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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
   والخمسونالخامساع ــــــاالجتم

 2008 تموز –  يوليو14/18بانكوك، 
  
  
  

 إضافـة
 

  جدول األعمال المؤقت المشروح
  

  
  قطاع اإلنتاج  .9
  

مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلّقة بإزالة قطاع إنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو   ) أ(
  ))ز (53/37المقّرر (كربونية 

  
للجنة تقريراً من األمانة عمالً بطلب ا  ExCom/Pro.OzL/UNEP/45/55الوثيقة  تتضّمن 

وتقوم األمانة بإدماج اآلراء التي ). ز (53/37التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين في المقرر 
، في الوثيقة التي ستُوّجه إلى 5 وغير المادة 5تلقّتها من خبراء قطاع اإلنتاج من كال بلدان الماّدة 

  .اللجنة التنفيذية
  

  :المسائل التي ستجري معالجتها
  
تمّرة لتطبيق النهج الحالي لتمويل إزالة إنتاج الهيدرو كلورو فلورو  المسالصالحية •

  كربون استناداً إلى إفتراض إغالق المصانع؛
  
توقيت التمويل إلزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون، نظراً للفترة الطويلة بين تجميد  •

ألخذ ، مع ا2030، واإلزالة النهائية عام 2013هيدرو كلورو فلورو كربون عام 
  .باالعتبار بأنه يمكن القيام بإزالة اإلنتاج واالستهالك في وقت واحد
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رو هيدرو فلو/ صالحّية المصانع المزدوجة االستخدام لمواّد كلورو فلورو كربون •
 إزالة إنتاج كلورو فلورو كربون بعدم التماس تمويل  بهدف االلتزام باتفاق22-كربون

 إغالق مرافق هيدرو كلورو فلورو كربون التي من الصندوق المتعدد األطراف من أجل
  تستعمل بنى تحتية موجودة لمواد كلورو فلورو كربون؛

  
  التاريخ النهائي لصالحية تمويل إزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون؛ و •
  
مسائل أخرى متعلّقة بقطاع إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون، مع األخذ بالحسبان  •

  )).ز (53/37المقرر (عاله أ) ب(الفقرة الفرعية 
  

  
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في : الخطوات العملية المتوقعة من اللجنة التنفيذية

  
 فيما يتعلق بقطاع إنتاج 19/36من المقرر ) د(إلى ) أ(اإلبقاء على الفقرات من   ) أ(

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛
  

مع أخذ الملكية األجنبية وتصدير مكونات مواصلة حساب تكاليف اإلنتاج على أساس اإلغالق   )ب (
  بعين االعتبار؛5المرافق الجاري إغالقها إلى البلدان غير العاملة في إطار المادة 

االستهالك كجزء من أول خطة إلدارة إزالة /التشجيع على تقديم طلبات إزالة متزامنة لإلنتاج  )ج(
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

  منح حوافز لإلزالة المبكرة لمنشآت اإلنتاج؛  )د(

اشتراط إقامة نظام قوي للرصد خالل فترة المراقبة مع استخدام نظام تقارير التحقق المستخدم   )ه(
في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية لرصد المنشآت التي تتلقى تمويال ولكنها تستمر في إنتاج 

  ستخدامات المواد الوسيطة؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

  :مسألتي  )و(

  تواريخ اإلنهاء؛  )1(

  المصانع المزدوجة اإلستخدام؛  )2(

توجيه الدعوة لممثلي أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ التي تتعامل مع   )ز(
اإلنتاج لتزويدها بالمعلومات آلية التنمية النظيفة إلى االجتماع القادم للفريق الفرعي المعني بقطاع 

  .عن عملية آلية التنمية النظيفة وعالقتها بإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 50/27متابعة للمقررات  (2011-2009تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث   .11
  ).54/42و/ 51/38و

 
 اإلدارية تقرير المستشار بشأن دراسة التكاليف  ExCom/Pro.OzL/UNEP/48/55الوثيقة تتضّمن 

المقرر ( استناداً للصالحيات المعتمدة في االجتماع الحادي والخمسين 50/42  المقّررالتي ُأجيز لها في
 تقرير ذة للحصول على تعليقات يجري بعد استالمها وضعوقد ُحّول التقرير إلى الوكاالت المنف). 51/38

  .نفيذيةيوّجه إلى اللجنة الت
  

  :المسائل التي ستجري معالجتها
  

 التعريف الموّحد للتكاليف اإلدارية؛ •
 التبليغ عن التكاليف اإلدارية داخل برنامج المساعدة على االمتثال؛ •
 حساب برنامج المساعدة على االمتثال؛تسوية ل •
 حسابات الصندوق االستئماني مع يونيدو؛ •
 معدالت الصرف للمشروعات؛ •
 إزالة كلورو فلورو كربون؛أنشطة لها صلة ب •
 أنشطة بدئية لهيدرو كلورو فلورو كربون؛ •
 مقارنة نظام التكاليف الحالي بمرفق البيئة العالمية؛ •
  فترة السنوات الثالث؛حية نظام التكاليف الحالي مع إقبالصال •
 رصد الرسوم اإلدارية؛ •
 منَح غير مخّصصة؛ •
 خطر صرف العمالت األجنبية؛ و •
 .متطلّبات التبليغ •
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية األخذ باالعتبار توصيات :لعملية المتوقعة من اللجنة التنفيذيةاالخطوات 
  .المستشار على ضوء مراجعتها لتكاليف الوحدات األساسية في اجتماعها السادس والخمسين

____  
  
  
  
  
  
  


