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تقرير اللجنة  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال بشأن مرفق 
 )XXI/2 رالمقر(خاص في إطار الصندوق المتعدد األطراف 

 
 مذآرة من األمانة

 
مرفق بشأن للجنة التنفيذية مواصلة مداوالتها ، الذي طلب فيه إلي اXXI/2استجابة للمقرر  -1

خاص لتعجيل تلقي وصرف األموال لتحقيق منافع إضافية، وتقديم تقرير عن هذه المداوالت، بما في 
المفتوح مل الفريق العاالجتماع الثالثين ل إلى ماهو مناسب حسب  ماة لمرافقمكنذلك الخيارات الم

ق بهذه الوثيقة مقتطف من التقرير التاسع والخمسين للجنة التنفيذية ، تقدم اللجنة التنفيذية آمرفالعضوية
 .مفاهيم الحقة بشأن مرفق تمويل خاص لدخل إضافي من القروض والمصادر األخرى بشأن ورقة

 
ويعاد إصدار هذه الوثيقة بصيغتها المقدمة إلى أمانة األوزون ولم تدخل عليها أي تعديالت  -2
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 االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذيةتقرير مقتطف من 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59( 
 

ورقة مفاهيم الحقة بشأن مرفق تمويل خاص لدخل إضافي من القروض :  من جدول األعمال12البند 
 )58/37المقرر (والمصادر األخرى 

 
، إنها تتناول بعض UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/54قال ممثل األمانة، لدى عرضه للوثيقة  -240

 فيما يتعلق بتعريف 58/37المسائل التي أثيرت في االجتماع الثامن والخمسين على النحو الذي يوجزه المقرر 
مرفق التمويل الخاص، وعّرف المرفق بأنه مصدر محتمل للتمويل بغرض زيادة المنافع البيئية إلى أقصى حد 

ق من االئتمانات الممنوحة ألغراض الكفاءة في استخدام الطاقة وبصفته مستودعا لألموال التي قد تتأتى للصندو
وأضاف أنها تشمل مناقشة للقيمة المضافة الستخدام المرفق بدال من الصندوق في تمويل . وتحقيق المنافع المناخية

 تقبل أرصدة وآان أمين الخزانة قد أجرى تقييما تفصيليا للمدى الذي يمكن لوظيفة أمين الخزانة. المنافع المناخية
الكربون، وانتهى إلى أن اليونيب بوصفه أمينا للخزانة قد يتعين عليه قبض أي ائتمانات لدى استالمها، واستدرك 
قائال إن اليونيب لجأ مع ذلك إلى االبتكار في تلبية طلبات اجتماع األطراف بإيالء معاملة خاصة للتبرعات من 

وتتضمن الوثيقة مرفقا أعده اليوئنديبي عن دور أسواق الكربون . خالل آلية تثبيت سعر الصرف وأذون الصرف
وقال إن اللجنة التنفيذية مدعوة إلى النظر في أي إجراء آخر يتخذ فيما يتعلق . بوصفها مصدرا لتمويل لمرفق

نفذة وأعقب عرض األمانة بيانات للوآاالت الم. بالمرفق والطلبات المقدمة من الوآاالت المنفذة لتعبئة الموارد
 .وللسويد عن نص غير رسمي مقترح

ويتمثل الهدف من المفهوم الذي قدمه ممثل خزانة البنك الدولي في توفير مزيد من األموال في وقت مبكر  -241
لزيادة المنافع المرتبطة باألوزون والمناخ إلى أقصى حد من خالل آليات الجهات المانحة والسوق ) زيادة التمويل(

 لالجتماع التاسع عشر 19/6وأشار إلى أن زيادة التمويل تمكن على تحقيق أهداف المقرر . وتمويل الكربون
وقال إن زيادة التمويل تمكن على جلب منافع آبيرة للبيئة العالمية من خالل . لألطراف لتحقيق المنافع المناخية

قة، وتجنب تسرب آميات آبيرة من الحد من ثاني أآسيد الكربون، واستخدام تقنيات أآثر اقتصادا في استخدام الطا
وقد . المواد المستنفدة لألوزون ذات إمكانية احترار عالمي عالية، والحد من مصارف المواد المستنفدة لألوزون

فسر أن هذه المبالغ المخصصة للمشروعات يمكن أيضا استيعابها بالكامل من جانب تلك الطلبات، وأشار 
 . بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبالخصوص إلى استخدامها فيما يتعلق

