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االجتماع العشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦ ،الدوحة
 * من جدول األعمال املؤقت‘١’ )أ (٤بند ال

جتديد موارد  :مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال
عرض  :الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

ونظر التقرير التكميلي املقدم من فرقة العمل املعنية بتجديد 
  ادياملوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتص

موجز تنفيذي للتقرير التكميلي لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق 
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

  مذكرة من األمانة
التكميلي لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة   للتقريراًمرفق املذكرة احلالية موجزيتضمن 

  .ومل يتم حتريره رمسياً ورد ا اليتمقدم بالصيغة هو و. تصاديلفريق التكنولوجيا والتقييم االق

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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  مرفق
 التكنولوجيا موجز تنفيذي للتقرير التكميلي لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق

  والتقييم االقتصادي
رير فريق العشرين، بعد أن نظر يف تقالثامن وطلب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه   -١

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن جتديد املوارد، إىل الفريق أن يبحث يف عدد من املسائل احملددة، 
وقد وضع التقرير التكميلي بشأن جتديد املوارد الذي . وأن يقدم نتائج حبثه يف شكل تقرير تكميلي

تشرين  ٧يف اإلنترنت العاملية شبكة يف ون أعدته فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد على موقع أمانة األوز
وحيتوي تقرير فرقة العمل املعنية بتجديد . ، مث أرسل إىل األطراف بعدها بقليل٢٠٠٨أكتوبر /األول

كل مسألة من املسائل اليت طلب الفريق العامل املفتوح العضوية منها أن لستقل املوارد على فصل م
 للمناقشات والنتائج الواردة يف الفصول من الثالث إىل الثاين والفصل احلايل عبارة عن موجز. تبحثها

  .عشر من التقرير التكميلي
، أن يدرس ما  ما طلبهوطلب الفريق العامل من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أول  -٢
ويف هذا الصدد، . األنشطة من تأثري على جتديد املواردكل يكون للتضخم املتفاوت على صعيد س
لبت األطراف من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يفترض معدالت تضخم خمتلفة عديدة، ط

وقرر الفريق، بعد النظر يف شىت املواد . وأن يفسر السند املنطقي الستخدام املعدالت اليت مت اختيارها
على  يف املائة ٥,٥ و يف املائة٣املرجعية عن التضخم، أن حيتسب تأثري تطبيق كل من معديل التضخم 

وبعدئذ نظر الفريق يف تطبيق تلك املعدالت . مع التضخمتكييفها مكونات التمويل اليت يعتقد أنه ميكن 
 اللذين وضعهما من أجل تقرير جتديد املوارد ٢٠١٢افتراض عام خط األساس وافتراض على كل من 

 الفريق أن تطبيق معديل خط األساس، وجدافتراض ويف حالة . ٢٠٠٨مايو /األصلي املؤرخ أيار
 مليون ٤,٥ يسفر عن زيادة يف االحتياجات من التمويل تبلغ حوايل يف املائة ٥,٥ويف املائة  ٣التضخم 

، وجد الفريق أن تطبيق ٢٠١٢متويل افتراض ويف حالة . دوالر بالنسبة لكل نسبة مئوية من التضخم
 مليون دوالر بالنسبة لكل نسبة مئوية من ٩هذين املعدلني يسفر عن زيادة يف التمويل تبلغ حوايل 

  .التضخم
متويل التدعيم املؤسسي اليت حبثت يف افتراضات كما درس الفريق طلب األطراف بأن ينظر يف   -٣

 برنامج العمل، كل جوانباحلاجات اليت حيتمل مواجهتها يف فترة السنوات الثالث املقبلة عند تنفيذ 
وخلص الفريق، بعد استعراض جممل عمل اللجنة . ٤ اموعة بلدانلمع إيالء االهتمام الواجب 

