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 االجتماع العشرون لألطراف في بروتوكول 
  ألوزونطبقة ا بشأن المواد المستنفدة لمونتريال
  2008تشرين الثاني / نوفمبر20-16الدوحة، 

  *رفيع المستوىال ء من جدول األعمال المؤقت للجز4بند ال
  

  من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق مقدم عرض 
  المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

  اللجنة التنفيذيةعن عمل 
  
  

  لتنفيذ  تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  العشرين لألطرافإلى االجتماع المقدم بروتوكول مونتريال 

  
  مقدمة

  
تتطلّب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   .1
ويقدَّم . أن تقّدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى اجتماع األطراف) UNEP/OzL.Pro.9/12المرفق الخامس من (

ة التنفيذية منذ االجتماع التاسع عشر لألطراف هذا التقرير الذي يشمل األنشطة التي اضطلعت بها اللجن
يورد المرفق األول جداول مع بيانات عن الموافقات : ويتضّمن التقرير أربعة مرفقات. لتلبية ذاك المطلب
ويحتوي المرفق الثاني على تقرير تقييم عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقييم . على المشروعات
كلوروفلوروكربون التي الهيدرولية؛ ويبّين المرفق الثالث مقادير استهالك  لآللية الما2004واستعراض عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية توجيهية لخطط إدارة إزالة المواداستُهلكت؛ ويتضّمن المرفق الرابع الخطوط ال
  .وإعداد هذه الخطط

  
زالة المواد إل ةعجلملهداف ااأل لالجتماع التاسع عشر لألطراف المتعلّق بالسابقنتيجة للمقرر   .2

 على تلبية 5الهيدروكلوروفلوروكربونية، اتخذت اللجنة التنفيذية مقررات عدة لمساعدة بلدان المادة 
 ومسائل التكاليف كلوروفلوروكربونالهيدرو إزالةوالمقررات بشأن . XIX/6 التحديات الواردة في المقرر

  .ذه الوثيقة والمرفق الرابع بهايالملحقة بها مدرجة في الجزء ز
  
 30 إلى 26 االجتماع الثالث والخمسون في مونتريال من  ُعقد،خالل الفترة المشمولة بالتقرير  .3

نيسان / أبريل11 إلى 7، واالجتماع الرابع والخمسون في مونتريال من 2007تشرين الثاني /نوفمبر
   واالجتماع السادس2008تموز / يوليو18 إلى 14واالجتماع الخامس والخمسون في بانكوك من  ،2008

                                                 
*   UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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 الثالث والخمسون وتقارير االجتماعات. 2008تشرين الثاني / نوفمبر12 إلى 8والخمسون في الدوحة من 
، UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67واردة في الوثائق والرابع والخمسون والخامس والخمسون للجنة التنفيذية 

 على التوالي، ويمكن االطّالع عليها UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53و UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59و
 ويرد تقرير ).org.multilateralfund.www(ويب الخاص بالصندوق المتعدد األطراف العلى موقع 

لى  وسيتاح في وقت قريب عUNEP/Ozl.Ozl.Pro/ExCom/56/64االجتماع السادس والخمسون في الوثيقة 
  .موقع الويب

  
 لالجتماع الثامن عشر لألطراف، حضر االجتماع الثالث والخمسين XVIII/2 للمقرر وطبقاً  .4

والجمهورية ) الرئيس(بلجيكا وكندا :  األعضاء في اللجنة التنفيذيةللجنة التنفيذية ممثلون عن البلدان التالية
األمريكية، كممثلين عن األطراف غير العاملة والسويد والواليات المتحدة واليابان التشيكية وإيطاليا 

) نائب الرئيس(ر ممثلون عن الصين وغينيا ض من بروتوكول مونتريال، وح5 من المادة 1بمقتضى الفقرة 
 1 كممثلين عن األطراف العاملة بمقتضى الفقرة ،واألردن والمكسيك وسانت لوسيا والسودان وأوروغواي

 Elhadji Mamadou، والسيد )كندا (Philippe Chemounyسيد ، وترأس االجتماع ال5من المادة 
Nimaga) كنائب للرئيس) غينيا.  

  
ر االجتماعات الرابع والخمسين ض ح، لالجتماع التاسع عشر لألطرافXIX/3وطبقاً للمقرر   .5

ستراليا أ: والخامس والخمسين والسادس والخمسين ممثلون عن البلدان التالية األعضاء في اللجنة التنفيذية
، كممثلين عن والواليات المتحدة األمريكية) نائب الرئيس(وبلجيكا وألمانيا واليابان ورومانيا والسويد 

 من بروتوكول مونتريال، وممثلون عن الصين 5 من المادة 1ألطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة ا
وروغواي، كممثلين عن األطراف والهند ولبنان والسودان وأ) الرئيس(والجمهورية الدومينيكية وغابون 

) غابون (Albert Rombonot وترأس هذه االجتماعات السيد ،5 من المادة 1العاملة بمقتضى الفقرة 
 مديرة Maria Nolan وعملت السيدة .كنائب للرئيس) السويد (Husamuddin Ahmadzaiوالسّيد 

  .الصندوق كأمين سّر في جميع االجتماعات
  
 ممثلون عن برنامج األمم الفترة المشمولة بالتقرير ضمن المعقودةالجتماعات حضر أيضاً جميع ا  .6

وكالهما كوكالة منفذة وكأمين خزانة ) يونيبال(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )يوئنديبيال(المتحدة اإلنمائي 
وزون، وغيرهم من نة األوالبنك الدولي وأما) يونيدوال(للصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  .المراقبين
  

  المسائل اإلجرائية  .ألف
  
  اتصالإنشاء فرق  .1
  

 هذه، فرق اتصال عّدة لمعالجة مشروعات خالل الفترة المشمولة بالتقريراللجنة التنفيذية، أنشأت   .7
لعام ديد االستهالك بمقتضى االتفاق القائم على األداء، وميزانية برنامج المساعدة على االمتثال حت: مثل

، وفرص 2010دعم التعزيز المؤسسي ما بعد العام  لممكنةترتيبات ومستويات ، والخيارات لتمويل 2008
 والتعجيل في إقفال اإلنتاج في يةكلوروفلوروكربونالمواد التحسين عملية تجديد التعزيز المؤسسي، وإدارة 

  أخرىوكلوروفلوروكربونية، واعتبارات الهيدرة المواد التوجيهية لخطط إدارة إزالالمبادئالهند، ومشروع 
 وتحليل المسائل صياغة ومواصلة، يةكلوروفلوروكربونالهيدروالمواد تتعلق بالتكاليف بشأن تمويل إزالة 

، وإدارة رصيد األموال غير المنفقة من يةكلوروفلوروكربونالهيدروالمواد ذات الصلة بإزالة قطاع إنتاج 
يكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل الالزمة إلعداد المشروعات االتفاقات المتعددة األطراف، وه
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 واألنشطة ذات الصلة، ومختلف مقترحات يةهيدروكلوروفلوروكربونمواد الاالستثمارية المتعلقة بال
، والمسائل المتعلقة باإلجراءات والممارسات المتبعة خالل اإلزالة السابقة لقطاع المشروعات المحددة

المواد واد الخاضعة للرقابة، وعناصر مقرر قادم يتعلق بقطاع إنتاج المنتجات للم
 فيما يتعلق 2009، والتحويالت الثانية والتواريخ النهائية، وميزانية األمانة لعام يةالهيدروكلوروفلوروكربون

  .بوظيفة كبير موظفي الرصد والتقييم
  
  الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  .2
  

 الفريق الفرعي المعني انعقادع الخامس والخمسون باختصار إلى موضوع إعادة تطّرق االجتما  .8
فريق االتصال الذي شُكّل لمناقشة  مداوالت انتظار، ولكنّه قّرر )ز(53/37المقرر ب عمالبقطاع اإلنتاج 

المقرر (ي  الفريق الفرعانعقاد عودة قبل يةكلوروفلوروكربونالهيدروالمواد المسائل المتعلقة بإزالة إنتاج 
55/42.(  
  
 عقد جلسة لهإعادة وقطاع اإلنتاج ل فريق فرعي إنشاءإعادة قرر االجتماع السادس والخمسون   .9

  ).56/64المقرر (في االجتماع السابع والخمسين 
  

  المسائل المالية  .باء
  

  حالة المساهمات والمصروفات  .3
  

 بما في ذلك ،ندوق المتعدد األطراف، بلغ مجموع دخل الص2008 الثانيتشرين /نوفمبر 7 حتى  .10
المدفوعات النقدية وأذونات الصرف المحتَفظ بها والمساهمات الثنائية والفوائد المكتسبة والدخّل المتنّوع، 

 دوالر أمريكي، وبلغ مجموع المخصصات، بما في ذلك االحتياطيات 2.453.952.165
، 2008تشرين الثاني / نوفمبر7متاح حتى وبالتالي بلغ الرصيد ال.  دوالر أمريكي2.349.442.576

  :كما يلي ،وبلغ التوزيع السنوي للمساهمات مقابل التعهّدات.  دوالر أمريكي104.509.589
  

  التوزيع السنوي للمساهمات مقابل التعهدات
 التعّهدات غير المسددة/المتأخرات

 بالدوالرات األمريكية
  مجموع المدفوعات 
 بالدوالرات األمريكية

  همات المتعّهد بهاالمسا
 بالدوالرات األمريكية

 السنة

24,570,102 210,359,139 234,929,241 1991-1993 
31,376,278 393,465,069 424,841,347 1994-1996 
38,478,474 434,088,535 472,567,009 1997-1999 
10,886,230 429,113,771 440,000,001 2000-2002 
13,534,130 460,465,870 474,000,001 2003-2005 
81,250,049 319,250,049 400,500,122 2006-2008* 
 المجموع 2,446,837,721  2,246,742,433 **200,095,263

  .2008تشرين الثاني / نوفمبر7 حتى: مالحظة*
   . متنازع حولهامساهماتهذا الرقم ال يتضّمن أية **
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  2008-2006الفوائد المحّصلة خالل فترة السنوات الثالث  .4
  

، بلغ مستوى مجموع الفوائد المدّونة في حسابات أمين 2008 تشرين الثاني/ نوفمبر7حتى   .11
 .2008-2006 دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث 41.491.190 الخزانة

  
  المساهمات الثنائية  .5
  

 وافقت اللجنة التنفيذية على طلبات من كندا وفرنسا وألمانيا ،خالل الفترة قيد االستعراض  .12
 دوالر 8.802.801 إسرائيل وإيطاليا واليابان وإسبانيا وسويسرا باعتماد مساعدة ثنائية يبلغ مجموعهاو

وبذلك يصبح المجموع للتعاون الثنائي، منذ بداية أمانة الصندوق المتعدد األطراف . أمريكي
ئة من ا بالم5.4 ، وهو يمثل تقريباً)باستثناء المشروعات الملغاة والمحّولة(أمريكي  دوالر 126.774.717

طاً فق عليها، من جملة أمور أخرى، خطويشمل نطاق المشروعات الثنائية الموا. المبالغ الموافق عليها
بروميد  ومساعدة تقنية إلحالل بدائل كيماوية ل،كلوروفلوروكربون ومواد مستنفدة لألوزونالإلزالة 

كلوروفلوروكربون، ال وطنية إلزالة بروميد الميثيل، وخططاً وطنية إلزالة استهالك اًالميثيل، وخطط
 وخطط ،)المجموعة األولى(هيدروكلوروفلوروكربونية لمواد المرفق ألف المواد الوخطط إدارة إزالة 

خلّص من المواد المستنفدة  بشأن التا تدليلياإزالة قطاعية الستهالك رابع كلوريد الكربون، ومشروع
خطط إدارة ل ا وإعدادلألوزون، ودعماً للشبكات األفريقية لإلنفاذ الجمركي، وتمديداً للتعزيز المؤسسي

  .إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
  
  مسائل متعلقة بالمساهمات  .6
  

   في الوقت المحددالمانحةتسديد البلدان   
  

ل الفترة قيد االستعراض، حثّت اللجنة جميع األطراف على  خالعقدتفي كافة االجتماعات التي   .13 
تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد األطراف كاملة وفي أقرب وقت ممكن، وكان ثّمة شاغل بالنسبة 

وفي االجتماع الرابع والخمسين قررت اللجنة أن تركّز . للمتأخرات في المساهمات، وبالنسبة لطول مّدتها
المقرر  (2010وجود متأخرات، على ضوء هدف اإلزالة عام لشاغلها بالنسبة في هذا التقرير على 

54/2.( 
  

متأخرات المساهمات في الصندوق المتعدد  نقل مسألة قرر االجتماع السادس والخمسون  .14
  ).56/1المقرر ( إلى علم االجتماع العشرين لألطراف األطراف

  
  الدخل اإلضافي من القروض ومصادر أخرى  

  
 السابع والخمسين موضوع التسهيل هجتماعار االجتماع الخامس والخمسون أن يناقش في قر  .15

  ).55/2المقرر (مثل هذه المبالغ ل واالستعماالت المحتملة ،لدخل إضافي من قروض ومصادر أخرى
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  حسابات الصندوق المتعدد األطراف  .7
  

  2006 لعام الختاميةالحسابات   
  

 للصندوق لعام الختاميةفي الحسابات والسادس والخمسون  والخمسون  الثالثان نظر االجتماع  .16 
راجعي الحسابات وقد لوحظ بأن مجلس م.  المؤقتة للوكاالت المنفذة2006، التي تضّمنت حسابات 2006

لفت اهتمام اجتماع األطراف مرة أخرى إلى ضرورة اعتبار األرصدة غير المسددة كان قد أوصى بأن ُي
ها، وطلبت من أمين الخزانة أن يعلم المراجعين فيرصدة الديون األكبر كديون مشكوك للمدة األطول وأ

أن يعتبروا بحكم المقفل مراقبة الديون غير المسددة لمدة طويلة، إذ أن اللجنة سبق ولفتت إليها انتباه ب
  ).56/66 و53/41 ينالمقرر(األطراف في اجتماعهم التاسع عشر 

  
  2006تسوية حسابات عام 

  
 علماً بالشروح التي ، وأخذ2006تسوية حسابات عام  االجتماع الثالث والخمسون استعرض  .17

ح والتقارير من وطالب بمزيد من الشر.  على تكاليف دعم البرامجلإلنفاققّدمتها الوكاالت المنفذة بالنسبة 
رابع والخمسين، حين الحظ ه الت في البيانات المالية في اجتماع وعاد إلى مسألة التبايناالوكاالت المنفذة

أن الحاجة تدعو إلى مزيد من العمل في دراسة التكاليف اإلدارية لمعالجة مالءمة رسوم الوكاالت وتمويل 
وقد طُلب من . الوحدات األساسية، وكذلك كيفية تدوين تكاليف دعم البرامج التي وردت للوكاالت الثنائية

ُيجري تقييماً شامالً مستقالً للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة المستشار المعتمد من االجتماع الخمسين أن 
ة ـار عدداً من المسائل المطروحـأن يأخذ باالعتب) 50/27المقرر  (2011-2009السنوات الثالث 