. وعرض ممثل البنك عدة رسوم بيانية توضح فوائد الهندسة المالية لزيادة التأثير العالمي على البيئة -242
 30 000وعلى سبيل المثال، التعجيل بالمشروعات لمدة تتجاوز خمس سنوات من شأنه أن تترتب عليه إزالة نحو 

 .رات استنفاد األوزونطن من قد
. وأضاف أنه جرى استكشاف عدد من اآلليات البديلة الستخدام األدوات المالية لزيادة األثر البيئي العالمي -243

أما البديل الثاني فيتألف من . ويتمثل أول هذه البدائل في زيادة مساهمات المانحين في األجلين القصير والمتوسط
مويل المانحين، على أن تضمنها التزامات ملزمة قانونا من ِقبل المانحين على مدى استخدام السندات للتعجيل بت

القروض عن طريق (ويتمثل البديل الثالث في البديل الثاني مضافا إليه استخدام الهندسة المالية . فترة زمنية أطول
كربونية عادة ال تكون متاحة لتحويل أرصدة الكربون لالستخدام الفوري نظرا ألن هذه األصول ال) البنك الدولي

 .في صورة نقدية إال بعد اآتمال المشروعات الممّكنة من إصدارها
. وخالل المناقشة التي تلت ذلك، أثار األعضاء عددا من المسائل المحددة بشأن اآللية التي تم عرضها -244

رية بين الوقت الحاضر والوقت وردا على سؤال بشأن معدل التضخم المستخدم لتقدير الخسارة في القيمة الدوال
 عاما، قال ممثل خزانة البنك الدولي إن المنافع اإلضافية الرئيسية لن تستمد من تضخم سعر الدوالر 30بعد مرور 

 .بل من استئصال مصادر تسرب انبعاث الغازات ذات إمكانية االحترار العالمي في وقت أسبق بدال من إرجاء ذلك
عليقا مؤداه أن النموذج الذي يطرحه البنك قد تقل منافعه للبيئة العالمية عن المتوقع وأبدى أحد األعضاء ت -245

ورد ممثل البنك الدولي على ذلك بأن النموذج افترض صالحية هذه . ألنه سيتعين استبدال بعض المعدات الجديدة
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، فسوف يتعين استبدال عدد  عاما20-10وبما أن النموذج يغطي فترة .  عاما15 إلى 10المعدات لمدة تتراوح من 
 . في المائة30محدود من المعدات والكسب المتحقق من الكفاءة في استخدام الطاقة تم تقديره بنسبة 

وسيتم خفض التزام المانحين بتقديم مساهمات في المستقبل إلى القيمة الحالية ويصدر الوآيل المالي  -246
وقد أخذت في االعتبار بالفعل في . زامات ملزمة قانونا للمانحينسندات لمستثمري القطاع الخاص استنادا إلى الت

 الفائدة المدفوعة للمستثمرين وتكاليف معامالت الوآيل المالي سوف يجب أن تستوعبها المساهمات في جالنموذ
 .المستقبل

ترح، أشار وردا على استفسار بشأن اإلجراء الذي يمكن به للبلدان الحصول على مبالغ من المرفق المق -247
وعالوة . البنك إلى أن الوثائق المطلوبة لمقترحات المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف لن تتأثر

وردا على الشواغل المثارة فيما . على ذلك، لن يتغير دور اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالموافقة على المشروعات
 المضمونة، أشار ممثل البنك إلى أنه لن يكون هناك خطر على موارد تيتعلق بمخاطر السندات المقترنة بااللتزاما

 استخدام اآللية في الماضي وسيكون قوقد سب. الصندوق المتعدد األطراف، ألن اآللية المقترحة ستبدد المخاطر
وقد استخدم مرفق مماثل، وهو مرفق التمويل الدولي . AAAتصنيف السندات سيكون تصنيفها على مستوى 

حصين، بنجاح، مما أدى إلى زيادة عدد األشخاص الذين يتلقون التحصين في وقت أسبق مما آان عليه الحال للت
وأضاف أن األموال في هذه المرافق تستثمر بشكل مأمون . بدون المرفق المذآور، وبالتالي إلى إنقاذ األرواح