التنفيذية بشأن هذه املسألة، والنظر يف احلالة اليت طرحتها شىت األطراف، إىل أن من الصعب العثور 
على حجج وجيهة لتربير وجود مستوى حمدد من النقص أو مستوى حمدد من الزيادة يف نتائج متويل 

 تقدمي اخلدماته لوحظ بأن التمويل الذي اقترحه الفريق بالفعل من أجل بيد أن. التدعيم املؤسسي
. ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يشمل عناصر عديدة ميكن اعتبارها أنشطة تدعيم مؤسسيمل

التمويل املنشورة يف تقرير جتديد املوارد افتراضات ونتيجة لذلك، اقترح الفريق بأنه ميكن اعتبار أن 
كون أُبقي م حتتوي على زيادة ضمنية يف متويل التدعيم املؤسسي، حىت ولو ٢٠٠٨مايو /ياراملؤرخ أ

  .التدعيم املؤسسي املباشر ثابتاً
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كما طلبت األطراف إىل الفريق أن يقوم بتحليل للتكاليف اليت قد تنشأ يف مجع ونقل وتدمري   -٤
. ة فلورية واهلالونات امللوثة أو املصادرةاألرصدة القائمة من مركبات الكربون الكلوري) وزعأو إعادة (

 أن تقدم ٥ هلذه اجلهود، طلب الفريق العامل املفتوح العضوية إىل األطراف العاملة مبوجب املادة ودعماً
معلومات عن أرصدا املتاحة من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات امللوثة أو املصادرة إىل 

 وردت  ردا٢٨ًفريق بتقدير البيانات باستقراء الوقام . ٢٠٠٨أغسطس /ب آ١٥أمانة األوزون قبل 
على هذا الطلب، وتوصل إىل خالصة مفادها أن احلد األعلى ملركبات الكربون الكلورية فلورية 

 طن من مركبات الكربون ١٥٠٠واهلالونات امللوثة أو املصادرة اليت قد تكون متاحة للتدمري تبلغ زهاء 
وحيث أن التقرير األصلي لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد افترض بأنه . ية واهلالوناتالكلورية فلور

 مليون دوالر املخصصة يف التقرير ألنشطة ٢٧مببلغ )  طن٤٥٠٠(ميكن تدمري ثالثة أمثال هذا املستوى 
 مليون دوالر ٢٧ التدمري، فقد خلص التقرير التكميلي لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد إىل أن مبلغ

رصدة األالتكاليف احملتملة املتصلة بنقل وتدمري كل املدرج يف التقرير األصلي للفرقة يكفي لتغطية 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واهلالونات امللوثة أو املصادرة يف فترة السنوات امعة من 

  .الثالث املقبلة
  ا قد يكون لتواريخ اإلاء البديلة ملتقدير  تقدميطلب األطراف أيضاً درس الفريق و  -٥
  ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين ١وكذلك ، ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين ١ و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠(
ومن باب . من تأثري على هذا التجديد للموارد والتجديدين التاليني) ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١و

التاريخ الذي ال تكون القدرات على تصنيع املواد الكيميائية التذكري، يشري مفهوم تواريخ اإلاء إىل 
والصندوق املتعدد األطراف لديه تاريخ إاء جلميع .  للتمويلهواملنتجات واملعدات مؤهلة بعد
تخذ قرارات بشأن تاريخ اإلاء ي، ولكنه مل ١٩٩٥يوليه /متوز ٢٥القطاعات واملواد الكيميائية هو 

ريع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف أعقاب قرار األطراف بتسريع الذي قد ينطبق على مشا
لتاريخ اإلاء يعتمد لزمين للمبدأ التوجيهي ويف حني أن التطبيق ا. التخلص التدرجيي من هذه املركبات

 يف املقام األول على تقييم الوكاالت املنفذة لكل مشروع على حدة لتقرير مىت مت تركيب طاقة جديدة
يف الشركات ذات الصلة، فلم يتيسر لفرقة العمل االضطالع بأي شيء يناهز مثل هذا االستعراض 

