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  رافـدد األطـتعـدوق المـة للصنـذيـة التنفيـاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوآذ ـــلتنفي

  ن توســالو الثالثاالجتمـــاع 
  2011 نيسان/ أبريل  8 – 4  يال،مونتر

 
  افةــاض

 2014-2011 فترةخطة أعمال البنك الدولي لل

  :صدرت هذه الوثيقة من أجل ما يلي

  :فقرة جديدة إلى سرد خطة أعمال البنك الدولي على النحو التالي إضافة •

اد في سياق خطة إدارة إزالة المو: 22-تجنب إنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون  ).مكرر( 21"
المقدمة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين، يود البنك الدولي  ،الهيدروآلوروفلوروآربونية لفييت نام

من خالل تخفيض  ،23- تجنب الهيدروفلوروآربون القائمة علىمقترح إلعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون  تقديم
هذا النشاط الذي يعتبر مهما الستدامة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون  وآان. 22- استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون

من توصية بد قدم في األصل آجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ولكن قفي فييت نام 
. تين للجنة التنفيذيةاألمانة، سيدرج آجزء من تعديالت برنامج عمل البنك الدولي التي ستقدم إلى االجتماع الرابع والس

وستسمح إيرادات الكربون بتعزيز استدامة شبكة االسترداد وإعادة التدوير، وبالتالي ضمان تلبية نمو الطلب على 
بدال من الطلب على استيراد وإنتاج جديدين  ،لخدمة المعدات القديمة من إعادة التدوير 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
وسيساعد هذا النشاط في معالجة النمو المتوقع ألسطول المعدات التي تتطلب الخدمة  .22-للهيدروآلوروفلوروآربون

في فييت نام، ولكنه يمكن أن  اإلى خمسة عشر عامأعوام  ةعشرمدة ل 22-باستخدام الهيدروآلوروفلوروآربون
ويبلغ تقدير التكلفة . المتبقي 22-لتمويل إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 5يستخدم أيضا من جانب بلدان المادة 
  ."دوالر أمريكي 250 000اإلجمالية إلعداد منهجية لتجنب اإلنتاج 

تعبئة الموارد، والدراسات (األنشطة األخرى غير المطلوبة لالمتثال الفقرات التالية إلى القسم بعنوان  إضافة •
 :)وحلقات العمل

القائمة على إلعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون  هأدرج البنك الدولي نشاطا في خطة أعمال  ).مكررا( 15
وسيتم تصنيف هذا . 22- من خالل خفض استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون ،23- تجنب الهيدروفلوروآربون أساس

  .فئة تعبئة الموارد تضمن فيه غير مطلوب لالمتثال ولكنه مباعتبارالنشاط 
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 23-تجنب الهيدروفلوروآربون تقوم على أساسية التنمية النظيفة سيعد النشاط الجديد منهجية آلل  ).ثالثا( 15
وال يعتبر . 22-الهيدروآلوروفلوروآربونال تنتج فييت نام و. 22- آمنتج فرعي إلنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون

  .تحضير منهجية لمؤسسة أخرى مثل آلية التنمية النظيفة تكلفة إضافية مؤهلة

تنفيذية، في اجتماعها الثاني والستين، تأجيل النظر في الطلب الذي قدمه البنك وقررت اللجنة ال  ).رابعا( 15
مات وإلى اجتماعها الثالث والستين في ضوء أي معل ،لمنافع المشترآة للمناخخدمة االدولي لتمويل تعبئة الموارد ل
باعتباره مساعدة تقنية وعدل  وقد صنف البنك الدولي هذا النشاط). 62/23المقرر (إضافية تقدمها الوآالة المنفذة 

  .4إلى  3مؤشر أدائه بالنسبة لعدد المشروعات الفردية الموافق عليها من بالتالي 

 :18الفقرتين الفرعيتين التاليتين إلى التوصية في الفقرة  إضافة •

مة القائما إذا آان من الواجب اإلبقاء على أو حذف نشاط إعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون   )ج(
من خالل خفض استخدام  ،23-تجنب انبعاثات الهيدروفلوروآربون على أساس

  في خطة أعمال البنك الدولي؛ 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

، 4تعديل مؤشرات أداء البنك الدولي بتحديد هدف لعدد المشروعات الفردية الموافق عليها إلى   )د(
القائمة شاط إعداد منهجية لتوليد ائتمانات الكربون اعتمادا على مقرر اللجنة باإلبقاء على أو حذف ن

-من خالل خفض استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون 23-تجنب الهيدروفلوروآربون على أساس
22.  
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