 .للغاية وتستخدم آأصول سائلة
 ردا على سؤال طرحه أحد األعضاء، إن لدى البنك الخبرة والراية  البنك الدولي،ةوقال ممثل خزان -248

 .العملية بتذبذب السوق ويهدف إلى وضع هيكل لتخفيف حدة المخاطر ذات الصلة
وقدم ممثل اليوئنديبي عرضا قصيرا عن مرفق لتطوير وإنشاء أسواق آربون آمصدر لتمويل منافع  -249

وزون تستند إلى المرفق األول من الوثيقة المناخ المرتبطة بالمواد المستنفدة لأل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/54للتعلم من "واقترح أن أسواق الكربون الطوعية تتيح فرصة .  الذي أعدها

في األجل القصير قبل أسواق االمتثال، غير أنه من غير المرجح أن يستوعب السوق الطوعي الكمية " خالل العمل
وأضاف أن هناك خيارا متوسط المدى يتمثل في . المواد المستنفدة لألوزونالكبيرة المعروضة من أرصدة 

 لألوزون يتألف من صندوق بقيادة المانحين مصحوب بإطار ةاستحداث مرفق مناخي معني بالمواد المستنفد
ف، وبموجب هذا المرفق، تضطلع الهيئات التابعة لبروتوآول مونتريال بالدور الرئيسي في إطار اإلشرا. رقابي

وقد طرحت عناصر مرفق المناخ المعني بالمواد المستنفدة لألوزون في . بينما تعمل األمانة بمثابة قلم السجل
واقترح اليوئنديبي في البداية أن مرفق المناخ . UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/54المرفق األول من الوثيقة 

 المتنوعة الرفيعة النوعية، التي تمول على الذي اقترحه سوف يغطي تكاليف عدد محدد من المشروعات التدليلية
وعلى المدى الطويل، في حالة نجاح مرفق المناخ المعني . أساس التكاليف اإلضافية مع تلخيص ألرصدة آربون

بالمواد المستنفدة لألوزون، فإن الهدف يصبح ربط االنبعاثات المباشرة من المواد المستنفدة لألوزون بأسواق 
لى االمتثال، والوصول إلى وضع تمول فيه أسواق الكربون القائمة على االمتثال تكاليف المنافع الكربون القائمة ع

وردا على أحد األسئلة المثارة، قال إن االئتمان القوي الجيد النوعية . المناخية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون
 األسواق الخاضعة التفاقية األمم المتحدة وحده لن يكفي لدخول أسواق االمتثال، التي قد ال تكون محصورة في
 .اإلطارية بشأن تغير المناخ، بل تشمل أيضا األسواق المحلية واإلقليمية

وقال إن لها فرعا . وقال ممثل اليونيدو إن منظمته مكلفة بوالية محددة في ربط الصناعة بالطاقة والبيئة -250
 يتناول تدمير المواد الكيميائية، وأنها حاليا تترأس مجموعة الطاقة يتناول المسائل المتعلقة بتغير المناخ وفرعا آخر

وأضاف أنها تسعى إلعداد مفاهيم وأساليب لتحديد وتقنين المنافع البيئية اإلضافية المتأتية من . التابعة لألمم المتحدة
تحديد مصادر التمويل أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتدمير المواد المستنفدة لألوزون، ول
وقال إن اليونيدو تنظر . للمنافع المناخية اإلضافية، فضال عن أآثر طرق المزج بين مختلف مصادر التمويل فعالية

في مجموعة متنوعة من الخيارات المالية بقصد زيادة المنافع المتأتية من مشروعات التدمير لبنوك المواد 
واستطرد قائال إنه يجري التماس مشارآة القطاع الخاص .  من اليونيدوالمستنفدة لألوزون، والتمويل المشترك

وفيما يتعلق بمشروعات إزالة المواد . أيضا من خالل برنامج مسؤولية المنتج، وأن االستجابة حتى اآلن إيجابية
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 خطط إدارة الهيدروآلوروفلوروآربونية، قال إن األمر سيحتاج إلى مزيج من مصادر التمويل لتعظيم منافع تنفيذ
آما يجري بذل جهود إلعداد نهج قطاعي أو وطني . إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أقصى درجة

وستوفر المفاهيم والمنهجيات التي تعكف اليونيدو على . لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
لة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإدارة وتدمير مصارف المواد  إلزاتجريبيينإعدادها في مشروعين 

