتيجي •

 المشروع للعنصر غير عدادإلبمقياس للجرعات في سري النكا وأموال إضافية 
مشروع تحويل أجهزة االستنشاق في باكستان عمال بالمقرر في االستثماري 

  ؛ و 51/34
  . بلدا50طلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  •

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: ر من اللجنة التنفيذيةظاإلجراء المنت

خطة اإلزالة الوطنية في /تمويل إلعداد مشروع البرنامج القطريالى الموافقة عل •
 من الوثيقة 1العراق حسبما هو موضح في الجدول 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20 شريطة أن تقوم حكومة العراق بإيداع ،
 انعقاد االجتماع الخامس والخمسين؛صك التصديق بحلول موعد 

والموافقة عليه  اإلزالة النهائية في ميانمار إعداد مشروع خطة إدارةباإلحاطة علما  •
اليونيب إلى األمانة خطابا رسميا من ميانمار يفيد بالموافقة على أن يرسل طلب و

 ؛طريقة إلعداد خطة إدارة اإلزالة النهائيةالهذه 
الموافقة على طلب إعداد المشروع للعنصر غير االستثماري لمشروع تحويل أجهزة  •

بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية في االستنشاق المزودة 
 20 000باكستان فضال عن إعداد إستراتيجية انتقالية على مستوى تمويل يبلغ 

من الوثيقة  1دوالر أمريكي، حسبما هو موضح في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20؛ و 

ة االستنشاق المزودة بمقياس الموافقة على طلب إعداد اإلستراتيجية االنتقالية ألجهز •
 دوالر أمريكي، حسبما 30 000على مستوى تمويل يبلغ في سري النكا للجرعات 

 وقد .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20من الوثيقة  1هو موضح في الجدول 
كد ما إذا كانت المعلومات المقدمة تتسق مع ؤترغب اللجنة التنفيذية أيضا في أن ت

 الموافقة على المشروع، ُيطلب إلى اليونيب اإلحاطة وعند. 51/34شروط المقرر 
مقياس بعلما بعدم توافر أموال أخرى لإلزالة في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة 

 .للجرعات
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لة المواد وال تزال توصية األمانة للجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزا
  . معلقةةيالهيدروكلوروفلوروكربون

  اليونيدو  )3(

، بما اليونيدوها ت نشاطاً قّدم51 تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/21/55ة الوثيق
، ومشروع مساعدة تقنية إلزالة بروميد الميثيل، تعزيز مؤسسيع ولمشرفي ذلك طلبا 

 طلبا إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد ثالثة 44و
نشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستعمل مشروعات استثمارية في قطاع أجهزة االست

 ومشروعين للمساعدة التقنية إلعداد إستراتيجيات انتقالية المواد الكلوروفلوروكربونية
ويوصى بموافقة شمولية على طلبات مشروعات التعزيز المؤسسي  .ألجهزة االستنشاق

من ) أ(7 إطار البند وعلى طلب المساعدة التقنية إلزالة بروميد الميثيل وُينظر فيها في
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التكاليف فيما يتعلق بطلبات إعداد خطط . جدول األعمال

وُينظر في األنشطة األخرى بصورة . ةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
  .منفردة

  :مسائل تُطرح للمعالجة

أجهزة المتعلقة بية طلبات إعداد المشروعات بالنسبة للمشروعات االستثمار •
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الجزائر وسوريا وفنزويال فضال عن 
المساعدة التقنية لإلستراتيجيات االنتقالية ألجهزة االستنشاق في جمهورية كوريا 

  و؛51/34المقرر بالشعبية الديمقراطية ومنغوليا عمال 
  . بلدا44كلوروفلوروكربونية في طلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو •

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في: ر من اللجنة التنفيذيةظاإلجراء المنت

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس الموافقة على إعداد مشروع  في أن تنظر •
حسبما هو  دوالر أمريكي، 30 000للجرعات في الجزائر على مستوى تمويل يبلغ 

وقد . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/21ثيقة  من الو1موضح في الجدول 
 ما إذا كانت المعلومات المقدمة متسقة مع كدؤتترغب اللجنة التنفيذية أيضا في أن 

وعند الموافقة على المشروع، ُيطلب إلى اليونيدو اإلحاطة . 51/34شروط المقرر 
على يجب أن تشتمل الوثيقة النهائية بأنه علما، عند إعداد المشروع االستثماري، 

