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  االجتماع الثاني والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتلایر

  بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
  2010تشرين الثاني /نوفمبر 12-8، بانكوك

 **رفيع المستوىالمن جدول األعمال المؤقت للجزء  5البند 
 

  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافعرض من رئيس 
  بشأن أعمال اللجنة التنفيذية بروتوكول مونتلایرلتنفيذ 

 

للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر المقدم تقرير اللجنة التنفيذية 
  لألطراف الثاني والعشرين إلى االجتماع

  

  مقدمة

المرفق الخامس (اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر تتطلب  1
ً إلى اجتماع األطرافالتنفيذية أن تقّدم اللجنة ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/9/12من  والتقرير الحالي . تقريراً سنويا

م تلبية لھذا الحادي وھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع اضطلعت بي الذي يشمل األنشطة الت العشرين لألطراف، ُيَقدَّ
معايير تمويل إزالة المواد المرفق األول على يحتوي : ويتضمن التقرير سبعة مرافق. المطلب

لنموذج المنقح الثاني ا؛ ويتضمن المرفق 5ية في قطاع االستھالك في بلدان المادة كربونھيدروكلوروفلوروال
تعديالت على  لمشروع اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ويتضمن المرفق الثالث

شروط التفتيش التقني على إنتاج المواد على  رابعالمرفق ال يشتملاتفاقات قطاع اإلنتاج لكل من الصين والھند؛ و
؛ ويتضمن المرفق الخامس جداول تحتوي على بيانات بشأن 5ية في بلدان المادة كربونھيدروكلوروفلوروال

تقريرا تقييميا عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقييم  دسالموافقات على المشروعات؛ ويتضمن المرفق السا
؛ ويعرض المرفق السابع كميات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2004واستعراض اآللية المالية لعام 

 .المزالة

) مصر(غالب  ميناءع والخمسون للجنة التنفيذية في سالتالمشمولة بالتقرير، ُعقد االجتماع اوخالل الفترة  2
 15إلى  12، واالجتماع الستون في مونتلایر في الفترة من 2009نوفمبر /تشرين الثاني 14إلى  10من  في الفترة

                                                 
  .ألسباب فنية 2010أكتوبر /تشرين األول 13أعيد اصدارھا في        *

* *   UNEP/OzL.Pro.22/1.  
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ترد و. 2010تموز /يوليه 9إلى  5 في الفترة من مونتلایرواالجتماع الحادي والستون في ، 2010نيسان /أبريل
، UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59في الوثائق  ھذهللجنة التنفيذية ااجتماعات تقارير 

ة على موقع احعلى التوالي، وھي مت، UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54و
 ).www.multilateralfund.org(ت نترناإلالصندوق المتعدد األطراف على شبكة 

ممثلون  ع والخمسين للجنة التنفيذيةتاسلالجتماع العشرين لألطراف حضر االجتماع ال XX/22وفقاً للمقرر و 3
والواليات المتحدة األمريكية، التي ) الرئيس(أستراليا وبلجيكا وألمانيا واليابان ورومانيا والسويد : عن البلدان التالية

المتعددة القوميات بوليفيا دولة للبروتوكول، وعن  5من المادة  1ة في نطاق الفقرة تمثل األطراف غير العامل
التي تمثل األطراف العاملة في  ،وغابون وجورجيا وناميبيا واليمن) نائب الرئيس(والصين والجمھورية الدومينيكية 

 خوان توماس فيلبوالسيد  وكان ،)السويد( حسام الدين أحمدزاي، وترأسه السيد 5من المادة  1نطاق الفقرة 
 .للرئيس انائب) الجمھورية الدومينيكية(

ً للمقرر و 4 والحادي والستين ين الستحضر االجتماع  ،العشرين لألطرافالحادي ولالجتماع  XXI/27وفقا
يكية، التي والواليات المتحدة األمر واليابان وسويسرا وفرنسا )نائب الرئيس( وكندابلجيكا : ممثلون عن البلدان التالية

وغرينادا والھند  )الرئيس(كولومبيا للبروتوكول، وعن  5من المادة  1تمثل األطراف غير العاملة في نطاق الفقرة 
، 5من المادة  1التي تمثل األطراف العاملة في نطاق الفقرة  والسنغال، ةالسعوديوالمغرب وناميبيا والمملكة العربية 

و قامت  .للرئيس انائب) كندا( فيليب شيموني ، وكان السيد)كولومبيا(و كوبيوس خافير إرنستو كامارغ وترأسه السيد
 . السيدة ماريا نولن، كبيرة الموظفين، بدور األمين في جميع تلك االجتماعات

ً كافة االجتماعات المعقودة  5 ممثلون عن برنامج األمم المتحدة  المشمولة بالتقريرالفترة  خاللحضر أيضا
أمين خزانة للصندوق، وعن وكالة منفذة و بوصفه، )يونيبال(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )وئنديبييال(اإلنمائي 

 .آخرون نومراقبو، والبنك الدولي وأمانة األوزون )يونيدوال(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف  -ألف 

 XXI/9المقرر و XIX/6المقرر 

المواد  للتعجيل بإزالةمساعدة األطراف في إعداد خططھا اللجنة التنفيذية  إلى XIX/6طلب المقرر  6
ذات االستھالك المنخفض  5 اھتمام خاص لألطراف العاملة بموجب المادة إيالء، مع الھيدروكلوروفلوروكربونية

والتي  ريع والبرامج التي تكون فعالة من حيث التكاليفإيالء األولوية للمشاو مركبات؛ھذه الوالمنخفض جًدا من 
 العالية على استنفاد األوزون، ذات القدرة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتخلص التدريجي أوالً من  تركز على

 ، على سبيل األولوية، إلى أن تساعدأيضا توجيه اللجنة التنفيذيةوجرى . لمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجمول
على إجراء دراسات استقصائية لتحسين الموثوقية في وضع بيانات خط األساس  5المادة  األطراف العاملة بموجب

خل التغييرات الضرورية على معايير األھلية ذات الصلة د، وإلى أن تالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن 
أن تعمل بسرعة على  إلى اللجنة التنفيذية XXI/9 رالمقروطلب . 1995بالمرافق والتحويالت الثانية فيما بعد سنة 

وأن تدرج عددا من ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتسريع في االنتھاء من إعداد مبادئھا التوجيھية المتعلقة ب
فة بصمركبات ھذه العندما تعد وتطبق معايير تمويل للمشاريع والبرامج المتعلقة بالتخلص تدريجياً من االعتبارات 

ونوقشت عدة مسائل معلقة فيما يتعلق بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذه االجتماعات خالل . خاصة
 .الفترة قيد االستعراض، ويرد وصف لھا أدناه

  من خطط األعمال أزيلت التي المشاريع التدليلية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مسألة المشاريع التدليلية المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ناقش االجتماع التاسع والخمسون  7
للمواد وقرر أن يسمح بإقامة مشاريع إضافية  57/6تم رفعھا من خطط األعمال تمشيا مع المقرر 
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ي يقتضي الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تظھر التكنولوجيا البديلة أو الجديدة والتي يمكن أن توفر المعلومات الت
وشمل ھذا أيضا المشاريع التدليلية . 2010إدراجھا في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة لعام  55/43المقرر 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المنخفضة من حيث إمكانية االحترار العالمي مقارنة ببدائل اللتحديد فعالية 
، بناء 5في البلدان التي تعمل بموجب المادة  المحيطة العاليةات الحرارة ذمناطق بالقطاع تكييف الھواء والتبريد 
 ).59/9 المقرر(لمؤتمر األطراف الحادي والعشرين  XXI/9على الطلب الوارد في المقرر 

  7المبلغ عنھا بموجب المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةسرية بيانات المواد 

تقرر، عقب مشاورات مع األمين التنفيذي ألمانة األوزون، أن تطلع أبلغ االجتماع التاسع والخمسون بأنه  8
األطراف إلى أمانة األوزون  اأمانة الصندوق على بيانات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المفصلة التي قدمتھ

 .دون متطلبات السرية الستخدامھا غير المقيد حسب الحاجة

  كلوروفلوروكربونيةتحديد األولويات في إزالة المواد الھيدرو

أجرى االجتماع التاسع والخمسون مناقشة مطولة بشأن أولويات التمويل لمشاريع إزالة المواد  9
وقرر أن يطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم، على سبيل األولوية، مشروعات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2013ثال للتخفيضات في االستھالك المقررة لعامي ب لتمكين االمت141- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
، وأن تنظر في مشروعات إزالة استھالك المواد XIX/6من المقرر ) أ(11، وفقا للفقرة 2015و

الھيدروكلوروفلوروكربونية للمواد ذات قدرات أقل من حيث استنفاذ األوزون من 
الظروف واألولويات الوطنية تقديمھا، من أجل  ب، في الحاالت التي تتطلب فيھا141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ).95/11المقرر ( 2015و 2013االمتثال لتدابير الرقابة لعامي 

  5أساس حساب التصدير للبلدان غير العاملة بالمادة 

وجه اھتمام اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والخمسين إلى مشكلة تحديد ما إذا كان ينبغي استخدام عدد  10
. حدات المصدرة، وقيمتھا التجارية، أو المحتوى من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تحديد حصة التصديرالو

التقرير  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوقدم فريق االتصال الذي أنشئ لمناقشة مسألة تحديد األولويات في 
ون أن تحدد حصة اإلنتاج المصدر إلى البلدان غير العاملة وقرر االجتماع التاسع والخمس. المتعلق بھذه المسألة

من الوثيقة  147و 146إما بتطبيق المقرر المرتبط بھذا الموضوع في الفقرتين  5بموجب المادة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45 باستخدام محتوى المواد المستنفدة ) 1(، على أساس كل مؤسسة على حدة، وذلك

تصميم الخلط بالمواد المستنفدة لألوزون باستخدام ) 2(الشحن، و قبل ملؤھاي تم بالفعل لألوزون في الوحدات الت
بالنسبة للوحدات المملوءة بمادة مستنفدة لألوزون ولكن تم شحنھا فارغة؛ أو بتحديد حصة الصادرات على أساس 

 .)59/15المقرر ( قطاعي، إذا كان حجم القطاع كافيا لتبرير األخذ بنھج قطاعي

  وعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مؤسسات تصنيع أجھزة التبريد المنزلية والتجاريةمشر

نظر االجتماع الستون في مسألة ما إذا كان ينبغي النظر في مسألة تحويل مصانع التبريد باستخدام المواد  11
وقرر أن .  من بحثھا تحت قطاع التبريدبدال الرغاوىالھيدروكلوروفلوروكربونية كعامل نفخ رغوي في إطار قطاع 

ُينظر في مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في المؤسسات التي تصنع أجھزة التبريد 
ة، وأن تحدد عتبة فعالية التكاليف في قطاع ئباعتبارھا رغاوى تبريد عازلة جاس الرغاوىالمنزلية في إطار قطاع 

ة في اجتماع الحق بعد جمع المعلومات الكافية من استعراض مشروعات إزالة المواد ئلعازلة الجاسالتبريد ا رغاوى
أو باعتبارھا من مكونات خطط إدارة إزالة المواد /وونية باعتبارھا مشروعات قائمة بذاتھا بكرفلوروالھيدروكلورو

 ).60/13المقر (الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  لھيدروكلوروفلوروكربونيةاإلزالة المعجلة للمواد ا

نظر االجتماع الستون في مسألة المشروعات التي تقترح مستويات إزالة من المواد  12
في المائة، وقرر أنه  10وھي  2015كربونية تزيد عن النسبة المطلوب إزالتھا بحلول عام فلوروالھيدروكلورو

الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس كل حالة  يمكن النظر في مشروعات اإلزالة المعجلة لالستھالك من المواد
على حدة للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي تظھر مستوى وطنيا عاليا من االلتزام بدعم اإلزالة المعجلة 

 ).60/15المقرر (

  )يوالتالبول(ب الموجود في المواد الرغوية السابقة الخلط 141- االستھالك الناشئ عن الھيدروكلوروفلوروكربون

في  طنوقشت في االجتماع التاسع والخمسين مشكلة ما إذا كانت األطراف تدرج البوليوالت السابقة الخل 13
وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمانة الصندوق، بالتشاور مع أمانة األوزون،  7بياناتھا المبلغة بموجب المادة 

التي  ثار المرتبطة باستيراد وتصدير البوليوالت السابقة الخلطأن تعد لالجتماع الستين مناقشة موجزة تبين اآل
والصندوق المتعدد األطراف،  5تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على األطراف العاملة في إطار المادة 

مسائل  مع أخذ جميع المقررات ذات الصلة الصادرة عن اجتماعات األطراف واللجنة التنفيذية في االعتبار، وبيان
كما طلبت اللجنة إلى الوكاالت . السياسات العامة واآلثار التقنية واالقتصادية المتعلقة بھا التي تتطلب نظر اللجنة فيھا

الثنائية والمنفذة أال تقدم مشروعات إضافية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة في البوليوالت 
لمشروعات المقدمة إلى االجتماع التاسع والخمسين حتى تتخذ اللجنة التنفيذية السابقة الخلط المستوردة بخالف ا

 ).59/12المقرر (قرارا بشأن مدى تأھيل ھذه المشروعات 

وتناول االجتماع الستون أيضا ھذه المسألة، ولكنه قرر أن يرجئ مواصلة النظر فيھا إلى االجتماع الحادي  14
 ).60/50المقرر (والستين 

ر إلى أھمية المسألة والرغبة في ضمان استفادة جميع المؤسسات المؤھلة التي تستخدم وبالنظ 15
ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط من مساعدة الصندوق المتعدد األطراف، 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

مع األخذ في الحسبان أنشأ االجتماع الحادي والستون فريق اتصال لمناقشة مسألة مدى التأھيل ومسائل أخرى، 
ة المناقشات التي أجرتھا األطراف في بروتوكول مونتلایر خالل االجتماع الثالثين للفريق العامل المفتوح العضوي

وبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال، أكدت اللجنة التنفيذية أن إزالة . لألطراف في بروتوكول مونتلایر
أو المصنعة محليا، /ود في نظم البوليوالت السابقة الخلط المستوردة وب الموج141-الھيدروكلوروفلوروكربون

. ، يعتبر مؤھال للحصول على مساعدة وفقا للمبادئ التوجيھية القائمة7والذي تم حسابه كاستھالك بموجب المادة 
- وروكربونالتي ترغب في الحصول على مساعدة إلزالة الواردات من الھيدروكلوروفل 5وُطلب إلى بلدان المادة 

أن تدرج في  7ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط والذي لم يحسب كاستھالك بموجب المادة 141
إستراتيجياتھا الشاملة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قائمة إرشادية بجميع مؤسسات الرغاوى 

بوليوالت المستوردة، بما في ذلك كمية التي تستخدم نظم ال 2007أيلول /سبتمبر 21المنشأة قبل 
ب الموجودة فيھا، وأن تدرج في نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود في نظم 141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الكمية السنوية من الھيدروكلوروفلوروكربون
كما طلب إليھا أن تدرج في خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد . 2009-2007 البوليوالت المستوردة خالل فترة

ب في نظم 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة قطاعية بشأن اإلزالة الكاملة الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
ذ في الحسبان أن حصة البوليوالت السابقة الخلط المستوردة تغطي فيھا التكاليف والجدول الزمني للتمويل، مع األخ

، وعلى أساس 2015البوليوالت المستوردة في ھذه الخطط قد تحتاج إلى دعم في إطار جدول زمني يتجاوز عام 
ب في نظم البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي لم تدرج في 141-الفھم أن كميات الھيدروكلوروفلوروكربون
ويمكن أن تشتمل . لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لن تكون مؤھلة للتمويلاإلستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة ا

الخطة القطاعية على التزام من البلد بوضع لوائح أو سياسات عامة تحظر استيراد 
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ب أو استخدامه في نظم البوليوالت السابقة الخلط وذلك بحلول ميعاد تحويل آخر 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
التي  5وستقدم إلى بلدان المادة . وى إلى تكنولوجيا خالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمرفق تصنيع رغا

ب 141- لديھا مؤسسات مؤھلة تقوم بتصنيع نظم البوليوالت السابقة الخلط التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون
ليا، على أساس الفھم أن االستھالك ب المباع مح141- مساعدة على أساس االستھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون

ب من قبل مؤسسات التصنيع ھذه سوف يخصم من نقطة البداية 141-الكامل من الھيدروكلوروفلوروكربون
 ).61/47 المقرر(

تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتقليل اآلثار األخرى على البيئة إلى 
  الحد األدنى

غ االجتماع التاسع والخمسون بالحالة القائمة لمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على أبلِ  16
المناخ، الذي يطبق فقط على تحويل قدرة التصنيع أو عمليات اإلحالل أو الغلق المتعلقة باستھالك المواد المستنفدة 

بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف  يجب اقترانھا ة أن تناقش نوع الحوافز التيوقررت اللجنة التنفيذي. لألوزون
وسيطبق المؤشر على الطلبات المقدمة . لألثر على المناخ، والمسائل األخرى المتعلقة به، في اجتماعھا الستين

بمجموعة فرعية من المشروعات ابتداء من االجتماع الستين وما بعد ذلك، إلعالم الوكاالت والبلدان عن اآلثار 
المتعدد  وطلِب من األمانة جمع مزيد من البيانات بشأن استخدام مؤشر الصندوق. لخيارات التكنولوجيةالمناخية ل

األطراف المتعلق باألثر على المناخ لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية، وأن تنتھي من تطوير المؤشر كقاعدة للمخرجات 
والمنھجية المستخدمة ونماذج العمل األولية وطلب إلى األمانة كذلك أن تجعل البيانات . التي سيتم توفيرھا

للبرمجيات متاحة على اإلنترانت للوكاالت الثنائية والمنفذة وألعضاء اللجنة التنفيذية، وأن تقدم تقريرا بشأن 
وقررت . في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية الخبرات المكتسبة من االستعانة بالمؤشر

دوالر  50 000لتنفيذية أن توافق على األعمال ذات الصلة، بما في ذلك برمجة البرمجيات، بميزانية قدرھا اللجنة ا
 ).59/45المقرر (أمريكي 

لمواد مدى تأھيل التدابير الرامية إلى تحسين اآلثار المناخية الناجمة عن عمليات التحول عن ا
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