وأخيرا، أشار إلى أن اليونيدو ستعقد مؤتمرا بشأن تمويل . المستنفدة لألوزون نموذجا للمشروعات األخرى
 . يرآز على أنشطة بروتوآول مونتريال2010الكربون في عام 

 للمسودة النهائية لدراسته عن تمويل تدمير المواد المستنفدة وقدم ممثل البنك الدولي النتائج الرئيسية -251
وتم ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/Inf.2(لألوزون غير المرغوب فيها من خالل سوق الكربون الطوعية 

وأنشأ البنك لجنة توجيهية يمثل فيها معيار . أعداد هذه الدراسة بواسطة عقد مع شرآة آي سي إف إنترناشيونال
 واحتياطي العمل المناخي، مما يتيح التفاعل عن آثب سوق شيكاغو لتبادل االنبعاثات الكربونيةلطوعي والكربون ا

مع هذه الهيئات واإلطالع المباشر على التطورات السريعة في السوق إلدراج المواد المستنفدة لألوزون ضمن 
 .المشروعات المواِزنة

ة آبيرة لمشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون في إطار وقال إن الدراسة انتهت إلى أنه توجد فرص -252
آلية الكربون الطوعية ضمن زمني واضح ولكن ذلك يتوقف على عدد من العوامل منها جاذبية وقيمة مقابالت 
المواد المستنفدة لألوزون، ونمو السوق الطوعية، ومعدالت استرداد المواد المستنفدة لألوزون وتنمية القدرة في 

وأضاف أن الدراسة قررت أن ائتمانات تدمير المواد المستنفدة لألوزون . جال رصد المشروعات والتحقق منهام
ومن المتوقع أن تنشأ منصة سوقية . من غير المحتمل أن تغرق السوق أو يكون لها أثر سلبي على أسواق االمتثال

كربون المسموح بها لتدمير المواد المستنفدة لألوزون عالمية بالمعايير الثالثة التي ستسمح بمنح أرصدة انبعاثات ال
وإلى جانب المنهجيات . 5، بما فيها معيار يسمح بحدوث التدمير في البلدان العاملة بالمادة 2010بحلول أوائل عام 

تنفدة ، التي تتيح بالفعل تدمير المواد المسسوق شيكاغو لتبادل االنبعاثات الكربونيةالمتاحة حاليا وبروتوآوالت 
ن آمشروع من النوع التعويضي، واحتياطي العمل المناخي، سيتوافر عدد من الخيارات لتمويل ولألوز

 .المشروعات المواِزنة لتدمير المواد المستنفدة لألوزون
وجدت الدراسة أنه، بالرغم من أن آلية الكربون الطوعية يمكن أن تكون أحد مصادر التمويل لتدمير و -253

نفدة لألوزون ويمكن أن تكمل النًهج العالمية والمحلية المستخدمة للتعامل مع المواد المستنفدة لألوزون المواد المست
فلن يتسنى استرداد بعض المواد المستنفدة لألوزون عن . غير المرغوب فيها، إال أنها لم تكن حال شامال جامعا

المبذول " الجهد"باإليرادات تبعا لمستوى طريق آلية الكربون الطوعية، وقد تكون التكلفة باهظة مقارنة 
. الستخالص المواد المستنفدة لألوزون، وحجم المشروع، وسعر االئتمان للطن من معادل ثاني أآسيد الكربون

وبالنظر إلى هذه التحديات وغيرها، تقترح الدراسة األدوار التي يمكن للجهات الفاعلة في دوائر بروتوآول 
 إلى أمانة 5م بها وصوال إلى وضع إطار تمكيني، بدءا من البلدان العاملة في إطار المادة مونتريال الحالية القيا

آما . األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، ولجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي، والوآاالت المنفذة
ه ودليال لتطوير المشروعات تتضمن الدراسة قواعد وإجراءات خاصة بالمعايير الثالثة، المشار إليها أعال

 . لتلبية تلك المعايير5ن، وخطوات تتخذها بلدان المادة والتعويضية لتدمير المواد المستنفدة لألوز
 في 10سؤال من الرئيس، أوضح ممثل البنك الدولي أن افتراض معدل استرداد وتدمير نسبته  وردا على -254

مستمدة من التجربة في الواليات المتحدة األمريكية ويمثل نقطة المائة قد ُبني إلى حد آبير على البيانات ال
وأضاف إنه يرحب بالتعليقات المكتوبة من األعضاء خالل الشهر . المنتصف بالنسبة للمدى الذي آان قيد النظر