م التنفيذ الكامل ععناصر إستراتيجية انتقالية لمساعدة قطاع أجهزة االستنشاق ولد
وينبغي مالحظة عدم توافر أي أموال . 51/34للمشروع االستثماري عمال بالمقرر 
 ؛لهذا القطاعإضافية إلستراتيجية انتقالية منفصلة 

مع طلب إعداد علما بأن استعراض األمانة أظهر أن التوثيق المقدم أن تحيط  •
المشروع المتعلق بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الجمهورية 

 وال تستطيع األمانة 51/34العربية السورية ال يستوفي جميع شروط المقرر 
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن . توصية اللجنة التنفيذية بالموافقة على التمويل

متعلق بأجهزة االستنشاق في الجمهورية العربية تنظر في طلب إعداد المشروع ال
 السورية في ضوء توصيات األمانة؛

علما بأن استعراض األمانة أظهر أن التوثيق المقدم مع طلب إعداد أن تحيط  •
المشروع المتعلق بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في فنزويال ال 
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ألمانة توصية اللجنة التنفيذية  وال تستطيع ا51/34يستوفي جميع شروط المقرر 
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في طلب إعداد . بالموافقة على التمويل

 المشروع المتعلق بأجهزة االستنشاق في فنزويال في ضوء توصيات األمانة؛
في الحسبان توصيات األمانة بشأن طلبات إعداد إستراتيجيات انتقالية أن تأخذ  •

اق التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا ألجهزة االستنش
الشعبية الديمقراطية ومنغوليا، والتي ال يوصى فيها بالموافقة على طلبات تمويل 

  .اإلستراتيجيات االنتقالية

لة المواد وال تزال توصية األمانة للجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزا
  . معلقةةيالهيدروكلوروفلوروكربون

  البنك الدولي  )4(

،  الدوليكالبن قّدمها  أنشطة10 تتضّمن ExCom/Pro.OzL/UNEP/22/55الوثيقة 
عداد مشروعات إل، وثمانية طلبات تعزيز مؤسسيع ولتجديد مشربما في ذلك طلبا 

منهجية /لخطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وطلبا إلعداد إستراتيجية
ويوصى بموافقة شمولية على تجديد مشروع . اد المستنفدة لألوزونللتخلص من المو

ولم يتم التوصل . من جدول األعمال) أ(7ند بالتعزيز المؤسسي وينظر فيه في إطار ال
إلى اتفاق بشأن التكاليف فيما يتعلق بطلبات إعداد خطط إدارة إزالة المواد 

  .صورة منفردة األخر بالنشاط وُينظر في ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

  :مسائل تُطرح للمعالجة

االتفاق بشأن شروط التكليف المتعلقة بدراسة عن كيفية إعداد إستراتيجية للحصول  •
على التمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية للتخلص من المواد المستنفدة 

 لألوزون غير المرغوب فيها؛ و
 7 في ةروكلوروفلوروكربونيتمويل إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدالطلبات  •

ال يستطيع األمانة تقديم توصيات نظرا لعدم وجود مبادئ توجيهية في الوقت : بلدان
 وتمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد وضعشأن بالحالي 

  .، وستبدأ المناقشات األولية في هذا االجتماع فقطةالهيدروكلوروفلوروكربوني

  : أن تنظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في: يذيةر من اللجنة التنفظاإلجراء المنت

الموافقة على شروط التكليف المتعلقة بدراسة عن كيفية إعداد إستراتيجية للحصول  •
على التمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية للتخلص من المواد المستنفدة 

  ولألوزون غير المرغوب فيها؛
 1 مستوى التمويل الموضح في الجدول الموافقة على طلب تمويل هذه الدراسة على •

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/22من الوثيقة 

لة المواد وال تزال توصية األمانة للجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزا
  . معلقةةيالهيدروكلوروفلوروكربون
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  المشروعات االستثمارية  )د(

ني قائمة بثمانية مشروعات لمرفق الثاافي تضّمن ت ExCom/Pro.OzL/UNEP/17/55الوثيقة 
 على جميع المشروعات االستثمارية ةوأوصي بموافقة شمولي. للنظر فيها بصورة منفردة

   .من جدول األعمال) أ(7ند ب الجارية أو الجديدة، ونُظر فيها في إطار الكل من األنشطةاألخرى، 