أو حوافز لتحقيق /تنظر في توفير تمويل إضافي وأن "طلب إلى اللجنة التنفيذية  XXI/9نظرا ألن المقرر  17
 ً تكاليف المشاريع والبرامج، أن تراعي، لدى نظرھا في فعالية ] و... [ مزيد من الفوائد للمناخ حيثما كان ذلك مناسبا

تأھيل التدابير سون مناقشة بشأن مدى االجتماع التاسع والخم ، فقد أجرت اللجنة في"الحاجة إلى تحقيق فوائد مناخية
أن  توقررلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ن اعل لمناخية الناجمة عن عمليات التحوالرامية إلى تحسين اآلثار ا

وطلبت اللجنة إلى األمانة أيضا أن تعد وثيقة للعرض على . النظر في ھذه المسألة في اجتماعھا الستينعود إلى ت
بشأن الجوانب ذات الصلة في عملية االرتقاء بالمكونات في مشروعات تحويل المواد  االجتماع الستين

 ).59/13المقرر (الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وبعد المناقشات التي أجرتھا اللجنة التنفيذية في االجتماع الستين، قررت تأجيل النظر في مسألة االرتقاء  18
وروفلوروكربونية إلى اجتماعھا الحادي والستين، وطلبت إلى األمانة أن بالمكونات في مشروعات المواد الھيدروكل

الوثيقة (تكمل الوثيقة فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بمشروعات تحويل ھذه المواد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/45 ( بأمثلة على النتائج الممكنة لكل خيار، مستفيدة في ذلك من خبرات الوكاالت

 ).60/43(المنفذة 

وقرر االجتماع الحادي والستون أن يطلب إلى األمانة اإلبقاء على الممارسة المعتادة عند تقييم عمليات  19
تحديث العناصر في مشروعات تحويل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي التبريد وتكييف الھواء، بحيث 

  أو في حالة عدم توافر عناصر مماثلة، ال يتم تظل الخصائص المميزة للعناصر بدون تغيير كبير بعد التحويل 
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التحسين إال بالقدر المطلوب للسماح بإجراء التحويل وإبقاء اللجنة التنفيذية على علم بأي تغيير في ھذه الممارسة 
 ).61/44المقرر (

افية تاريخ االنتھاء ومستوى تكاليف التشغيل اإلض: مسائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعلقة
  والتمويل المقدم لقطاع الخدمة والتكاليف الرأسمالية اإلضافية

اجتمع فريق االتصال المعني بوضع مبادئ توجيھية بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على ھامش  20
مواد إلى وقدم ميسر الفريق المعايير المتفق عليھا بشأن ھذه ال. االجتماعين التاسع والخمسين لحل المسائل المعلقة

 .األولوھي مدرجة بوصفھا المرفق ) 60/44المقرر (االجتماع الستين، واعتمدتھا اللجنة التنفيذية 

  تكلفة تحويل عنصر التصنيع مقارنة بتكلفة التشغيل اإلضافية

مكون التصنيع مقارنة بتكاليف أثيرت في االجتماع التاسع والخمسين مسألة مالءمة وجدوى التكلفة لتحويل  21
وقرر االجتماع الستون بعد ذلك ). 59/14المقرر (تشغيل اإلضافية، وتقرر إرجاء النظر فيھا إلى االجتماع الستين ال

 ).60/45المرفق (إرجاء ھذه المسألة حتى اجتماع اللجنة التنفيذية الحادي والستين 

إذا قدمت طلبات  وقرر االجتماع الحادي والستون أن ينظر في عدم تمويل تحويل عنصر التصنيع إال 22
التمويل كجزء من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو من خطة قطاعية في إطار إحدى خطط 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، باستثناء المشروعات المقدمة أصال إلى االجتماع الحادي والستين أو 

وأن يطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة، في الحاالت التي تقرر فيھا البلدان أن . ةإلى اجتماعات سابقة للجنة التنفيذي
تدرج عناصر التصنيع في خطط اإلزالة الخاصة بھا، أن تقدم، كجزء من طلبھا، معلومات عن التكاليف التشغيلية 

بيانات اإلنتاج والواردات من اإلضافية لجميع مصنعي معدات التبريد أو أجھزة تكييف الھواء في الخطة، فضال عن 
وأخيرا، طلب إلى األمانة أن تعد وثيقة بشأن مستوى التكاليف . الكباسات للسنوات الثالث التي تسبق تقديم الطلب

اإلضافية المتعلقة بإعادة تشكيل األنابيب لتصنيع المبادالت الحرارية ذات األنابيب والزعانف للنظر فيھا خالل 
 ).61/45المقرر (تين االجتماع الثاني والس

  النموذج األّولي لمشروعات اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمشروعات اتفاقات خطط إدارة نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والخمسين في النموذج األّولي  23
وقررت . ون نقطة بدء لتطوير النموذج في المستقبل، الذي قصد به أن يكإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

، خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلدى إعدادھا إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة،  اللجنة أن تطلب
تقديم  أن تستخدم ھذا النموذج األّولي الوارد في المرفق الرابع بتقرير االجتماع التاسع والخمسين كدليل إرشادي عند

لكي تنظر فيھا اللجنة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمشورة للبلدان بشأن إعداد اتفاقات خطط إدارة 
التنفيذية، كما قررت أن تطلب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تعليقات بشأن النموذج 

 ).59/16المقرر (فيھا اللجنة في اجتماعھا الستين  تنظراد نسخة منقحة منه لكي األّولي إلى األمانة لتمكينھا من إعد

وأرجأ االجتماع الستون، بعد النظر في النموذج المنقح المقدم، اتخاذ قرار بشأنه حتى االجتماع الحادي  24
 ).60/46ر المقر(والستين للجنة لكي يتيح للوكاالت المنفذة والبلدان فرصة أخيرة لتقديم تعليقاتھا 

) 61/46(عتمد النموذج المنقح الملحق بھذا التقرير بوصفه المرفق الثاني في االجتماع الحادي والستين او 25
الستخدامه كمرجع لصياغة أي اتفاق بين أي بلد واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطط إدارة إزالة المواد 

. م خطط قطاعية، فسوف ينظر فيھا على أساس حالة بحالةوإذا قررت البلدان أن تقد. الھيدروكلوروفلوروكربونية
وينبغي أن تشتمل مشاريع االتفاقات في المستقبل على جدول زمني عن تقديم الشرائح النھائية بحيث يمكن اإلبالغ 

قبل الموافقة على الشريحة األخيرة من  2013من بروتوكول مونتلایر لعام  7عن االستھالك بموجب المادة 
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، قائمة 2012وُطلب إلى األمانة أن تقدم إلى اللجنة التنفيذية في أول اجتماع من كل سنة، ابتداء من عام  .االتفاق
طنا متريا وأقل  360بجميع البلدان التي لديھا خط أساس لالستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 

في  20كلوروفلوروكربونية أن تشير إلى عينة نسبتھا والتي لديھا خطة موافق عليھا إلدارة إزالة المواد الھيدرو
المائة من البلدان الواردة في ھذه القائمة لتمكين اللجنة التنفيذية من الموافقة على ھذه العينة ألغراض التحقق من 

تطلب ولن ي. امتثال ھذه البلدان لالتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھذه السنة
األمر إجراء تحقق بموجب اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الواردة في ھذه القائمة 

وُطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة العاملة بوصفھا وكالة رئيسية لالتفاقات المعنية أن . وغير المدرجة في العينة
تعديالت برنامج عملھا في نفس السنة وأن تقدم التحقق ذي الصلة بالتزامن مع  تدرج التكاليف المتعلقة بالتحقق في

 .طلب الشريحة في السنة التالية

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمويل مشروعات التعزيز المؤسسي كجزء من خطط إدارة 

اج تمويل مشروعات التعزيز لِب إلى االجتماع التاسع والخمسين أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إدرطُ  26
تتمتع  5، وقرر أن األطراف من بلدان المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمؤسسي في خطط إدارة إزالة 

إزالة المواد بالمرونة فيما يتعلق بتقديم طلبات تمويل التعزيز المؤسسي سواء كجزء من خططھا إلدارة 
 ).59/17المقرر (صلة، حسب اختيارھا أو بصورة منف الھيدروكلوروفلوروكربونية

   XXI/2مقرر ال

وافق االجتماع الحادي والعشرون لألطراف على أن تقوم اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف في  27
 بمشروعات الصندوق ةالمقترنأسرع وقت ممكن بإعداد وتطبيق منھجية للتحقق من المزايا والتكاليف المناخية 

وطلب إلى اللجنة . ، وإتاحة ھذه المعلومات بكل عام على أساس المشاريعلمواد المستنفدة لألوزونلتدمير بنوك ا
عمال بالمقرر  5التنفيذية أن تواصل نظرھا في المزيد من المشروعات التجريبية لدى األطراف العاملة بالمادة 

XX/7مسألة تصدير  الحالية للتدمير لتناول ، وأن تنظر في ھذا السياق في تكاليف إيجاد منفذ واحد ضمن أنشطتھا
البنوك المجمعة من المواد المستنفدة لألوزون التي ال يمكن استخدامھا لدى طرف المنشأ وتدميرھا في البلدان ذات 

، بما في ذلك ھاحجم االستھالك المنخفض، وأن تواصل مداوالتھا بشأن إيجاد مرفق خاص وتقدم تقريرا عن
 .ء ھذا المرفق حسب االقتضاء، إلى االجتماع الثالثين للفريق العامل المفتوح العضويةالخيارات الممكنة إلنشا

ونظر االجتماع التاسع والخمسون في وثيقة عن مرفق التمويل الخاص واستمع إلى عرض من أحد ممثلي  28
. زيادة األثر البيئي العالميلبديلة التي جرى استكشافھا لالستعانة بالصكوك المالية لخزانة البنك الدولي عن اآلليات ا

وطلبت إلى األمانة تجميع المادة المقدمة خالل االجتماع بشأن مرفق التمويل الخاص، مع أي مساھمات إضافية 
، في بند واحد يتناول المرفق فضال عن أي مسائل أخرى تتعلق 2009مقدمة عن طريق األعضاء بحلول نھاية 

المقرر (تماع التاسع عشر لألطراف لكي تنظر فيھا في اجتماعھا الستين لالج XIX/6من المقرر ) ب( 11بالفقرة 
59/48.( 

وحسبما ُطلب . وفي اجتماعھا الستين، دعي فريق لالتصال إلى االنعقاد وقام بمناقشة مرفق التمويل الخاص 29
ثالثين للفريق العامل التقرير المتعلق بمرفق التمويل الخاص إلى االجتماع ال، قدمت األمانة 60/48بموجب المقرر 

 .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/3الوثيقة (بروتوكول مونتلایر في ألطراف لالمفتوح العضوية 

  XXI/4المقرر 

أن تنظر في اجتماعھا القادم في استعراض  طلب االجتماع الحادي والعشرون لألطراف إلى اللجنة التنفيذية 30
 الموادالصين والھند بغية السماح بإنتاج  المبرمة مع كل منتدريجياً  وفلوروكربونيةالكلور المواداتفاقات وقف إنتاج 

واالستھالك المأذون من النوعية الصالحة لالستخدامات الصيدالنية لتلبية مستويات اإلنتاج  وفلوروكربونيةالكلور
عي المعني بقطاع وبناء على ذلك، اجتمع الفريق الفر. ، وأية كميات يؤذن بھا في السنوات القادمةبھا، المحددة
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اإلنتاج على ھامش االجتماعين التاسع والخمسين والستين واتخذ المقرر المتعلق بقطاع اإلنتاج الوارد في المرفق 
 )).د(إلى ) أ(، الفقرات الفرعية من 60/47المقرر ( الثالث

  المسائل اإلجرائية  -باء

  إنشاء أفرقة االتصال  )1(

ريق االتصال المنشأ في االجتماع الثامن والخمسين المعني بمسائل المواد قررت اللجنة التنفيذية أن تدعو ف 31
تماعين التاسع والخمسين الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى العودة لالنعقاد، واجتمع الفريق بالتالي على ھامش االج

 .والستين

  الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  )2(

ة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج إلى االنعقاد، وھو مؤلف من ع والخمسون دعوتاسأعاد االجتماع ال 32
والصين، والجمھورية الدومينيكية وجورجيا وألمانيا المتعددة القوميات بوليفيا دولة و) ُميّسر(ممثلين عن أستراليا 

وافقت اللجنة التنفيذية على وفي االجتماع التاسع والخمسين، واليابان وناميبيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية، 
توصيات الفريق الفرعي المتعلقة، في جملة أمور، بمطالبة البلدان المؤھلة التي لديھا االستعداد إلزالة إنتاج المواد 

ينبغي أن تشتمل على استراتيجية للترشيد (قطاعية لإلزالة الالھيدروكلوروفلوروكربونية بتقديم مشروع استراتيجية 
وبيانات أولية عن مصانعھا الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، باستخدام ) القتضاءالصناعي، حسب ا

كما طلبت إلى البلدان المؤھلة التي ). 19/36المقرر (النماذج التي اعتمدھا االجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية 
وكربونية أن تقدم طلبا لمراجعة مصانعھا لديھا االستعداد للمضي قدما في إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلور

 )).2)(ج(و) 1)(ج( 59/44المقرر ( الخاصة بھذه المواد

وفي االجتماع الستين، قدمت ترشيحات لعضوية الفريق الفرعي، الذي اجتمع مع كل من كولومبيا وغرينادا  33
يق الفرعي بشأن اختصاصات مراجعة واعتمد االجتماع الستون أيضا توصيات الفر. 5والھند، ممثلين لبلدان المادة 

 .))ھ( 60/47(بھذا التقرير  الرابعقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق 

وفي االجتماع الحادي والستين، أفاد منظم اجتماعات الفريق الفرعي بأن الفريق الفرعي لم يحل حتى اآلن  34
ما يتعلق بالمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل أن جميع القضايا القائمة في

يستطيع أن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية بشأن اتخاذ مقرر ولكنه يأمل في القيام بذلك في االجتماع الثاني والستين 
 .للجنة التنفيذية

  مسائل مالية وإداريـــة  -جيم 

  ات والمصروفاتحالة المساھم  )1(

، بما في ذلك المدفوعات موع دخل الصندوق المتعدد األطرافمج وصل، 2010حزيران /يونيه 30حتى  35
 إلى مبـلغ ة والدخل المتنّوعتحصلائية والفوائد المـاھمات الثنـذونات الصرف المحتفظ بھا، والمسأالنقدية، و

 2 368 208 854، اتيبما في ذلك االحتياط ، وبلغ مجموع المخّصصات،دوالرا أمريكيا 2.702.666.544
 ادوالر 150 725 352إلى  2010حزيران /يونيه 30 فيالرصيد المتاح بالتالي، وصل و. اأمريكي ادوالر
 :بھا تعّھدمبالغ المالتوزيع السنوي للمساھمات مقابل الفيما يلي و. اأمريكي
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  التوزيع السنوي للمساھمات في مقابل المبالغ المتعھد بھا

  

 

 
 
 

  

  

  

  غير متضّمنة أية مساھمات ُمتنازع فيھا: مالحظة      

  

  2011-2009و 2008-2006الفوائد المحّصلة خالل فترتي السنوات الثالث   )2( 

 43 537 814، بلغ مستوى الفوائد المدونة في حسابات أمين الخزانة 2010حزيران /يونيه 30حتى  36
 .2011-2009دوالرا أمريكيا للفترة  4 705 915ومبلغ  2008- 2006والرا أمريكيا لفترة السنوات الثالث د

  المكتسب من آلية سعر الصرف الثابت  )3(

بإجمالي المبالغ المكتسبة من والحادي والستين التاسع والخمسين والستين  أبلغ أمين الصندوق االجتماعات 37
 .دوالرا أمريكيا 34 880 158آلية سعر الصرف الثابت، وكانت قيمتھا فروق سعر الصرف منذ إنشاء 

  التعاون الثنائي  )4(

وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات من كندا والجمھورية التشيكية وفرنسا  قيد االستعراض،خالل الفترة  38
 اتالمقرر( اأمريكي ادوالر 3 981 336العتماد مساعدة ثنائية يبلغ مجموعھا واليابان وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا 

 داية الصندوق المتعدد األطراف ـاون الثنائي منذ بـوبذلك يصبح المجموع للتع). 61/23و 60/19و 59/19
ً )باستثناء المشروعات الملغاة والمحّولة( ةأمريكي تادوالر  132.157.507 في  5,3نسبة ، وھو يمثل تقريبا

خطط  بعضجملة أمور،  فيويشمل نطاق المشروعات الثنائية الموافق عليھا، . ئة من المبالغ الموافق عليھااالم
إعداد ، ويةھيدروكلوروفلوروكربونال المستنفدة لألوزون، وخطط إلدارة إزالة المواد موادالنھائية للزالة إلدارة اإل

ات المتعلقة بإزالة ودراسة عن حساب تخفيضات االنبعاثية، ھيدروكلوروفلوروكربونال إلدارة إزالة الموادخطط 
، ثاني أكسيد الكربون الحرج إلزالةوخطط ، 2012المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نظام المناخ لما بعد عام 

والتحقق من تكنولوجيا التبريد بثاني ، الرغاوىفي قطاع  ةتدليلي تومشروعازالة بروميد الميثيل، خطط وطنية إلو
وحلقة عمل للتدريب على التكنولوجيا البديلة للمواد  أجھزة تصنيع قوالب الجليد،للتطبيق في  أكسيد الكربون الحرج

 .ية والتعاون اإلقليمي على تنفيذ ضوابط التجارة في المواد المستنفدة لألوزونكربونھيدروكلوروفلوروال

 السنة
المساھمات المتعھد بھا
 بالدوالر األمريكي

مجموع المدفوعات
 بالدوالر األمريكي

المبالغ المتعھد بھا/المتأخرات
 غير المسددة

 بالدوالر األمريكي
1991-1993  234,929,241 210,656,464 24,272,777 
1994-1996  424,841,347 393,465,069 31,376,278 

1997-1999  472,567,009 434,280,356 38,286,653 

2000-2002  440,000,001 429,283,071 10,716,930 

2003-2005  474,000,000 465,570,282 8,429,718 

2006-2008  368,028,480 357,698,685 10,329,795 

2009 133,342,202 128,451,906 4,890,296 

2010 133,129,961 69,359,179 63,770,782 

:المجموع  2,680,838,241 2,488,765,012 192,073,229 
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  مسائل متعلقة بالمساھمات) 5(