  ).54/41المقرر (
  

وبعد االستماع إلى شرح . 2006عاد االجتماع الخامس والخمسون إلى موضوع تسوية حسابات   .18
يونيب المالي وتقريره المرحلي، أحاطت اللجنة الاين القائم بين النفقات التي ُأبلغ عنها في بيان عن التب

س يونيب أن يبلغ االجتماع السادالخذ إجراءات تصحيحية وطلبت من يونيب يتال بأن التنفيذية علماً
  ).55/46المقرر  (والخمسين عن هذه اإلجراءات التصحيحية

  
 مرة أخرى في االجتماع السادس والخمسين، ولكن لوحظ أن 2006ابات تم تناول تسوية حس  .19

  ).56/67المقرر (لحسابات ل التسوية الدائمة قبل إعداد استكمال أخراألمر يتطلب 
  

  2007البيانات المالية لعام 
  

 ، وبأن أمين2007بيانات الصندوق المالية المؤقتة لعام ب االجتماع الخامس والخمسون علماً أخذ  .20
 2006ات ـة حسابـات الناتجة عن تسويـة التي تعكس التكييفـجراءات الالزمالخزانة قد اتخذ اإل

  ).55/47المقرر (
  

 31 للصندوق حتى المراجعة االجتماع السادس والخمسون علماً بالبيانات المالية أخذ  .21
  ).56/66المقرر  (2007كانون األول /ديسمبر
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  هيكل التوظيف المنقّح لألمانة
  

ل  االجتماع الثالث والخمسون على أن تتمتّع األمانة بمرونة للعودة إلى اللجنة التنفيذية خالوافق  .22
 الرابع والخمسون واستعرض االجتماع). 53/43المقرر ( لألمانة  مع هيكل توظيف منقّح2008عام 

يع المستوى إلى اللجنة  تمكين األمانة من مواصلة تقديم الدعم الرفهمني استُهدف الهيكل المقترح، الذ
التنفيذية، وبنوع خاص بصدد المجال الجديد لألنشطة والسياسات العامة بشأن المواد 

ذلك أن توافق على وقررت اللجنة التنفيذية بناء على . الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يجب معالجتها
 P3 توافق على منصب ؛ وأن2009 ابتداء من عام D1 إلى P5ترفيع منصب أحد نّواب المدير من 
 إلى P2؛ وأن ترفّع منصب مساعد تنفيذي مشارك من P3 إلى P5جديد؛ وأن تخفّض رتبة واحدة من 

P3 ؛ وأن توافق على منصَبيG6 2008 جديدين ابتداء من عام.  
  

  2011 و2010لكّل من عاَمي ، والمقترحة 2009 و2008عاَمي  لكّل من  أمانة الصندوق المنقّحةميزانية
  

ميزانية  وفي 2009 المنقحة، وميزانية 2008نظر االجتماع الثالث والخمسون في ميزانية   .23
 الذي تّمت الموافقة مرتبات دوالر أمريكي لعنصر ال2.784.087 على مبلغ ووافق. 2010مقترحة لعام 

 2008 لعام عليه في االجتماع الخمسين، وعلى التكاليف التشغيلية المنقّحة لألمانة في ميزانية الصندوق
 لعام مرتبات دوالر أمريكي لعنصر ال3.129.183 علماً بمبلغ أخذ و. دوالر أمريكي5.764.261البالغة 
 المقترح 2010 مرتبات الذي تّمت الموافقة عليه في االجتماع الخمسين، ووافق على عنصر 2009

 المنقحة 2010 و2009 و2008 دوالر أمريكي، وعلى ميزانيات 3.285.641للميزانية ومجموعه 
  هيكل التوظيف المنقّح ضوء المقرر المتخذ بشأنفيو). 53/43المقرر (للصندوق المتعدد األطراف 

، 2008 دوالر أمريكي عام 5.867.208لألمانة، وافق االجتماع الرابع والخمسون على ميزانيات قدرها 
  ).54/44المقرر  (2010 دوالر أمريكي عام 3.592.146 و2009 دوالر أمريكي عام 3.421.091و
  

 على أساس مرة ،تسمح لألمانةقررت اللجنة التنفيذية، في االجتماع السادس والخمسين، أن   .24
من أجل  في المائة 20 البالغ لتجاوز الحد الموضوع 2008واحدة فقط، بالمرونة الالزمة في ميزانية عام 

المتعلقة بتكاليف خدمات المؤتمرات التي تغطية التجاوزات ل المبالغ بين بنود الميزانية إعادة تخصيص
تكبدتها نتيجة عقد االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية في بانكوك، في تعاقب مع اجتماع الفريق 

  .2008تموز /العامل المفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال في يوليه
  

، اتخذ 2008كانون األول /مبر األمانة في ديسسيغادروحيث أن كبير موظفي الرصد والتقييم   .25
 تقتصر على ينبغي أن 2009 المؤقت الذي سيبدأ عمله عام الموظف المخصصة لوظيفة المبالغقرار بأن 

تزامن بالهذه الوظيفة لميزانية ال الوظيفة فقط، وأنه ينبغي النظر في لتلك الميزانية االعتماد المخصص في
 ).56/68المقرر (برنامج الرصد والتقييم بلة لالمق األولويات والترتيبات بشأنمع المقرر 

 
  يونيدو والبنك الدوليالليوئنديبي ول 2009 و2008تكاليف الوحدة األساسية لعاَمي   .8
  

، 2007، والتكاليف المقدرة لعام 2006 االجتماع الثالث والخمسون في التكاليف الفعلية لعام نظر  .26
ووافق على مبلغ . 2008قة على التكاليف المطلوبة لعام  بغية المواف2008والتكاليف المقدرة لعام 

 دوالر 1.803.530ليوئنديبي، ول 2008 دوالر أمريكي لتمويل الوحدة األساسية لعام 1.803.530
  ).53/22المقرر ( دوالر أمريكي للبنك الدولي 1.614.900ليونيدو ولأمريكي 
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، وافق االجتماع السادس 2008ة لعام بعد اإلحاطة علما بتقرير تكاليف الوحدة األساسي  .27

 2008 دوالر أمريكي لتمويل الوحدة األساسية لعام 1.857.636الحصول على والخمسون على طلبات 
  دوالر أمريكي في البنك الدولي1.663.347 دوالر أمريكي في اليونيدو و1.857.636في اليوئنديبي و

 ).56/42المقرر (
 
  ى االمتثالميزانية برنامج المساعدة عل  .9
  

 الواردة 2008نظر االجتماع الثالث والخمسون في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   .28 
 عن ةبالمائ 6.2نسبتها إجمالية زيادة والميزانية المطلوبة تشكّل . 2008 لعام يونيبالفي برنامج عمل 

وبعد االستماع إلى تقرير فريق . 47/24ية  لم يكن متوافقاً مع مقرر اللجنة التنفيذ، مّما2007ميزانية 
يونيب، وافقت اللجنة التنفيذية على الميزانية المنقحة لبرنامج الاالتصال الذي ُعّين لمناقشة المسألة مع 

، ةبالمائ 8دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها  8.243.090 المساعدة على االمتثال بمبلغ
   ).53/21المقرر  (2007 زيادة عن ميزانية ةبالمائ 3مريكي الذي ُيشكّل نسبة  دوالر أ659.447والبالغة 

  
في إطار برنامج لما قام به من عمل جيد أعرب االجتماع السادس والخمسون عن تقديره لليونيب   .29

يتمتع اليونيب بالمرونة الكافية إلعادة تخصيص أن المساعدة على االمتثال ووافق على الحاجة إلى 
ووافق . برنامجهذا الارد والموظفين حسبما تقتضيه الضرورة من أجل تحقيق أولوياته في إطار المو

 دوالر أمريكي 8.490.000 بمبلغ 2009االجتماع على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 
أن اليونيب ى إل، وطلب  دوالر أمريكي679.200 في المائة والبالغة 8باإلضافة إلى تكاليف الدعم بنسبة 

أن يوسع من نطاق أولويات  ويقدم معلومات مفضلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية
أن يقدم تفاصيل إلى اليونيب أيضا وطلب .  الستيعاب األولوياتالبرنامج التمويل فيما بين بنود ميزانية

أن يقدم تقريرا عن وللجنة التنفيذية،  50/26 و47/24عن إعادة التخصيص في ميزانيته إعماال للمقررين 
 .)56/43المقرر  ( تغييرات عليهابأياللجنة التنفيذية أن يبلغ ومستويات الوظائف الحالية للموظفين 

 
  2011 - 2009تقييم للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث   .10
  

مستشار الذي كُلّف بتقييم التكاليف استمع االجتماع الرابع والخمسون إلى عرض من جانب ال  .30 
 المنفذة أن تقدم معلومات ، وطلب إلى الوكاالت2011 – 2009اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث 

وقدم المستشار ). 54/42المقرر ( للتأكيد على أن التقييم كان مستفيضاً ومفيداً قدر المستطاع مالئمة
ن، موضحاً النهج المتّبع ومشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لم تعتمد تقريره إلى االجتماع الخامس والخمسي
وشعر األعضاء بأنه لم يكن هنالك ما يكفي من الوقت للنظر . تعريفاً موحداً لمعنى التكاليف اإلدارية

   .بصورة كاملة بمضامين التقييم، وتفّرر بإعادة النظر في هذه المسألة في االجتماع السادس والخمسين
  
  

الناشئة عن تقييم التكاليف اإلدارية وتقرر نظر االجتماع السادس والخمسون في المسائل الرئيسية   .31
. الثالثالسنوات اإلبقاء على نظم التكاليف اإلدارية الحالية للوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف لفترة 

رصد الفوارق بين اإليرادات للتكاليف بيانات فعلية كافية حتى يمكن أن تقدم وطُلب إلى الوكاالت المنفذة 
 ).56/41المقرر (اإلدارية، والتكاليف المتكبدة 
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  تخطيط األعمال وإدارة الموارد  .جيم
  

  2008 و2007خطط األعمال لعاَمي   .11
  

حالة تنفيذ خطط  الثالث والخمسون والخامس والخمسون والسادس والخمسون استعرض االجتماع  .32 
   .ى التوالي عل2008 و2007أعمال 

 
  2010 - 2008خطط أعمال   .12
  

  2010 – 2008خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف لفترة   
  

 االجتماع الرابع والخمسون علماً بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لفترة خذأ  .33 
مانة أن تضّمن تحليالً كلوروفلوروكربون، وطلب من األالهيدرو، بالنسبة ألنشطة 2008-2010

 المستقبلية لخطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات هيدروكلوروفلوروكربون في النصوصلل
لكافة أنشطة وقد طُلب إلى الوكاالت المنفذة أن تضمن المقادير باألطنان .  على االمتثالقائمةوال
ات الجارية أو أية استناداً إلى الممارس التحضيرية، وروفلوروكربون، باستثناء المشروعاتهيدروكلال

وقد تقّرر أن تُحذف من خطط األعمال األنشطة التدليلية .  الحقاً اللجنة التنفيذيةتعديالت توافق عليها
لهيدروكلوروفلوروكربون وإعداد المشروعات الملحق والتكاليف ذات الصلة بالمساعدة لواالستثمارية 

ة النظر في إدماج تلك األنشطة في خطط األعمال في االجتماع السادس  وبإعادةالمبدئيالتقنية للمرحلة 
وتقرر أيضاً حذف أنشطة التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون من خطط األعمال، باستثناء . والخمسين

وبالنسبة . إعداد المشروع التدليلي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون لليابان، مع التقّيد ببعض الشروط
نشطة االستثمارية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في خطط األعمال، تّم االتفاق على لأل

وقد ُألّح على الوكاالت المنفذة بمواصلة جهودها لتنفيذ المشروعات . عدد من الشروط من أجل إدماجها
 2008وزون عام  طن من قدرات استنفاد األ28.201الموافق عليها لضمان اإلزالة المنتظرة البالغة 

  ).54/5المقرر (
  

  التعاون الثنائي
  

، 2010-2008لفترة استعرض االجتماع الرابع والخمسون خطط أعمال التعاون الثنائي ل  .34
  ).54/6المقرر (أجرى عدداً من التسويات والتوصيات و
  

  الوكاالت المنفذة
  

 للوكاالت المنفذة، بعدما 2010-2008 االجتماع الرابع والخمسون أيضاً على خطط أعمال وافق  .35
هيدروكلوروفلوروكربون واألنشطة االستثمارية لُأجري عدد من التعديالت وبعد حذف األنشطة التدليلية ل

 54/9 ،8/54 ،54/7المقّررات (وأنشطة التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون، على النحو المبّين أعاله 
  ).54/10و
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  2011-2009 و2010-2008لمستمرة لثالث سنوات  اإلزالة النموذجية اطخط  .13
  

- 2008لفترة اعتمد االجتماع الثالث والخمسون خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات ل  .36 
 التي لديها 5ة وَألّح على بلدان المادة قب للفترة المطاالمواردرونة لتخطيط  كدليل يتمتّع بم2010

ا بعد، وكذلك على الوكاالت المشاركة الثنائية والتنفيذية، للتعجيل في مشروعات موافق عليها ولم تنفّذه
وقد ُألّح أيضاً على الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعمل مع تلك البلدان التي تبّين . نمط التنفيذ خالل الفترة

أن تدرج  في البروتوكول، و2010 و2007أنها بحاجة إلى مساعدة فورية إلنجاز أهداف اإلزالة لعاَمي 
   ).53/5المقرر ( على النحو المناسب 2010 – 2008أنشطة في خطط أعمالها لفترة 

  
خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات للفترة تناول االجتماع السادس والخمسون   .37

وأعيد . ، التي أعتمدها كدليل مرن لتخطيط الموارد لفترة السنوات الثالث ذات الصلة2009-2011
 أعاله وطُلب إلى 36تشديد على التوصيات المقدمة إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المبينة في الفقرة ال

 إلى 2012-2010أن تقدم تحديثا للخطة النموذجية لإلزالة المستمرة لثالث سنوات للسنوات األمانة 
 للصندوق المتعدد 2013-2010عداد خطة أعمال  إل لتكون بمثابة توجيه2009االجتماع األخير في عام 

 ).56/5المقرر ( األطراف
  

   والوسيطة لبروتوكول مونتريالةالمبدئياالمتثال بتدابير الرقابة   .14
  

نظر االجتماع الثالث والخمسون في التعديالت المقترحة على التبليغ عن المشروعات ذات   .38 
ات لتقييم أكثر شموالً للمخاطر التأخيرات في التنفيذ في سياق مسائل االمتثال، وكذلك في المقترح

ولمؤشرات احتمال التعّرض لعدم االمتثال، لزيادة تنميتها بالتعاون مع الوكاالت المنفذة واألطراف 
 وطلب إلى أمانة الصندوق أن تنقّح الوثيقة المتعلقة بحالة االمتثال وأن تضّمن بيانات عن .المعنية

خاطر عدم االمتثال استناداً إلى المعايير، وفي الوقت نفسه أن التأخيرات في تنفيذ المشروعات، وتقييماً لم
  ).53/4المقرر (في العملية  متداخلة 5تتشاور مع البلدان والوكاالت للتأكّد من أن بلدان المادة 