كل  من ذلك، استخدمت فرقة العمل االستهالك كبديل للطاقة املضافة وافترضت بأن وبدالً. التفصيلي
ن من ألو. يل للتمواالستهالك الذي يتجاوز املستوى املبلغ عنه من أجل سنة اإلاء لن يكون مؤهالً
 اإلاء مرتبطاً) سنة(احملتمل أن يكون جزء ما من الزيادات يف االستهالك اليت حتدث بعد تاريخ 

رته فرقة ، فإنه ينبغي اعتبار التأثري الذي قد)وليس إضافة طاقة جديدة(باستغالل أكرب للطاقة القائمة 
  .يخ اإلاء املشار إليهاالعمل كحد أعلى لتقدير التأثري الفعلي الذي قد ينتج عن توار

، مثالً(يبني التحليل املعقد الذي قام به الفريق هلذه البنود أن اختيار تواريخ اإلاء األبكر و  -٦
 مؤهلة األدىنأسفر، حبسب ما ميكن توقعه، عن أن تصبح مستويات االستهالك ) ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٠
د من استهالكها من رغاوي مركبات الكربون بيد أنه بالنظر إىل أن الكثري من األطراف مل تز. للتمويل

، فقد تبني للفريق أن تواريخ اإلاء األبكر تتطلب ٢٠٠٠ب إال بعد عام ١٤١ -اهليدروكلورية فلورية
من األطراف أن تثري قضية تكاليف مشاريع التربيد وتكييف اهلواء األعلى املتكبدة للوفاء بالتزامات 
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ونتيجة لذلك فقد خلص الفريق إىل أن من شأن .  يف املائة١٠نسبة التجميد األويل والتخفيض الالحق ب
 أن يسفر بالفعل عن زيادة يف االحتياجات من التمويل يف فترة السنوات الثالث ملبكرتاريخ اإلاء ا

أدىن من ، على الرغم من أا ستكون )أو يف فتريت السنوات الثالث التاليتني (٢٠١١ -٢٠٠٩املقبلة 
 خط األساس افتراض، فإن ٢٠٠٠، أنه مع حتديد تاريخ إاء يف عام مثالًوتبني للفريق .  فيما بعدذلك

 من أجل التكاليف الرأمسالية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أعلى يسفر عن احتياج متويل
اليف ، يف حني أن افتراض تك٢٠٠٧ مليون دوالر عن التكاليف اخلاصة بتاريخ إاء يف عام ١٦بزهاء 

رأمسالية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية زائد تكاليف تشغيل ملدة سنتني قد يستلزم زيادة يف 
وجدير بالتنويه . ٢٠٠٠ مليون دوالر من أجل نفس تاريخ اإلاء يف عام ١٠٥التمويل تبلغ حوايل 

يزيد إذا ما استخدم تاريخ  أنه حىت مع أن التمويل املطلوب لكفالة االمتثال قد وجدلفريق أيضاً أن ا
ويرجع ذلك إىل أن الكثري من األطراف .  أقل أطرافاًإاء أبكر، فإن مستوى التمويل األعلى يدعم فعلياً

، ٢٠٠٠ب بعد عام ١٤١ -اضطلعت مبعظم حتوهلا إىل رغاوي مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
ن  من مركبات الكربو صغري نسبياًوأن األطراف اليت تكون يف هذا الوضع لديها استهالك

 لن يكون لدى العديد  مثالً،،٢٠٠٠يف حالة تاريخ اإلاء يف عام و ب١٤١ -اهليدروكلورية فلورية
اليت  يف املائة ١٠من األطراف أي أنشطة ختفيض مؤهلة تتجاوز خطوة التخفيض األوىل بنسبة 

  .٢٠١٥ستحدث يف عام 
٧-  بشأن متويل افتراضات أن ينظر يف لب من الفريق أيضاًاء، طُوباإلضافة إىل مسألة تاريخ اإل 