ى تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد حّثت اللجنة جميع األطراف علخالل الفترة قيد االستعراض،  39
بالنسبة للمتأخرات في المساھمات، وبالنسبة لطول  وأعِرب عن بعض القلقاألطراف كاملة وفي أقرب وقت ممكن، 

 ).61/1و 60/1و 59/1 تاالمقرر(مّدة وجودھا 

رة من االتحاد واستمع االجتماع التاسع والخمسون إلى تقرير من كبيرة الموظفين عن المساھمات المتأخ 40
وبناء عليه، بعد االستماع إلى استكمال من ). 59/54المقرر (الروسي، ووافق على مناقشتھا في االجتماع الستين 

أن تنقل آراء اللجنة التنفيذية بشأن مساھمات االتحاد  كبيرة الموظفين عن الحالة، طلب االجتماع الستون إليھا
الذي أعرب عنه في االجتماع الستين، وأن تدعو ممثلي وزارة الموارد  الروسي المستحقة لمدة طويلة، على النحو

الطبيعية والبيئة ووزارة المالية في االتحاد الروسي ورئيس ونائب اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة وأمانة األوزون 
عامل المفتوح العضوية للمشاركة في اجتماع غير رسمي يعقد في اليوم السابع على بدء االجتماع الثالثين للفريق ال

 ).60/2(لألطراف في بروتوكول مونتلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

الموظفين االجتماع الحادي والستين بأن الممثل الرسمي لالتحاد الروسي لدى االجتماع  ةكبير توأبلغ 41
إلى أنه يجري النظر في ھذه  تدوق وأشارالثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية قد عقد اجتماعا مع أمانة الصن

وأُعرب . 2010تشرين الثاني /المسألة بغية عقد اجتماع على ھامش االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في نوفمبر
عن دعم لمواصلة العمل مع االتحاد الروسي وُطلب إلى األمانة أن تقدم تقريرا إلى اللجنة عن أي تطورات تحدث 

إلضافة إلى ذلك، ُطلب إلى الرئيس أن يقدم تقريرا إلى االجتماع الثاني والعشرين لألطراف بشأن وبا. في المستقبل
 .ھذه المسألة

  تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف  )6(

. 2007و 2006وجه اھتمام االجتماع التاسع والخمسين إلى بنود التسويات المعلقة من حسابات العامين  42
ة تفسيرات بشأن البنود المعلقة، أحاطت علما بتسوية الحسابات، وطلبت إلى أمين الخزانة ترحيل وبعد أن تلقت اللجن

 ).59/50المقرر ( 2009إلى عام  2008تعديالت عام 

  2008الحسابات الختامية للصندوق المتعدد األطراف لعام   )7(

ي تشكل جزءا من البيان المالي الذي الت 2008التاسع والخمسون في الحسابات الختامية لعام  نظر االجتماع 43
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن تقرير . تمت مراجعته عن طريق مجلس مراجعي الحسابات التابع لألمم المتحدة

سوف يتم تقديمه إلى اللجنة بمجرد أن يصبح متاحا، وطلبت إلى  2008المراجعة النھائية حول البيان المالي لعام 
 2008الفروق بين البيانات المؤقتة للوكاالت وحساباتھا الختامية لعام  2009سجل في حسابات أمين الخزانة أن ي

 .)59/49المقرر ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/55من الوثيقة  2و 1حسبما ترد في الجدولين 

 2009الحسابات المؤقتة للصندوق المتعدد األطراف لعام   )8(

فضال عن اإلجراءات التي  2009بحسابات الصندوق المؤقتة لعام أحاط االجتماع الحادي والستون علما  44
ومن المقرر تقديم الحسابات . 2008تخذھا أمين الخزانة ليدرج التعديالت الناتجة عن عملية تسوية حسابات عام ا

 ).61/49المقرر (إلى االجتماع الثاني والستين  2009الختامية لعام 

     2012ألمانة الصندوق والميزانية المقترحة للعام  2011و 2010الميزانيتان المنقحتان لعام   )9(

إزاء القلق ، وأعرب عن 2012و 2011و 2010في ميزانيات األعوام نظر االجتماع التاسع والخمسون  45
شة، قررت اللجنة قوعقب بعض المنا. 2009مقارنة بميزانية العام في المائة  5الزيادة السنوية التي تبلغ نسبتھا 
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المنقحة ألمانة  2010دوالرا أمريكيا في ميزانية عام  3 144 869ذية أن توافق على المبلغ اإلضافي وقدره التنفي
التشغيلية لألمانة ورسوم الخزانة، وعلى تكاليف عنصر رواتب الموظفين المقترحة لعام  فالتكاليالصندوق لتغطية 

كية، التي تم حسابھا على أساس معدل تضخم دوالرات أمري 3 888 905من الميزانية البالغ مجموعھا  2012
وطلبت إلى األمانة أن تقدم وثائق داعمة من . 2011في المائة في جميع مستويات تكاليف الموظفين لعام  3نسبته 

في المائة وأن تقدم تقريرا بالنتائج إلى االجتماع الستين للجنة التنفيذية، مع  5اليونيب لتبرير الزيادة السنوية بنسبة 
وفي االجتماع الستين، أحاطت . راعاة ممارسة الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التي تعقد اجتماعاتھا في مونتلایرم

مبنية على أساس التكاليف العادية لعقد اجتماعات  2010اللجنة التنفيذية علما بأن الميزانية الموافق عليھا لعام 
تحت بعض عناصر الميزانية  2009يل وفورات متوقعة في عام اللجنة في مونتلایر، وأن األمانة اضطرت إلى ترح

من أجل تغطية التجاوزات المتعلقة بتكاليف خدمة المؤتمر الخاصة بعقد االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية 
 ).59/52المقرر (غالب، بمصر  ميناءفي 

 5 وجود قواعد مكتوبة تنص على زيادة بنسبةوأبلِغت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الستين بأنه، رغم عدم  46
قد أكد اليونيب أنه ال يمكن التنبؤ بتكاليف الموظفين بدقة، وأن ھذه الزيادات مبررة وقد تحددت بواسطة و .في المائة

ة وقررت اللجنة التنفيذية اإلبقاء على الزيادة السنوي. أخذ متوسط استحقاقات جميع موظفي األمم المتحدة في االعتبار
الموافق عليھا في االجتماع التاسع والخمسين، على النحو المبين في  2012و 2011في مرتبات الموظفين للعامين 

على أساس زيادة  2011، التي تمت الموافقة عليھا لعام UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59المرفق التاسع بالوثيقة 
في المائة مقابل  3على أساس زيادة قدرھا  2012م ، ولعا2010في المائة مقابل تكاليف الموظفين لعام  5قدرھا 

، وطلبت إلى األمانة أن تواصل رصد مسألة تكاليف الموظفين لتقيم المعدل المالئم 2011تكاليف الموظفين لعام 
في  2010للزيادة في السنوات القادمة وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عند عرض حسابات الصندوق لعام 

 ).60/49المقرر ( 2011الخامس والستين في عام االجتماع 

  2010ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )10(

إلى االجتماع التاسع والخمسين، الذين أحاط علما  2010قدمت ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  47
ة نتيجة إلدراج تكاليف التشغيل الخاصة بشبكة في المائ 4,9بنسبة  2009بأنھا تتجاوز الميزانية المعتمدة لعام 

وبالنظر إلى أھمية األنشطة التي تضطلع بھا ھذه . جنوب شرق آسيا، التي لم يعد ممكنا لحكومة السويد تمويلھا
الواردة  2010الشبكة اإلقليمية، فقد قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

، بمستوى تمويل يبلغ   )UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59(في المرفق السابع لتقرير االجتماع التاسع والخمسين 
دوالر أمريكي، وأن تطلب إلى  699 600دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف الدعم البالغة  8.745.000

اعدة على االمتثال تقديم معلومات مفصلة اليونيب أن يواصل في طلباته المقدمة في المستقبل لميزانية برنامج المس
عن األنشطة التي ستستخدم فيھا األموال العالمية، وأن يستمر في مد ترتيب أولويات التمويل فيما بين بنود ميزانية 

وطلبت اللجنة أيضا إلى اليونيب االستمرار في اإلبالغ . برنامج المساعدة على االمتثال الستيعاب األولويات المتغيرة
مستويات الوظائف الحالية للموظفين، وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات فيھا، وال سيما فيما يتعلق بزيادة  عن

 ).59/27المقرر (اعتمادات الميزانية 

  تكاليف الوحدات األساسية بالنسبة لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  )11(

مقدمة من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بزيادات في نظر االجتماع التاسع والخمسون في الطلبات ال 48
وبعد أن تلقت اللجنة التنفيذية إيضاحات من الوكاالت المعنية، قررت أن توافق على . تكاليف الوحدات األساسية

جتماع طلبات الزيادة في تمويل الوحدات األساسية لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي، وأن تناقش في اال
الستين منھجية لمساعدة اليونيدو في تحديد التكاليف المرتبطة بالمشروعات، إن وجدت، في تقريرھا السنوي عن 

 ).59/28المقرر (التكاليف اإلدارية 

وقدمت بالتالي إلى االجتماع الستين وثيقة أعدتھا األمانة وتتضمن منھجية لتحديد التكاليف المرتبطة  49
 .اليونيدو السنوي عن التكاليف اإلدارية، وأحاط االجتماع علما بھا بالمشروعات في تقرير
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  تحليل تاريخي لتكلفة اجتماعات اللجنة التنفيذية  )12(

قدمت إلى االجتماع الستين وثيقة تتضمن تحليال تاريخيا لتكلفة اجتماعات اللجنة التنفيذية، وأحاط االجتماع  50
 .علما بھا

  تشغيل اللجنة التنفيذية  )13(

مراعاة مع نظر االجتماع الحادي والستون في إمكانية خفض عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية السنوية، ولكن  51
خطط إدارة إزالة المواد  ى مناألولالمرحلة أعباء العمل الكثيرة على مدار السنتين القادمتين للنظر في 
من تحقيق  5ط بأسرع ما يمكن لتمكين بلدان المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية والحاجة إلى الموافقة على ھذه الخط

قرر اإلبقاء على الوضع و، 2013تدابير الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتي ستبدأ في عام 
على األقل واستعراض ھذه  2013و 2012و 2011الراھن المتمثل في عقد ثالثة اجتماعات سنوية خالل األعوام 

 ).61/48المقرر ( 2013ل اجتماع يعقد في عام المسألة في أو

  االتفاق بين اليونيب بصفته أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف وبين اللجنة التنفيذية  )14(

أمين خزانة الصندوق بشأن االتفاق المبرم بنيه وبين اللجنة قدم إلى االجتماع التاسع والخمسين مقترح من  52
دوالر أمريكي لتغطية التضخم الناتج عن الزيادات في  50 100لميزانية زيادة قدرھا التنفيذية، وتظھر تفاصيل ا

وأشير إلى أن اليونيب سبق أن أبلغ األمانة بأن من غير الممكن له تحديد كيف تم إنفاق األموال، . تكاليف الموظفين
اديق االستئمانية يتم تجميعھا في حساب نظرا ألن جميع الرسوم التي يتلقاھا اليونيب مقابل الخدمات التي يقدمھا للصن

وبعد أن شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة الشفافية، قررت اللجنة أن تبقي على المستوى الحالي للرسوم . واحد
دوالر أمريكي سنويا إلى أن تتاح للجنة فرصة النظر في نتائج مراجعة حسابات األمانة المتعلقة  500 000وھو 

وقررت أن تستعرض خدمات أمين الخزانة في االجتماع الثاني . والمتعلقة بإدارة الصندوق بالمسائل اإلدارية
والحظت كذلك أن توفير البيانات عن . والستين، مع أخذ أي مالحظة ذات صلة من جانب المراجعة بعين االعتبار

اليونيب تقديم بيانات إرشادية عن النفقات أمر يتعلق بالشفافية وأنه جزء أصيل من والية اليونيب، ومن ثم طلبت إلى 
، قدر اإلمكان، وأن يقدم إلى االجتماع الثاني والستين خطة لتقديم بيانات اإلنفاق 2009و 2004النفقات بين العامين 

 ).59/51المقرر (إطار خدمات الخزانة في المستقبل  في

  تخطيط األعمال وإدارة الموارد  -دال 

  2012- 2010: مرة لفترة السنوات الثالثخطة اإلزالة النموذجية المست  )1(

 2012-2010اعتمد االجتماع التاسع والخمسون خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لفترة السنوات الثالث  53
كدليل مرن لتخطيط الموارد لنفس الفترة، مع مالحظة عدم اليقين الكبير المتعلق بكمية االستھالك من المواد 

التي لديھا مشروعات موافق  5المقرر معالجتھا خالل ھذه الفترة، وحث بلدان المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
عليھا ولكن غير منفذة، والوكاالت المنفذة والثنائية المعنية، على تعجيل وتيرة التنفيذ خالل فترة السنوات الثالث 

لبلدان التي تبين أنھا بحاجة إلى وحث االجتماع أيضا الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع ا. 2010-2012
، وإدخال ما يقتضيه الحال من أنشطة 2010مساعدة فورية من أجل تحقيق أھداف بروتوكول مونتلایر لإلزالة لعام 

 ).59/5المقرر ( 2010في خطط أعمالھا لعام 

  2014-2010خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لفترة   )2(

في خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث  تونالسنظر االجتماع  54
إلى حّد بعيد، إلى التشكيك في  األمر الذي يعزىللسنوات الثالث،  اتتجاوزت الميزاني أنھا، والحظ 2010-2012



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
 

13 
 

ض األنشطة من خطط وقدم عدد من المقترحات إلزالة بع. يةكربونھيدروكلوروفلوروالمواد التحديد تكاليف أنشطة 
الوكاالت الثنائية  وطلِب إلى. 60/5األعمال، إلى جانب إجراء بعض التعديالت، على المحو المبين في المقرر 

 .أن تقدم خطط أعمالھا المنقحة إلى االجتماع الحادي والستينوالمنفذة 

، والتي أجري 2014-2010ونظر االجتماع الحادي والستون في خطة األعمال المجمعة المنقحة للفترة  55
وبعد االستماع إلى . عليھا تعديالت لتنعكس فيھا المسائل المطروحة، وأنشأ فريقا غير رسمي لتسوية المسائل المعلقة

تقرير الفريق غير الرسمي، أحاطت اللجنة التنفيذية علما بخطة األعمال المجمعة المنقحة على أساس الفھم أن 
وزون ذات الصلة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إرشادية فقط وال تحول دون التكاليف وقيم قدرات استنفاد األ

ووافق على النظر، في اجتماعه الثاني والستين، في مسألة تمويل . تقديم مشروعات تتعلق بھذه التكاليف أو القيم
قادمة كجزء من عملية الموافقة في اجتماعات اللجنة التنفيذية ال 2013األنشطة الرامية إلى تحقيق ھدف التجميد لعام 

وفيما يتعلق بالبلدان التي تتجاوز فيھا قيم قدرات استنفاد األوزون الواردة في خطط األعمال . على المشروعات
المقدمة من قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة قيم نقطة البداية المحسوبة، قررت خفض إجمالي الكمية الطنية من قدرات 

وخفضھا بشكل تناسبي حسب ) 4)(ع(60/5حيث تنعكس فيھا نقاط البداية المحسوبة وفقا للمقرر استنفاد األوزون ب
قدرات /محولة إلى دوالر أمريكي(كما قررت أيضا تطبيق قيم جدوى التكاليف لقطاعي الرغاوى والتبريد . الوكالة

من الوثيقة  1الواردة في الجدول )" و(60/44مجمعة من دراسة تجديد الموارد والمقرر "في فئة ) استنفاد األوزون
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7/Corr.1 في المائة زيادة كقسط مناخ حسبما ھو منصوص عليه  25، باإلضافة إلى

، بما في ذلك رسوم الوكالة، على الكمية الطنية من قدرات استنفاد األوزون الواردة في )4)(و(60/44في المقرر 
دوالر أمريكي في خطط األعمال المعدلة للوكاالت  22 190 000ص مبلغ خطط األعمال بعد التعديل وتخصي

للمشروعات االستثمارية المتعلقة بالمواد  2011و 2010الثنائية والمنفذة من خطط أعمال عامي 
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ليس لديھا حجم استھالك منخفض والتي لم يوافق عليھا بعد، استنادا إلى 

مع تطبيقھا بالتساوي على  2011و 2010معدل التخفيضات اإلجمالي للقيم الواردة في خطط األعمال للسنتين 
، وتوزيعھا تناسبيا حسب كل بند 2014-2012جميع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية لفترة السنوات الثالث 

 ).61/5المقرر (

  2012-2010الوكاالت المنفذة للفترة أعمال خطط   )3(

نظر االجتماع الستون في خطة أعمال اليونيب، ورفع منھا بعض المشروعات وفرض شروطا على  56
، كما أحاط علما بخطط أعمال الوكاالت الثنائية واليوئنديبي 60/6مشروعات أخرى، على النحو المبين في المقرر 

 .واليونيب واليونيدو والبنك الدولي

  2014-2010فترة خطط أعمال الوكاالت المنفذة لل  )4(

وأحاط االجتماع . إلى االجتماع الحادي والستين 2014-2010قدمت خطط أعمال الوكاالت المنفذة للفترة  57
وحظيت خطط أعمال الوكاالت المنفذة بالتأييد بعد إجراء عدد ). 61/6المقرر (علما بخطط أعمال التعاون الثنائي 

لوبة لتحقيق االمتثال، باستثناء حشد الموارد والتخلص من المواد وإزالة األنشطة غير المط عليھا من التعديالت
المقررات (الخاصة بالوكاالت المنفذة  2010كما ووفق على مؤشرات األداء واألھداف لعام . المستنفدة لألوزون

 ).61/10و 61/9و 61/8و 61/7

  االمتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتلایر  )5(

في التقارير المستكملة عن حالة االمتثال والحادي والستون التاسع والخمسون والستون  تماعااالجت تنظر 58
وأبلِغ االجتماع التاسع والخمسون بأن أربعة . والمعلومات عن المشروعات التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ

مشروعا، قد استكملت وفي  35المشروعات المصنفة على أنھا تنطوي على تأخيرات في التنفيذ، وعددھا من 
وكان العدد في حالة االجتماع الحادي  مشروعا قد استكملت 23االجتماع الستين كان أربع مشروعات من أصل 