  
نظر االجتماع الرابع والخمسون في التقييم األول لخطر عدم االمتثال الذي أعّدته أمانة   .39

واقتُرح إعادة " ة لعدم االمتثالمعّرض" عديدة قد ُصنّفت على أنها  شاغل بأن أطرافاًوكان هنالك. الصندوق
وطُلب إلى أمانة الصندوق أن تواصل جهودها ". معّرض للخطر"تصنيف بلد من البلدان لمعايير التعريف 

عّرض  عن تقييم المخاطر، وعن المؤشرات العامة الحتمال الت5للحصول على انطباعات بلدان المادة 
وفي االجتماع الخامس والخمسين طلبت ). 54/4المقرر (لعدم االمتثال، وعن قدرتها إلنجاز االمتثال 

اللجنة مراجعة لمؤشرات مخاطر عدم االمتثال، مع األخذ بالحسبان التعليقات من جانب األطراف، وبهدف 
   ).55/4المقرر (تحقيق إجماع حول إمكانية تطبيقها 

  
أن أوضحت النتائج و.  السادس والخمسينعالرئيسية لتقييم المخاطر إلى االجتمادمت النتائج قُ  .40

 التي أرسلت ردودها كانت على ثقة من أنها سوف تحقق االمتثال وتحافظ 83جميع البلدان البالغ عددها 
دا  وقد واحد وثالثون طرفا تعليقات بشأن تقييم المخاطر، واستنا.عليه بعد أن استعرضت تقييم المخاطر

منح البلدان الفرصة للتعليق على وتقرر . إلى هذه التعليقات، تم اقتراح إجراء تعديالت على المؤشرات
، وسيتم استخدام المؤشرات الحالية حتى ذلك الوقت حتى االجتماع السابع والخمسينمؤشرات المخاطر 

  ).56/4المقرر (
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  إنجازات الصندوق منذ بدايته  .دال
  

  للمواد المستنفدة لألوزوناإلزالة الكاملة   .15
  

باستثناء المشروعات الملغاة ( مشروعاً ونشاطاً 5.789  تمت الموافقة على1991منذ عام   .41 
 1.458 و لبلدان آسيا والمحيط الهادئ؛اطامشروعا ونش 2.446 :، بالتوزيع الجغرافي التالي)والمحوَّلة

لبلدان في أوروبا؛  338 ولبلدان في أفريقيا؛ 1.269و؛ يالكاريبالبحر أمريكا الالتينية ومنطقة في لبلدان 
لألوزون التي طن من المواد المستنفدة  427.619 ومن جملة. لتغطية في مختلف أنحاء العالم 278و

 طن من المواد المستنفدة 405.395ه مجموعما ينبغي إزالتها بعد تنفيذ هذه المشروعات، تّمت إزالة 
 من المرفق األول تجزئة حسب اإلنتاج 1وفي الجدول . 2007  األولكانون/لألوزون مع نهاية ديسمبر

  :والتوزيع القطاعي لإلزالة الفعلية مبّين في الجدول أدناه. واالستهالك والقطاع
  
  

أطنان من قدرات استنفاد األوزون تّمت 
 *إزالتها

 القطاعات

 يروسوالتاأل 25,238
 يرغاوال 65,008
 )الميثيلبروميد (تبخير ال مواد 4,301

 ستهالكاالنتاج واإل: هالوناتال 85,399
 مشروعات في قطاعات متعددة 455

 )ستهالكاالنتاج واإل(عامل تصنيع  44,520
 خطة وطنية لإلزالة  39,738
 نتاجاإل 86,528
  تبريدال 45,252

 ةمتعدد 583
 مذيباتال 6,888

  معقّماتال 61
 تمديد التبغ 1,424

 المجموع 405,395
  باستثناء المشروعات الملغاة والمحّولة *

 
  التمويل والصرف  .16
  

 بهدف إنجاز هذه 1991لقد بلغ مجموع األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية منذ عام   .42 
اإلزالة ولتنفيذ مشروعات استثمارية جارية وكافة المشروعات واألنشطة غير االستثمارية 

دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكاالت  236.759.109 ي، بما في ذلكدوالر أمريك 2.368.316.574
ومن مجموع مبالغ المشروعات الموافق عليها، فإن المبالغ ). باستثناء المشروعات الملغاة والمّحولة(

المخصصة لكّل من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية، والتي ُصرفت من جانب هذه الوكاالت، مبّينة في 
  : أدناهالجدول
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  مبالغ مصروفة
 )2(بالدوالرات األمريكية 

  مبالغ موافق عليها
 )1(بالدوالرات األمريكية 

 الوكالة

 يوئنديبيال 557,527,258 447,528,865
 يونيبال 159,009,482 109,271,060
 يونيدوال 533,356,195 422,424,250
 البنك الدولي 991,648,922 853,622,530
 ثنائيةالوكاالت ال 126,774,717 85,497,110

 المجموع 2,368,316,574 1,918,343,815
  )باستثناء المشروعات الملغاة والمحّولة (2008 تشرين الثاني/بر نوفم13حتى ) 1(
  ) الملغاة والمحّولةباستثناء المشروعات (2007كانون األول /ديسمبر 31 حتى) 2(

  

  شمولة بالتقريرخالل الفترة المالموافقات على التمويل   .هاء
  

الثالث والخمسون االجتماعات (المشروعات واألنشطة الموافق عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير   .17
  )للجنة التنفيذيةوالرابع والخمسون والخامس والخمسون والسادس والخمسون 

  
مشروعاً ونشاطاً  473ه مجموعما خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة التنفيذية على   .43 

طن من قدرات استنفاد األوزون من إنتاج واستهالك مواّد خاضعة  12.251 إضافياً، مع التخطيط إلزالة
دوالر أمريكي، بما في ذلك  187.379.608 ةع المبالغ الموافق عليها والبالغومجمو. للرقابة

 موزعة على النحو التالي ،لنشاطا/دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكاالت، ولتنفيذ المشروع 23.907.263
  :حسب الوكالة

 

  المجموع
بالدوالرات األمريكية

  الدعم
 الوآالة دوالرات أمريكية بالدوالرات األمريكية

  يوئنديبيال 31,342,978 6,054,459 37,397,437
 يونيبال 31,965,289 2,702,295 34,667,584
 يونيدوال 43,607,711 6,951,186 50,558,897
 البنك الدولي 48,711,549 7,241,340 55,952,889
  ثنائيةالوكاالت ال 7,844,818 957,983 8,802,801

  المجموع 163,472,345 23,907,263 187,379,608
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  2008 و2007برامج عمل   .18
  

 يوئنديبيالنظر االجتماع الثالث والخمسون ووافق على التعديالت التي ُأجريت على برنامج عمل   .44 
وفي االجتماع ). 53/20و 53/19و 53/16المقررات (يونيدو، مع التقّيد ببعض الشروط اليونيب والو

 45/15المقررات  (2008يونيب لعام الالرابع والخمسين وافقت اللجنة على تعديالت برنامج عمل 
، )27-54/24 و54/15المقررات (ليوئنديبي ا 2008، وعلى برامج عمل )22-45/19 و54/17و
 عدد من ، مع تحديد)54/15المقرر (نك الدولي ، والب)30 و54/29و 54/15المقررات (يونيدو الو

ومع أن الطلبات من أجل إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية . الشروط
ن أن تقدَّم إلى قد ُأزيلت من خطط األعمال، أفادت اللجنة التنفيذية أن الطلبات من أجل تمويل إعدادي يمك

 10يونيدو تشكّل اليونيب والليوئنديبي ولمع ذلك، تّمت الموافقة على سلفة . االجتماع الخامس والخمسين
م من أية مبالغ يوافق عليها من طلبات لمشروع التي قّدمتها الوكاالت، تخص من طلبات إعداد اةبالمائ

 54/23 و54/18المقررات (فلوروكربونية مستقبلية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو
  ).، على التوالي54/28و
  

ليونيب ا 2008وافق االجتماع الخامس والخمسون على التعديالت التي ُأجريت على برامج عمل   .45
ووافق أيضاً على طلبات . ، وفقاً لبعض الشروط)55/34المقرر (والبنك الدولي ) 24 و55/23 نالمقررا(
، والبنك الدولي )55/27المقرر (يونيدو ال، و)55/22المقرر (يونيب ال، و)55/20 المقرر(ليوئنديبي ا
 تمويل إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشّياً مع ، من أجل)55/33المقرر (

  . المقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية
  

من الشروط، على التعديالت على برامج عمل ، رهنا بعدد وافق االجتماع السادس والخمسون  .46
، واليونيدو )33-56/29المقررات (، واليونيب )56/27 و56/25 و56/22المقررات (اليوئنديبي 

وتم تأجيل النظر في عدد من التعديالت ). 56/39المقرر (والبنك الدولي ) 56/38 و56/36المقررين (
 .الواردة في برامج العمل إلى اجتماع قادم

  
  المشروعات االستثمارية  .19
  

، خصصت اللجنة التنفيذية قيد االستعراضمن مجموع المبالغ الموافق عليها في الفترة   .47 
 دوالر أمريكي لتكاليف دعم الوكاالت، من أجل 9.079.000 دوالر أمريكي بما في ذلك 121.082.334

ستنفاد األوزون من استهالك طن من قدرات ا 12.202تبلغ تنفيذ مشروعات استثمارية إلزالة كمية 
 من المرفق األول بهذا 2وقد وردت تجزئة حسب القطاع في الجدول . وإنتاج مواّد مستنفدة لألوزون

  .التقرير
  

اتفاقاً جديداً، بما في ذلك اتفاق واحد تّمت الموافقة عليه فيما  47 وافقت اللجنة التنفيذية أيضاً على  .48
ماع الثالث والخمسين، مع تعّهدات من حيث المبدأ يبلغ مجموعها بين الدورات، واعتُمد في االجت

وتفاصيل المبالغ حسب البند والقطاع مدرجة .  وكذلك ثالثة اتفاقات منقّحة،دوالر أمريكي 35.185.557
  .في المرفق الثالث

  
ة، من ر قّدمه فريق االتصال، قرر االجتماع الرابع والخمسون الموافقبعد النظر في مشروع مقّر  .49

كلوروفلوروكربون في الهند في حدود أول ال مليون دوالر أمريكي إلقفال إنتاج 3.17 على ،حيث المبدأ
المقرر  ( شهراً من موعد اإلزالة المحّدد، مع بعض الشروط17 ، وذلك قبل2008آب /وأغسطس
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ى االجتماع الخامس الهند واللجنة التنفيذية إلحكومة  بين  وقد قُّدم مشروع االتفاق ذو الصلة).54/37
والخمسين، ولكّن البنك الدولي عمد على سحبه ألن حكومة الهند طلبت مزيداً من الوقت للتمّعن في 

  .وقدم البنك الدولي مشروع االتفاق المنقح إلى االجتماع السادس والخمسين، الذي وافق عليه. النّص
  

  األنشطة غير االستثمارية  .20
  

  المساعدة التقنية والتدريب 
  

تقنية المساعدة من مشروعات ال مشروعا 15 خالل الفترة قيد االستعراض تّمت الموافقة على  .50
 لتكاليف دعم الوكاالت، مما دوالر أمريكي 203.468 بما في ذلكدوالر أمريكي  2.235.068 مجموعها

ة الصندوق جعل مجموع تكاليف مشروعات المساعدة التقنية وأنشطة التدريب الموافق عليها منذ بداي
 وهذا المجموع ال يشمل العناصر غير االستثمارية .دوالر أمريكي 141.087.030 المتعدد األطراف

  .التفاقات اإلزالة المتعددة السنوات
  

  التعزيز المؤّسسي
  

 9.573.446  تّمت الموافقة لمشروعات التعزيز المؤسسي علىالمشمولة بالتقريرخالل الفترة   .51
 وبذلك يصبح. دوالر أمريكي 340.106في ذلك تكاليف دعم الوكاالت البالغة دوالر أمريكي، بما 

 143دوالر أمريكي لمشروعات التعزيز المؤسسي في  73.539.294 مجموع موافقات اللجنة التنفيذية
وإبان موافقتها على التمويل للتعزيز المؤسسي، أعربت اللجنة التنفيذية عن بعض . 5من بلدان المادة 

  .لتي ُأرفقت بتقارير كّل من االجتماعاتاآلراء ا
  

  البرامج القطرية
  

 قيد االستعراض، وافقت اللجنة التنفيذية على برامج قطرية إلريتريا وجمهورية خالل الفترة  .52
ووافقت أيضاً على تحديث للبرنامج ). 54/38 و53/36المقررات (الجبل األسود والعربية السعودية 

تحديث برنامج قطري منقّح لجمهورية إيران وأخذت علماً بتقديم ل) 54/38المقرر (ري لنيجيريا القط
 برنامجاً، تشمل المجموع 140ويبلغ مجموع البرامج القطرية الموافق عليها منذ بادية اللجنة . اإلسالمية

مواد ال طن من قدرات استنفاد األوزون من 140.088.1المقدر إلنتاج خط األساس وقدره 
 طن من قدرات استنفاد 199.127.5هالونات، ومن استهالك خط األساس قدره ال ويةونكلوروفلوروكربال

   ).كما ورد في وثائق برامج العمل(األوزون لمواّد خاضعة للرقابة 
  

  الرصد والتقييم  .واو
  

  التقارير المرحلية  .21
  

متعدد األطراف، أخذ االجتماع الخامس والخمسون علماً بالتقرير المرحلي المجّمع للصندوق ال  .53 
وأصدرت اللجنة التنفيذية . وكذلك بالتقارير المرحلية بشأن التعاون الثنائي من جانب الوكاالت المنفذة

   ).10-55/5 المقررات(عدداً من التوصيات والطلبات في سياق استعراضها 
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  تقارير إتمام المشروعات  .22
  

، الذي تضّمن 2007ع إلتمام المشروعات لعام التقرير المجّمفي نظر االجتماع الثالث والخمسون   .54 
نظرة عامة على النتائج المبلغ عنها في تقارير إتمام المشروعات منذ االجتماع الخمسين، في آن مع 

وقد ُألّح على الوكاالت المنفذة والثنائية المعنية . الدروس المكتسبة خالل تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات
في تقارير إتمام المشروعات وفي الجرد وفي التقارير المبلغ عنها مالً بين البيانات لكي تؤمن تماسكاً كا

   ).53/6المقرر ( تزيل تراكم تقارير إتمام المشروعات وأنالمرحلية السنوية، 
  

 وطلب إلى 2008نظر االجتماع السادس والخمسون في التقرير المجّمع إلتمام المشروعات لعام   .55
ة والمنفذة المعنية تقديم المعلومات الناقصة في عدد من تقارير إتمام المشروعات بحلول الوكاالت الثنائي

وحثت الوكاالت مرة أخرى على تحقيق التماسك الكامل بين البيانات . 2009كانون الثاني /نهاية يناير
 ).56/7المقرر (المبلغ عنها واالنتهاء من األعمال المتأخرة في تقارير إنهاء المشروعات 