مشروعات الثمانية  كل مشروع من العلىفي الموافقة ينبغي النظر  :مسائل تُطرح للمعالجة
ويمكن االطالع على وصف المشروعات وتعليقات . بصورة منفردة  أدناه1الواردة في الجدول 

  .األمانة في وثيقة المشروع الخاصة بالبلد والمشار إليها في الجدول

  قائمة المشروعات التي سُينظر فيها بصورة منفردة: 1الجدول 

 البلد المشروع الوكالة المسألة
 الميثيلبروميد 

مدى مالئمة التحقق من إنتاج بروميد 
الميثيل، وهو مادة مستنفدة لألوزون ذات 

 استخدامات ثنائية

المرحلة الثانية من الخطة القطاعية  اليونيدو
 )2010- 2008(إلنتاج بروميد الميثيل 

 الصين

 االتفاقات المتعددة السنوات
ضياع األموال من خطة إدارة غازات 

ذ محدود، وإعادة األرصدة من التبريد، وتنفي
 خطة إدارة غازات التبريد

جمهورية أفريقيا  خطة إدارة اإلزالة النهائية فرنسا/اليونيب
 الوسطى

خطة إزالة وطنية لبلد من غير البلدان ذات 
تم حل جميع . االستهالك المنخفض

 .المسائل

خطة اإلزالة النهائية للمواد  كندا
 الخدمةالكلوروفلوروكربونية في قطاع 

 شيلي

مستوى مصروفات منخفض من شريحة 
 التمويل السابقة

الخطة الوطنية إلزالة المواد  اليونيب
 الكلوروفلوروكربونية

 نيبال

تحتاج بيانات االستهالك الوطني من المواد 
 الكلوروفلوروكربونية إلى توضيح

الخطة الوطنية إلزالة المواد  اليوئنديبي/اليونيب
 ةالكلوروفلوروكربوني

 بيرو

خيارات تكنولوجية عديدة لتحويل الرغاوي 
، مثل المواد 11- من الكلوروفلوروكربون
 وغيرها، في ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

 الجتماع األطراف 19/6ضوء المقرر 
 )معلقة(

الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة  اليونيدو
 لألوزون

 اليمن

 اتأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرع
عدم االتفاق بشأن التكاليف ولكن هناك 
حاجة إلى المشروع إلزالة المواد 

 الكلوروفلوركربونية بصورة كاملة

الخطة القطاعية إلزالة االستهالك من  اليونيدو
المواد الكلوروفلوركربونية في قطاع 
أجهزة االستنشاق المزودة مقياس 

 للجرعات

 الصين

 اإلنتاج
ة المتعلقة توضيح بشأن تغطية الفقر

 بالعقوبات
الخطة المعجلة إلزالة إنتاج المواد  البنك الدولي

 الكلوروفلوركربونية
  الهند

ما إذا كانت  أن تنظر في قد ترغب اللجنة التنفيذية في: ر من اللجنة التنفيذيةظاإلجراء المنت
:  على كل مشروع من المشروعات الثمانية الواردة في الجدول أعاله على أساسستوافق

ما فيها تعليقات األمانة؛ وأي وثائق بالمعلومات المقدمة في وثيقة مقترح المشروع ذات الصلة 
؛ وأي معلومات إضافية قدمتها األمانة أو الوكالة 41/80المقرر بأخرى وزعت عمال 

  .الثنائية في االجتماع/المنفذة
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  البرامج القطرية  -8

  من جانبقدمالذي منقح القطري اللبرنامج ل اثتتضمن تحدي ExCom/Pro.OzL/UNEP/44/55الوثيقة 
  .، وذلك بالنيابة عن حكومة جمهورية إيران اإلسالمية41/84اليونيب واليونيدو عمال بالمقرر 

  .ال شيء:  مسائل تُطرح للمعالجة

يدو أن اليونيب واليونبعلما أن تحيط  اللجنة التنفيذية في بقد ترغ: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
ما طلب بمنقح حسالقطري البرنامج الجمهورية إيران اإلسالمية، وثيقة بشأن تحديث قدمتا، بالنيابة عن 

  .41/84ذلك في المقرر 

  قطاع اإلنتاج  -9

مواصلة بحث وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع   )أ(
  ))ز(53/37المقرر (اإلنتاج 

تتضمن تقريرا قدمته األمانة عمال بطلب اللجنة  ExCom/Pro.OzL/NEPU/45/55الوثيقة 
وتدمج األمانة . 53/37من المقرر ) ز(في االجتماع الثالث والخمسين في الفقرة المقدم  التنفيذية