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
 
 

14 

وتقرر طلب تقارير إضافية عن الحالة بشأن بعض المشروعات، وُطلب إلى األمانة اتخاذ . مشروعا 19والستين 
 ).61/4و 60/4و 59/4 تالمقررا(تعاني من التأخير  اإلجراءات المحددة تجاه المشروعات التي

  إنجازات الصندوق منذ بدايته  -ھاء 

  مجموع ما تمت إزالته من المواد المستنفدة لألوزون  )1(

، )فيما عدا المشروعات الملغاة والمحولة(مشروعا ونشاطا  6 248على  1991تمت الموافقة منذ عام  59
 1 576مشروعا ونشاطا للبلدان في منطقة آسيا والمحيط الھادئ؛  2 607: وذلك حسب التوزيع الجغرافي التالي

 280للبلدان في أوروبا؛  376للبلدان في أفريقيا؛  1 409للبلدان في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 
ي تتعين إزالتھا متى طنا الت 457 445ومن بين كمية المواد المستنفدة لألوزون البالغة . مشروعا ذات تغطية عالمية

المواد بحلول نھاية  طنا من ھذه 446 173اكتمل تنفيذ جميع ھذه المشروعات، تمت إزالة ما مجموعه 
. تفصيل لھا حسب اإلنتاج واالستھالك والقطاع الخامسمن المرفق  1ويرد بالجدول . 2009كانون األول /ديسمبر

 :تنفدة لألوزون التي تمت بالفعل إزالتھاويبين الجدول التالي التوزيع القطاعي للمواد المس

أطنان المواد المستنفدة لألوزون  القطاعات
*المزالة  

26 188 اإليروسول  

 صفر التدمير

65 627 الرغاوى  

6 192 )بروميد الميثيل(غاز التبخير   

88 187 )إنتاج واستھالك(الھالون   

 455 مشروعات في قطاعات متعددة 

55 554 )نتاج واستھالكإ(عامل التصنيع   

51 057 )إنتاج واستھالك(خطة اإلزالة الوطنية   

94 388 اإلنتاج  

49 034 التبريد  

 686 متعدد

7 171 مذيبات  

 60 مواد تعقيم

1 574 توسع في التبغ  

446 173 المجموع  
  فيما عدا المشروعات الملغاة والمحولة*

  التمويل والصرف   )2(

المواد المستنفدة بھدف إنجاز إزالة  1991األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام بلغ مجموع  60
 ات واألنشطة غير االستثماريةــجارية، وكافة المشروعالستثمارية االمشروعات كل من الولتنفيذ لألوزون 

الوكاالت  دعملتكاليف  اأمريكي ادوالر 251 187 929مبلغ ، بما في ذلك اأمريكي ادوالر 2.508.293.975
لة(  التاليالجدول  يعرضومن مجموع مبالغ المشروعات الموافق عليھا، ). باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ

  :المبالغ المخصصة لكل من الوكاالت المنفذة والثنائية، والتي ُصرفت من جانب ھذه الوكاالت
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  مبالغ موافق عليھا  الوكالة
  )1( يبالدوالر األمريك

  مبالغ مصروفة
  )2(األمريكي  بالدوالر

  518,170,848  589,436,653  يوئنديبيال
  148,174,810  181,101,092  يونيبال
  483,285,150  582,638,131  يونيدوال

   961,669,117    1,022,960,592  البنك الدولي
   110,591,135  132,157,507  ثنائية

 2,221,891,060 2,508,293,975  المجموع
لة( 2010 آب/أغسطس 25 في )1(   )باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ
لة( 2009كانون األول /ديسمبر 31في  )2(  )باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ
  
  الموافقات على التمويل خالل الفترة المشمولة بالتقرير  .واو

  ن والخمسو التاسع تاالجتماعا(تقرير ليھا خالل الفترة المشمولة بالالمشروعات واألنشطة الموافق ع  )1(
  )للجنة التنفيذية والحادي والستونوالستون 

مشروعاً ونشاطاً إضافياً، مع  246خالل الفترة المشمولة بالتقرير وافقت اللجنة التنفيذية على ما مجموعه  61
ومجموع المبالغ . من إنتاج واستھالك مواد خاضعة للرقابة طنا من قدرات استنفاد األوزون 5 641التخطيط إلزالة 

لغ ـا في ذلك مبـدوالر أمريكي، بم 96 580 300األنشطة وقيمته /الموافق عليھا لتنفيذ المشروعات
  :دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكاالت موّزع على النحو التالي حسب الوكالة 11.819.751

  مالدع  بالدوالر األمريكي  الوكالة
  بالدوالر األمريكي

  المجموع
  بالدوالر األمريكي

  24,122,062  3,467,912  20,654,150  يوئنديبيال
  16,602,309  1,059,884  15,542,425  يونيبال
  36,322,130  4,319,474  32,002,656  يونيدوال

  15,552,463  2,529,995  13,022,468  البنك الدولي
  3,981,336  442,486  3,538,850  ثنائية

 96,580,300 11,819,751 84,760,549  المجموع
  

  2009برامج العمل لعام   )2(

ھذه  نظر االجتماع التاسع والخمسون في التعديالت على برامج عمل اليوئنديبي واليونيب واليونيدو وأقر 62
، على 59/24، و59/23، و)ب(و) أ(59/20المقررات (رھنا ببعض الشروط ، )59/18المقرر (التعديالت 

 ).59/26، و59/25، و59/21، و)ج(59/20المقررات (، وأرجأ بعض المشروعات )التوالي

  2010برامج العمل لعام   )3(

، وأرجأ بعض )60/14المقرر ( 2010لعام  وافق االجتماع الستون على برامج عمل الوكاالت المنفذة 63
، 60/21، و60/20المقررات (اليوئنديبي : مشروعات، وألغى مشروعات أخرى، وفرض بعض الشروطال
؛ والبنك )60/27، و60/26، و60/25المقررات (؛ واليونيدو )60/24و 60/23المقرران (؛ واليونيب )60/22و

 ).60/28المقرر (الدولي 
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ستين، واتفق على إجراء عدد من التعديالت في االجتماع الحادي وال 2010ظر في تعديالت برامج عمل ونُ  64
 61/24المقرران (اليوئنديبي : وعلى عدم الموافقة على بعضھا، حسبما ينعكس ذلك في المقررات التالية

المقرر (؛ والبنك الدولي )61/30و 61/29المقرران (؛ واليونيدو )61/26المقرر (؛ واليونيب )61/25و
61/31.( 

  المشروعات االستثمارية  )4(

 راض، خّصصت اللجنة التنفيذية مبلغـــمن مجموع المبالغ الموافق عليھا خالل الفترة قيد االستع 65
دوالرا أمريكيا لتكاليف دعم الوكاالت، من أجل تنفيذ  3 587 293دوالرا أمريكيا، بما في ذلك  51.741.468

د األوزون من استھالك وإنتاج المواد طنا من قدرات استنفا 5 588مشروعات استثمارية إلزالة كمية ُتقّدر بـ 
للبرامج التي تمت الموافقة عليھا ھذا التقرير تفصيل ب الخامسمن المرفق  2ويرد في الجدول . المستنفدة لألوزون

 .حسب القطاعمنذ البداية 

ً على و 66 ثالثة و، )59/37المقرر (ع والخمسين تاسفي اجتماعھا ال اتفاق جديدوافقت اللجنة التنفيذية أيضا
جديدة في اجتماعھا  توثالثة اتفاقا، )60/38، و60/37، و60/34المقررات (ت جديدة في اجتماعھا الستين ااتفاق

 تنطوي على) 61/36المقرر (، وتنقيح التفاق قائم )61/42، و61/41، و61/40المقررات (الحادي والستين 
ان المبالغ، حسب البلدھذه تفاصيل ترد و. ادوالرا أمريكي 12 930 782التزامات، من حيث المبدأ، مجموعھا 

وتمت الموافقة . بھذا التقرير الخامسفي المرفق  3في الجدول  الوكاالت و حجم المواد المستنفدة لألوزون باألطنانو
دوالرا أمريكيا قيمة تكاليف دعم الوكاالت، خالل  1 988 919دوالرا أمريكيا، منھا  27 630 146على مبلغ 
 . متعددة السنوات اتفاقات عدةولة بالتقرير لشرائح الفترة المشم

وقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا الحادي والستين، وبعد مالحظة الصعوبات الناتجة عن االتصال غير  67
المالئم بوحدة األوزون الوطنية لجمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية واستمرار عدم اليقين حول استدامة 

ي المستقبل بسبب المشاكل المتواصلة في طريقة صرف األموال للبلد، إرجاء النظر في مشروعات المشروعات ف
 61/27المقرران (جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية المقدمة إلى االجتماع الحادي والستين من قبل اليونيب 

 ).61/28المقرر (واليونيدو ) 61/38و

ذات الصلة االتفاقات  ھا الستين، أن تفرض الشرط الجزائي بموجبوقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماع 68
 ).60/35 المقرر(ألسباب عدم االمتثال  ة واحدةبالنسبة لحالوذلك مع اللجنة التنفيذية،  المبرمة

وجرى تذكير االجتماع الستين بأن اللجنة التنفيذية سبق أن قررت أن تقدم المشروعات ذات مستوى التمويل  69
وقد تلقت األمانة رغم ذلك . أسبوعا من االجتماع الذي ستنظر فيه 12ماليين دوالر أمريكي قبل  5د عن الذي يزي

وطلبت اللجنة التنفيذية . يتبعمشروعات بعد المھلة المحددة والتمست التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن اإلجراء الذي 
تعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة التي تتقدم بمشروعات م

ماليين دوالر أمريكي أال تقدم سوى مقترح بمشروع واحد يشمل جميع الشركات في  5ويتجاوز تمويلھا مبلغ 
أسبوعا من االجتماع الذي سُينظر فيه المشروع  12، وذلك قبل ذي الصلة الفرعيالقطاع أو القطاع 

 ).60/12 المقرر(

  المشروعات التدليلية

مشروعات تدليلية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  8تمت الموافقة خالل الفترة قيد االستعراض على  70
دوالرا أمريكيا، منھا  14 757 465مشروعات للتبريد يصل إجمالي قيمتھا إلى  4و للرغاوى تمشروعا 4منھا 
 .الوكاالتلتكاليف دعم  دوالرا أمريكيا 1 054 460مبلغ 
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  المشروعات غير االستثمارية  )5(

  المساعدة التقنية والتدريب

 343 276مشروعات للمساعدة التقنية تبلغ قيمتھا  أربعةتمت الموافقة خالل الفترة قيد االستعراض على  71
روعات دوالرا أمريكيا تكاليف دعم الوكاالت، األمر الذي يصل بتكلفة مش 38 076دوالرا أمريكيا، منھا مبلغ 

وع قدره ــــالمساعدة التقنية وأنشطة التدريب الموافق عليھا منذ بداية الصندوق المتعدد األطراف إلى مجم
وال يشمل ھذا المبلغ المكونات غير ). عدا المشروعات الملغاة والمحولة(دوالرا أمريكيا 113.871.633

 .ألساسية، وميزانيات برنامج المساعدة على االمتثالاالستثمارية باالتفاقات المتعددة السنوات، وتكاليف الوحدات ا

  التعزيز المؤسسي

دوالرا أمريكيا منھا تكاليف دعم  7 582 854ومنذ االجتماع العشرين لألطراف، تمت الموافقة على مبلغ  72
يھا ويصل ھذا بإجمالي المبالغ التي وافقت عل. دوالرا لمشروعات التعزيز المؤسسي 248 150الوكاالت بمبلغ 

. 5بلدا من بلدان المادة  144دوالرا أمريكيا لمشروعات التعزيز المؤسسي في  85 290 956اللجنة التنفيذية إلى 
ويل مشروعات التعزيز المؤسسي، كانت اللجنة التنفيذية تعرب عن آراء معينة يتم إرفاقھا ولدى الموافقة على تم

 .بتقارير كل من ھذه االجتماعات

، آخذا بعين االعتبار 2010التاسع والخمسون خيارات تمويل التعزيز المؤسسي بعد عام  وناقش االجتماع 73
وبعد أن أعِرب عن آراء متباينة، . ضرورة التعزيز المؤسسي لعمليات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وإلى  2010ا بعد عام مفي 5تقرر تقديم الدعم المالي لتمويل التعزيز المؤسسي لألطراف العاملة بموجب المادة 
، والسماح لھا بتقديم مشروعاتھا كمشروعات قائمة بذاتھا أو ضمن خطط إدارة إزالة 2011كانون األول /ديسمبر

وطلب االجتماع الستون فيما بعد إلى األمانة أن تعد وثيقة عن ). 59/47المقرر (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
ذات الصلة لطلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للنظر فيھا في االجتماع األھداف والمؤشرات واألشكال 

 ).60/10المقرر (الحادي والستين، حين تواصل اللجنة النظر في خيارات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسس 

ستويات وأكد االجتماع الحادي والستون من جديد اإلبقاء على تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي على الم 74
 59/17الحالية وقرر إعادة تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لفترة السنتين كاملتين، مع مراعاة المقررين 

وسوف تستعرض اللجنة التنفيذية مواصلة تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي على ھذه المستويات ). ب(59/47و
ح لطلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي مع ووفق على الشكل المنق. 2015في االجتماع األول للجنة في عام 

األھداف والمؤشرات المحددة وُطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة استخدامه لطلبات تجديد مشروعات التعزيز 
 ).61/43المقرر (المؤسسي المقرر تقديمھا إلى االجتماع الثاني والستين واالجتماعات الالحقة 

 المساعدة إلى ھايتي

ع االجتماع الحادي والستون إلى تقرير من ممثل اليونيب بشأن بعثة إلى ھايتي، أوضح فيه الموقف استم 75
دوالر  20 000وقررت اللجنة التنفيذية أن توافق على تقديم مبلغ . الصعب جدا في البلد عقب الزلزال المدمر

ئي، مع الوضع في االعتبار أمريكي كمساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي في ھايتي على أساس استثنا
، 2010الظروف التي تواجه وحدة األوزون الوطنية في ھايتي بعد أن دمر الزلزال البنية التحتية للبلد في عام 

وطلبت إلى اليونيب، بوصفه الوكالة الرئيسية، أن يقدم في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية استراتيجية وخطة 
 ).61/52المقرر (ى العودة إلى مستوى التنفيذ السابق للزلزال عمل لمساعدة البلد عل
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  البرامج القطرية

وبلغ العدد ). 59/43المقرر (وافقت اللجنة التنفيذية خالل الفترة قيد النظر على برنامج قطري للصومال  76
 اج يقدر بــــلإلنت مشروعا، تغطي خط أساس 143ة ـــاإلجمالي للبرامج القطرية الموافق عليھا منذ بداية اللجن

وروفلوروكربونية والھالونات وخط أساس لالستھالك لطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الك 140 088,1
على النحو الوارد في وثائق البرامج (طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد المراقبة  201 061,3قدره 
 ).القطرية

  الرصد والتقييم  -زاي 

  2009كانون األول /ديسمبر 31رير المرحلية حتى التقا  )1(

  التقرير المرحلي المجمع

تناولت اللجنة التنفيذية لدى نظرھا في التقرير المرحلي المجمع، خالل اجتماعھا الحادي والستين، عددا من  77
. روفلوروكربونيةالمسائل المطروحة، بما في ذلك أسباب التأخيرات في تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلو

وشجعت الوكاالت المنفذة على تطبيق الدروس المستفادة من أنشطة أجھزة تبريد المباني في مشروعات المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية القادمة، وبالنظر إلى أنه وجد للسنة الثانية على التوالي أن أنشطة إعداد خطط إدارة 

تستغرق بصفة عامة وقتا أطول مما ھو متوقع، حثت الوكاالت الثنائية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
والمنفذة على إكمال إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بأسرع ما يمكن، وبالتشاور عن 

ھا يمكن أن تسعى كما ُطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة إبالغ جميع البلدان بأن. قرب مع وحدات األوزون الوطنية
إلى الحصول على تمويل مشترك لتحقيق أقصى قدر من المنافع المشتركة للمناخ في خطط إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، على الرغم من أن القيام بذلك ينبغي أال يخل بتقديم خطط إدارة إزالة المواد 

ديم ھذه الخطط والخطط القطاعية منھا إلى االجتماعين الثاني الھيدروكلوروفلوروكربونية في الموعد المحدد وبتق
والستين والثالث والستين للجنة التنفيذية، مع مراعاة أن تدابير الرقابة األولى المتعلقة بالمواد 

 ).61/11المقرر (الھيدروكلوروفلوروكربونية ستدخل حيز النفاذ بعد أقل من ثالث سنوات 

 الثنائية والمنفذة التقارير المرحلية للوكاالت

أحاط االجتماع الحادي والستون علما بالتقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة، وقدم عددا من الطلبات  78
؛ واليونيب )61/13المقرر (؛ واليوئنديبي )61/12المقرر (الوكاالت الثنائية : المقررات التالية فيإلى الوكاالت 

 ).61/16المقرر (؛ والبنك الدولي )61/15المقرر (؛ واليونيدو )61/14المقرر (

  2009تقييم تنفيذ خطط أعمال   )2(

ناقش االجتماع الحادي والستون وسائل لزيادة عدد الردود من وحدات األوزون الوطنية وتقييمات األداء  79
وأحاط . حسب االقتضاء الكيفية، بما في ذلك السماح بتقديم تقارير بدون اإلعالن عن االسم وتعديل عرض التقارير،

حسبما ترد في الوثيقة  2009علما بتقييم أداء وكاالت التنفيذ مقابل خطط أعمالھا لعام 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/19 درجة على النحو  100، من 2009، والتقييم الكمي ألداء وكاالت التنفيذ لعام

وُطلب إلى اليوئنديبي واليونيب ). 71(بنك الدولي ؛ وال)92(؛ واليونيدو )85(؛ واليونيب )89(اليوئنديبي : التالي
واليونيدو إجراء حوار مفتوح وبناء مع وحدات األوزون الوطنية في البلدان التي لوحظ فيھا أن خدماتھا حظيت 

  ).61/17المقرر " (غير مرض"أو " مرض بدرجة أقل"بتقدير 
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  تقرير إتمام المشروع  )3(