  
  التأخيرات في تنفيذ المشروعات  .23
  

في االجتماعات األربعة التي عقدت خالل الفترة قيد االستعراض، الحظت اللجنة التنفيذية،   .56 
 وفقاً ات الثابتةبالنسبة للمشروعات المصنفة على أن لديها تأخيرات في التنفيذ، أن األمانة ستتخذ اإلجراء

  55/4، و54/4و، 53/9المقررات ( والوكاالت المنفذة المعنية وماتلتقييمها للحالة وأنها ستخطر الحك
   .)56/4و

  
  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  .24
  

 شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة 57 شريحة من أصل 14الحظ االجتماع الثالث والخمسون أن   .57 
 منها قد ُسحبت بسبب المستوى المنخفض 10 وأن ، الوقت المحدد فيالسنوات المستحقة للتقديم، لم تقّدم

  .أو التنفيذ البطيء/ األموال وتلمصروفا
  

لالتفاقات شريحة  53 بالغة من الشرائح السنوية ال26في االجتماع الرابع والخمسين أن لوحظ   .58
حظ االجتماع وال.  منها لم تُقَدَّم27المتعددة السنوات المستحقة للتقديم، تّم تقديمها في الوقت المحدد، وأن 

وفي .  منها لم تُقَّدم21 من الشرائح السنوية قُّدمت في الوقت المحدد، ولكّن 31الخامس والخمسون أن 
  شريحة سنوية مستحقة للتقديم64 من بين 34ه تم تقديم  األمانة بأنُأخطرت السادس والخمسين، االجتماع

  . على اإلطالق شريحة إما لم تُقدم في الوقت المناسب أو لم تُقدم30وأن 
  

ات التي عقدت خالل الفترة قيد االستعراض، تقّرر توجيه رسائل إلى البلدان وفي جميع االجتماع. 59
والوكاالت المعنية بشأن الشرائح السنوية التي كانت مستحقة للتقديم ولكنها لم تُقّدم إلى االجتماع المناسب 

  .)56/3 و55/3، 54/12، 53/10المقررات (
  

  ير المرحلية عن المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددةلتقارا  .25
  

لقد أخذت كافة االجتماعات التي عقدت خالل الفترة قيد االستعراض علماً بالتقارير المرحلية   .60 
، 54/13، 53/11 المقررات(المقدمة عمالً بمتطلبات التبليغ الخاصة، واتخذت اإلجراءات المطلوبة 

  .)56/9، و55/12
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   المتعددة السنوات، بما في ذلك خطط إدارة اإلزالة النهائيةاتاستعراض الشكل المقرر للتبليغ عن االتفاق  .26
  

 ومناقشةلقد ُأحيط االجتماع الثالث والخمسون علماً بنتائج حلقة العمل التي ُعقدت الستعراض   .61 
 وبصورة .الجديداستعمال الشكل  ضوء الخبرة المكتسبة بعلىالتبليغ عن االتفاقات المتعددة السنوات 

 وسيتّم إعداد شكل نهائي . مواجهة بعض الصعوبات في ملء البياناترغمإجمالية كان االختبار إيجابياً، 
   . إلى اللجنة التنفيذية في اجتماع الحقوتقديمه التي صدرت التعليقاتعلى ضوء 

  
  2007تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   .27
  

   بشأن المشروعات ذات حجم بروميد الميثيل المنخفضية موّسعةدراسة نظر 
  

 بشأن وّسعةنظر االجتماع الثالث والخمسون في التقرير المتعلق بالدراسة النظرية الم  .62
 قد امتثلت بالتجميد من غالبيتهاالمشروعات ذات حجم بروميد الميثيل المنخفض، والحظ أن البلدان في 

، وأنه حسب أحدث بيانات االستهالك، 2005 من عام ةبالمائ 20 البالغة نسبةفيض الخ وبت2002عام 
  .تلك الخطوة من التخفيضل كانت في وضع عدم امتثال 5هنالك خمسة من بلدان المادة 

  
التقرير النهائي بشأن تقييم إدارة ورصد وتحقّق خطط اإلزالة الوطنية في البلدان غير تلك التي لديها حجم 

  استهالك منخفض
  

تّم النظر في التقرير النهائي في االجتماع الرابع والخمسين، وعقب المناقشة، صدرت بعض  لقد  .63
 المنفذة لخطط اإلزالة، موجهة إلى الوكاالت المنفذة وإلى 5التوصيات من أجل النظر في بلدان المادة 

  ).54/11المقرر (المكاتب اإلقليمية لبرنامج المساعدة على االمتثال 
  

  ظرية عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسيدراسة ن
  

لقد تّم تقديم الدراسة النظرية التي عرضت نتائج المرحلة األولى لتقييم مشروعات التعزيز   .64
  .المؤسسي، إلى االجتماع الرابع والخمسين

  
  2009 و2008برنامج عمل الرصد والتقييم للسنتين   .28

  
 بميزانية قدرها 2008رنامج عمل الرصد والتقييم لعام وافق االجتماع الثالث والخمسون على ب  .65

وطلبت اللجنة ). 53/7المقرر ( دوالر أمريكي، مع الجداول لتقديم التقارير وتجزئة الميزانية 326.000
 عن البلدان، قائمة على الويب، بما في ذلك المعلومات التي جمعت من أجل أيضاً وضع المالمح العامة

  ). 53/8المقرر (ال تقييم خطر عدم االمتث
  

، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة 2009وبعد النظر في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   .66
 دوالر أمريكي لبعض األنشطة المقترحة في مشروع البرنامج نظرا 75.000على ميزانية مخفضة قدرها 

با إلى جنب مع الموظف المؤقت للرصد وطلب إلى األمانة، جن.  كبير موظفي الرصد والتقييملمغادرة
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المقرر ( وااللتزام بمسودة الجدول الزمني للبرنامج والتقييم والمستشارين، االنتهاء من األنشطة الجارية
56/8.(  

  
  2008تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   .29
  

ق لالتفاقات المتعددة السنوات التقارير المرحلية وتقارير التحقّوتقرير عن توحيد برامج العمل السنوية،  
  وبشأن وضع المالمح العامة للبلدان

  
 االجتماع الخامس والخمسون التقرير الذي كان قد ركّز على استكمال جداول النظرة استعرض  .67

  .العامة لالتفاقات المتعددة السنوات وعلى إعداد مشروع مالمح البلدان
  

  النهائية دراسة نظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة 
  

التي أجرت تحليالً لدور خطط الدراسة النظرية  إلى االجتماع الخامس والخمسين، قُّدمتلقد   .68
  . تلبية أهداف اإلزالة علىإدارة اإلزالة النهائية في مساعدة البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض

  
  التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي

  
تماع السادس والخمسون في التقرير النهائي بشأن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي نظر االج  .69

 موطلب إلى أمانة الصندوق أن تأخذ في الحسبان نتائجه عند استعراضها لتمويل التعزيز المؤسسي، وقد
 ).56/6(المقرر (عددا من التوصيات إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة وإلى أمانة الصندوق 

  
  قضايا تتعلق بالسياسة العامة  .زاي

  
  وكربونهيدروكلوروفلورخاصة بالأنشطة   .30
  

الخاصة نشطة األ إزالة 51/5مع أن اللجنة التنفيذية كانت قد قررت بموجب المقرر   .70 
هيدروكلوروفلوروكربون والتخلّص من المواد المستنفدة لألوزون من خطط أعمالها لفترة بال

 لالجتماع التاسع عشر XIX/6، وفقاُ للمقرر 2008 أول اجتماع لها عام ، والنظر فيها في2007-2009
فت انتباه اللجنة التنفيذية إلى رغبة البلدان في مواصلة الدراسات االستقصائية المتعلقة األطراف، لُ

  .هيدروكلوروفلوروكربونالب
  

ة الصندوق بشأن نظر االجتماع الثالث والخمسون طبقاُ لذلك في ورقة مناقشة قدمتها أمان  .71
 كمتابعة للمقرر ،كلوروفلوروكربونالهيدروالخيارات لتقييم وتعريف التكاليف اإلضافية الستهالك 

6/XIX . 53/37المقرر (وفي أعقاب مناقشات مطّولة اتخذت اللجنة التنفيذية عدداً من المقررات (
  .ُسّجلت في المرفق الرابع بهذا التقرير

  
والخمسون األمانة بإعداد مشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط إدارة طالب االجتماع الثالث   .72

 مع كلوروفلوروكربونالهيدرو عن  تضّم دراسات استقصائية،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األخذ بالحسبان التعليقات واآلراء ذات الصلة بهذه المبادئ التوجيهية التي أعرب عنها أعضاء اللجنة 

وقد طُلب أيضاً من األمانة إعداد . الل االجتماع، والتقديمات إلى االجتماع الرابع والخمسينالتنفيذية خ
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وثيقة نقاش تمهيدية تحلّل كافة اعتبارات التكاليف ذات الصلة التي تحيط بتمويل إزالة 
  .كلوروفلوروكربون، مع األخذ بالحسبان اآلراء التي أعرب عنها أعضاء اللجنة التنفيذيةالهيدرو

  
 دوالر أمريكي 150.000حّد أقصى قدره ب 2008ة على نفقات ـة التنفيذيـوافقت اللجن  .73

ة إلعداد الوثائق ـ، المطلوبأصحاب المصلحةة تكلفة االستشارات مع خبراء تقنّيين وغيرهم من ـلتغطي
  ).53/37المقرر (
  

وفلوروكربونية والتحليل إن مشروع المبادئ التوجيهية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلور  .74
كلوروفلوروكربون، التي الهيدروالتمهيدي لتكاليف لكافة االعتبارات ذات الصلة المتعلقة بتمويل إزالة 

 قّدمه  التوجيهيةوبعد النظر في نّص منقّح للمبادئ. أعّدتها اإلدارة، قُّدمت إلى االجتماع الرابع والخمسين
ألة، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبادئ التوجيهية لخطط إدارة إزالة فريق االتصال الذي ُأنشئ لمناقشة المس

  ). 54/39المقرر ( المدرجة في المرفق الرابع بهذا التقرير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

نظر االجتماع الرابع والخمسون أيضاً في تحليل تمهيدي لكافة االعتبارات المناسبة للتكاليف   .75
كلوروفلوروكربون، وطلبت من فريق االتصال الذي ُأنشئ لمعالجة المبادئ الهيدرول إزالة المتعلقة بتموي

وبعد . هذه المسألةب أيضاً ُيعنىالتوجيهية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن 
ح للتحليل في االستماع إلى تصريح من ميّسر فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في نّص منقّ

  )54/40المقرر (اجتماعها الخامس والخمسين 
  

في اجتماعها الخامس والخمسين، وبعد النظر في التوصيات التي وضعها فريق االتصال الذي   .76
كلوروفلوروكربون، دعت اللجنة التنفيذية الهيدرو لتمويل إزالة لمزيد من معالجة اعتبارات التكاليفُأنشئ 

إعداد وتقديم مقترحات مشروعات إلى األمانة لبعض استعماالت إلى والمنفذة الوكاالت الثنائية 
هيدروكلوروفلوروكربون، بحيث تستطيع اللجنة التنفيذية اختيار تلك المشروعات التي دلّلت بأفضل ال

ف طريقة على التكنولوجيات البديلة، وسّهلت جمع بيانات دقيقة عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية والتكالي
م بأن كمية ّهسبة لتطبيق التكنولوجيا، مع التفالتشغيلية اإلضافية أو الوفورات، وكذلك بيانات أخرى منا

 من نقطة تحسمالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تتوّجب إزالتها بمقتضى هذه المشروعات سوف 
 إدارة إزالة المواد ةالبداية للتخفيضات المجّمعة المستدامة لالستهالك المؤهل كما حددته خط

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

لهيدروكلوروفلوروكربون ل اللجنة التنفيذية اإلدخال المحدود لعدة تكنولوجيات بديلة الحظت  .77
لتصديق عليها واستعمالها إلى أقصى حد على ضوء الحاجة ل، و5المتاحة بتاريخه في بلدان المادة 
. ، والتباين الكبير في تكاليف المعّدات المستبدلة والمواّد األولية5لمادة الظروف المحلية السائدة في بلدان ا

كلوروفلوروكربون في الهيدرووبناء على ذلك طُلب إلى األمانة أن تجمع معلومات تقنية تتعلّق بإزالة 
النظر في أي مشروع في وقطاعات األيروسوالت، ومطافئ الحرائق والمذيبات، على أساس متواصل، 

وأي مقرر . ، حسب االقتضاء، لتنظر فيه اللجنة التنفيذية إفرادياًت لدى تقديمه، وإلحالتهقطاعاتلك ال
بالنسبة للبيانات العامة لحساب التكاليف التشغيلية اإلضافية أو الوفورات من مشروعات تحويل 

 2010ول لعام وكذلك تحديد عتبات جدوى التكاليف، تؤجَّل حتى االجتماع األ كلوروفلوروكربون،الهيدرو
كلوروفلوروكربون الهيدروبهدف اإلفادة من الخبرة المكتسبة من خالل استعراض مشروعات إزالة 

  .أو كعناصر لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/كمشروعات مستقلّة و
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كافية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47لقد اعتُبرت المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة   .78
إلتاحة إعداد ومراجعة وتقديم، على أساس كل حالة منفردة، لمشروعات مستقلة إلزالة 

وقد ُدعيت الوكاالت الثنائية .  والتبريد وتكييف الهواءالرغاويكلوروفلوروكربون في قطاعات الهيدرو
 المحّددة، والمنفذة، على أساس عاجل، إلعداد وتقديم عدد محدود من مقترحات المشروعات ذات المّدة

ية، من أجل وضع وتنظيم وتصديق األنظمة ئايأو موّردي المواد الكيم/ور األنظمة المهتّمة وتشرك ُد
وكجزء من . كلوروفلوروكربونالهيدرو عوامل نفخ غير معتمدة على عالكيماوية لالستعمال م
لوجيا والتدريب لعدد ع وتصديق العملية، ينبغي أن تؤّمن دور األنظمة نقل التكنوضالمشروعات، وعقب و

 إزالة المواد ات الحقة من أجل إتمام المستعملة لمعّدالرغاويمختار من مؤسسات 
وعلى الوكاالت أن تجمع وتبلّغ بيانات تكاليف . الهيدروكلوروفلوروكربونية في تلك المؤسسات

إلعداد وتنفيذ ومن أجل أن تكون ذات فائدة . المشروعات وبيانات أخرى مناسبة لتطبيق التكنولوجيات
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكذلك أي مشروعات مستقلة، يجب إتمام هذه 

ي فير تقرير مرحلي عن كّل من مرحلتَ شهراً، كما ينبغي تو18المشروعات الخاصة خالل مّدة ال تتجاوز 
ذات ثنائية والمنفذة ودور األنظمة المتعاونة لوكاالت الوقد شُجّعت ا. يةالتنفيذ المشار إليهما للجنة التنفيذ

 على ة المحتوية بوليول الجاهزمخاليطلوجية المحيطة بإعداد وتوزيع  المسائل التكنوتناول على الصلة
وقد ُدعيت هذه الوكاالت أيضاً إلى تقديم عدد محّدد من . عناصر نفخ معتمدة على الهيدروكربون