 والبلدان األخرى في 5قطاع اإلنتاج من كل من بلدان المادة المعنيين باآلراء الواردة من الخبراء 
  .ة التي سترسل إلى اللجنة التنفيذيةالوثيق

  .معلقة:  مسائل تُطرح للمعالجة

  .معلق: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

   الفرعي لقطاع اإلنتاجالفريقتقرير   )ب(

 الفرعي لقطاع اإلنتاج في االجتماع الخامس والخمسين؛ وسيتم توزيع تقرير فريقسيتم إنشاء ال
  .الجتماع في االفريقبشأن مداوالت 

التحليل المنقح لالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   -10
   )54/40و) ط(53/37المقررين (

تحليل لالعتبارات المتعلقة هي وثيقة مناقشات تشتمل على  ExCom/Pro.OzL/UNEP/47/55الوثيقة 
، بما في ذلك معلومات عن النقاط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة 

نطاقات التكاليف ومدى إمكانية تطبيق تكنولوجيات بديلة للتكنولوجيات التي تستعمل المواد /المرجعية
 التي قد تكون فز المالية وفرص التمويل المشترك وتتناول الوثيقة أيضا الحوا.الهيدروكلوروفلوروكربونية

) ب(11صلة لضمان أن تؤدي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى منافع للمناخ وفقا للفقرة ذات 
ونظرت اللجنة التنفيذية في هذه الوثيقة أول مرة في . جتماع التاسع لألطراف لالXIX/6من المقرر 

منقحة من الوثيقة في  وعقب مناقشة ما، وافقت اللجنة على أن تنظر في نسخة .اجتماعها الرابع والخمسين
اجتماعها الخامس والخمسين، تأخذ في الحسبان التوصيات التي قدمها األعضاء إلى أمانة الصندوق بحلول 

  .2008نيسان /نهاية أبريل

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر بصفة خاصة في المسائل التالية:  مسائل تُطرح للمعالجة
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 حالة حالة، سإعداد وتقديم، على أسابقة والتي ستسمح رواردة في الومدى جودة المعلومات التقنية ال •
 األولية؛الفردية بعض المشروعات االستثمارية 

صى ق وتحقيق أة التحقق من التكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيمدى الحاجة إلى •
 ؛ 5لدان المادة ب في القائمةدرجة من الفعالية لها بالنسبة للظروف 

حتساب التكاليف التشغيلية ووضع عتبات للفعالية المتعلقة باإمكانية تأجيل النظر في السياسات العامة  •
 ؛2010 وذلك لالجتماع األول في عام ،يث التكاليفحمن 

 في قطاع الرغاوي؛الكيميائية لنظم لشركات انهوج جديدة  •
الستثمارية في قطاع التبريد باستعمال إمكانية النظر في تقديم عدد محدود من الطلبات للمشروعات ا •

 ي منخفض؛متكنولوجيات ذات إمكانية احترار عال
 المرحلة الثانية وتاريخ االنتهاءتحويالت سيتم التفاوض بشأن السياسات العامة المتعلقة بكان ما إذا  •

 وضع معدات التصنيع التي تستعمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛الخاص ب
 لتقليل التأثيرات تكنولوجيات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلولويات األح لتحديد النهج المقتر •

 على المناخ؛
 الخيار المتعلق باستبدال المعدات حين تصل المعدات إلى نهاية عمرها االفتراضي؛ و •
  .نهج للتمويل المشترك •

  :ة فيقد ترغب اللجنة التنفيذي: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

العتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة أن تحيط علما بورقة المناقشة التي تشتمل على تحليل ا  )أ(
  ،بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن تحيط علما باإلدخال المحدود لعدد من التكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   )ب(
، والحاجة إلى التحقق منها وتحقيق أقصى درجة من الفعالية 5في بلدان المادة المتاحة حتى اليوم 
تكاليف معدات االستبدال في  الكبير واالختالف، 5لية القائمة في بلدان المادة اوفقا للظروف الح

  :والمواد الخام، وبالتالي

طلب إلى األمانة جمع المعلومات التقنية المتعلقة بإزالة المواد أن ت  )1(
الهيدروكلوروفلوروكربونية من االيروسوالت، وطفايات الحرائق والمذيبات بصورة 