أي حتويل املصانع اليت كانت قد حولت يف السابق بواسطة (خمتلف مكونات حتويالت املرحلة الثانية 
 إىل مركبات الكربون ١١- الصندوق املتعدد األطراف من مركبات الكربون الكلورية فلورية

لب إىل الفريق بوجه خاص أن ينظر يف القيام فقط بتمويل وطُ). ب١٤١ -اهليدروكلورية فلورية
التكاليف الرأمسالية اإلضافية، وتكاليف التشغيل اإلضافية، واملساعدة التقنية لتلك املشاريع، مع األخذ 

 يف هذه احلالة تقارير استهالك مركبات الكربون واستخدم الفريق أيضاً. ١٩/٦يف االعتبار باملقرر 
متكن الفريق من أن  على وجه التحديدعند االضطالع ذا التحليل وة فلورية املتاحة؛ اهليدروكلوري

 املعنية بتجديد املوارد حلساب النسبة عمل اخلاصة بإكمال مشروع فرقة اليستخدم البيانات املتاحة
ب ١٤١- لكربون اهليدروكلورية فلورية مركبات اياملئوية للتحويالت الثانية يف إمجايل استهالك رغاو

  .بالنسبة ملختلف تواريخ اإلاء
 التحويالت الثانية لدراسة نتيجة لوجود طريقتني  تعقيداًاإلاءوقد ازداد النظر يف مواعيد   - ٨

االفتراض بأن هذه التحويالت تتم بطريقة تدرجيية مبرور الوقت كنسبة من ) ١: (لعمليات الرغاوي
االفتراض بأا حتدث يف أسرع وقت ممكن، وقبل النظر يف أي حتويالت من و) ٢(جمموع التحويالت 

وقد جرى حتليل هذين االفتراضني املختلفني . اجلديدةة بات الكربون اهليدروكلورية فلوريمعدات مرك
، وأدى ذلك إىل اختالفات كبرية يف االحتياجات من )جمموعات البلدان(بطريقة جتميعية يف معظمه 
 يتعذر إجراء هذا التحليل على أساس كل إىل أنه ونظراً. فترات السنوات الثالث املختلفةالتمويل يف 

ختفيضات يف التمويل تشري إىل بتأثري  أن النتائج الناشئة عن ذلك فيما يتعلق اعتباربلد على حده، يتعني 
فترض ت باحلالة اليتومقارنة . مؤهلة لذلكستكون أن مجيع التحويالت الثانية افتراض التمويل املتعلق ب
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 ب االخنفاض يف االحتياجات من التمويل يف حدود صفرِستحاالتمويل الكامل للتحويالت الثانية، 
 ٢٠٠٧ لعامي وعدي اإلاءملاالفتراضات و مليون دوالر لفترة السنوات الثالث القادمة ملختلف ٥٠و
ويف .  السنوات الثالث التاليةة مليون دوالر لفتر٨٠ إىل  يف حدود صفراًخفضأن د وحتد. ٢٠٠٤و

 فإن من الواضح أن يء،أصعب بعض الش  التاليةالقيم املتعلقة بفترة السنوات الثالثتلخيص حني أن 
 سوف يؤدي إىل خفض القيم بالنظر إىل أنه لن يتبقى أي استهالك مؤهل ٢٠٠٠  عامموعد القطع يف

التأكيد بأن ، قترحةاملتقديرات التمويل بوفتراضات بكل هذه اال من حيث صلة ذلك ،ويتعني. للتمويل
االختالفات الفعلية يف التمويل اليت ستحدث سوف تتوقف بدرجة كبرية على الوقت الذي سيقوم فيه 
طرف معني بإجراء التحويالت الثانية، وعلى مستويات االستهالك الفعلية اليت تواجه الشركات ذات 