، وطلب إلى الوكاالت 2009ي التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام نظر االجتماع التاسع والخمسون ف 80
، المعلومات التي ما زالت ناقصة في 2010كانون الثاني /الثنائية والوكاالت المنفذة المعنية أن توفر، قبل نھاية يناير

ير المجمعة، وأن تصفي عدد من التقارير المجمعة، وأن تحقق االتساق الكامل بين البيانات المبلغ بھا في التقار
 ).59/6المقرر (المتأخرات المتراكمة من ھذه التقارير 

  الشرائح السنويةطلبات حاالت التأخير في تقديم   )4(

 70من الشرائح البالغ عددھا  44أن والحادي والستين التاسع والخمسين والستين  لوحظ في االجتماعات 81
شريحة من الشرائح السنوية البالغ عددھا  18وشريحة،  55غ عددھا شريحة من الشرائح السنوية البال 25شريحة و

وتقرر . على التوالي، باالتفاقات المتعددة السنوات التي حان موعد تقديمھا تم تقديمھا في مواعدھاشريحة،  32
لى االجتماع إرسال خطابات إلى البلدان والوكاالت بشأن الشرائح السنوية التي حان موعد تقديمھا ولكنھا لم تقدم إ

 ).61/3و 60/7و 59/3 المقررات(الحادي والستين  وأ الستين وأالتاسع والخمسين 

  التقارير المرحلية عن المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة  )5(

علما بالتقارير المرحلية المقدمة عمال والحادي والستون التاسع والخمسون والستون  تاالجتماعا تأحاط 82
 60/8و 59/8 تالمقررا(بليغ محددة بالنسبة للمشروعات الموافق عليھا واتخذا اإلجراء الالزم بشروط ت

 ).61/18و

  التقدم المحرز في تطوير جداول االتفاقات المتعددة السنوات  )6(

االتفاقات المتعددة  أحاط االجتماع التاسع والخمسون علما بالتقرير عن التقدم المحرز في تطوير جداول 83
المتعددة  تاالتفاقانوات وطلب إلى األمانة القيام بالعمل الالزم للتمكين من استالم الطلبات الخاصة بجداول الس

نيسان /ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة ابتداء من أبريللالسنوات على اإلنترنت بالنسبة لخطط إدارة إزا
أيلول /لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارا من سبتمبرلخطط إدارة إزالة اوطلبات الشرائح الالحقة  2010
دوالر أمريكي لشراء أجھزة الحاسوب والبرامج المطلوبة،  60 000وتمت الموافقة على ميزانية قدرھا . 2010

 ).59/7المقرر (ولبرمجة قاعدة البيانات وأداء األعمال المرتبطة بذلك 

  بروميد الميثيل اإلقليمية في أفريقياتحديد الثغرات الموجودة في مشروعات   )7(

استمع االجتماع التاسع والخمسون إلى تقرير من اليونيب عن تحديد الثغرات في المشروعات اإلقليمية  84
لبروميد الميثيل في أفريقيا، وطلب إلى اليونيب دمج المشروعات التي استجابت لتحديد الثغرات في خطة األعمال 

 ).59/55المقرر (للجنة في االجتماع الستين الخاصة به للتقديم إلى ا

  )التي لم تتم تغطيتھا(المسائل المتعلقة بالسياسات   -حاء 

  ط النظر في الطلبات المقدمة ألول مرة في خطة األعمالشروالتعديالت التلقائية في خطط األعمال و  ) 1(

ل المقدمة إلى اللجنة التنفيذية مع أكد االجتماع الستون ضرورة أن تتأكد األمانة من تماشي خطط األعما 85
وتناول االجتماع أيضا ضرورة عدم النظر في األنشطة الجديدة غير . المقررات والموافقات السابقة للجنة التنفيذية

ثم طلبت . لم يسبق أن قامت اللجنة التنفيذية بالبت فيھا إال بعد نظرھا في خطط األعمالالتي المطلوبة لالمتثال و
مال الخاصة بالوكاالت الثنائية والمنفذة لتشمل القيم تقوم بالتعديل التلقائي لخطط األعأمانة الصندوق أن اللجنة إلى 

التي كانت في االتفاقات المتعددة السنوات التي سبقت الموافقة عليھا وفي المقررات األخرى السابقة للجنة التنفيذية، 
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غير المطلوبة لالمتثال والتي لم يسبق أن قامت اللجنة التنفيذية  وأن ترجئ النظر في الموافقة على األنشطة الجديدة
 ).60/9المقرر (بالبت فيھا إلى ما بعد نظرھا في سياق خطط األعمال في االجتماع األول من السنة 

الشرائح النھائية من خطط إدارة اإلزالة النھائية للمواد المستنفدة لألوزون غير المقدمة إلى االجتماع   )2(
  تينالس

أبلِغ االجتماع الستون ببعض أسباب حاالت التأخير في تقديم الشرائح للمشروعات متعددة السنوات وقرر  86
إلى  5أن يسمح بتقديم شرائح التمويل المعلقة من خطط اإلزالة الوطنية أو خطط إدارة اإلزالة النھائية لبلدان المادة 

أساس أن تنظر الحكومات المعنية، بمساعدة من الوكاالت الثنائية االجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية، على 
والمنفذة ذات الصلة، في تنفيذ أنشطة للحفاظ على عدم وجود استھالك من المواد الكلوروفلوروكربونية واألنشطة 

طنية أو األخرى لتيسير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تدرج شرائح التمويل من خطط اإلزالة الو
خطط اإلزالة النھائية غير المقدمة إلى االجتماع الحادي والستين في خطط إدارة إزالة المواد 

 ).60/11المقرر (الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة في البلدان المعنية 

 بند المرونة في الخطط الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  )3(

في اجتماعھا الحادي والستين، فيما يتعلق بخطط اإلزالة الوطنية، عدم جواز استخدام  قررت اللجنة التنفيذية 87
المقرر (بند المرونة لتخصيص الموارد لألنشطة غير المتعلقة باالمتثال إال إذا سمحت اللجنة التنفيذية تحديدا بذلك 

61/37.( 

  أنشطة أمانة الصندوق  -اء ط

أمانة الصندوق قد اتخذت بعض اإلجراءات عمال بالمقررات التي خالل الفترة قيد االستعراض، كانت  88
كما كانت قد أعدت الوثائق . اتخذتھا اللجنة التنفيذية في اجتماعاتھا التاسع والخمسين والستين والحادي والستين

وتم تقديم مقترحات . وقدمت خدمات المؤتمرات لالجتماعات التاسع والخمسين والستين والحادي والستين
. دوالرا أمريكيا 169 783 681ن بما تصل قيمته إلى يشروعات وأنشطة من الوكاالت المنفذة والشركاء الثنائيلم

وباإلضافة إلى الوثائق التي تعد عادة الجتماعات اللجنة التنفيذية، أعدت األمانة أيضا وثائق تتعلق، في جملة أمور، 
 .بالمسائل المشار إليھا أعاله فيما يتعلق بالسياسات

طلبا للتمويل وقدمت تعليقات وتوصيات إلى اللجنة التنفيذية للنظر  355وقامت األمانة بتحليل واستعراض  89
وبلغ مستوى التمويل المطلوب، بعد استعراض المشروعات، للموافقة عليه في االجتماعات التاسع والخمسين . فيھا

 .دوالرا أمريكيا 132.438.954والستين والحادي والستين 

المتحدة خالل الفترة المشمولة بالتقرير مراجعة لحسابات  موأجرى مجلس مراجعي الحسابات التابع لألم 90
 .في المسائل اإلدارية والمتعلقة بإدارة الصندوق أمانة الصندوق

وأُبلغ االجتماع الحادي والستون بأن عملية التعيين لوظيفة كبير موظفي الرصد والتقييم قد أكملت ويتم  91
 .نتھاء من التوصيات في الوقت الحالي من قبل اليونيباال

  اسة اللجنة التنفيذية ئانتقال ر

نظر االجتماع التاسع والخمسون في اقتراح للرئيس بھدف التأكد من يسر عملية انتقال رئاسة اللجنة  92
طة الخاصة بالرئيس ونائب الرئيس القادمين، باإلضافة إلى معلومات عن وطلِب إلى األمانة تحديد األنش. التنفيذية

. البعثات ذات الصلة المحتملة، وتوفير ھذه المعلومات للرئيس ونائبه من أجل تسھيل انتقال القيادة القادمة بسالسة
ال خالل الفترة الميزانية الموافق عليھا لألمانة قد تم تقليصھا بشكل فعوأحيط علما مع التقدير كذلك بأن 
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دوالر أمريكي للتنقالت المصاحبة لألنشطة ذات الصلة  15 000، وأن الميزانية المقترحة التي تبلغ 2006-2009
المقرر (، حسبما اقترحتھا أمانة الصندوق المتعدد األطراف، ستكون كافية 2010باللجنة التنفيذية في عام 

59/53.( 

  قضايا تتعلق باجتماع األطراف  - اءي

استعرض االجتماع الحادي والستون مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثاني والعشرين  93
وأِذن لألمانة بأن تضعه في صيغته النھائية في ضوء . لألطراف، الذي يشمل االجتماعين التاسع والخمسين والستين

 ).61/50المقرر (لحادي والستين المناقشات المعقودة والمقررات التي تم التوصل إليھا في االجتماع ا

في  تدرجلالجتماع السادس عشر لألطراف الذي يطلب من اللجنة التنفيذية أن  XVI/36لمقرر استجابة ل 94
في  الواردةنظرھا في التوصيات  أثناءالتقدم الُمحرز والمسائل التي واجھتھا في يتعلق بتقريرھا السنوي عنصراً 

لآللية المالية لبروتوكول مونتلایر، أرفقت اللجنة التنفيذية بھذا  2004عام  ييمالستعراض وتقالموجز التنفيذي 
  ).السادسالمرفق (لألطراف الثاني والعشرين  إلى االجتماعالمقدم التقرير تقريرھا المرحلي 

المستخدمة بواسطة  ب141- كربونھيدروكلوروفلوروالجدوالً يبّين كميات استھالك  السابعضم المرفق ي 95
) ھ( 36/56التنفيذية  وھذا استجابة لمقرر اللجنة ،كربونية كبديلھيدروكلوروفلوروالمواد الشروعات تستخدم م

يجب أن يورد،  أن تقرير اللجنة التنفيذية السنوي إلى اجتماع األطراف،" على جملة أمور أخرى، في، الذي ينصّ 
مواد الستعملة بواسطة مشروعات تستخدم الم ب141- كربونھيدروكلوروفلوروالاستھالك حسب البلد، كميات 

ً للمقرر  -كبدائل، وھو استھالك سيكون  يةكربونھيدروكلوروفلوروال ُمستثنى من التمويل في  – 27/13تطبيقا
 ".ةمقبلالمراحل ال

  تقارير اللجنة التنفيذية - كاف

تم توزيع تقارير االجتماعات التاسع والخمسين والستين والحادي والستين  96
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58( على ،

على تقارير ھذه  الحصولويمكن . التوالي، وموجزات االجتماعات، على جميع األطراف في بروتوكول مونتلایر
عليھا في موقع  اإلطالعن من أمانة الصندوق عند الطلب، أو يمكاالجتماعات واجتماعات اللجنة التنفيذية السابقة 

 ).www.multilateralfund.org(أمانة الصندوق على اإلنترنت 
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األول المـــرفق     

   الھيدروكلوروفلوروكربونةالمعايير المتفق عليھا حول المواد 
  التي تم االعتماد عليھا في االجتماع الستين للجنة التنفيذية

  

فلوروكربون في قطاع ير تمويل إزالة استھالك الھيدروكلوروعند تحديد معاي ،اللجنة التنفيذية قررت
 :5البلدان العاملة بالمادة االستھالك في 

  التاريخ النھائي

عدم النظر في أية مشروعات لتحويل قدرات تصنيع قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تم   )أ(
 ؛ 2007أيلول / سبتمبر 21تركيبھا بعد 

  انيةتحويل المرحلة الث

تطبيق المبادئ التالية بالنسبة لمشروعات تحويل المرحلة الثانية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   )ب(
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى، من أجل تحقيق أھداف االمتثال إلزالة المواد 

نة التنفيذية قبل ، على أال تخضع الستعراض اللج2015و 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لعاَمي 
  :2013االجتماع األخير في عام 

سيتّم النظر في التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات تحويل المرحلة الثانية،   )1(
بوضوح في خطته المتعلقة بإدارة إزالة  5في تلك الحاالت التي يثبت فيھا بلٌد من بلدان المادة 

ية أن ھذه المشروعات ضرورية لالمتثال لألھداف المتعلقة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
، حتى وبما في ذلك مرحلة الــمونتريبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول 

أو التي تكون /، و2020كانون الثاني /بالمائة بحلول األول من يناير 35الخفض البالغة 
نان قدرات استنفاد األوزون، التي تستطيع المشروعات األكثر جدوى للتكاليف ُمقاسة بأط

  الطرف المعني االضطالع بھا في قطاع التصنيع بھدف االمتثال لھذه األھداف؛

سوف يقتصر تمويل جميع مشروعات تحويل المرحلة الثانية األخرى الذي ال تشملھا الفقرة   )2(
تبطة بتلك أعاله على التمويل عمليات التركيب والتجارب والتدريب المر) 1) (ب(

  المشروعات؛

  نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تحديد نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان   )ج(
وقت تقديم إّما المشروع التي تقّدم مشروعات في وقت سابق لخط أساسھا المقّيم، وذلك في  5المادة 

االستثماري للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية، أيھما يقدم أوال إلى اللجنة التنفيذية للنظر؛

عنه  من االختيار بين أحدث استھالك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مبلّغ  5السماح لبلدان المادة   )د(
في الوقت الذي يتّم فيه تقديم خطة إدارة إزالة المواد  الــمونتريمن بروتوكول  7بموجب المادة 

 2009أو المشروع االستثماري وبين متوسط االستھالك المقدر لعاَمي /الھيدروكلوروفلوروكربونية و
، عند حساب نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد 2010و

  كلوروفلوروكربونية؛الھيدرو
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تعديل نقاط البداية المتفق عليھا إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ھ(
المبلغ عنھا  7في الحاالت التي تكون خطوط أساس ھذه المواد المحتسبة استناداً إلى بيانات المادة 

  ؛2010–2009ط االستھالك المقدر لعامي تختلف عن نقطة البداية المحتسبة استناداً إلى متوسّ 

  التكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تطبيق المبادئ التالية بالنسبة للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة المواد   )و(
ھذه المواد، من أجل تحقيق  الھيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة األولى من تنفيذ خطة إدارة إزالة

، على أن تخضع لالستعراض في عام 2015و 2013أھداف االمتثال إلزالة ھذه المواد في عاَمي 
2013:  

في سياق إعدادھا مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات   )1(
تستخدم بمثابة دليل  الرغاوى والتبريد وتكييف الھواء، على الوكاالت الثنائية والمنفذة أن

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة 

إن قَيم عتبة جدوى التكاليف الحالية المستخدمة لمشروعات إزالة المواد   )2(
من التقرير النھائي لالجتماع السادس عشر  32الكلوروفلوروكربونية الواردة في الفقرة 

تقاس بالكيلوغرامات ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20قة الوثي(للجنة التنفيذية 
يجب أن ُتستخَدم كمبادئ توجيھية خالل إعداد وتنفيذ المرحلة األولى من خطط المترية، 

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

سيكون للبلدان المرونة في تخصيص التمويل الموافق عليه من تكاليف التشغيل اإلضافية   )3(
في المائة من التمويل الموافق  20إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتخصيص حتى 

عليه لتكاليف التشغيل اإلضافية إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية، طالما ال يغير استخدام 
  ويجب إبالغ اللجنة التنفيذية بأي إعادة تخصيص؛. ھذه المرونة القصد من المشروع

في المائة عن عتبة جدوى التكاليف للمشروعات  25يد بحد أقصى بنسبة سُيوفر تمويل يز  )4(
  في حالة وجود حاجة إلى إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفض؛

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى

أساس سوف يتم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في قطاع الرغاوى على   )5(
 1.40ب و141- متري للھيدروكلوروفلوروكربون غرامكيلو/دوالر أمريكي 1.60

ب لالستھالك المقرر 142-متري للھيدروكلوروفلوروكربون غرامكيلو/دوالر أمريكي
  إزالته في مؤسسات التصنيع؛

بالنسبة لمشروعات المجموعات المرتبطة بالشركات المعنية بالُنُظم، سيتّم حساب تكاليف   )6(
تشغيل اإلضافية على أساس إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ال

  تزال لكافة مؤسسات الّرغاوى الُسفلية الذي يجب إزالته؛

سوف تنظر اللجنة التنفيذية، على أساس حالة بحالة، في تمويل مستويات أعلى من   )7(
أعاله عندما تكون مطلوبة ) 5)(و(تكاليف التشغيل اإلضافية عن تلك المحددة في الفقرة 

  إلدخال تكنولوجيا لنفخ المياه ذات إمكانية احترار عالمي منخفض؛
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  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء

سوف يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية في القطاع الفرعي لتكييف الھواء على أساس   )8(
للكيلوغرام المتري من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية /الر أمريكيدو 6.30

  المقرر إزالته في مؤسسة التصنيع؛

سوف يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في القطاع الفرعي للتبريد   )9(
للكيلوغرام المتري من استھالك المواد /دوالر أمريكي 3.80التجاري على أساس 

  ھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر إزالته في مؤسسة التصنيع؛ ال

ً مع المقرر   )10( ، لن يتّم اعتبار تكاليف التشغيل اإلضافية للمؤسّسات المصّنفة 31/45تمّشيا
  تحت القطاع الفرعي لتجميع وتركيب وتعبئة معدات التبريد؛

  دإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمات التبري

يصل  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )11(

طنا متريا يجب أن تضّمن خططھا إلدارة إزالة المواد  360إلى 
  :الھيدروكلوروفلوروكربونية، كحّد أدنى

عام التزاما بتحقيق، من دون مزيد من طلبات التمويل، وعلى األقل، التجميد في   )أ
، وإذا قرر البلد 2015في المائة في عام  10ومرحلة التخفيض البالغة  2013

وسيتضّمن ذلك . 2020في المائة في عام  35ذلك، مرحلة التخفيض البالغة 
ً من البلد بالحّد من استيراد المعدات القائمة على  المواد التزاما