 حسبما يكون ،مستمرة، واستعراض أي مشروع في هذه القطاعات حين ُيقدم، وتحويله
  األمر مالئما، كي تنظر فيه اللجنة التنفيذية بصورة منفردة؛

حتى االجتماع األول لعام أن تنظر في تأجيل اتخاذ أي مقرر قد ترغب في اتخاذه   )2(
 وذلك بشأن السياسات العامة الحتساب التكاليف التشغيلية اإلضافية أو الوفورات 2010

عتبات  ، فضال عن وضعةمن مشروعات تحويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
للفعالية من حيث التكاليف، من أجل االستفادة من الخبرة المكتسبة من خالل استعراض 

   قبل هذا االجتماع؛ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني إزالة مشروعات

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47أن توافق على أن المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة   )ج(
 الفردية حالة حالة، بعض المشروعات سعلى أسا للتمكين من إعداد واستعراض وتقديم، كافية

 في قطاعات الرغاوي، والتبريد ةروكلوروفلوروكربونيالمواد الهيدإلزالة )  في كل منطقة4(
 مدى إمكانية تطبيق التكنولوجيات البديلة وتسهيل جمع توضيحوأجهزة تكييف الهواء بغية 

 بشأن التكاليف الرأسمالية اإلضافية والتكاليف التشغيلية أو الوفورات فضال البيانات الصحيحة
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) ه(و) د(كنولوجيات، حسبما هو موضح في الفقرتين عن البيانات األخرى ذات الصلة بتطبيق الت
  ؛أدناه

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة، كمسألة ذات أولوية، إلى إعداد وتقديم عدد محدود من   )د(
أو / والكيميائية مقترحات المشروعات المحددة من حيث الوقت تشتمل على شركات النظم

مر إلعداد النظم الكيميائية وزيادة فعاليتها إلى أقصى درجة األبموردي المواد الكيميائية المهتمين 
 على األساس ة مع عوامل نفخ غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونياوالتحقق منها الستعماله

  :التالي

نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب إلى سبل  المتعاونة بتوفير ةتقوم شركات النظم الكيميائي  )1(
 ت الالحقة للرغاوي إلكمال عملية إزالة الموادعدد مختار من الشركا
كجزء من المشروعات، وعقب  ، ذلك في هذه الشركاتةالهيدروكلوروفلوروكربوني
  ؛عملية اإلعداد والتحقق

تقوم الوكاالت بجمع بيانات صحيحة عن تكاليف المشروعات واإلبالغ عنها فضال عن   )2(
  يات؛البيانات األخرى ذات الصلة بتطبيق التكنولوج

 شهرا وسيقدم تقرير مرحلي 18تستكمل هذه المشروعات المحددة خالل فترة ال تتجاوز   )3(
إلى اللجنة التنفيذية عن تنفيذ كل مرحلة من مرحلتي التنفيذ حسبما هو مبين في الفقرتين 

أعاله، وذلك لالستفادة منها في إعداد وتنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية فضال ) 2(و) 1(
  ي مشروع فردي؛عن أ

تُشجع الوكاالت الثنائية والمنفذة وشركات النظم الكيميائية المتعاونة المعنية على معالجة   )4(
المسائل التقنية المحيطة بإعداد وتوزيع البوليول الممزوج مسبقا الذي يحتوي على 

  الهيدروكربون كعامل نفخ؛

قديم عدد محدود من المشروعات التدليلية أن تنظر في دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى ت  )ه(
 في القطاعين الفرعيين للتبريد وأجهزة ةلتحويل مشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

تحديد جميع من أجل ذات إمكانية احترار عالمي منخفض تكييف الهواء إلى تكنولوجيات 
  الخطوات المطلوبة وتقييم التكاليف المرتبطة بها؛

 بتحويالت المرحلة الثانية وتحديد تاريخشأن السياسات العامة المتعلقة بمفاوضاتها ل أن تواص  )و(
االنتهاء الخاص بوضع معدات التصنيع التي تستعمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي 

غيه النظر فيها بستكون بعده التكاليف اإلضافية لتحويل هذه المعدات مؤهلة للحصول على تمويل 
  بدأ في االجتماع السادس والخمسين؛يي يمكن أن ذديم المشروعات الفردية القبل تق

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47أن تنظر في ما إذا كان نهج من النوع المبين في الوثيقة   )ز(
 لتقليل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيوفر أساسا مقبوال لتحديد األولويات لتكنولوجيات إزالة 