 ومن املهم أيضاً). الية اليت توصلت إليها فرقة العمليتعارض مع التقديرات اإلمج وهو ما(الصلة 
يكون   لدى بعض األطراف، فإنه قد الهاماًمالحظة أنه يف حني أن جمال التحويالت الثانية قد يكون 

  الفتراض تقديرات لتأثري طريقة متويل التحويالت الثانيةوقد وضعت أيضاً. مشكلة لدى أطراف أخرى
 . متويل خط األساسمقارنته بافتراض حالةبغية  ٢٠١٢التمويل لعام 

 للطريقة اليت  أكثر اكتماالً، بناء على طلب األطراف، تفسرياًويقدم هذا التقرير التكميلي أيضاً  - ٩
. هي التأثريات اليت أخذت يف االعتبار وضعت ا عوامل فعالية التكاليف يف القطاعات املختلفة وما

حتويل املعدات يف اية عمرها الفعال على أثر طراف استعراض  التقرير معاجلة طلب األحاولكما 
وفيما يتعلق ذه املسألة . أرقام فعالية التكاليف يف قطاع االستهالك وعلى احتياجات التمويل الشاملة

التمويل من جراء تأثري األخرية، خلص الفريق إىل أن من املتعذر حتديد التأثريات الكمية الدقيقة، وأن 
 اليت توافق عليها األطراف واالفتراضات املتعلقة بفترة حياة اإلاءت املعدات سيتأثر مبواعيد حتويال

 .املعدات ذات الصلة

ويف هذا الفصل يقدم الفريق اعتبارات نوعية .  املناخآثار من هذا التقرير ٨ويتناول الفصل   - ١٠
، وخط أساس، )٢٠٠٨مايو / أياريل يف التمو منحتياجاتافتراضات اال(لموارد ل جتديد الفتراض حالة

حلالة ا/ للطريقة اليت ستنظر ا الوحدة الوظيفيةكما يقدم وصفاً.  تقين حمتملافتراضووحدة وظيفية و
 لعوامل غري أنه نظراً. ، وكفاءة الطاقة، وٍالتكاليفي اإلحترار العاملاملسائل املتعلقة بإمكاناتيف املفترضة 

 خيارات إىل أن تعلق بكفاءة الطاقة يف خيارات االستبدال املتاحة، ونظراًعدم اليقني السائدة فيما ي
  يف اجتاهات التتطور التكاليف الرأمسالية والتشغيلية سوف إىل أن التكنولوجيا غري واضحة، ونظراً

ميكن التنبؤ ا على امتداد السنوات القادمة اليت سيعمل فيها الصندوق، خيلص الفصل إىل أن من 
 .واحدة من احلاالت املفترضة ألوانه التوصل إىل تقديرات كمية لكل السابق

أي بيانات استهالك ( من هذا التقرير مسألة البيانات املرجعية اإلضافية ٩ويتناول الفصل   - ١١
   البلدانجمموعيتمن فقط ثلث ال إىل أن ونظراً). ٢٠٠٧بات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام مركّ

وقت  ٢٠٠٧لعام قدم بيانات استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية و الذي ه ٢ و١
 احلاالت املفترضة من على على فرقة العمل أن حتسب التأثري الدقيقاستكمال هذا التقرير، استحال 

غري أنه من بني األطراف الستة يف . ٢٠٠٨مايو /االحتياجات من التمويل اليت صدرت يف تقرير أيار
، أبلغ ٢٠٠٧لغت عن بيانات استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام  اليت أب٢اموعة 
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 عام لىعاملائة يف  ١٥ و٨ هلذه املركبات يزيد بنسبة تتراوح بني يجتميعثالثة أطراف عن استهالك 
فإذا كان .  يف املائة٨٠ و٤٠ مستويات االستهالك بنسبة تتراوح بني يف، وأبلغ ثالثة عن زيادة ٢٠٠٦

أن يعتقد  الفريق فإن، ) حمتمالًيراه الفريق أمراً وهو ما (٢٠٠٧هذا االجتاه قد استمر بعد عام 
 . قد تزيد٢٠١١-٢٠٠٩احتياجات التمويل لفترة السنوات الثالث القادمة 