 .2009المقبل حتى يمكن لشرآة آي سي إف إنترناشيونال أن تضع التقرير في صياغته النهائية بحلول نهاية عام 
مرفق التمويل الخاص للصندوق المتعدد األطراف لبروتوآول "بعنوان ورقة مناقشة قدم ممثل السويد و -255

هدف إلى إعطاء األولوية ي محدد الوقت صك وسلط الضوء على حقيقة أن المرفق آان عبارة عن ."مونتريال
 من والتخفيفاألوزون الستراتوسفيري للمشروعات ذات الصلة بمنع التلوث والتقليل من التهديد الذي يتعرض له 

 .وقد قدم وصًفا إلدارته ونماذج تشغيله ومتطلبات اإلبالغ والشروط األخرى الخاصة به .التهديدات المناخيةحدة 
 .وأشير إلى أنه يرجى إجراء مناقشة أعمق في االجتماع الستين للجنة التنفيذية
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 وصًفا جيًدا للميزات الرئيسية للمرفق ت قدمانهإ ائالق لورقةعبر أحد األعضاء عن الدعم الواسع لو -256
مفتوح المل الفريق العإلى اسيكون مفيًدا لألمانة في تقديمها للمسألة ز التقدم الذي احرإلباإلضافة إلى أحد الخيارات 
حتوي مفتوح العضوية، باإلضافة إلى ملحق يالمل الفريق العليجب توفير النص  .نيالعضوية في اجتماعه الثالث

ن المرفق يجب أن يحتوي على إوقالت  . الحالي األخرى خالل االجتماعالعروضعلى المعلومات الُمحددة في 
نطاق واضح يكفل وسائل الوصول إلى رأس المال، ويمكن االستفادة منه بشكل أولي عن طريق اإلسهامات 

األسواق المناخية، وُيتيح الفرصة التطوعية من األطراف والمصادر األخرى، ويمتص المخاطر في الوصول إلى 
 من البروتوآول، وُيستخدم آوسيلة 10مطلوبة بموجب المادة التي هي تلك التي تفوق لتناول الفوائد البيئية 

  .للحصول على عائد االستثمار مع بعض المكافأة
ص قد اقترح أنه مرفق التمويل الخاالمتعلق بالنظر في  عضو آخر إلى أن مقرر اجتماع األطراف وأشار -257

 هذا المرفق ولكنه بدًال من ذلك طالب اللجنة بمناقشة بعض إنشاء مثل منفرد بقرارال يمكن للجنة اتخاذ أي 
 سوف تتوافق مع بعضها المرفقنه آان من الصعب فهم آيف أن عناصر إوقال  .الخيارات ألخذها بعين االعتبار
 التي ستوفر المعلومات فيما يتعلق بالفوائد –أثير المناخي  المرفق ومؤشرات التنإ .البعض على أساس التفويض

 وزيادة فعالية الطاقة للمعدات آان يتم أخذها جميًعا بعين االعتبار بشكل منفصل لكن يجب التوحيد بينها –المناخية 
لمرفق  وبخالف ذلك، آان من الصعب رؤية ما سيفعله ا19/6  بالمقرر)ب(11الوارد في الفقرة لتنفيذ التفويض 

أن نه آان يجب إوقال أيًضا . 19/6 بالمقارنة مع ما يجب أن يفعله الصندوق المتعدد األطراف بموجب المقرر
 .بند فردي في جدول األعمال ُيغطي المسألة من آافة جوانبهافي إطار مناقشة تكون هناك 

استخدام سوق الكربون وهناك عضو آخر قد حث على توخي الحذر وعبر عن وجهة النظر القائلة بأن  -258
يجب أن يكون مجال تطبيق المرفق ُمميز بشكل واضح جًدا  .سوف يؤدي إلى التغير الجوهري في عمل الصندوق

وقد آان هناك تفويض واضح للصندوق بتوفير التمويل الكافي والثابت فيما يتعلق  .عن ذلك الخاص بالصندوق
لمشارآة في أسواق آربون غير واضحة سوف تنطوي على وما من شك أن ا .بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