 في أن تواصل ب، وما إذا كانت ترغ19/6 المناخ المتوقعة في األصل في المقرر التأثيرات على
   مزيد من التفاصيل في اجتماع الحق للجنة التنفيذية؛تقديماألمانة إجراء تقييمها من أجل 

أن تنظر في مدى إمكانية أن تقوم األمانة باالتصال بمؤسسات أخرى بهدف تحديد آليات تمويل   )ح(
كمال تمويل إلتعددة األطراف تكون مالئمة أو متسقة كمصادر للتمويل المشترك إقليمية أو م
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من أجل تحقيق منافع إضافية للمناخ وتقديم تقرير الخاص باألوزون لصندوق المتعدد األطراف ا
  ؛قادمإضافي إلى اجتماع 

بالنسبة وية  في دراسة، في اجتماع قادم، الخيارات إلعطاء أولبأن تنظر في ما إذا كانت ترغ  )ط(
ستبدال المعدات حين تصل هذه المعدات إلى نهاية الصندوق المتعدد األطراف الالذي يقدمه لدعم ل

عمرها االفتراضي من أجل تجنب سحب وتدمير الهياكل األساسية الغالية والتي تعمل بصورة 
  .2015 و2013كاملة قبل األوان فور معالجة أهداف االمتثال لعام 

 50/27متابعة للمقررات  (2011-2009ليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث تقييم التكا  -11
   )54/42 و51/38و

االستشاري بشأن دراسة عن الذي قدمه تقرير التتضمن  ExCom/Pro.OzL/UNEP/48/55الوثيقة 
اع الحادي  بناء على شروط التكليف المعتمدة في االجتم50/42التكاليف اإلدارية مرخص بها في المقرر 

وسترسل وثيقة إلى اللجنة دم التقرير إلى الوكاالت المنفذة للتعليق عليه وقُ). 51/38المقرر (والخمسين 
  . الحصول على التعليقاتعقب  ةالتنفيذي

  . معلقة: مسائل تُطرح للمعالجة

  .معلق: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

  رابع كلوريد الكربون  -12

المقرر ( التقييم بشأن دراسة إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور الكلوي مسودة تقرير  )أ(
   ))ب(52/31

التقييم العالمي إلزالة "تقدم تقرير البنك الدولي  ExCom/Pro.OzL/UNEP/49/55الوثيقة 
  .52/31المقدم عمال بالمقرر " رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور الكلوي

  . ءالشي: الجة مسائل تُطرح للمع

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في مسودة التقرير : اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
العمل، مع مراعاة أيضا الوثيقة مزيد من القيام بمن البنك الدولي  ستطلب تومناقشة ما إذا كان

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/50والتوصيات الواردة فيها .  

ع كلوريد الكربون كمواد أولية وعوامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد استعمال راب  )ب(
   )52/44 و51/36المقررين  (5الكربون في بلدان المادة 

 والذي 52/44 قد صدرت بالعالقة إلى المقرر ExCom/Pro.OzL/UNEP/50/55الوثيقة 
لة استعمال رابع كلوريد الكربون قررت فيها اللجنة التنفيذية تأجيل مواصلة مناقشة النظر في مسأ

 حتى 5لدان المادة بامل تصنيع، واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في واد أولية وكعوكم
مسودة تتاح  ولجنة خبراء التقييم التقني واالقتصاديالمرحلي لتقرير ال عندما يتاح 2008صيف 
كلوريد الكربون المستعمل في قطاع الكلور  بشأن التقييم العالمي إلزالة رابع  البنك الدوليرتقري

  .الكلوي

  . ءالشي: ل تُطرح للمعالجة مسائ
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ما إذا كانت  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية
 في مناقشة هذه المسألة في االجتماع الخامس والخمسين، في ضوء المعلومات المقدمة في بترغ
، وفي UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/41 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49تين الوثيق

المقدم إلى االجتماع الثامن والعشرين لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي تقرير فريق عمل 
  .للفريق العامل المفتوح العضوية

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف  -13

   ))ب(54/41متابعة للمقرر  (2006تسوية حسابات عام   )أ(

المقرر ب تتضمن الشرح الذي قدمه اليونيب عمال ExCom/Pro.OzL/UNEP/51/55الوثيقة 
التي  2006 دوالرا أمريكيا في مصروفات عام 105 494شأن الفروق البالغة ب) ب(54/41