فلم تكن . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ إعادة تقدمي البيانات الصينية عن السنتني  أيضا٩ًويتناول الفصل   - ١٢
جلت بطريقة صحيحة مما أدى إىل إصدار بيانات  الصينية املقدمة يف األصل قد سبيانات التصدير

 عن  فضالً،٢٠٠٥استهالك خاطئة ملختلف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للصني عن عام 
لب، حسابات وتدارست فرقة العمل البيانات اليت أعيد تقدميها، وأجرت حسبما طُ. ٢٠٠٦عام 

وأسفرت البيانات الصينية اليت جرى .  من التمويل لثالث فترات للسنوات الثالثجديدة لالحتياجات
عن خفض طفيف يف احتياجات التمويل أي أن متويل ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥بيانات جديدة للفترة (تقدميها 

 مليون دوالر، ٢,٥ و١,٥خط األساس لفترة السنوات الثالث القادمة سوف ينخفض مبا يتراوح بني 
وسوف تطبق .  ماليني دوالر٧ و٥ مبا يتراوح بني ٢٠١٢ياجات التمويل لعام وسوف ختفض احت

 .ختفيضات مماثلة على فترات السنوات الثالث التالية

 يتناول طلب األطراف بأن يعيد الفريق النظر يف  فصالًويتضمن التقرير التكميلي للفريق أيضاً  - ١٣
ات التطبيقات املختلفة للتكنولوجيات بالنظر إىل أرقامه بشأن املشاريع اإلرشادية مع مراعاة إمكاني

لب من الفريق أن يدرج يف حتليله التعديالت املقابلة يف التكاليف وطُ. تنوع املناخ فيما بني البلدان
على أساس االفتراض بأن فلورية لتحديد أنشطة االمتثال املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية 

ويف هذا الصدد، اقترح الفريق . باتق يف الواقع اخنفاضات يف هذه املركّاألنشطة اإلرشادية سوف حتق
.  مشاريع إرشادية على أساس مشروعني يف كل إقليم من األقاليم املعتدلة املختلفة اخلمسة١٠إجراء 

كما افترض أن تكلفة هذه املشاريع اإلرشادية ستزيد مبقدار الضعف عن مشاريع التخلص التدرجيي 
وبعد أن أخذ . جة إلدراج عناصر بناء إضافية، وإضافة حمطات لرصد درجات احلرارة والطاقةالعادية نتي

الفريق هذه اموعة من املشاريع اإلرشادية يف االعتبار، وإدراج عامل التخفيضات اليت يتوقع أن 
مليون  ٢,٧حنو  يبلغ  مقابالًاخنفاضاً مليون دوالر مما يعىن ٢,٧حتدثها، قدر التكاليف ذات الصلة بنحو 

 .دوالر عن املبلغ الذي اقترحه الفريق يف األصل للمشاريع اإلرشادية

 تأثريات النسب املئوية للتصدير، وحصة امللكية املتعددة اجلنسيات اليت لن ١١ الفصل يدرسو  - ١٤
ويل  لقواعد الصندوق املتعدد األطراف، خيفض متووفقاً. ٥تكون مؤهلة للتمويل من بني شركات املادة 

املئوية ، وبالنسبة ٥املشاريع بالنسبة اليت تصدر ا إحدى الشركات إىل األطراف غري العاملة باملادة 
 ٢٠٠٨مايو / ولدى معاجلة هذه املسألة، افترض تقرير أيار.كية املتعددة اجلنسيات يف الشركةمللا حلصة

تعددة اجلنسيات يف قطاعي التربيد لصادرات وامللكية املا يف املائة يف التمويل نتيجة ٢٠  بنسبةخفضاً
 التصدير واجلنسيات يعاملعدم تلقي بيانات أخرى موثوق ا بشأن إىل  ونظراً. وتكييف اهلواء