مراحل التخفيض عند الضرورة لتحقيق االمتثال ل الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ودعم أنشطة اإلزالة ذات الصلة؛

تبليغاً إلزامياً، بحلول الوقت الذي ُتطلب فيه شرائح التمويل، بشأن تنفيذ األنشطة   )ب
المضطلع بھا في قطاع خدمات التبريد وفي قطاع التصنيع حيثما ينطبق األمر، 

نشطة التالية في السنة السابقة، وكذلك خطة عمل سنوية شاملة ودقيقة لتنفيذ األ
  المرتبطة بالشريحة القادمة؛

ً ألدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وكذلك الوكالة المنفذة   )ج وصفا
 الرئيسية والوكاالت المتعاونة، حيثما ينطبق األمر؛

يصل  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )12(

ً مع مستوى االستھالك في قطاع خدمة  360إلى  طنا متريا سوف ُتمنح تمويالً متوافقا
التبريد حسبما ھو موضح في الجدول أدناه، على أساس الفھم أن مقترحات المشروعات 
مازالت تحتاج إلى أن تثبت أن مستوى التمويل ضروري لتحقيق أھداف إزالة لعامي 

  :2020ف ، وإذا قرر البلد ذلك، أھدا2015و 2013
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 )*طن متري(االستھالك 
دوالر ( 2015التمويل حتى 

 )أمريكي
دوالر ( 2020التمويل حتى 

 )أمريكي

>0 <15 51,700 164,500 
15 <40 66,000 210,000 
40 <80 88,000 280,000 
80 <120 99,000 315,000 
120 <160 104,500 332,500 
160 <200 110,000 350,000 
200 <320 176,000 560,000 
320 <360 198,000 630,000 

  .مستوى خط أساس االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد(*) 

يصل  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )13(

ً  360إلى  مع الجدول أعاله، ستكون لھا المرونة  طنا متريا والتي تتلقى تمويالً مّتسقا
الستعمال الموارد المتوفرة لتلبية االحتياجات الخاصة التي قد تطرأ خالل تنفيذ 

 المشروعات لتسھيل أيسر طريقة ممكنة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
فلوروكربونية التي لديھا إجمالي استھالك من المواد الھيدروكلورو 5إن بلدان المادة   )14(

طنا متريا يستخدم في كال قطاَعي التصنيع وخدمات التبريد، يمكن أن  360يصل إلى 
تقدم مشروعات استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للسياسات 
ومقررات الصندوق المتعدد األطراف السارية، باإلضافة إلى تمويل لمعالجة استھالك 

  وروفلوروكربونية في قطاع الخدمة؛المواد الھيدروكل

يزيد  هيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المن  استھالكإجمالي  التي لديھا 5إن بلدان المادة   )15(

طنا متريا يجب أن تبدأ أوالً بمعالجة االستھالك في قطاع التصنيع من أجل  360عن 
البلدان بوضوح  ولكن، إذا أثبتت ھذه. 2015و 2013تحقيق أھداف اإلزالة في عامي 

أنھا تحتاج إلى مساعدة في قطاع خدمات التبريد من أجل االمتثال لھذه األھداف، سوف 
للكيلوغرام / دوالر أمريكي 4.50يتّم حساب تمويل األنشطة مثل التدريب، على أساس 

المتري، وسيخصم من نقطة البداية الخاصة بھا إلجمالي تخفيضات استھالك المواد 
 .وروكربونيةالھيدروكلوروفل

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات األيروسوالت وأجهز إطفاء الحريق والمذيبات
 
سوف يتّم النظر في كل حالة على انفراد بالنسبة ألھلية التكاليف الرأسمالية اإلضافية   )16(

نية في وتكاليف التشغيل اإلضافية لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
 .قطاعات األيروسوالت وأجھزة إطفاء الحريق والمذيبات
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 المرفق الثانــــي
   

    
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ]اسم البلد[مشروع اتّفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد] ("اسم البلد[يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   1
يصل ] [قدرھا[إلى كمية ثابتة ") الموادّ ("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

] العام[م الحد األقصى من االستھالك المسموح به لعا/من أطنان قدرات استنفاد األوزون] الرقـم] [مستواھا إلى
كانون الثاني /قبل حلول أول يناير]] نسبة مئوية/قيمة[ناقص[بموجب الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر 

 .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر] العام[

من  2-1ألفقي افق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف او  2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع المواد ") األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة . ألف-1المشار إليھا في التذييل 
طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك  ، يفقد الحق في3في الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك (ألف -2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ت بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضا) الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

] ـية[األفقي] ـوف[ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف-1المواد المحددة في التذييل 
 .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي...] (، 3- 2- 4و [ 1-3- 4

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، تواف  3 ق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا . للبلد") األھداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3التمويل المحّدد في الصف األفقي 

قة على الجدول الزمني للمواف("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

وسوف يقبل أيضاً . ألف -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل   4
إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على 

 .من ھذا االتفاق) ب(5ية النحو المبّين في الفقرة الفرع

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد   5
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60بالشروط التالية قبل  يوما

 :ويل للموافقة على التم

والسنوات المعنية ھي جميع . أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنّية  )أ(
وتستثنى . السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية السنوات التي ال يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 
 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   )ب(
 غير مطلوب؛
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كل تقرير وخطة تنفيذ ش("ألف -4أن يكون البلد قد قدم تقارير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل   )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ ") الشرائح

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة 
  شرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت بالكامل؛في المائة وأن ال 20الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

شكل ("ألف  - 4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة لتنفيذ الشرائح على ھيئة التذييل   )د(
تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة التي ُيطلب فيھا تمويل الشريحة التالية ") تقارير وخطط تنفيذ الشرائح

للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة  بمقتضى الجدول الزمني
  فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق  6
وتبلغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وفقاً ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

ً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين . ألف - 5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  وسيخضع ھذا الرصد أيضا
  ).ب(5في الفقرة الفرعية 

ى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء وتوافق اللجنة التنفيذية عل  7
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  . ألف- 1من ھذه المبالغ وفقا

أن توافق عليھا اللجنة وإعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة و
وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر بصورة ). د( 5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو  30إجمالية على 
أما إعادات . األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق سياسات الصندوق المتعدد

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى . حةعندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشري

 .الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة   8
 :لما يلي

تفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا اال  )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

ا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذ  9
على ] اسم الوكالة الرئيسية[وقد وافقت . التي ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق

على أن  ]الوكاالت المتعاونة/اسم الوكالة[كما وافقت ") الوكالة المنفذة الرئيسية("أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية 
تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية ) الوكاالت المنفذة المتعاونة/الوكالة(الوكاالت المنفذة المتعاونة /تكون الوكالة

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق
تابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكالتين أعمال الرصد والتقييم ال

 .المنفذتين المشتركتين في ھذا االتفاق

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول   10
الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد 
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المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
ابع المالئمين تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتت). [ب(5

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة . لألنشطة في التنفيذ
وقد أبرمت . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في  الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة

وتوافق اللجنة .] إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبّينـة في ] ة المتعاونةوالوكالة المنفذ[التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

 .ألف-2من التذييـل ...]  4-2و [ 2- 2] ـية[األفقي] ـوف[الصف

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في   11
ل لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثا-2من التذييل  2- 1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
افة التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بك

. التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل
ألف، عن ّكل طن  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

وسوف . سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي 
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات 

 .5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة . الصلة

لن يخضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل   12
 .أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة [ة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسي  13
] والوكالة المنفذة المتعاونة[وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية . لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق] المتعاونة

 .اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق

ية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون  14
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف- 2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

لسنة ، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية ا7والفقرة ) د(5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ(ألف -4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

مبّين في تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو ال  15
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم . ھذا االتفاق

 .تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق
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 تذييالت
  المـواد: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )رات استنفاد األوزونبأطنان قد(

  األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  األولى جيم ]اسم المادة[

 
 األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
، جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم 1-1

 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المجموعة األولى 
 ال يوجد      

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  1-2
أطنان قدرات استھالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون

 ال يوجد      

] اسم الوكالة[التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2-1
 )ر أمريكيدوال(

       

        )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
] اسم الوكالة[التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2-3

 )دوالر أمريكي(
       

        )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2-4
        )دوالر أمريكي(ق عليه إجمالي التمويل المتف 3-1
        )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2
        )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
  )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ] 1المادة [إجمالي اإلزالة من  4-1-1
  )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ] 1المادة [إزالة  4-1-2
  )أطنان قدرات استھالك األوزون] (1المادة [االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
  )وزونأطنان قدرات استھالك األ(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ] 2المادة [إجمالي اإلزالة من  4-2-1
  )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ] 2المادة [إزالة  4-2-2
  )أطنان قدرات استھالك األوزون] (2المادة [االستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف - 3التذييل 
  

] الثالث/الثاني/األول[في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع  سيجري النظر 1-
 .ألف- 2في السنة المحددة في التذييل 

  شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح: ألف  - 4التذييل 
  

 :سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء 1-

دم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة تقرير مسرود بشأن التق  )أ(
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في 
على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من  الخطة، وأن يعلق

وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات خاصة . المعلومات ذات الصلة
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بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة

وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا
من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 

  لحالية؛األنشطة في السنة ا

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   )ب(
وما لم تقرر . من االتفاق) ب(5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

حة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشري
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينھا وأخذ   )ج(
وينبغي أن يتضمن . لتجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبارا

الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 
وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5فرعية ال
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ووفقا للمقررات . مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيانات  )د(
ة فيما يتعلق بالشكل المطلوب، ينبغي تقديم البيانات على ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي

وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب . االنترنت
والخطة ) أعاله) أ(1انظر الفقرة الفرعية (شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير 

، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ كما أنھا ستلم )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (
) ج(1بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية 

ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل . أعاله
إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البلد والوكالة المنفذة الشكل خيار تقديم معلومات 

  الرئيسية في ذلك؛

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 

وينبغي الرجوع إلى االتفاقات . ، مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به، من اتفاق آلخرأ-5قد يختلف التذييل   1
السابقة التي أبرمتھا اللجنة على النحو الوارد في تقارير االجتماعات وإلى االتفاقات الحالية لخطط إدارة اإلزالة 

سية في أن يوفر التذييل إشارة مفصلة وتتمثل الحاجة الرئي. النھائية لإلطالع على نماذج ذات صلة في ھذا الصدد
ويرجى . ومقبولة للكيفية التي سيجري بھا رصد التقدم المحرز والمنظمات التي ستكون مسؤولة عن ھذه النشاطات

 .مراعاة أي تجارب مكتسبة من تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النھائية، وإدخال التغييرات والتحسينات ذات الصلة عليھا
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية :ألف -6التذييل 
  

ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة في . ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة أنشطـة  1-
  :وثيقـة المشروع، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

طلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمت  )أ(
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  )ب(
 ؛ألف

ية المرتبطة بھا قد أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنو  )ج(
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4التذييل  من) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل   )ھ(
وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تقديم . وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية

 متعاونة؛تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة ال

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة   )و(
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   )ح(
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو  والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود

 ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

عين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا ب 2-
منظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك 

ن م) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المواد المذكورة في التذييل 
 .ألف-4التذييل 
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  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 
  

ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة في وثيقة . تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  ة عند الطلب؛تقديم المساعدة في إعداد السياسات العام  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   )ب(
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

النحو  تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على  )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن ] المبلغ[من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1-

ف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف أل-2من التذييل  2-1كّل طن من االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  .ألف-2من التذييل  2-1المحدد في الصف 

  ترتيبات محددة القطاعات: ألف -8التذييل 
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 المرفق الثـــالث

 تغييرات االتفــاقات المتعلقة بقطــاع االنتــاج فــي الصيـن و الـھند

  
مواد تعديل االتفاقات الحالية إلنتاج  أن تحاط علما بالورقة بشأن الشروط واألحكام التي بموجبھا يمكن  )أ(

المرتبطة باالسراع باإلزالة التي يمكن تعديلھا الكلوروفلوروكربون مع الصين والھند واالتفاقات 
والتقرير عن التعديالت الممكنة على اختصاصات المراجعة التقنية المعتمدة في االجتماع الثاني والثالثين، 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المراجعة إلنتاج حسب االقتضاء، لتلبية احتياجات 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/49الوثيقة 

  
تعديل اتفاقات قطاع اإلنتاج للصين والھند للسماح باإلنتاج من أجل صادرات فئات المواد الصيدالنية )   ب(

ألغراض تلبية متطلبات مع استعراض سنوي  2010الكلوروفلوروكربون لعام  التي تستخدم المواد
االستخدام الضروري لبلدان أخرى بشرط وجود نظم إبالغ وتحقق في البلدان المصدرة وأن نظم 

 :اإلبالغ والتحقق تجمع المعلومات التالية وتبلغ عنھا
  

وثائق من منتجي أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة التي تطلب فئات المواد الصيدالنية التي  .1

 كلوروفلوروكربون؛مواد التستخدم 

مواد فئات المواد الصيدالنية التي تستخدم الموافقات من حكومات البلدان المستوردة لشراء  .2
 الكلوروفلوروكربون لالستخدام الضروري؛

موافقات من حكومات البلدان المنتجة التي تتلقي طلبات ولديھا ترخيص باإلنتاج  .3
 الضروري؛

 ج؛المواد الخام المستھلكة إلدارة اإلنتا .4

 مواد الكلوروفلوروكربون المنتجة؛فئات المواد الصيدالنية التي تستخدم كمية  .5

 مواد الكلوروفلوروكربون المنتجة؛فئات المواد غير الصيدالنية التي تستخدم كمية  .6

مواد فئات المواد غير الصيدالنية التي تستخدم بأن كمية ) النقل والتخزين والتخلص(وثائق  .7
 تم تدميرھا؛الكلوروفلوروكربون قد 

 وثائق الصادرات من المنتجين؛ .8

 أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة؛الفواتير من منتجي  .9

  .تقرير مراجعة يتحقق من كل ما سبق .10

مواد الكلوروفلوروكربون للصين أن تطلب من البنك الدولي، باعتباره الوكالة المنفذة لخطط إزالة إنتاج   ) ج(
المراجعة وتقديم تقريره إلى اللجنة التنفيذية نيابة عن الصين /التحققوالھند، أن يقدم خدماته لتنفيذ 

 :والھند على أن يكون من المفھوم أن
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مواد الكلوروفلوروكربون البنك الدولي يتحقق من أن المنتج لديه مواد زائدة ليدمر المقدار الزائد من  .1
 المنتجة باستخدام تقنيات التدمير التي وافقت عليھا األطراف؛

  .افق اللجنة التنفيذية على تكاليف التحقق قبل المراجعةتو .2

 :تقرر  ) د(
 

أن تسعى أمانة الصندوق نيابة عن اللجنة التنفيذية للحصول على تأكيد من البلد المستورد بالكميات  1
 الفعلية المستوردة من البلدان المستوردة؛

الصيدالنية التي تستخدم مواد أن يوافق البلد المنتج على الحد من إنتاج مواصفات فئات المواد غير  2
 الكلوروفلوروكربون إلى الحد الممكن وتتحمل تكاليف تدميرھا؛

الكلوروفلوروكربون أن تقوم اللجنة التنفيذية بالنظر في تطبيق شرط جزائي على إنتاج أي مواد  3
من الوثيقة ) د(الى ) أ(من  60/47المقرر ( التى تعتبر زائدة من خالل تقارير التحقق

  ؛)60/54
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الرابعالمـــرفق   

  االختصاصات المتعلقة بالمراجعة الفنية

  5إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المدرجة في المادة  

  
 الخلفية

  
 قدم بروتوكول مونتلایر بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون والتعديالت على البروتوكول جدول إزالة - 1

في البلدان الموقعة على البروتوكول، رغم أن الجدول ميز بين  2007لوروكربونية في سنة المواد الھيدروكلوروف
حسب المصطلحات  5البلدان المدرجة في المادة (فيتعين على البلدان النامية . البلدان المتقدمة والبلدان النامية

بالمستوى المتوسط، بين  2013سنة  تجميد إنتاج واستھالك ھذه المواد الكيميائية في) المستخدمة في البروتوكول
ويتعين عليھا بعد ذلك خفض مستويات اإلنتاج واالستھالك في عدد من المراحل حتى يتم . 2010و  2009سنتي 

لتنفيذ بروتوكول  1991وقد تم إنشاء الصندوق المتعدد األطراف في سنة . 2040تحقيق اإلزالة الكاملة في سنة 
ونجح . في االمتثال لجدول الرقابة ببروتوكول مونتلایر 5لمساعدة بلدان المادة مونتلایر في إطار تعديل لندن 

بلدا في إزالة إنتاج واستھالك المواد  140، في مساعدة أكثر من 2009الصندوق، حتى سنة 
رى الكلوروفلوروكربونية، والھالونات، واالستخدام المراقب لرابع كلوريد الكربون وبروميد الميثيل والمواد األخ

والھدف الرئيسي للمساعدات التي يقدمھا . المستنفدة لألوزون وإنتاجھا وذلك وفقا لجدول الرقابة ببروتوكول مونتلایر
 الصندوق ھو تغطية التكاليف اإلضافية المرتبطة باالنتقال من استخدام التكنولوجيات المستنفدة لألوزون إلى

  .التكنولوجيات غير  ضارة باألوزون

المواد المستنفدة  إنتاج المواد المستنفدة لألوزون أوال من خالل مراجعة مستقلة لقطاع الة إنتاجوتم تمويل إز - 2
وتفحص ھذه المراجعات السياسات الوطنية والقطاعية المھمة؛ وتجمع البيانات المتعلقة . لألوزون في البلد المعني

ولوجي، وحالتھا الراھنة، والقدرة المستخدمة للمواد المستنفدة لألوزون من حيث تقدمھا التكن بالمصانع المنتجة
والھدف من المراجعة وضع أساس . المخططة والفعلية، وتاريخ اإلنتاج، وتكلفة اإلنتاج، والبيانات المھمة األخرى