  .نفسهلعام ل في تقريره المرحلي ولم تسجل 2006 في بيانه المالي لعام سجلت

 بونييمن أجل تجنب بعض األخطاء التي قد تكون حدثت في حسابات ال:  مسائل تُطرح للمعالجة
 والتي قد تحدث في السنوات القادمة، فإن اليونيب في حاجة إلى وضع نظام لحساب 2007لعام 

  .وتسجيل وتقصي تكاليف الدعم المخصصة لمشروعات الصندوق المتعدد األطراف الفردية

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

 دوالرا أمريكيا بين 105 494أن تحيط علماً بشرح اليونيب عن سبب الفروق البالغة   ) أ(
المصروفات وااللتزامات المسجلة في التقرير المرحلي وبين بيانات اليونيب المالية لعام 

 ؛2006

  بمبلغ2006ب لعام أن تحيط علماً بأن إجراء تصحيحياً سوف ُيتّخذ لتخفيض نفقات اليوني  ) ب(
، كما 2006 الصحيح لعام المصروفات دوالرا أمريكيا وجعلها ضمن مستوى 105 494

 هو مبّين في التقرير المرحلي؛

أن تحيط علماً بأن اليونيب سيتخذ إجراءات تصحيحية لتسوية األخطاء نفسها التي يحتمل   ) ج(
 ؛2007عام لأنها وردت في حساباته 

 سوف ينشئ نظاماً للمشروعات الجارية لحساب وتسجيل أن تحيط علماً بأن اليونيب  ) د(
تكاليف المساندة بطريقة يدوية، من أجل إزالة أي احتمال لتسجيل تكاليف الدعم بصورة 

 ؛ والمستقبلخاطئة في 

أن تطالب اليونيب بتبليغ االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية عن التقّدم المحرز   )ه(
  .2007كجزء من عملية تسوية حسابات عام في تنفيذ هذه الخطوات 

   2007البيانات المالية المؤقتة لعام   )ب(

 للصندوق المتعدد 2007تقدم البيانات المالية لعام  ExCom/Pro.OzL/UNEP/52/55الوثيقة 
  .األطراف، والوكاالت المنفذة األربع واألمانة؛ والمعلومات الواردة في الجداول المرفقة بالوثيقة

جلت إعادة األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية لمشروع في حين ُس: تُطرح للمعالجةمسائل 
حكومة تايلند في كل من ل ميسركقرض ) THA/REF/26/INV/104(أجهزة تبريد المباني 
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مشروع المتعلقة ب، فإن مصروفات البنك 2007 للبنك الدولي لعام  المالي والتقرير المرحليالبيان
ومن المطلوب . يانه الماليب ولم تسجل في 2007لت في التقرير المرحلي للبنك لعام تايلند سج

لمصروفات التي سجلها البنك بشأن مشروع بالنسبة ل 2007إجراء تسوية لحسابات البنك لعام 
  .تايلند ألجهزة تبريد المباني في الميسرالقرض 

  :ي فقد ترغب اللجنة: اإلجراء المنتظر من اللجنة التنفيذية

 الواردة في الوثيقة 2007تحيط علما بالبيانات المالية المؤقتة للصندوق لعام أن   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/52؛ 

 ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في 2007أن تحيط علما بأن الحسابات النهائية للصندوق لعام   )ب(
 ؛والخمسيناجتماعها السادس 

لدولي المتعلقة بمشروع تايلند تحيط علما بأن نفقات البنك اأن   )ج(
)THA/REF/26INV/104 ( في وال تظهر 2007تظهر في بيان البنك المالي لعام 

أحد بنود التسوية في عملية تسوية حسابات عام هذا األمر تقريره المرحلي، حيث يمثل 
 ؛2007

ات الناجمة تحيط علماً باإلجراءات الضرورية التي اتخذها أمين الخزانة لبيان التسويأن   )د(
  و؛2006عن عملية تسوية حسابات العام 

تطلب إلى أمين الخزانة أن يقدم إلى االجتماع السادس والخمسين تقريرا عن أن   )ه(
 أمانة الصندوق المتعدد األطراف مالحظات وتوصيات مراجعي الحسابات على حسابات

  .اللجنةكي تنظر فيها 

  مسائل أخرى  -14

  .جتماع االخاللأي مسائل قد تثار 

______  

 