كلوروفلوروكربون في القطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الهيدروت المشروعات التدليلية لتحويل مشروعا
 ولتقييم تكاليفها ة الشامل لتحديد كافة الخطوط المطلوبرالهواء إلى تكنولوجيات إمكانية متدنية لالحترا

  .الملحقة
  

لة المرحقررت اللجنة التنفيذية أن تواصل مداوالتها بشأن السياسة العامة المتعلقة بتحويالت   .79
كلوروفلوروكربون، تبقى بعدها الهيدرو لتركيب معّدات تصنيع قائمة على الثانية وتحديد التاريخ النهائي

تلك المعّدات، غير مؤهلة للتمويل، بغية إنهاء النظر فيها قبل تقديم التكاليف اإلضافية لتحويل مثل 
وقررت أيضاً أن تجري تحليالً . المشروعات المستقلة، التي قد تبدأ في االجتماع السادس والخمسين

 قد أعطى UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47إضافياً عّما إذا كان نهج النوع المشار إليه في الوثيقة 
كلوروفلوروكربون، للتخفيف من الهيدروشفافة من أجل تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة قاعدة ُمرضية و

 لالجتماع XIX/6 كما كان االعتقاد أساساً في المقرر ،التأثيرات األخرى على البيئة، وعلى المناخ أيضاً
سم بمزيد من التاسع عشر لألطراف، وطلبت من األمانة أن تستّمر في تحليلها بغية التبليغ بطريقة تتّ

وأخيراً قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجتماع مقبل، في . التفصيل في اجتماع الحق للجنة التنفيذية
، وبطريقة سابقة ألوانها، بعد لتي مازالت صالحة للعملمسائل تتعلق بسحب أو بعدم سحب المعّدات ا

  ).55/43المقرر  (2015 و2013إنهاء معالجة أهداف امتثال 
  

 األمانة أن تتّصل بمؤسسات أخرى بهدف تحديد آليات التمويل اإلفرادية واإلقليمية إلىطُلب   .80
والمتعددة األطراف التي قد تكون مناسبة ومتوافقة كمصادر تمويل مشارك في الوقت المناسب لتعزيز 

ر آخر إلى مناخية إضافية وتقديم تقريتمويل أوزون الصندوق المتعدد األطراف، بهدف تحقيق فوائد 
  .اجتماع الحق

  
نظر االجتماع الخامس والخمسون أيضاً في توصيات فريق االتصال بشأن إعداد خطط إدارة   .81

المقرر ( واتخذت القرار المبين في المرفق الرابع بهذا التقرير ،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ماع السادس والخمسين هيكل تكاليف من أجل إضافة إلى ذلك طُلب من األمانة أن تعّد لالجت). 55/13

لهيدروكلوروفلوروكربون، مع التماس معطيات لتحديد مستويات التمويل إلعداد أنشطة استثمارية وملحقة 
. كلوروفلوروكربون وخطط اإلزالة الوطنيةالمن الوكاالت الثنائية والمنفذة عن خبرتها مع خطط قطاع 
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ق هيكل التكاليف على أي تقديمات من أجل إعداد أنشطة استثمارية وقد طلب أيضاً إلى األمانة أن تطّب
   .واردة من الوكاالت الثنائية والمنفذة في االجتماع السادس والخمسينهيدروكلوروفلوروكربون، لحقة لومل
  

اإلجراءات والممارسات المستخدمة خالل اإلزالة السابقة ناقش االجتماع السادس والخمسون   .82
 المواد الخاضعة للرقابة، واحتساب تكاليف اإلغالق، وتزامن إزالة إنتاج واستهالك المواد لقطاع إنتاج

الهيدروكلوروفلوروكربونية، والحاجة إلى حوافز لإلغالق المبكر وروادع لإلغالق المتأخر للمرافق التي 
علقة بالتواريخ تتعامل في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والحاجة إلى رصد قوي، والمسائل المت

النهائية لقطاع اإلنتاج والمرافق المزدوجة اإلنتاج وما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن 
اختالفات في ظلت لتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن عدد من المسائل، وتم ا. عمليات آلية التنمية النظيفة

تأجيل مسألة التواريخ النهائية لقطاع وتم االتفاق على . اآلراء فيما يتعلق بالمرافق المزدوجة اإلنتاج
وطُلب إلى األمانة تقديم موجز عن المعلومات . إلى اجتماع قادموالمرافق المزدوجة اإلنتاج اإلنتاج 

المتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات الصلة لعمل آلية التنمية النظيفة والكميات من إنتاج 
وتم االتفاق على أن يواصل الفريق . متاحة للرصيد كخطوة أولى ال22-الهيدروكلوروفلوروكربون

الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج مناقشاته بشأن عناصر مقرر يتعلق بقطاع إنتاج المواد 
  ).56/64المقرر (الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السابع والخمسين 

  
سين عن رغبتها في نقل مدى تعقيد المسائل أعربت اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والخم  .83

ألطراف، وال سميا تلك الناشئة عن روكلوروفلوروكربون إلى علم االجتماع العشرين لالمتعلقة إزالة الهيد
 فيما يتعلق بالنظر في التاريخ النهائي، والتحويالت XIX/6المقرر االختصاصات المنصوص عليها في 

  .خ والفعالية من حيث الطاقةالثانية، واآلثار على تغير المنا
  

المسائل ذات الصلة باالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد نوقشت   .84
 في االجتماع السادس والخمسين، وبعد مناقشة، تقرر مواصلة المفاوضات الهيدروكلوروفلوروكربونية

وء التكليف الصادر عن االجتماع التاسع عشر شأن مسألة التحويالت الثانية والتواريخ النهائية في ضب
 ).56/65المقرر (لألطراف 

  
  ءهالك بمقتضى اتفاق قائم على اَألداتعريف االست  .31
  

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين في مسألة االستهالك بمقتضى االتفاق القائم   .85 
. كلوروفلوروكربونالي العقوبات في حال تجاوز استهالك على األداء، وبنوع خاص فيما يتعلق بالهند، وف

لكلوروفلوروكربون ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من اوقد التُمس تأكيد بأن استهالك الهند 
مواد اللكلوروفلوروكربون بمقتضى االتفاق، وأن خزن من ا جزءاً من استهالكها اعتُبر

ات  ومن أجل الخدم2006 عام تتنشاق المزودة بمقياس للجرعا ألجهزة االسيةكلوروفلوروكربونال
وبعد . كلوروفلوروكربون بمقتضى االتفاقال أيضاً كجزء من استهالك اعتُبروالصادرات لسنوات الحقة 

االستماع إلى تقرير ميّسر فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن تناقش هذه المسألة في اجتماعها 
  .الرابع والخمسين

  
استعرض االجتماع الرابع والخمسون هذه المسألة في سياق الخطة الوطنية إلزالة استهالك   .86
 القلقمع  ةالحظموبعد . كلوروفلوروكربون للهند، واستمع إلى تقرير من ميّسر فريق االتصالال

، 2007 وعام 2006 عام يةكلوروفلوروكربونالمواد ال طن متري من 2.181 البالغ المفرطاالستهالك 
حّدد اق بين الهند واللجنة التنفيذية، تفبالمقارنة مع حدود االستهالك األقصى المسموح بها المقررة في اال
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كلوروفلوروكربون ال، ووضع عدداً من الشروط إلدراجها ضمن اتفاق قطاع استهالك حساب العقوبة
  ).54/35المقرر (

  
   اللجنة التنفيذيةيةعمل  .32
  

لث والخمسون في تقرير حول مسألة عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية، على نظر االجتماع الثا  .87 
وبعد النظر في الخيارين المتاحين، أي إّما . ضوء التوجيه الذي قّدمه االجتماع التاسع عشر لألطراف

عقد اجتماَعين منتظَمين مع اجتماع خاص بقاء على الوضع القائم بعقد ثالثة اجتماعات سنوية، أو باإل
). 53/40المقرر (كلوروفلوروكربون، ُأرجئ النقاش حتى االجتماع الرابع والخمسين الهيدرو مواد بصدد

 اللجنة التنفيذية، أن ُيبقي على يةوقد قرر االجتماع الرابع والخمسون، بعد النظر في التقرير عن عمل
 في االجتماع ةمسألالوضع القائم أي على عقد ثالثة اجتماعات سنوية، على أن تكون عودة إلى هذه ال

  ).54/43المقرر (السابع والخمسين 
  

  المعّدل البطيء إلتمام المشروعات وخيارات لمعالجة هذه المسألة  .33
  

نظر االجتماع الثالث والخمسون في ورقة سياسة عامة عن مسائل طُرحت في سياق التقارير   .88 
وطلبت .  أجرت تحليالً ألسباب التأخيراتالمرحلية السنوية بالنسبة لتواريخ إتمام المشروعات، والتي

اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تورد تواريخ إتمام مخطّط لها لمشروعات جارية، في 
  ).53/38المقرر (آخر اجتماع للجنة التنفيذية من كل سنة 

  
، وفرص لتحسين عملية 2010 تمويل ممكنة لدعم التعزيز المؤسسي فيما بعد عام  ومستوياتترتيبات  .34

  تجديد التعزيز المؤسسي
  

 ممكنة لدعم  ومستوياتنظر االجتماع الثالث والخمسون في الخيارات من أجل ترتيبات تمويل  .89 
وبعد النظر في . ، وفرص لتحسين عملية تجديد التعزيز المؤسسي2010التعزيز المؤسسي فيما بعد عام 

ة المطلوبة  المرتقبناقشة المسألة الحظت اللجنة التنفيذية أن اإلجراءاتتقرير فريق االتصال الذي ُأنشئ لم
 أعطت دليالً على أن دعم التمويل للتعزيز المؤسسي 2010 لتلبية التزامات ما بعد عام 5من بلدان المادة 

 التمويل المحتملة لدعم تدابير ومستويات، وأنّه يجب فحص 2010سيكون ضرورياً على األرجح بعد 
 لالجتماع التاسع عشر XIX/6، خصوصاً على ضوء المقرر 2010زيز المؤسسي فيما بعد التع

وبناء على . كلوروفلوروكربونالهيدرولألطراف، الذي فرض التزامات جديدة بالنسبة للتعجيل في إزالة 
ى  ومستويات تمويل محتملة لبناء القدرة، الستكشاف مدتدابيرذلك طلب من أمانة الصندوق أن تستعرض 

 أهلية أي إجراءات جديدة قد تفكّر فيها اللجنة التنفيذية للتمويل، لمعالجة أنشطة إزالة وطبيعة
 توافق عليها ،هيدروكلوروفلوروكربون تمشّياً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بأنشطة التعزيز المؤسسيلل

   ).53/39المقرر  (2009 ة في حدود أول اجتماع من عامياللجنة التنفيذية، وتبليغ اللجنة التنفيذ
  

  التمويل لخسائر ناتجة عن ظروف الحرب  .35
  

وقد . 2006نوقشت هذه المسألة في االجتماع الرابع والخمسين فيما يختّص بالنزاع في لبنان عام   .90 
  ).54/14المقرر (ساس استثنائي، على مبلغ إضافي للبنان قّررت اللجنة التنفيذية أن توافق، على أ
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ة عن جمع ومعالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها في البلدان المدرجة وغير دراس  .36
  5المدرجة في الماّدة 

  
استمع االجتماع الرابع والخمسون إلى عرض عن الدراسة بشأن جمع ومعالجة المواد المستنفدة   .91 

، التي أجراها أحد 5مادة لألوزون غير المرغوب فيها في البلدان المدرجة وغير المدرجة في ال
 ذلك ت طبيعة تقنية إلى األمانة، أعقبوقد طلب إلى األعضاء أن يقّدموا أية تعليقات ذا. المستشارين

 لالجتماع الثامن عشر لألطراف توجيه الدراسة النهائية إلى أمانة XVIII/9وبالتوافق مع المقرر 
ه الثامن والعشرين وتوجيه التقارير ي اجتماعاألوزون لينظر فيها الفريق العامل المفتوح العضوية ف

  .الالحقة إلى االجتماع العشرين لألطراف
  

  دراسة عن تمويل التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها  .37
  

 على تعديل لبرنامج عمل البنك الدولي وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين  .92
ك على شروط التكليف الخاصة إجراء دراسة عن تمويل التخلص من المواد المستنفدة والموافقة بذل

وحيث لم تتم الموافقة على ). 55/34المقرر (لألوزون غير المرغوب فيها يضطلع بها البنك الدولي 
 االجتماع السادس والخمسين بأنه لم يكن هناك الوقت الكافي ُأخطر، 2008تموز /التمويل سوى في يوليه

ومن المتوقع أن تكون المسودة النهائية جاهزة في الوقت المناسب . للتعاقد على إجراء الدراسة وإكمالها
  .لتقديمها إلى االجتماع التاسع والخمسين

  
  ))ب (52/31المقرر (دراسة إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور القلوي   .38
  

ر من البنك الدولي يعطي تقييماً شامالً إلزالة رابع نظر االجتماع الخامس والخمسون في تقري  .93 
تفّحص التكنولوجيات والخطط وكانت الغاية من الدراسة . يكلوريد الكربون في قطاع الكلور القلو

 تتّسم بمزيد من بدائلالقطاعية المناسبة إلزالة رابع كلوريد الكربون في إنتاج الكلور بغية الكشف عن 
   .جدوى التكاليف

  
ابع كلوريد الكربون كمادة أولية وعوامل تصنيع واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في البلدان ر  .39

  )52/44 و51/36المقرران  (5المدرجة في المادة 
  

نائب الرئيس لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي أبلغ بإيجاز االجتماع الخامس والخمسين عن   .94 
وطُلب إلى األمانة أن تأخذ . أن إعادة النظر في انبعاثات رابع كلوريد الكربونالتقرير المرحلي للجنة بش

 XVIII/10بالحسبان المعلومات التي ستؤمنها لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي استجابة للمقرر 
لالجتماع الثامن عشر لألطراف، وكذلك أية مقّررات متخذة في االجتماع العشرين بشأن استعماالت 

المقرر (ضافية لعامل التصنيع، وأن تبلغ على أثر ذلك االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية إ
55/45.(   
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  المعلومات  .حاء
  

لقد كانت مواد المعلومات عن الصندوق المتعدد األطراف متوافرة خالل معرض وحدث جانبي   .95 
جتماعات االتفاقية المتعلّقة بالتغّير المناخي  عقد خالل ا،بشأن الروابط المتبادلة بين األوزون والمناخ

   .2007كانون األول /وبروتوكول كيوتو في بالي في ديسمبر
  

  أنشطة أمانة الصندوق  .طاء
  

 عمالً بالمقررات التي اتخذتها اللجنة اتخالل الفترة قيد االستعراض، اتخذت األمانة إجراء  .96 
وكانت قد أعّدت أيضاً . ن والخامس والخمسينيالرابع والخمسو نيثالث والخمسالتنفيذية في اجتماعاتها ال

وكانت .  وإلى االجتماع السادس والخمسينتتلك االجتماعاإلى المستندات وقّدمت خدمات مؤتمرات 
من الوكاالت المنفذة والشركاء الثنائيين قد قُّدمت، مجموعها  مقترحات لمشروعات وأنشطة