للنظر في طلبات التمويل المقترحة من بلدان ) الجھاز اإلداري للصندوق المتعدد األطراف(واقعي للجنة التنفيذية 
ولكفالة االتساق عند إجراء ھذه المراجعات في كل البلدان، اعتمدت اللجنة التنفيذية اختصاصات . المعنية 5المادة 

وتم في وقت الحق تعديل . المواد المستنفدة لألوزون إنتاج كدليل إرشادي عام لمراجعة 1995المراجعات الفنية في 
المواد المختلفة المستنفدة  إنتاج مرتبطة بمراجعةھذه االختصاصات وتطويرھا لتستوعب االحتياجات المحددة ال

 .لألوزون

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي  وأعدت االختصاصات الواردة في ھذه الوثيقة لمراجعة إنتاج - 3
 ،123-الھيدروكلوروفلوروكربون، و142b-، والھيدروكلوروفلوروكربون141b-تشمل الھيدروكلوروفلوروكربون

وفي حين تشترط االختصاصات . ، أو أي ھيدروكلوروفلوروكربون قابل لالستعمال22-وروكربونوالھيدروكلوروفل
المواد األخرى المستنفدة لألوزون وتغطي المجاالت الموحدة  أن تتبع المراجعة اإلجراءات الموحدة لمراجعة إنتاج

ومن ھذه المسائل أثر . فلوروكربونإلنتاج ھذه المواد، فإن ھناك عددا من المسائل يختص بھا إنتاج الھيدروكلورو
 22 -وأثر إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  22 –آلية التنمية النظيفة على إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 

وال يقتصر استخدام التترافلوروإيثيلين، ). بوليتترافلوروإيثيلين/ كإنتاج تترافلوروإيثيلين (على  الصناعات الالحقة 
، على صنع بوليمر البوليتترافلوروإيثيلين، بل استخدم 22 –لتفاعل المباشر للھيدروكلوروفلوروكربون وھو نتاج ل

، الذي يعد بدوره خليطا يستخدم في صنع R410aوھو أحد مكونات صنع  125 –أيضا لصنع ھيدروفلوروكربون 
 . عامل من عوامل تكييف الھواء
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 ن المسائل الرئيسية مسألة ما إذا كانت أرصدة آلية التنمية النظيفةوفيما يتعلق بأثر آلية التنمية النظيفة، فم - 4
تمثل ) وھو غاز يخضع لرقابة بروتوكول كيوتو( 23-ھيدروفلوروكربون  التي تمنح في مقابل تخفيض انبعاثات 
 ھو 23- ، نظرا إلى أن ھيدروفلوروكربون22 -الھيدروكلوروفلوروكربون حافزا على االنحراف يشجع على إنتاج

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون فإذا أمكن إثبات أن زيادة إنتاج. 22-منتج فرعي إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
بوليتترافلوروإيثيلين أو ألغراض التبريد، فإنھا قد / لم تكن ناتجة عن الطلب على مادة أولية إلنتاج تترافلوروإيثيلين 

ويمكن أن تتيح المراجعة الفنية نظرة . أرصدة آلية التنمية النظيفة يتكون راجعة إلى المكافأة المالية المتمثلة ف
آلية التنمية النظيفة، ينتظر أن تجمع  ولكي تفھم بشكل واضح الطرائق التي تعمل بھا. متعمقة إلى ھذه المسألة

من أجل تحليلھا من المراجعة ميدانيا بيانات عن المصانع الوطنية والفردية، وتضع ھذه البيانات في سياقھا العالمي 
آلية التنمية النظيفة على الشركة الفردية، وكذلك على الحالة على المستويين  حيث العرض والطلب، وتقيم أثر

 . الوطني والعالمي

الھيدروكلوروفلوروكربون على الصناعات الالحقة، فإن المسألة الرئيسية ھي  وفيما يتعلق بأثر إزالة إنتاج - 5
بوليتترافلوروإيثيلين، بصرف  كمادة أولية إلنتاج 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون  تاجإن مدى إمكانية استيعاب

وھو (من استخدامه كغاز تبريد  22 –الھيدروكلوروفلوروكربون  وينشأ عن تحويل. النظر عن استعماله النھائي
حالة ترضي ) ضع للرقابةوھو تطبيق ال يخ(إلى استخدامه كمادة أولية ) استخدام مراقب بموجب بروتوكول مونتلایر

فالمصانع يمكنھا مواصلة اإلنتاج، دون حدوث أثر سلبي على البيئة، حيث يتحول شكل . جميع األطراف
ومن الممكن أيضا أن تتحول بعض المصانع من . أثناء عملية استعماله كمادة أولية 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 32 –الھيدروكلوروفلوروكربون  إلى إنتاج) م الكلوروفورمباستخدا( 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون  إنتاج
وحيث أن المصنع لن يغلق، فقد تكون ھناك حاجة إلى التعويض من جانب الصندوق ). باستخدام كلوريد الميثيلين(

 .المتعدد األطراف عن تكلفة التحويل دون حاجة إلى التعويض عن إغالق المصنع

وتتعلق ھذه الصعوبات . ھذه الحالة التي ترضي جميع األطرافغير أن ھناك صعوبات ترتبط بتحقيق  - 6
البوليتترافلوروإيثيلين، والطلب من قطاعات مختلفة في السوق العالمي، وتوافر التكنولوجيا  بقطاعات من أسواق

نت تحول ويجب دراسة ھذه التحديات بدقة للتأكد من مدى صدقھا، وما إذا كا. الالزمة إلنتاج البوليتترافلوروإيثيلين
ومن المھم أيضا معرفة ما إذا . بالكامل إلى إنتاج المادة األولية 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون  دون تحويل إنتاج

 . كان من الممكن التغلب على ھذه الصعوبات، وإذا كان ذلك ممكنا، فمن المھم معرفة التكلفة التي ستترتب علي ذلك

متعلقة بالسياسات، والمستوى الكلي، فقد أدرجت في وفي حين تعد ھذه المسائل من المسائل ال - 7
االختصاصات أسئلة وتوجيھات إلرشاد الخبراء االستشاريين القائمين بالمراجعة في جمع البيانات المھمة وتقديم 

 .والمأمول أن توفر مدخال مفيدا للجنة التنفيذية للتشجيع على مناقشة مستفيضة لھذه المسائل. تحليل لھا

 عة الفنيةھدف المراج

 :الھدف من المراجعة الفنية أن توفر أساسا واقعيا لما يلي - 8

قيام البلد المنتج بإعداد الخطة القطاعية واالنتھاء من إجراءاتھا إلزالة إنتاج المواد   )أ (
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

 .بتمويلھا تمكين اللجنة التنفيذية من استعراض الخطة القطاعية واتخاذ المقررات المتعلقة  )ب (
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  نطاق المراجعة

 اعتبار عام

ينبغي أن تخلق نتائج المراجعة الفنية نطاقا واسعا إلى درجة تساعد في النظر في الخيارات المختلفة إلزالة  - 9
للمواد المستنفدة  إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد المنتج، بما في ذلك إغالق مرافق اإلنتاج، وإنتاج بدائل

 . تحول إلى إنتاج المواد األولية، وأي احتماالت أخرىلألوزون، وال

 جمع البيانات وتقييمھا

 حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي جمع البيانات عن السنوات الثالث إلى الخمس الماضية، باستثناء مصانع -10
لبيانات عنھا في آللية التنمية النظيفة، والتي ينبغي جمع ا الھيدروكلوروفلوروكربون التي تكون بھا مشاريع معتمدة

مشاريع آلية التنمية النظيفة بھا والسنوات الثالث التالية للموافقة على ھذه  السنوات الثالث السابقة على الموافقة علي
 :وتحديدا، ينبغي أن تغطي المراجعة. المشاريع

  القدرة

ل والقدرة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ظروف مستدامة لعام كام قيم القدرة على إنتاج  )أ (
وفي حالة انخفاض مستويات اإلنتاج . المحتملة للمصانع الفردية، والقيمة اإلجمالية لإلنتاج في البلد

مثال، النقص في الطلب، نسبة (الفعلي انخفاضا ملموسا عن القدرة، يجب تقديم تفسيرات لذلك 
  ؛ )ةالنقص في المواد األولية، الصيانة، اإلخفاق الفني في العمل بكامل الطاق

وفيما يتعلق  . قيم إمكانية تحويل المواقع الفردية إلى إنتاج ال يقوم على المواد المستنفدة لألوزون  )ب (
، ينبغي أن تذكر 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون / بالمصانع المتحولة للكلوروفلوروكربون

 –وروكربون بالنسبة للكلوروفل) أ: مستويات اإلنتاج الفعلية، مع قدرة كل مصنع، إذا كان يعمل
فقط  22  –بالنسبة   للھيدروكلوروفلوروكربون ) فقط، و ب 12 –والكلوروفلوروكربون  11

. مع مراعاة أي تحليل وتحقق إضافيين، بما في ذلك حسابات العمليات التفصيلية إذا لزم األمر(
سبب عوامل مثل أو التجديد ب/وينبغي جمع البيانات لھذا التحليل واستبعاد مواقع التوسع، والتحول و

 ).   محدودية المكان أو محدودية الحصول على المواد الخام

 –الھيدروكلوروفلوروكربون  إنتاج قيم أثر األرصدة المتاحة من خالل آلية التنمية النظيفة على  )ج (
 :بإدراج البيانات الخاصة بما يلي 22

  ؛)السنة/الشھر(تاريخ الموافقة على مشروع آلية التنمية النظيفة 
 المنتج عن كل سنة في السنوات الثالث الماضية، عند  23 –وى الھيدروفلوروكربون مست

 االقتضاء؛
 في المصنع الفردي وعلى المستوى   22  –الھيدروكلوروفلوروكربون  تاريخ إنتاج

وعلى  الوطني، بناء على إنتاج الموقع وسجالت التخزين ومن سجالت المبيعات بالمصنع
 الصادرات؛/ذلك الوارداتالمستوى الوطني، بما في 

  بيانات المبيعات، بما في ذلك الحجم، وأسعار الوحدة للمنتجات، والضرائب والدعم
 المالي، وھامش ربح المبيعات؛

 ).كحجم المصانع ومواقعھا(وعلى المستوى الوطني  قيم توافر وتكلفة المواد الخام في الموقع  )د (

  تاريخ اإلنتاج وربحيته

بناء على إنتاج الموقع وسجالت التخزين ومن  ع وعلى المستزوى الوطنيقيم تاريخ اإلنتاجبالمصن  )أ (
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 الصادرات؛/وعلى المستوى الوطني ، بما في ذلك الواردات سجالت المبيعات بالمصنع

أدخل البيانات المتعلقة باقتصاديات اإلنتاج بحسب الموقع، بما في ذلك حجم المواد الخام وتكلفة   )ب (
فع، وأرصدة المنتجات الفرعية، وتكاليف الصيانة، وتكاليف النقل، الوحدة منھا، والطاقة والمنا

، والنفقات العامة )عدد العمال وقانون العمل المطبق(وتكاليف التوزيع، والعمالة القائمة بالتشغيل 
  للمصنع، والضرائب، والتأمين، وخفض قيمة العملة، والتكاليف العامة و اإلدارية؛

بيعات، بما فيھا حجم المنتجات وأسعار وحداتھا، والضرائب والدعم أدخل البيانات المتعلقة بالم  )ج (
 .المالي، وھامش ربح المبيعات

  إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للتطبيقات المراقبة وتطبيقات المواد األولية تقييم

ن مبيعات الھيدروكلوروفلوروكربواجمع بيانات السنوات الخمس الماضية عن توزيع   )أ (
  ضعة للرقابة واالستعمال كمواد أولية؛لالستخدامات الخا

ن الھيدروكلوروفلوروكربو اجمع بيانات السنوات الخمس الماضية عن واردات وصادرات  )ب (
  لالستخدامات الخاضعة للرقابة واالستعمال كمواد أولية؛

ن لتطبيقات المواد الھيدروكلوروفلوروكربوقيم إمكانيات كل مصنع يخصص كل إنتاجه من   )ج (
 ؛األولية

 عقبات التي تحول بين المصنع وبين تخصيص كل إنتاجه لتطبيقات المواد األولية؛حدد ال  )د (

  .قيم خيارات التغلب على ھذه العقبات وسيناريوھات التكلفة للخيارات المختلفة  )ھ(

 142bوالھيدروكلوروفلوروكربون  141bالھيدروكلوروفلوروكربون  تقييم

بالكامل كعامل نفخ للرغاوي االنبثاقية، وعلى نطاق  141bيستخدم  الھيدروكلوروفلوروكربون في حين  -11
، XPSيستخدم أيضا، باإلضافة إلى استخدامه الحيوي كرغوة  141bلھيدروكلوروفلوروكربون أضيق كمذيب، فإن ا

ويمكن أن يصنع . ، وفلوروإيسالتوميربوليفينيليدين الفلوريدفي صنع المواد المھمة الفلوروبوليمرات، و
 وتشمل األسئلة الرئيسية لتقييم. 152aبشكل متعمد من الھيدروفلوروكربون  142bوكربون لھيدروكلوروفلورا

 .142bوالھيدروكلوروفلوروكربون  141bالھيدروكلوروفلوروكربون 

 142bوالھيدروكلوروفلوروكربون  141bالھيدروكلوروفلوروكربون  ھل تصنع  )أ (
) المادة األولية(التكنولوجيا ؟ بأي صفة؟ ومنذ متى؟  وما ھي  143aالھيدروفلوروكربون و

  المستخدمة؟

وحتى العام  2005ما ھو مستوى تصدير المنتج وما ھو مستوى االستخدام المحلي منذ سنة   )ب (
 الحالي؟

 ماھي التطبيقات بحسب الحجم وبحسب السنة؟  )ج (

أو ھل تصنع /و 142bلھيدروكلوروفلوروكربون ھل يمكنك تحويل مصنعك إلى ا  )د (
 فعال كمنتج فرعي؟ 142bالھيدروكلوروفلوروكربون 
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بالكامل مع االستمرار في  141bالھيدروكلوروفلوروكربون في ھذه الحالة ھل يمكنك إزالة إنتاج   )ھ(
   ؟ 142bالھيدروكلوروفلوروكربون صنع 

؟ ما ھي الكمية؟ ھل  بوليفينيليدين الفلوريدلقطاع  142bالھيدروكلوروفلوروكربون ھل تبيع   )و (
 ؟بوليفينيليدين الفلوريدقطاع  الطلبات الكبيرة الصريحة في تستطيع تھيئة مصنعك لتلبية

، 152aالھيدروفلوروكربون  بشكل متعمد من 142bلھيدروكلوروفلوروكربون إذا كنت تصنع ا  )ز (
في مقابل االستخدامات غير ) الرغاوي(فكم تنتج؟ وما ھي االستخدامات؟ وكم منھا يخضع للرقابة 

 ؟)كمادة أولية(المراقبة 

 في ھذا المسار، ما ھو أثر ذلك على إنتاج 142bلھيدروكلوروفلوروكربون صنع اإذا كنت ت  )ح (
 )XPS(إذا كان عليك أن تتخلى عن االستخدامات المراقبة  152aالھيدروفلوروكربون 

 ؟142bلھيدروكلوروفلوروكربون ل

 كمادة أولية؟/للتطبيقات الوسيطة 142bلھيدروكلوروفلوروكربون ھل تصدر ا  )ط (

  مستخدمةالتكنولوجيا ال

، )المطورة محليا أو المستوردة(حدد عمر ومصدر التكنولوجيا المستخدمة في المصانع الفردية   )أ (
  ؛)كالمفاعل الرئيسي في عملية الفلورة المائية(ومادة إنشاء أواني المعالجة الرئيسية 

 قيم نفقات صيانة المصانع الفردية؛  )ب (

 ؛)األحدث عھدا(قيم حل المشكالت الصعبة   )ج (

 .المتبقية من عمر كل مصنع وقيمته المتبقيةقيم الفترة   )د (

  بيانات مھمة أخرى

اجمع وقيم بيانات عن التكلفة الرأسمالية، ومعدل التضخم، وأي بيانات اقتصادية وطنية مھمة   )أ (
  أخرى؛

 ية وبدائلھا؛لھيدروكلوروفلوروكربونا اجمع بيانات عن العرض والطلب على المواد  )ب (

 الھيدروفلور والمواد الخام األخرى الالزمة إلنتاج بدائلاجمع بيانات عن اإلنتاج الوطني من   )ج (
 ؛لھيدروكلوروفلوروكربونا

، مع التكاليف التقييمية لھيدروكلوروفلوروكربونا قيم حالة وتوافر التكنولوجيا الوطنية لبدائل  )د (
 .إلنتاجھا والحجم المحتمل لإلنتاج في السنوات الخمس القادمة

 تحليل البيانات

وتحليل البيانات التي يتم جمعھا من خالل االستعراض النظري والزيارات الميدانية  يتم تصنيف وتفسير -12
في البلد، بما في ذلك  لھيدروكلوروفلوروكربونا إنتاج الستخدامھا في االستراتيجيات القطاعية المحتملة إلزالة

ما يتعلق بإغالق المصانع، ينبغي وفي. إغالق المصانع، وإنتاج بدائل للمواد المستنفدة لألوزون، وأي احتماالت أخرى
تنظيم البيانات لتيسير تحديد بارامترات مثل مستوى اإلنتاج في خط األساس، والقدرة الفعلية للمصنع، وأقصى عمر 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھامش ربح المبيعات،  للمصنع والفترة المتبقية له، وأسعار وحدات
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وفيما يتعلق بإنتاج بدائل للمواد المستنفدة لألوزون، ينبغي عرض البيانات . طنية المھمةوالبارامترات االقتصادية الو
بحيث تشير شكل واضح إلى العرض والطلب بالنسبة للبدائل، والجاھزية التكنولوجية، وتقييم تكاليف التحويل بالنسبة 

 . تحقيقھا للمواقع التي ينطبق عليھا ذلك، والجدوى االقتصادية والقدرات التي يمكن

ينبغي توفير البيانات في شكل جدول مناسب يسمح بالمناورة الختبار الجوانب الحساسة في بعض  -13
 .البارامترات

 مسؤوليات فريق المراجعة

ينبغي أن يكون فريق المراجعة مسؤوال أمام  كبير الموظفين في أمانة الصندوق المتعدد األطراف،  -14
 :ويضطلع بالمھام التالية

آلية التنمية  مل تفصيلية تشمل عملية المراجعة بالكامل، بما فيھا منھجية تقييم أثرإعداد خطة ع  )أ (
  النظيفة على إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون؛ 