مخاطر آبيرة، ويمكن أن تؤدي حتى إلى نتائج سلبية وتؤثر بشكل سلبي على إنجازات الصندوق خالل العشرين 
وال  .قد يكون هناك مستوى عالي جًدا من عدم التيقن للسماح للصندوق باالشتراك في سوق الكربون .سنة السابقة

وإذا آان يجب على  .الصندوق عن آلية تمويل في إحدى المؤسسات المصرفية التي تهدف إلى الربحيجب أن ينشأ 
آان يجب أن  .وحدة األوزون الوطنية أخذ دور الريادة فإن بلده يفتقر إلى آل من القدرة والموارد الالزمة لذلك

 الفوائد المتوقعة والمخاطر و مستوى، تكون هناك دراسة تفصيلية إضافية لما إذا آان مرفق التمويل هذا ضرورًيا
 .المحتملة، باإلضافة إلى السياسة والمسائل القانونية

اتفق العديد من األعضاء مع المتحدثين السابقين حول المخاطر واألخطار والحاجة إلى التوحيد بين و -259
 الطلب الُمقدم من إتباعالحكمة نه سيكون من إالمسائل الجاري أخذها بعين االعتبار على نحو منفرد، وقد قالوا 

وقد وافق عضو آخر على أنه ال يجب أن يقوم الصندوق بالتخلي عن أهدافه  .اجتماع األطراف لاللتزام بالتطورات
 .ومهامه الُمحددة بدقة، وعبر عن قلقه حيال سيناريوهات مرفق التمويل

ن أسواق الكربون شديدة إال أحد األعضاء قياس التمويل المتاح، قالبالغ إزاء ومع التعبير عن القلق  -260
 فإن بورصة شيكاغو قد تقلبت ،ووفًقا لهذه المعرفة .التقلب آانت مكان خطير لموارد الصندوق المتعدد األطراف

يجب توخي الحذر الشديد و .فيما بين سبعة دوالرات وخمسين سنًتا منذ أن بدأ في مراجعة المعلومات المتعلقة بها
ن التفويض إقالت إحدى العضوات  .ويجب أن تستمر مناقشة المسألة .رات خاطئة إلى األسواقلعدم إرسال إشا

الخاص بها دائًما ما آان ٌيبدي تحفظاته فيما يتعلق بآليات التمويل بموجب بروتوآول مونتريال، ويجب أن يراجع 
 .الوضع فيما يتعلق ببروتوآول مونتريال بحرص شديد

يجب أن توفر  .ان من الهام االستجابة إلى الطلب الخاصة باجتماع األطرافصرح عضو آخر بأنه آو -261
 في اجتماعها ،في مرحلة مبكرةتأخذ قرار مفتوح العضوية، ويجب أن المل الفريق العلاللجنة التنفيذية اإلدخاالت 

لتي يجب تقديمها س فريق اتصال للبت في أحد بنود جدول األعمال، باإلضافة إلى المساهمات ايتأسحول  ،الستين
آما يجب إدراج المعلومات الخاصة  .عن طريق المفوضين خالل شهر واحدة من نهاية االجتماع الحالي

 .الجتماع الستينإلى ابالمؤشرات المناخية الُمقدمة في االجتماع الحالي في الورقة التي سيتم تقديمها 
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ع في االجتماع الستين فيجب أخذ المقرر الخاص نه إذا تقرر متابعة مناقشة الموضوإقال أحد األعضاء و -262
 عضو آخر أن مرفق التمويل الخاص آان يجب في حين اقترح بعين االعتبار، بتدمير المواد المستنفدة لألوزون

وفيما يتعلق بمسألة الطلبات . أو لألغراض األخرى/و لتدمير المواد المستنفدة لألوزونأخذه بعين االعتبار آآلية 
 .اقُترح ترحيلها إلى االجتماع الستينبئة الموارد من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي، الخاصة بتع

 بشأن  المادة المقدمة خالل االجتماعتجميع األمانة إلى اللجنة التنفيذية أن تطلب قررتوبعد المناقشة،  -263
 ، في بند فردي2009 نهاية ولبحل، مع أي مساهمات إضافية ُمقدمة عن طريق األعضاء مرفق التمويل الخاص

  لالجتماع التاسع عشر لألطراف19/6من المقرر ) ب(11يتناول المرفق فضال عن أي مسائل أخر تتعلق بالفقرة
 .لألخذ بعين االعتبار في اجتماعها الستين

 ) 59/48المقرر (
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