  . دوالر أمريكي353.919.452
  

 طلب تمويل وقّدمت تعليقات وتوصيات لتنظر 679رت تحليالً واستعرضت جانت األمانة قد أك  .97
وقد بلغ مجموع مستوى التمويل المطلوب للموافقة في االجتماعات األربعة، وبعد . فيها اللجنة التنفيذية

  . دوالر أمريكي297.133.809استعراض المشروعات 
  

عادة الجتماعات اللجنة التنفيذية كانت األمانة قد أعّدت أيضاً إضافة إلى الوثائق التي تَُحّضر   .98
  .أعاله" زاي"وثائق، من جملة أمور أخرى، بشأن قضايا السياسة العامة المشار إليها في القسم 

  
خطرت اللجنة التنفيذية بشأن طلبات وردت للحصول على خالل الفترة قيد االستعراض، ُأ  .99

 على جميع هذه  الصندوقأمانةورّدت . ت بيئية متعددة األطراففاقامعلومات من أمانات أخرى الت
  .الطلبات، آخذة بالحسبان التوصيات التي قدمتها اللجنة التنفيذية

  
حضرها  الصندوق وةخطرت اللجنة التنفيذية أيضاً بشأن االجتماعات التي حضرتها مديرُأ  .100

   .موظفو أمانة الصندوق
  
  ع األطرافمسائل متعلّقة باجتما  .ياء
  

أن ب لالجتماع السادس عشر لألطراف الذي طالب اللجنة التنفيذية XVI/36استجابة للمقرر   .101 
تدمج عنصراً في تقريرها السنوي حول التقّدم المحرز، والمسائل المصادفة خالل نظرها إلى التوصيات 

أرفقت و. 2004وكول مونتريال لعام المَضمَّنة في موجزها التنفيذي لتقييم واستعراض اآللية المالية لبروت
وستقترح مواصلة ) المرفق الثاني( تقريرها المرحلي إلى االجتماع العشرين لألطراف بهذه الوثيقةاألمانة 

 لألطراف في سياق تقريرها XVI/36التبليغ عن أي تقّدم آخر بالنسبة للتوصيات استجابة لطلب المقرر 
  .الرئيسي المألوف إلى اجتماع األطراف

  
 من خالل ب141-كلوروفلوروكربونالهيدرويتضّمن المرفق الثالث جدوالً يبّين مقدار استهالك   .102

وهذا بصدد االستجابة لمقرر اللجنة التنفيذية . كلوروفلوروكربون كبديلالهيدرومشروعات تستخدم مواّد 
 السنوي من اللجنة ينبغي أن يبّين التقرير " على أنه، أخرى من جملة أمور،ينص، الذي )ه( 36/56

ب 141-هيدروكلوروفلوروكربونالتنفيذية إلى اجتماع األطراف، بالنسبة لكل بلد، مقدار استهالك ال
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كمواد بديلة، وهو استهالك سوف المشروعات التي تستعمل الهيدروكلوروفلوروكربون المستعملة في 
  ". من التمويل في مراحل المستقبل-27/13لمقرر عمال با - ُيستًبعد

  
  تقارير اللجنة التنفيذية  .كاف

  
ن ون والخامس والخمسون والرابع والخمسوالثالث والخمستّم توزيع تقارير االجتماعات   .103 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67و ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59،  
وموجزات االجتماعات على جميع األطراف في ) ، على التواليUNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53و

ن ووسيتم توزيع في وقت قريب تقرير االجتماع السادس والخمس.  مونتريالبروتوكول
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 (طلب من أمانة الوتتاح هذه التقارير عند . وموجز لالجتماع

  .(www.multilateralfund.org)الصندوق، أو يمكن الحصول عليها من موقع ويب أمانة الصندوق 
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   األولالمرفق
  انات عن الموافقات على المشروعاتجداول مع بي

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

 
  قدرات استنفاد األوزون

 التي ٌأزيلت
قدرات استنفاد األوزون 

 الموافق عليها
 القطاع

 االستهالك  
 يروسوالتاأل 27,781 25,238
 الرغاوي 64,831 65,008
 تبخيرال اتغاز 6,716 4,301

 هالوناتال 48,376 44,941
 قطاعات متعددة 670 455

 غير ذلك 1,380 1,424
 تصنيعالمل واع 6,210 5,770

 تبريدال 50,837 45,252
 مذيباتال 7,230 6,888

 امل تعقيموع 55 61
 زالةاإل طخط 38,133 29,610

 متعددة 753 583
 مجموع االستهالك 252,972 229,531

 اإلنتاج  
 كلوروفلوروكربونال 80,783 80,789
 هالوناتال 41,658 41,658
 رابع كلوريد الكربون 50,016 48,878

 ثالثي كلورو اإليثان 34 34
 بروميد الميثيل 231 50

 مواّد متعددة مستنفدة لألوزون 1,925 4,455
 مجموع اإلنتاج 174,647 175,864

  ثناء المشروعات الملغاة والمحوَّلةباست *
 

  التوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية منذ البداية: 2الجدول 

  المبالغ الموافق عليه
 بالدوالر األمريكي

أطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

  
 القطاع

 االيروسوالت 27,624 89,823,351
 الرغاوي 64,731 386,264,464
 وناتالهال 82,476 78,093,664
 غازات التبخير 6,403 92,111,508
 قطاعات متعددة 670 2,568,987

 غير ذلك 1,380 17,023,270
 )نتاجاإلستهالك واال(تصنيع الامل وع 44,960 128,340,271
 اإلنتاج 84,172 327,173,410
 التبريد 42,814 469,128,910
 خطة اإلزالة 48,927 233,325,126
 مذيباتال 7,192 101,303,636

 عوامل التعقيم 55 1,198,819
 المجموع 411,404 1,926,355,416
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  التقريرب المشمولة فاقات الموافق عليها خالل الفترةاالت: 3الجدول 

 
 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ

)ألمريكيةبالدوالرات ا(  
مجموع اإلزالة  ُينفّذ بواسطة المشروع البلد

بأطنان من قدرات 
 المجموع تكاليف الدعم مبالغ المشروع استنفاد األوزون
  خطط اإلزالة

خطة وطنية  الجزائر
إلزالة كلورو 

  فلورو كربون

 990,613 69,113 921,500 284.6  يونيدوال

خطة إزالة نهائية  بليز
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 325,590 30,590 295,000 3.7  يوئنديبيال/يونيبال

ئية خطة إزالة نها بنن
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 360,250 35,250 325,000 7.9  نيدويوال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  بوروندي
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 270,560 26,560 244,000 3.1  نيدويوال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  كمبوديا
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 493,100 43,100 450,000 13.5  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  الرأس األخضر
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 113,000 13,000 100,000 0.3  يونيبال

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

خطة إزالة نهائية 
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 231,650 26,650 205,000 1.3  فرنسا/يونيبال

خطة إزالة نهائية  تشاد
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 382,890 37,890 345,000 5.2  يوئنديبيال/بيونيال

خطة إزالة نهائية  شيلي
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 494,375 56,875 437,500 32.9  كندا

خطة إزالة نهائية  الكونغو
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 227,850 22,850 205,000 3.4  يونيدوال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  كوت ديفوار
لمواد كلورو 

  لورو كربونف

 622,885 57,885 565,000 44.1  يونيدوال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  جيبوتي
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 316,170 31,170 285,000 3.15  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  السلفادور
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 610,125 45,125 565,000 46.0  يوئنديبيال/يونيبال

رياإريت  إزالة  إدارةخطة 
نهائية لمواد 
كلورو فلورو 

  كربون

 382,850 37,850 345,000 4.2  يونيدوال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  غامبيا
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 328,150 33,150 295,000 3.6  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية   غواتيماال
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 344,860 30,860 314,000 5.9  ديبيئنيوال/يونيبال

 367,160 35,160 332,000 2.9  يونيدوال/يونيبالخطة إزالة نهائية  غينيا
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 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ
)ألمريكيةبالدوالرات ا(  

مجموع اإلزالة  ُينفّذ بواسطة المشروع البلد
بأطنان من قدرات 
 المجموع تكاليف الدعم مبالغ المشروع استنفاد األوزون

لمواد كلورو 
  فلورو كربون

خطة إزالة نهائية   غينيا بيساو
لمواد كلورو 
  فلورو كربون

 113,000 13,000 100,000 3.9  اليونيب

خطة إزالة نهائية  غيانا
لمواد كلورو 

  ربونفلورو ك

 381,250 36,250 345,000 8.0  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  هندوراس
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 587,628 51,128 536,500 39.7  يونيدوال/يونيبال

خطة معجلة تتعلق   الهند
بإنتاج مواد كلورو 

  ونبفلورو كر

  البنك الدولي 
  لإلنشاء والتعمير

690.0 3,170,000 238,000 3,408,000 

جمهورية الو 
الديمقراطية 

 الشعبية

خطة إزالة نهائية 
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 361,600 41,600 320,000 6.5  فرنسا

خطة إزالة نهائية  ليبريا
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 384,570 39,570 345,000 8.4  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  مالوي
لمواد كلورو 

  نفلورو كربو

 382,930 37,930 345,000 8.7  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  ملديف
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 200,000 20,000 180,000 0.69  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  مالي
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 569,890 49,890 520,000 16.2  يوئنديبيال/يونيبال

ة نهائية خطة إزال موريتانيا
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 327,750 32,750 295,000 3.0  يوئنديبيال/يونيبال

  /إيطاليا/يونيدوال  بروميد الميثيل المكسيك
  كندا/إسبانيا

895.0 9,222,379 862,291 10,084,670 

جمهورية الجبل 
 األسود

خطة إزالة نهائية 
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 290,567 20.272 270,295 5.2  يونيدوال

بروميد الميثيل   المغرب
الفول األخضر (

  )والبطيخ

 1,562,464 124,870 1,437,594 106.2  إيطاليا/اليونيدو

خطة إزالة نهائية   مبيقاموز
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 279,495 27,995 251,500 2.3  اليوئنديبي/اليونيب

خطة إزالة نهائية   نيكاراغوا
لمواد كلورو 

  نفلورو كربو

 570,000 50,000 520,000 3.7  اليوئنديبي/اليونيب

خطة إزالة نهائية  النيجر
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 368,930 35,930 333,000 4.8  اليونيدو/اليونيب

خطة إزالة نهائية  بيرو
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 569,675 47,675 522,000 35.0  يوئنديبيال/يونيبال

 خطة إزالة نهائية قطر
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 471,538 39,038 432,500 15.0  يونيدوال/يونيبال

 383,130 38,130 345,000 4.6  يوئنديبيال/يونيبالخطة إزالة نهائية  رواندا



UNEP/OzL.Pro.20/7 
 

 
 
27 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ
)ألمريكيةبالدوالرات ا(  

مجموع اإلزالة  ُينفّذ بواسطة المشروع البلد
بأطنان من قدرات 
 المجموع تكاليف الدعم مبالغ المشروع استنفاد األوزون

لمواد كلورو 
  فلورو كربون

خطة إزالة نهائية  ساموا
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 166,500 16,500 150,000 0.0  يوئنديبيال/يونيبال

سان تومي 
يوبرينسيب  

خطة إزالة نهائية 
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 210,100 20,100 190,000 0.7  يونيدوال/يونيبال

العربية المملكة 
 السعودية

خطة وطنية 
إلزالة كلورو 

  فلورو كربون

 1,994,900 159,900 1,835,000 782.0  يونيدوال/يونيبال

خطة إزالة نهائية   سورينام
و لمواد كلور
  فلورو كربون

 309,140 31,140 278,000 6.2  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية   سوازيلند
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 281,595 28,095 253,500 0.0  يوئنديبيال/يونيبال

خطة إزالة نهائية  تنزانيا
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 532,870 47,870 485,000 54.0  يوئنديبيال/يونيبال

وغوت خطة إزالة نهائية  
لمواد كلورو 

 فلورو كربون
  

 350,800 34,800 316,000 5.9  يوئنديبيال/يونيبال

أوغندا
 

خطة إزالة نهائية 
لمواد كلورو 

  فلورو كربون

 242,950 27,950 215,000 1.9  فرنسا

خطة وطنية  اليمن
إلزالة المواد 
  المستنفدة لألوزون

 1,987,438 161,938 1,825,500 269.1  نيدويوال/يونيبال

 677,609 76,159 601,450 35.9  ألمانيا  بروميد الميثيل اليمن
خطة إزالة نهائية  زامبيا

لمواد كلورو 
  فلورو كربون

 272,490 27,490 245,000 4.1  يوئنديبيال/يونيبال

*كينيا   /ألمانيا  بروميد الميثيل 
  يونيدوال/يوئنديبيال

97.0 1,595,811 179,157 1,774,968 

جمهورية إيران 
*اإلسالمية  

خطة وطنية 
إلزالة كلورو 

  فلورو كربون

  /فرنسا/ألمانيا
  /يوئنديبيال/يونيبال
  يونيدوال

1,708.5 11,017,251 1,071,877 12,089,128 

*األرجنتين إنتاج كلورو  
  فلورو كربون

  البنك الدولي 
  لإلنشاء والتعمير

3,030.0 10,600,000 899,500 11,499,500 

  اقات أو شروط منقحةاتف*
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  المرفق الثاني

  
  تقرير عن تقييم التوصيات الواردة في عملية التقييم واالستعراض

   لآللية المالية لبروتوكول مونتريال2004لعام 
  

  مقدمة  .ألف
  
  : اللجنة التنفيذية عمالً بمقرر اجتماع األطراف التاليمنُيقّدم هذا التقرير   .1
  

نفيذية للصندوق المتعدد األطراف أن تنظر، في حدود اختصاصاتها، في طلب إلى اللجنة التأن ُي"  ) أ(
، بهدف اعتماد توصياته، حيثما 2004تقرير تقييم واستعراض اآللية المالية لبروتوكول مونتريال لعام 

 الصندوق المتعدد األطراف، مع الوضع في الحسبان إلدارةكان ذلك مالئماً، في سياق التحسين المستمّر 
ديد موارد الصندوق المتعدد ج إلى مساهمة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييم تالحاجة
 ؛2008-2006 للفترة افاألطر

  
رير منتظمة إلى األطراف بشأن هذا الموضوع وأن اطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتقّدم بتقأن ُي  ) ب(

ا، بتقديم تقييم أولي إلى االجتماع الخامس وتقوم اللجنة التنفيذية، من أجل هذ. تلتمس توجيهاتها بشأنه
والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية، وتدرج عنصراً في تقريرها السنوي إلى اجتماع األطراف 

جهت عند النظر في اإلجراءات الموصى بها الواردة في الموجز وبشأن التقّدم المحقق والقضايا التي و
 ".التنفيذي لتقرير التقييم

  )XVI/36ر المقّر(
  

 لآللية المالية 2004 التقرير األول عن تقييم التوصيات في عملية التقييم واالستعراض لعام أَعّدت األمانة  .2
الوثيقة  (44/60لبروتوكول مونتريال لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس واألربعين، كمتابعة للمقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/51 .(ة تقرير تقييمها عن لإحا"لجنة التنفيذية علماً بالتقرير وقررت وأحيطت ال
 لآللية المالية لبروتوكول مونتريال كي ينظر فيه 2004التوصيات الواردة في عملية التقييم واالستعراض لعام 