 اًتصحيحغري أنه . ض يف التقرير التكميلي على هذا االفترايبق، أ٢٠٠٨ُمايو /منذ تقرير أياراملتعددة 
 التصدير وامللكية املتعددة اجلنسيات على يعاملتطبيق  مل ينظر يف ٢٠٠٨مايو /قيقة أن تقرير أيارحل

 يف املائة للتصدير وامللكية املتعددة ٢٠قطاع الرغاوي، فحص التقرير التكميلي تأثريات افتراض نسبة 
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 مليون ١٥ و١٠وأسفر إدراج هذا االفتراض عن خفض يتراوح بني . اجلنسيات يف قطاع الرغاوي
وقد حسبت حىت تأثريات النسب . يل لفترة السنوات الثالث القادمةدوالر يف جمموع احتياجات التمو

 .األعلى للتصدير وامللكية املتعددة اجلنسيات، وأدرجت يف التقرير

 جمموع التمويل ،٢٠٠٨سبتمرب /ويف اخلتام، قدرت فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد يف أيلول  - ١٥
 من االمتثال للجداول الزمنية للرقابة ٥اف املادة  لتمكني أطر٢٠١١-٢٠٠٩لتجديد املوارد للفترة 

وعلى وجه .  مليون دوالر٦٢٩,٨ - ٣٣٨,٧ذات الصلة مبقتضى بروتوكول مونتريال يف حدود 
   مبلغ متويل خط األساس أن التمويل الالزم التقديري يف حدودافتراض حالةعترب ياخلصوص 
 التمويل الالزم يف ٢٠١٢ التمويل لعام لةافتراض حايف حني يقدر ،  مليون دوالر٣٨٧,٢ - ٣٣٨,٧

وال تبني هذه األرقام سوى تغيريات طفيفة باملقارنة .  مليون دوالر٦٢٩,٨ - ٥١٠,٦  مبلغحدود
 ماليني دوالر ٥حنو  (٢٠٠٨مايو /باألرقام الواردة يف تقرير فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد يف أيار

). ٢٠١٢ التمويل لعام افتراض ماليني دوالر يف حالة ١٠ خط األساس، وحنو افتراضيف حالة 
 فإن التغيريات تتعلق بإعادة حساب احتياجات التمويل بعد إعادة تقدمي البيانات الصينية وبالتحديد

 وإعادة حساب تأثريات املشاريع ،)٢٠٠٨مايو /اليت مل تعاجل على النحو الصحيح يف تقرير أيار(
 على  هلا تأثري العوامل األخرى اليت قد يكونوتقدم كل.  التمويلاإلرشادية على جمموع احتياجات

 . فيهااحتياجات التمويل، واليت جرى حتليلها يف التقرير التكميلي إىل األطراف فقط للنظر

 مالحظات ختامية، ويلخص تأثريات خمتلف العوامل على االحتياجات ١٢ويقدم الفصل   - ١٦
 .فترة السنوات الثالث القادمةإىل الكلية من التمويل وخاصة بالنسبة 

 مرة أخرى جداول ٢يعرض املرفق  قائمة باملسائل املطلوب مواصلة دراستها و١ملرفق ايقدم و  - ١٧
ويقدم . ٢٠٠٨مايو /تتعلق باالحتياجات من التمويل مأخوذة من تقرير جتديد املوارد الصادر يف أيار

 ملخاطر عدم االمتثال يف احلالة اليت يتعني العضوية حتليالً، حسب طلب الفريق العامل املفتوح ٣املرفق 
يف استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية )  يف املائة٩(فيها على أحد األطراف معاجلة زيادة كبرية 

ي سيتعني خفضه مرة أخرى إىل مستوى خط األساس حبلول ذ، وال٢٠١٢ - ٢٠١٠فلورية يف الفترة 
 .٢٠١٣عام 

_______________  