استعراض البيانات التمھيدية المقدمة من قطاع اإلنتاج والبيانات المھمة األخرى المقدمة من البلد   )ب (
صميم استبيان لجمع البيانات المكملة، إلرساله إلى المعني، وتحديد الثغرات في ھذه البيانات، وت

 البلد المعني قبل الزيارة الميدانية؛ المصانع في

بناء على البيانات التمھيدية المقدمة من البلد وموقع المصانع، اقتراح جدول زمني للزيارة الميدانية   )ج (
، ودرجة تقدم التي ينبغي أن تشمل  إعداد عينة ممثلة للمصانع في البلد من حيث الحجم

 التكنولوجيا، والقدرة المشمولة، وسالمة االقتصاديات؛

تنفيذ الجدول الزمني للزيارة الميدانية بدعم محلي من موظف التنسيق المحلي الذي يختاره البلد   )د (
 المضيف؛

إعداد مشروع تقرير المراجعة، متضمنا تحليل وتفسير البيانات التي تم جمعھا من الزيارة   )ھ(
 ؛الميدانية

 .بناء على التعليقات على مشروع االقتراح، إعداد مشروع التقرير النھائي لتقديمه للجنة التنفيذية  )و (

 المــؤھـــالت

 :تشمل المؤھالت -15

  ؛)ويفضل أن تكون في البلد المعني(الخبرة السابقة في العمل في البلدان النامية   )أ (

 المصنع وتشغيللمتعلقة بالمعالجة ، والعمليات االخبرة الفنية في مجال تكنولوجيا الفلوروكربون  )ب (
 والمحاسبة المالية؛

 المعرفة الجيدة ببرنامج آلية التنمية النظيفة وأنشطته العالمية  )ج (

 الخبرة الفنية المحلية

غير أنه ينبغي تعيين المجال الدقيق للخبرة الفنية . ينبغي أن تكون ھناك مشاركة من الخبرة الفنية المحلية -16
 .بواسطة المؤسسة المتعاقدة على أساس احتياجات المراجعة) يةسواء كانت فنية أو مال(



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
Annex IV 
 

7 
 

 اإلنجــــــازات

 :تشمل اإلنجازات -17

 :خطة عمل تفصيلية، تشمل  )أ (

 إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون آلية التنمية النظيفة على منھجية لتقييم أثر 
  المفقودة؛" الروابط"تقييم كفاءة البيانات الموجودة وتحديد 
 جمع بيانات إضافية؛تصميم استبيان ل 
  جدول زمني لزيارة ميدانية لعينة ممثلة للصناعات المنتجة للھيدروكلوروفلوروكربون في

  البلد المعني تشمل الحجم، والموقع، ومستوى التكنولوجيا، والعوامل المھمة األخرى؛

 تقرير مرحلي عن نصف مدة الزيارة الميدانية؛  )ب (

 تقرير الزيارة الميدانية؛  )ج (

 المراجعة الفنية؛مشروع تقرير   )د (

  .مشروع تقرير المراجعة الفنية النھائي  )ھ(
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  الخـــامــس المرفق
 

  جداول مع بيانات عن الموافقات على المشروعات
  
  

  *الموافق عليھا منذ البداية التوزيع القطاعي لإلزالة التدريجية في جميع المشروعات واألنشطة: 1الجدول 
 

  قدرات استنفاد األوزون
 تالتي أٌزيل

قدرات استنفاد األوزون
 الموافق عليھا

القطاع

االستھالك 
أيروسوالت 27,796 26,188

  تدمير 0 0
 رغاوي 68,434 65,627
غاز تبخير 7,566 6,192

 ھالونات 40,095 46,229
قطاعات متعددة 670 455

 غير ذلك 1,530 1,574
عامل تصنيع 19,693 6,210

 خطة اإلزالة 43,856 40,128
 تبريد 53,482 49,034

  متعددة 753 686
 مذيبات 7,309 7,171

عامل تعقيم 55 60
مجموع االستھالك 271,239 249,554

 اإلنتاج  
المواد الكلوروفلوروكربونية 87,251 89,979
 ھالونات 31,581 43,158
رابع كلوريد الكربون 65,841 63,032

و اإليثانثالثي كلور 213 134
بروميد الميثيل 450 376

مجموع اإلنتاج 185,336 196,679
لة*   باستثناء المشروعات الملغاة والمحوَّ



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
Annex V 

 

2 
 

  التوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية منذ البداية: 2الجدول 
  

  المبالغ الموافق عليه
 بالدوالر األمريكي

أطنان من قدرات
 استنفاد األوزون

 
 قطاعال

أيروسوالت 27,639 89,578,480
 تدمير 0 0

  رغاوي 68,326 400,633,610
غاز تبخير 7,253 103,775,962
 ھالونات 64,118 78,093,664

قطاعات متعددة 670 2,568,987
 غير ذلك  1,530 17,023,270

عامل تصنيع  71,628 131,026,912
خطة إزالة 55,206 252,567,670
 إنتاج 91,814 344,845,305
  تبريد 45,296 484,840,611
  مذيبات 7,276 102,881,452

  عامل تعقيم 55 1,198,819
 المجموع 440,811 2,009,034,742

  
  

  التقريرباالتفاقات الموافق عليھا خالل الفترة المشمولة : 3الجدول 
  

نّفذ بواسطةيُ  المشروع البلد مجموع اإلزالة  
بأطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ
)بالدوالرات األمريكية(  
 المجموع تكاليف الدعم مبالغ المشروع

 كمبـــوديـــا
خطة إزالة المواد 

الھيدرو 
 كلوروفلوروكربونية

 اليونيب
13.8 

950,000 123,500 1,073,500 

 698,750 48,750 650,000 اليوئنديبي

 إزالة بروميد الميثيل شيلي
 اليونيدو

164.4 
1,657,917 124,344 1,782,261 

 82,490 9,490 73,000 اليونيب

 كرواتيـــــا
خطة إزالة المواد 

الھيدرو 
 كلوروفلوروكربونية

 اليونيدو
4.27 

871,150 65,336 936,486 

 237,300 27,300 210,000 ايطــاليــا

 * اكــــوادور
خطة  وطنية إلزالة 

المواد  
 الكلوروفوروكربونية

البند الدولي لالنشاء 
 و التعمير

246.0 

1,216,645 90,649 1,307,294 

 218,266 25,111 193,155 اليونيب

 301,000 21,000 280,000اليونيدو

جمھورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

ھالك المواد تخفيض است
الھيدرو 

 كلوروفلوروكربونية

اليونيدو
 1,107,250 77,250 1,030,000 غير متاح

 غـــانـــا
خطة إزالة المواد 

الھيدرو 
 كلوروفلوروكربونية

 اليوئنديبي
17.3 

1,031,311 77,348 1,108,659 

 367,250 42,250 325,000 ايطــاليــا

 إزالة بروميد الميثيل غواتيماال
نيدواليو  

265.7 
2,243,047 168,229 2,411,276 

 79,100 9,100 70,000اليونيب

 ملديـــف
إزالة المواد الھيدرو 
 كلوروفلوروكربونية

اليونيب
3.7 

680,000 88,400 768,400 

 451,500 31,500 420,000 اليوئنديبي

اتفاق منقح*
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  السادسالمرفق   
 

لآللية المالية  2004عملية التقييم واالستعراض لعام  تقرير عن تقييم التوصيات الواردة في
  لبروتوكول مونتلایر

  
  مقّدمـــة  .ألف

  
  :اللجنة التنفيذية عمالً بمقرر اجتماع األطراف التالي منُيقّدم ھذا التقرير   .1
  

أن ُيطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أن تنظر، في حدود اختصاصاتھا، في "  ) أ(
، بھدف اعتماد توصياته، 2004ر تقييم واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتلایر لعام تقري

حيثما كان ذلك مالئماً، في سياق التحسين المستمّر إلدارة الصندوق المتعدد األطراف، مع الوضع 
د في الحسبان الحاجة إلى مساھمة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييم تجديد موار

 ؛2008- 2006الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  
أن ُيطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتقّدم بتقارير منتظمة إلى األطراف بشأن ھذا الموضوع وأن   ) ب(

وتقوم اللجنة التنفيذية، من أجل ھذا، بتقديم تقييم أولي إلى االجتماع . تلتمس توجيھاتھا بشأنه
فتوح العضوية، وتدرج عنصراً في تقريرھا السنوي إلى الخامس والعشرين للفريق العامل الم

اجتماع األطراف بشأن التقّدم المحقق والقضايا التي ووجھت عند النظر في اإلجراءات الموصى 
 ".بھا الواردة في الموجز التنفيذي لتقرير التقييم

  
  )XVI/36 المقرر(

  
لآللية المالية  2004ية التقييم واالستعراض لعام التقرير األول عن تقييم التوصيات في عمل أَعّدت األمانة  .2

الوثيقة ( 44/60لبروتوكول مونتلایر لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس واألربعين، كمتابعة للمقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51 .( بالتقرير وقررت ً إحالة تقرير تقييمھا عن "وأحيطت اللجنة التنفيذية علما

لآللية المالية لبروتوكول مونتلایر كي ينظر فيه  2004ت الواردة في عملية التقييم واالستعراض لعام التوصيا
  ).45/59المقّرر " (االجتماع الخامس والعشرون للفريق العامل المفتوح العضوية

  
ع ، على أساس المداوالت في االجتما)UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3الوثيقة (قام تقرير التقييم   .3

لآللية المالية لبروتوكول  2004توصية وردت في عملية التقييم واالستعراض لعام  28الخامس واألربعين، بتجميع 
  :مونتلایر، في ثالث فئات، كما يلي

  
  :الفئة األولى

توصية عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، وال تحتاج  11... "  
تماع جوستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ ا. ى أي إجراء جديد، بل تتطلب متابعة منتظمة في اجتماعات اللجنةإل

، 6، 2التوصيات : وتشمل ھذه. "األطراف عن ھذه التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرھا السنوي
  .28و 25، 24، 22، 21، 18، 16، 15، 7

  
  :الفئة الثانية

تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة ولكن تحتاج  عشر توصيات عامة"  
وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع األطراف عن ھذه . إلى إجراءات جديدة في األجل القصير
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، 12، 11، 9، 4، 3، 1التوصيات : وتشمل ھذه. التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرھا السنوي
  .26و 23، 20، 17

  
  :الفئة الثالثة

منھا بسبب أن أي إجراء في المستقبل ال طائل منه  ستٌ . امة اعتبر تنفيذھا غير ضروريسبع توصيات ع"  
وتعتبر اللجنة . ب الحافز السلبي المحتملوواحدة بسب. أو الممارسات الحاليةعلى ضوء التطّورات األخيرة 

 19، 14، 13، 10، 8، 5: وتشمل ھذه التوصيات ".عن ھذه التوصيات التنفيذية عدم وجود حاجة لإلبالغ
  .27و

  
وھكذا فإن التقرير التالي يغطي التوصيات التي تقع تحت الفئتين األولَيين حيث كانت ھنالك حاجة لمزيد من   .4

نالك جھود وعلى النحو المبلغ عنه إلى االجتماع الثامن عشر لألطراف، ھ. العمل وحيث أُتيحت معلومات عنھا
، قد ُبذلت على أساس منتظم، 28و 25، 23، 22، 21، 18، 17، 16، 12، 11، 9، 7، 6، 4 ،3تتعلق بالتوصيات

. كما سبق وأُبلغ في الماضي، وليست ثّمة حاجة إلى مزيد من اإلجراءات إضافة إلى الممارسة القائمة للجنة التنفيذية
  .إلى مزيد من اإلجراءات من اللجنة 1توصية وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، ال تحتاج ال

  
  التوصيات ضمن الفئتين األولَيين  .باء
  
  .والنظر في خفض عدد االجتماعات السنوية التنفيذيةتقييم ھيكل اللجنة مواصلة : 2عامة التوصية ال
  
ولكن مع مراعاة نظر االجتماع الحادي والستون في إمكانية خفض عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية السنوية،   .5

أعباء العمل الكثيرة على مدار السنتين القادمتين الالزمة للنظر في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
من تحقيق  5الھيدروكلوروفلوروكربونية والحاجة إلى الموافقة على ھذه الخطط بأسرع ما يمكن لتمكين بلدان المادة 

، وقرر اإلبقاء على الوضع 2013روكلوروفلوروكربونية، والتي ستبدأ في عام تدابير الرقابة على المواد الھيد
على األقل واستعراض ھذه  2013و 2012و 2011الراھن المتمثل في عقد ثالثة اجتماعات سنوية خالل األعوام 

  .2013المسألة في أول اجتماع يعقد في عام 
  
  .يغ القطري للبياناتزيادة الجھود لتحسين مستوى التبل: 15عامة التوصية ال
  
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، طلبت اللجنة التنفيذية إلى اليونيب عقد دورة بشأن الشكل المنقح لإلبالغ   .6

مع األمانة المشاكل المرتبطة بانخفاض أن يحدد وُطلب إليه أيضا . عن بيانات البرامج القطرية في اجتماعات شبكته
بيانات على اإلنترنت لتحديد أفضل طريقة لتشجيع اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية مستوى استخدام اإلبالغ عن ال

كما ُطلب إلى األمانة تعديل شكل اإلبالغ عن البرنامج  .في الموعد المحدد باستخدام ھذا النظام 5لبلدان المادة 
ا في ذلك ما إذا كانت تدابير رقابة القطري إلدراج معلومات ذات صلة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بم

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في نظم إصدار التراخيص
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  .البلدان المانحة على التسديد في الوقت المناسب اتخاذ إجراءات لتشجيع: 24 ةعامالتوصية ال
  
ا كاملة للصندوق المتعدد خالل الفترة قيد االستعراض، حّثت اللجنة جميع األطراف على تسديد مساھماتھ  .7

  .األطراف، في أقرب فرصة ممكنة وأُعرب عن قلق إزاء المساھمات المتأخرة وطول مدة وجود ھذه المتأخرات
  
واستمعت اللجنة التنفيذية في االجتماع التاسع والخمسين إلى تقرير بشأن المعلومات المرتدة من االتحاد   .8

في االجتماع الستين على أن تحيل إلى البلد آراء اللجنة التنفيذية بشأن  الروسي بشأن مساھماته المتأخرة ووافقت
مساھمات االتحاد الروسي المتأخرة منذ زمن طويل وأن تطلب إلى كبيرة الموظفين دعوة ممثلي وزارة الموارد 

خزانة وأمانة األوزون الطبيعية والبيئة ووزارة المالية لالتحاد الروسي ورئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية وأمين ال
  .للمشاركة في اجتماع غير رسمي يعقد قبل بدء االجتماع الثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف

  
وأُبلغ االجتماع الحادي والستين أن الممثل الرسمي لالتحاد الروسي لدى االجتماع الثالثين للفريق العامل   .9

ا مع أمانة الصندوق وأفد بأن ھذه المسألة قيد النظر بغية عقد اجتماع على المفتوح العضوية لألطراف عقد اجتماع
  .2010تشرين الثاني /ھامش االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في نوفمبر

  
غ عنھا من ينبغي إدراجھا في الحسابات والتبليوكيف ومتى  توضيح ما ھي البيانات المالية: 26عامة التوصية ال

  نفذة جانب الوكاالت الم

  
طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الستين إلى اليونيب أن يقدم تقريرا عن تطبيق القواعد المالية فيما يتعلق   .10

بالسلف النقدية الملتزم بھا بحلول االجتماع الحادي والستين وذلك عند اإلبالغ عن األرصدة بشأن المشروعات 
  .علما بتقرير اليونيب وبأن القواعد تطبق منذ االجتماع الحادي والستينوأحاط االجتماع الحادي والستون . المستكملة
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  الســــابع المرفـــــق
  

  )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(المستخدمة تدريجياً  1يةمقادير استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
  

 البلد

المواد 
كلوروفلوروكربوال
المزالة في  يةن

مشروعات 
تستخدم 

المواد نولوجيات تك
كلوروفلوروكربوال

يةن

المواد 
 يةكلوروفلوروكربونال

 ً  المستخدمة تدريجيا

 6.0 54.8  الجزائر

 82.5 749.9  األرجنتين

 1.7 15.5  البحرين

 1.2 11.1  )دولة ـــــ المتعددة القوميات(بوليفيا 

 3.2 29.4  البوسنة والھرسك

 536.4 4,904.7  البرازيل

 22.5 238.8  شيلي

 855.7 10,162.6  الصين

 71.8 652.8  كولومبيا

 3.7 33.5  كوستاريكا

 0.1 0.8  كوبا

 15.1 137.0  الجمھورية الدومينيكية

 41.3 488.3  مصر

 2.0 18.5  السلفادور

 5.1 46.0  غواتيماال

 486.1 4,553.3  الھند

 292.3 2,722.7    إندونيسيا

 116.4 1,058.3  )جمھورية ــــ االسالمية(إيران 

 36.8 334.3  األردن

 2.5 23.0  كينيا

 9.0 82.0  لبنان

 6.8 62.2  الجماھيرية العربية الليبية

 132.9 1,240.9  ماليزيا

 0.5 4.3  موريشيوس

 216.4 2,129.2  المكسيك

 13.1 119.5  المغرب

 0.9 8.1  نيكاراغوا

 42.7 387.9  نيجيريا

 87.0 790.7  باكستان



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
Annex VII 

 

2 
 

 1.6 14.6  بنما

 7.4 67.3  ايباراغو

 16.4 148.7  بيرو

 57.8 525.3  الفلبين

 21.4 194.4  رومانيا

 4.9 44.7  صربيا

 0.8 7.3  سري النكا

 0.5 4.4  السودان

 70.0 636.1  الجمھورية العربية السورية

 224.0 2,047.2  تايلند

 8.4 76.0  جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 22.6 237.2  تونس

 41.4 376.8  تركيا

 10.9 99.3  أوروغواي

 77.8 707.6  )جمھورية ــــ البوليفارية(فنزويال 

 4.9 44.9  فييت نام

 1.1 9.8  اليمن

 1.3 11.5  زمبابوي

 3,664.9 36,313.2  المجموع
 :0,02 HCFC-123  القيمة بقدرات استنفاد األوزون ھي كما يلي: 1مالحظة:   

   :0.055 HCFC-22 
   :0,11 HCFC-141b 



 

1 

 

 

 