  ).45/59المقّرر " (االجتماع الخامس والعشرون للفريق العامل المفتوح العضوية
  
، على أساس المداوالت في االجتماع )UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3الوثيقة (قام تقرير التقييم   .3

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

  
  :الفئة األولى

التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة، وال تحتاج  عامة تتعلق بأنشطة اللجنة ات توصي11" 
وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ . إلى أي إجراء جديد، بل تتطلب متابعة منتظمة في اجتماعات اللجنة

: وتشمل هذه. "تماع األطراف عن هذه التوصيات، حسب االقتضاء، في سياق تقريرها السنويجا
  .28 و25، 24، 22، 21، 18، 16، 15، 7، 6، 2التوصيات 

  
  :الفئة الثانية
عشر توصيات عامة تتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية واألمانة والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة ولكن تحتاج " 

وستقوم اللجنة التنفيذية بإبالغ اجتماع األطراف عن هذه . إلى إجراءات جديدة في األجل القصير
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، 12، 11، 9، 4، 3، 1التوصيات : وتشمل هذه. ء، في سياق تقريرها السنويالتوصيات، حسب االقتضا
  .26 و23، 20، 17

  
  :الفئة الثالثة
 منها بسبب أن أي إجراء في المستقبل ال طائل ستٌ. امة اعتبر تنفيذها غير ضروريسبع توصيات ع" 

وتعتبر . فز السلبي المحتملب الحابوواحدة بس. منه على ضوء التطّورات األخيرة أو الممارسات الحالية
، 13، 10، 8، 5:  وتشمل هذه التوصيات."اللجنة التنفيذية عدم وجود حاجة لإلبالغ عن هذه التوصيات

  .27 و19، 14
  
هنالك حاجة لمزيد طي التوصيات التي تقع تحت الفئتين األولَيين حيث كانت غ فإن التقرير التالي يوهكذا  .4

جتماع الثامن عشر لألطراف، هنالك جهود وعلى النحو المبلغ عنه إلى اال. ت عنهات معلومامن العمل وحيث ُأتيح
، قد ُبذلت على أساس منتظم، كما 28 و25، 23، 22، 21، 18، 17، 16، 12، 11، 7، 6، 4تتعلق بالتوصيات 

. لجنة التنفيذية إضافة إلى الممارسة القائمة لاتسبق وُأبلغ في الماضي، وليست ثّمة حاجة إلى مزيد من اإلجراء
  . من اللجنةات إلى مزيد من اإلجراء9 و3وخالل هذه الفترة قيد االستعراض، ال تحتاج التوصيات 

  
  التوصيات ضمن الفئتين األولَيين  .باء
  

مواصلة إجراء تغييرات هيكلية على اللجنة التنفيذية، ولمعالجة موضوع االمتثال : 1توصية عامة 
  .لى ذلكبنوع خاص، إذا دعت الحاجة إ

  
ر عدم االمتثال من األطراف أعّدته األمانة خط االجتماع الرابع والخمسون للجنة في تقييم جديد عن نظر  .5

 قد تحتاج إلى إيجاد أية أطراف؛ وتبّين أن التقييم مفيد للجنة التنفيذ وأمانة الصندوق في )ب (53/4عمالً بالمقرر 
ر عدم االمتثال، خطماع الخامس والخمسون بمراجعة لمؤشرات وطالب االجت. إجراءات خاصة لتسهيل االمتثال

  .مع األخذ بالحسبان تعليقات األطراف وبغية التوصل إلى إجماع بالنسبة إلمكانية تطبيقها
  ))و (55/4المقّرر (

  
  .مواصلة تقييم هيكل اللجنة التنفيذية والنظر في خفض عدد االجتماعات السنوية: 2توصية عامة   

  
   جتماع الثالث والخمسون في تقرير عن موضوع عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية وأرجأ قراره إلىنظر اال  .6

االجتماع الرابع والخمسين الذي تقّرر فيه اإلبقاء على الوضع القائم أي على ثالثة اجتماعات سنوية، ولكن أن 
  .ر فيهايتّم النظلتوضع هذه المسألة على جدول أعمال االجتماع السابع والخمسين 

  )54/43 و53/40المقرران (
  

  .زيادة الجهود لتحسين تبليغ البيانات على المستوى القطري: 15توصية عامة   
  
أخذ االجتماع الثالث والخمسون علماً بمراجعة الشكل الجديد المقرر للتبليغ عن االتفاقات المتعددة   .7

سؤول الرئيسي للرصد والتقييم للمبادرة في إعداد ن المالسنوات، بما في ذلك خطط إدارة اإلزالة النهائية، وطلبت م
 للبلدان قائمة على الويب، بما في ذلك المعلومات المجموعة من أجل تقييمات مخاطر التعّرض الخطوط العريضة

  .53/4لعدم االمتثال المطلوبة بمقتضى المقرر 
  )53/8المقّرر (
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ليونيب، ومن لرنامج المساعدة على االمتثال التابع في اجتماعها الخامس والخمسين طلبت اللجنة من ب  .8
خالل شبكات عمله اإلقليمية، أن تدرج في جدول األعمال بنداً لكل من شبكات عمله لمعالجة متطلّبات اللجنة 

ارة األداء النوعي، بغية ضمان استجابة أفضل للدراسة االستقصائية في ة بشأن التبليغ، بما في ذلك استمالتنفيذي
  .قبلالمست

  )55/11المقّرر (
  

  . المنفذة للمشروعات األصغر حجماًإجراء دراسة بالنسبة لفعالية إدارة الوكالة: 20توصية عامة   
  
 إلى األمانة في االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية أن تُجري تقييماً شامالً مستقالً عن التكاليف لبطُ  .9

وقد تّم تقديم تقرير المستشار المكلّف بهذه المهمة، إلى . 2011-2009اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث 
اللجنة، في اجتماعها الخامس والخمسين، ولكنه إذ لم يحصل على الوقت الكافي لُينظر في مضمونه، قررت اللجنة 

االمتثال يونيب للمساعدة على الأن تعيد النظر في القضية في اجتماعها السادس والخمسين في سياق تقييم برنامج 
وميزانيات تكاليف الوحدة األساسية القابلة للتطبيق، الخاصة بالوكاالت المنفذة، وطلبت إلى األمانة أن تعّد لذاك 
االجتماع استعراضاً للتقرير، مفّضالً بعض المسائل الرئيسية لتنظر فيها اللجنة، بما في ذلك مسألة وضع تعريف 

  .موّحد للتكاليف اإلدارية
  )55/44المقّرر (

  
نظر االجتماع السادس والخمسون في المسائل الرئيسية الناشئة عن تقييم التكاليف اإلدارية وتقرر اإلبقاء   .10

وطُلب إلى الوكاالت . على نظم التكاليف اإلدارية الحالية للوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف لفترة الثالث سنوات
  .يف اإلدارية، والتكاليف المتكبدةن رصد الفوارق بين اإليرادات للتكالالمنفذة تقديم بيانات فعلية كافية حتى يمك

  )56/41المقّرر (
  

  على التسديد في الوقت المناسبالمانحة  البلدان اتخاذ إجراءات لتشجيع: 24 ةتوصية عام  
  

كاملة طوال مدة الفترة قيد االستعراض حثّت اللجنة التنفيذية جميع األطراف على تسديد مساهماتها   .11
  .للصندوق المتعدد األطراف، في أقرب فرصة ممكنة

  )55/1و 54/2، 53/1المقررات (
  

  بالنسبةقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين أن تركّز على مشاغل اللجنة التنفيذية  .12
  .2010رات المساهمات للصندوق المتعدد األطراف، على ضوء هدف إزالة عام يتأخل

  ))ج( 54/2ر المقّر(
  
  

 إلى متأخرات المساهمات في الصندوق المتعدد األطرافقرر االجتماع السادس والخمسون نقل مسألة   .13
  ).56/1المقرر (علم االجتماع العشرين لألطراف 

  )56/1المقّرر (
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لغ توضيح كيف ومتى وأية بيانات مالية ينبغي على الوكاالت المنفذة أن تبّينها وتب: 26توصية عامة 
  .عنها

  
 اجتماعها الثالث والخمسين الحظت اللجنة أن الوكاالت المنفذة لم تبلغ عن نفقات على تكاليف دعم في  .14

المشروعات، بالطريقة نفسها في بياناتها المالية وفي تقاريرها المرحلية، وقررت، بهدف تسهيل عمليات التسوية 
 تي أبلغت الوكاالت المنفذة بواسطتها عن نفقات تكاليف دعم في المستقبل، أن ينظر أمين الخزانة في الوسائل ال

 
البرامج في تقاريرها المرحلية وفي بياناتها المالية وأن تعود إلى اللجنة التنفيذية لتبليغها في اجتماعها الرابع 

  .والخمسين
  )53/42المقّرر (

  
لوكاالت المنفذة عن المنهجية التي  من اضت األمانة انطباعات واردةفي اجتماعها الرابع والخمسين عر  .15

 مقابل تكاليف دعم البرامج الموافق عليها، وقّدمت مجموعه مكيدةتستعملها هذه الوكاالت لدى التبليغ عن نفقات 
من االستنتاجات والتوصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، والتي ُأدمجت في دراسة مستقلة عن التكاليف اإلدارية 

وتعالج الدراسة كيف ومتى وأية بيانات مالية ينبغي على . Price Water House Coopersوضعتها مؤسسة 
  .الوكاالت المنفذة أن تبّينها وتبلغ عنها

  )54/41المقّرر (
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  المرفق الثالث

  
  )بأطنان من قدرات استنفاد األوزون (1يةكلوروفلوروكربونالهيدرومواد الاستهالك التي أزيلت من  كمياتال

  

 البلد

 يةكلوروفلوروكربونمواد الال
المزالة في مشروعات تستخدم 

تكنولوجيات 
 كلوروفلوروكربونالهيدرو

المواد 
كلوروفلوروكربون الهيدرو

 المستخدمة تدريجياً

 5.4 54.2  الجزائر
 73.4 740.9  األرجنتين
 1.5 15.3  البحرين
 1.1 11.0  بوليفيا

 2.9 29.1  البوسنة والهرسك
 476.1 4,830.8  البرازيل
 16.6 167.8  شيلي
 3.6 68.7  شيلي
 528.2 5,329.6  الصين
 247.8 4,753.3  الصين
 63.9 644.9  كولومبيا

 3.3 33.1  كوستاريكا
 0.1 0.8  كوبا

 13.4 135.3  الجمهورية الدومينيكية
 37.4 484.4  مصر

 1.8 18.3  السلفادور
 4.5 45.4  غواتيماال

 433.3 4,500.5  الهند
 260.4 2688.326  إندونيسيا
 103.6 1,045.5  إيران
 32.7 330.3  األردن
 2.3 22.8  كينيا
 8.0 81.0  لبنان
 6.1 61.5  ليبيا

 7.4 75.1  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
 118.5 1,226.5  ماليزيا

 0.4 4.2  موريشيوس
 193.6 2,106.3  المكسيك
 11.7 118.0  المغرب
 0.8 8.0  نيكاراغوا

 38.0 383.2  يانيجير
 77.4 781.1  باكستان

 1.4 14.4  بنما
 6.6 66.5  باراغواي

 14.6 146.9  بيرو
 51.4 518.9  الفلبين
 19.0 192.0  رومانيا
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 البلد

 يةكلوروفلوروكربونمواد الال
المزالة في مشروعات تستخدم 

تكنولوجيات 
 كلوروفلوروكربونالهيدرو

المواد 
كلوروفلوروكربون الهيدرو

 المستخدمة تدريجياً

 4.4 44.2  صربيا
 0.7 7.2  سري النكا
 0.4 4.4  السودان

 62.3 628.4  الجمهورية العربية السورية
 199.4 2,022.6  تايلند
 20.3 234.9  تونس

 36.9 372.2  ركيات
 9.7 98.1  أوروغواي
 69.3 699.1  فنزويال
 4.4 44.4  فييت نام
 1.0 9.7  اليمن

 1.1 11.3  زمبابوي
 3,278.0 35,910.5  المجموع
 0.02     :123-هيدروكلوروفلوروكربون   :القيمة بقدرات استنفاد األوزون هي كما يلي: 1مالحظة 

  0.055     : 22-هيدروكلوروفلوروكربون
    0.11  :ب141-هيدروكلوروفلوروكربون
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  المرفق الرابع
  

  الهيدروكلوروفلوروكربونمقررات بشأن خطط إدارة إزالة 
  

  الشروط المسبقة
  
 5المادة   طرف من أطرافأيلحصول مسبق  شرط  أو االنضمام إليهالتصديق على تعديل كوبنهاغنإن   .1
  ؛ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةزالة اعدد األطراف إللى تمويل من الصندوق المتع
  
 5 طرف من أطراف المادة لحصول أيمسبق  شرط تعديل بيجين أو االنضمام إليهالتصديق على إن   .2
  هيدروكلوروفلوروكربونية؛المواد ال  إنتاجزالةن الصندوق المتعدد األطراف إللى تمويل مع
  
 النظر في تقديم تمويل إلجراء دراسة مسحية عن نة التنفيذيةللجأنه في حالة بلد من غير الموقعين، يجوز   .3

مع التزام ،  وإعداد خطة معجلة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيةكلوروفلوروكربونالهيدرو المواد
ن التمويل  أنه من المفهوم أنه لن يتاح مزيد مأساسالزم وعلى لالتعديل اأو االنضمام إلى /الحكومة بالتصديق على

  . ذلك التعديل-  أو انضمت إلى- إلى أن تؤكد أمانة األوزون أن الحكومة قد صدقت على
  
المواد المستنفدة  لتمويل إزالة ة وخطوطه اإلرشادية الموجودلصندوق المتعدد األطرافإن سياسات ا  .4

  الموادالةتمويل إزللتطبيق واجبة الألوزون غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تكون 
، المقرر  أمور منها على األخص ذلك على ضوءغير، إال إذا قّررت اللجنة التنفيذية يةهيدروكلوروفلوروكربونال

6/XIX الجتماع التاسع عشر لألطرافالصادر عن ا.  
  
زالة إل الصندوق المتعدد األطراف  من التي أوجدت بمساعدة5إن المؤّسسات والقدرات في بلدان المادة   .5
إزالة المواد نبغي استعمالها في مواد المستنفدة لألوزون غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يال
   .اًبسنحو اقتصادي حسبما يكون األمر منايدروكلوروفلوروكربونية، على اله
  
 والكافية من الصندوق المتعدد األطراف لضمان استدامة هذه المؤسسات أن تقدم المساعدة المستقرة  .6
  . ضرورية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتي تعدلقدرات وا
  
  ية الهيدروكلوروفلوروكربون المواد إلعداد خطط إدارة إزالةتوجيهيةالمبادئ ال
  
 في إطارهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد ال لتنفيذ خطة إدارة إزالة  بالنسبة نهجاً مرحلياً البلدانتعتمدأن   .7

  . الشاملةإستراتيجيتها
  
الواردة في هذه  التوجيهية  بالخطوطالمتاحة الموارد، وحسب  في أسرع وقت ممكنأن تستعين البلدان  .8

تناول كيف  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي تط من خطلوضع تفاصيل المرحلة األولىالورقة 
، مع تقدير 2015 عام ةبالمائ 10خفيض التي تبلغ  التنسبة و2013 عام  فيلتجميدا يمكن أن تحقق البلدان

  .في أثناء إعدادها لتوجيهية للتكلفة الخطوطتطبيق اذات الصلة، واعتبارات التكاليف 
  
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في تفصيل المرحلة األولى من  ينبغي أن يراعىهأن  .9

  :ما يليوالمراحل الالحقة، 
  

  :في قطاع الخدمات فقط لديها استهالك لنسبة للبلدان التيبا  )أ(  
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  عداد خطط إدارة غازات التبريد إل الحالية التوجيهية أن تتماشى مع الخطوط  )1(
مع إعداد خطط أن يتماشى إن أمكن ؛ و، 35/57 و31/48 بمقتضى المقررين هاوتحديث

  ؛45/54لمقرر عمالً بأحكام اإدارة اإلزالة النهائية، 
  
هيدروكلوروفلوروكربون ال  علىرقابةلا تدابير أن تتضّمن التزامات بالتوصل إلى  )2(

المواد إزالة لخطط إدارة  على األداء اً قائماً نظام، وأن تشمل2015و 2013 نلعاَميل
الهيدروكلوروفلوروكربونية تستند فيه إمكانية صرف التمويل السنوي للخطة إلى إنجاز 

  أنشطتها؛
  

أن ية، ينبغي هيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال ن التي لديها قطاعات تصنيع تستعملبلدابالنسبة لل  )ب( 
وطنية قائمة على األداء، إزالة خطة تتضّمن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 38/65لمقرر وفقاً ل،  المادة أو القطاعنوعالقائمة على خطط لإلزالة عدة مع خطة واحدة أو 
  على الموادرقابةال بيراإلنجاز تد االستهالك بما يكفي  مستوياتيتناولي الذ
 للتخفيضات  انطالقتوفر نقاطوأن ، 2015 و2013 نعاَميلل يةهيدروكلوروفلوروكربونال

  .سنويةفيض خت أهداف إلى جانبالمجّمعة، 
  

خطة إدارة إزالة المواد ال قبل موعد إكمذ المشروعات االستثمارية ي تنفبالنسبة للبلدان التي تختار  .10
  :الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
هيدروكلوروفلوروكربونية المواد لل  تدريجية إزالةإلى على كل مشروع ينبغي أن تؤدي الموافقة  ) أ(

ال يمكن و االستهالك المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تخصم من
 ؛ هذه الخطة إالّ إذا كانت جزءاً من2010 بعد عام بيل على مشروعات من هذا القموافقةال

  
مؤشراً لمشروع األول ينبغي أن يعطي الطلب المقدم لنهج المشروعات اإلفرادية،  باألخذفي حال   ) ب(

 مؤشراً المشروعات التدليلية بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وارتباطكيفية ل
 ؛للوقت الذي تقام فيه الخطة

  
 يةهيدروكلوروفلوروكربونال الء النظر لمنح تمويل للمساعدة في إدراج تدابير الرقابة على الموادينبغي إي  .11

تراخيص كجزء من تمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد ال إصدار  واللوائح ونظمفي التشريعات
  .خطةالتنفيذ  تمويلل، وتأكيد تنفيذ ذلك كشرط أساسي كلوروفلوروكربونية، حسب الحاجةالهيدرو

  
 إعداد تعيين وكالة رئيسية لتنسيق ت منفذة متعددة في بلد واحد، ينبغي فيها وكاالفي الحاالت التي تعمل  .12

  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من  جميع أعمال
  

 وقت تقديمها، وروكربونية معلومات عن التكلفةل أن تتضمن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفينبغي  .13
  : فيها وتتناول ما يليُيستَنَد

  
  ؛روكلوروفلوروكربونية وقت التقديملتكلفة المواد الهيدأحدث الخطوط التوجيهية   ) أ(
  
 الجديدة للتكلفة تستند إلى تواريخ االنتهاء المختلفة المحتملة الكتساب القدرات سيناريوهات بديلة  ) ب(

النحو المبين في لتصنيع على ريخ لالنتهاء، الستحقاق التمويل لمرافق ا تحدد تاإن لم يكن بعد
تموز /يوليه 25 ديالحالية في حالة تحد، وكذلك السياسة العامة 53/37 المقرر من) ك(الفقرة 
 ؛تاريخاً لالنتهاء 1995
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  الثانية؛ للمرةالتيحوتلل التشغيلية والرأسمالية بديلة للتكلفة بالنسبة للتكاليفسيناريوهات   ) ج(
  
ية هيدروكلوروفلوروكربونال  المعدات التي تعتمد على الموادستيرادافية لتنظيم االتكاليف اإلض  ) د(

وصف ، و تجاري في البلدبشكل صالحيتهاالتي أثبتت وتوريدها لألسواق بعد توافر البدائل 
 ؛ الطلب التي تعود على قطاع الخدماتبخفضالمنافع المرتبطة 

  
وقدرات  ُبحثتن البدائل التي مالفوائد استناداً إلى المجموعة الكاملة ن التكلفة ومعلومات ع  )ه(

 على المناخ، مع اآلثار على البيئة، بما في ذلك واآلثار األخرىاستنفاد األوزون المرتبطة بها 
  . ذات الصلة األخرىالعواملو المحتمل، واستخدام الطاقة  العالميرمراعاة االحترا

  
 للحصول على موارد المتاحةوالفرص المالية  الحوافز ستكشاف البلدان والوكاالت على ا تشجعينبغي أن  .14

  إلى الحد األقصى إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن خطالناتجة ع البيئية إضافية لزيادة المنافع
  .راف لالجتماع التاسع عشر لألطXIX/6من المقرر ) ب (11الفقرة  بأحكام عمالً

  
  :ما يلي أن تتناول خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نبغيي  .15
  

 ؛53/37 من المقرر )و( و)ه( الفقرتيناستعمال الترتيبات المؤسسية المشار إليها في   ) أ(
  
ية، وكيف تستطيع أن  الصناعالجمعياتت تقنّيي التبريد وغيرها من جمعياأدوار ومسؤوليات   ) ب(

 .يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد الة  في إزالتسهم
  

 البيانات  منمتطلّباتال خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كحّد أدنى،  أن تستوفيينبغي  .16
 خطط إدارة إزالة المواد  إلعداداإلرشادي، المدرجة في المخطط حسب الحالةوالمعلومات، 

  .التاسع عشر بهذا التقرير في المرفق لواردعلى النحو االهيدروكلوروفلوروكربونية 
  

  إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمويل 
  

 إدارة ةإعداد خطى عنصر الدراسة االستقصائية من تمويل  علةبالمائ 25 أنه ينبغي تطبيق خصم يبلغ  .17
ا بالنسبة للدول التي قد حصلت على تمويل إلجراء  المقدمة للموافقة عليهإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الموافق التمويلالدراسات االستقصائية الخاصة بهذه المواد مع التفاهم على أن الدول لديها المرونة في استخدام 
   .عليه إلعداد المشروع

  
 مبلغ  علىيةهيدروكلوروفلوروكربونال المواد  التي أبلغت عن عدم استهالك لديها منالدولأن تحصل   .18

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعداد خطط إدارة إزالة إل دوالر أمريكي 30.000
  

 طلباتالم ي تقديةهيدروكلوروفلوروكربونأن يحق للبلد التي أبلغت عن عدم استهالك لديها من المواد ال  .19
 مستويات استهالك أن  عملية اإلعداد هذه المواد إذ وجد خاللعداد خطة إدارة إزالةإل الخاصة بالتمويل اإلضافي

  .7المادة هذه المواد كان أكبر من صفر وتم اإلبالغ عنها بموجب 
  

  .إن األحكام الواردة أعاله ال تنطبق على الصين  .20
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هيكل التكاليف لتمويل إعداد األنشطة االستثمارية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وما يتصل بها من 
  أنشطة

  
أن تحدد عناصر هيكل التكاليف لتمويل إعداد خطة عامة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   .21

  :، وتتكون من عدة عناصر كما يلي54/39وفقا للمقرر 
  

المساعدة في مجال السياسة والتشريع؛ على سبيل المثال إلعداد تشريعات جديدة أو توسيع نطاق   )أ (
بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمنتجات المحتوية على هذه الموجود منها فيما يتعلق 

 ؛المواد، والحصص، والتراخيص
  
  ؛استقصاء استعماالت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحليل البيانات  )ب (
 
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووضع النص النهائي لها، بما في   )ج (

، واألخيرة شبيهة 2015 و2013ألولى التي تتناول تدابير الرقابة في العامين ذلك مرحلتها ا
 ؛بخطط إدارة اإلزالة النهائية أو الخطط القطاعية لخدمة التبريد

  
إعداد أنشطة استثمارية لقطاعات التصنيع التي تستهلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   )د (

اد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إذا كانت هذه األنشطة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو
  .ضرورية

  
أعاله، حسبما يرد في الجدول أدناه، استنادا إلى استهالك ) 3(إلى ) 1)(ب(أن تقدم التمويل للعناصر من   .22

  :55/13من المقرر ) ج(و) ب(و) أ(، مع تطبيق الفقرات 2007كربون في البلد في عام فلوروالهيدروكلورو
  

جموعة مصنفة حسب نمط االستهالكالم  المذكورة أعاله من العناصرتمويل  
 )3(إلى ) 1)(ب(

   دوالر أمريكي30.000 بلدان ليس بها استهالك للهيدروكلوروفلوروكربون
 فقط، أو استهالك أقل من 22-بلدان بها استهالك للهيدروكلوروفلوروكربون

  أطنان من قدرات استنفاد األوزون في العام6
   دوالر أمريكي85.000

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون في 6بلدان ذات استهالك متوسط، بين 
  طن من قدرات استنفاد األوزون في العام100العام و

   دوالر أمريكي150.000

 طن من قدرات استنفاد األوزون في 100بلدان ذات استهالك أعلى من 
 العام

   دوالر أمريكي195.000

  
من خطة إدارة إزالة المواد ) 4)(ب(ا أقصى للتمويل المقدم للعنصر أن تضع حد  .23

الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل بلد لديه قطاع تصنيع يستعمل هذه المواد، وفقا للجدول التالي على أساس استهالك 
وى، وأن ، على أساس الفهم بأن هذه الحدود تمثل كميات قص2007البلدان من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 

طلبات إعداد المشروع يجب أن تبرر مستوى التمويل حتى هذا المبلغ، وعلى أساس الفهم بأن تكاليف إعداد 
، ال تؤخذ في الحسبان عند احتساب هذا 55/43من المقرر ) و(إلى ) ب(المشروعات التدليلية وفقا للفقرات من 

  :المستوى من التمويل
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  حدود إعداد المشروع االستثماري  )استنفاد األوزونأطنان من قدرات (حدود االستهالك 
   دوالر أمريكي100.000  100حتى 
   دوالر أمريكي200.000  300 إلى 101من 
   دوالر أمريكي250.000  500 إلى 301من 
   دوالر أمريكي300.000  1000 إلى 501من 
   دوالر أمريكي400.000  أكثرإلى  1001من 

  
نظم تكييف الهواء بالهواء؛ وأجهزة التبريد : عية للتصنيع على النحو التاليأن تحدد خمسة قطاعات فر  .24

بما في ذلك جميع قطاعات التبريد الفرعية، والمضخات الحرارية، وقطاعات تكييف الهواء الفرعية باستثناء (
؛ واستعماالت )XPS(؛ ورغوة البوليوريتان؛ ورغوة البوليوريتان المسحوبة بالضغط )أجهزة تكييف الهواء بالهواء

  .المذيبات في التصنيع
  

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ) 4)(ب(أن تقدم التمويل للعنصر   .25
التصنيع فيها إلى الحد األقصى المبين أدناه، على أن تقرر هذه على أساس مجموع المنشآت التي سيتم  تصل قدرة

حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية تحويلها في إطار المر
أعاله، مع استبعاد المنشآت التي تنفذ مشروعات تدليلية والتي تختارها اللجنة ) ه(ذات الصلة الواردة في الفقرة 

  :55/43من المقرر ) و(إلى ) ب(التنفيذية وفقا للفقرات من 
  

  دوالر أمريكي؛30.000 :يتم تحويلها في قطاع للتصنيع واحدة سمنشأة  )أ (
  
  دوالر أمريكي؛60.000: منشأتان سيتم تحويلهما في قطاع للتصنيع  )ب (

  
 دوالر 80.000: من ثالث منشآت إلى أربع عشرة منشأة سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع  )ج (

 أمريكي؛
  

 . دوالر أمريكي150.000: خمسة عشر منشأة أو أكثر سيتم تحويلها في قطاع للتصنيع  )د (
  

  
أنه إذا رغبت األطراف تقديم طلبات إلعداد خطط للقطاعات الفرعية في القطاعات المعتمدة، أال يزيد   .26

  .دوالر أمريكي 150.000التمويل اإلجمالي لكل خطط القطاعات الفرعية على 
  

  . على الصين25 و24 و22 الفقراتأال تطبق على الصين األحكام الواردة في   .27
  

، أن 55/43من المقرر ) و(إلى ) ب( من للفقراتأن تطلب، فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية، وفقا   .28
يتضمن طلب األموال لإلعداد تحديد البلد، والقطاع، ووصفا موجزا للمشروع، والعدد التقريبي ألطنان قدرات 

ستتم معالجتها، حسب الحالة، وتاريخ بدء التي ) أو المنشآت(مع تحقيقها، واسم المنشأة زاستنفاد األوزون الم
 الوجيهة التي تدفع اللجنة لألسباب، ووصفا 55/43تشغيلها، وإشارة إلى الفقرة الفرعية ذات الصلة من المقرر 

ويمكن اعتماد التمويل بما ال يتجاوز ). ب(55/43التنفيذية الختيار هذا المشروع على النحو الوارد في المقرر 
  :يةالمستويات التال

  
 دوالر 30.000: ، لكل مشروعفي قطاع للتصنيع) 55/43(المشروعات التدليلية القائمة بذاتها   )أ (

 ؛أمريكي
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التي يتراوح عدد المستفيدين منها بين ثالثة وأربعة عشر ) 55/43(المشروعات التدليلية الجامعة   )ب (
 ؛دوالر أمريكي 80.000 :لكل مشروع جامع، مستفيدا في قطاع واحد للتصنيع

  
  
المشروعات التي تخدم خمسة عشر مستفيدا أو أكثر ال يمكن أن تتلقى تمويال إلعداد مشروعات   )ج (

  .55/43تدليلية مرتبطة بالمقرر 
  

أن تطلب إلى األمانة أن تطبق هيكل التكاليف المذكور عند تقييم أهلية التمويل لمختلف العناصر في إعداد   .29
وكربونية، وأن تقترح على اللجنة التنفيذية، عند االقتضاء، إجراء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور

  . تعديالت على الهيكل، وال سيما بخصوص األنشطة االستثمارية واألنشطة المرتبطة بها
  

       
  

  


