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  مذكرة لألمانة

  معلومات أساسية
لمواد ا بالنيابة عن حكومة الصين، قدمت حكومة ألمانيا واليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي خطة إدارة إزالة  1

في الصين إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليھا في اجتماعھا الثالث والستين. وتألفت الخطة من موجز  الھيدروكلوروفلوروكربونية
لخطط القطاعية، وھي خطة وا 2015و 2013للعامين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   االستراتيجية الجامعة لمعالجة أھداف مراقبة 

التبريد وتكييف الھواء  ة بالضغط؛ والخطة القطاعية لقطاعالبوليسترين المسحوبرغاوي البوليوريثان؛ وخطة قطاع رغاوي قطاع 
. وبعد المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية أن تواصل النظر في أنشطة الصناعيين والتجاريين؛ وخطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف

 ).63/59الرابع والستين (المقرر  في الصين في اجتماعھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة 

لمواد ا وفي االجتماع الرابع والستين قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2
لمسحوبة باإلضافة إلى الخطط القطاعية لقطاعات رغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين ا للصين، الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالضغط والتبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين وأجھزة تكييف ھواء الغرف، خطة إدارة إزالة 
ستھالك وإنتاج المواد افي الصين التي تشتمل، في جملة أمور، على اإلطار التنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون، ومستويات 

روفلوروكربونية، واالستراتيجية الجامعة، ووصف موجز للخطط القطاعية، وتحليل للتكلفة الشاملة ألنشطة اإلزالة المعتزم الھيدروكلو
القيام بھا في القطاعات المختلفة. وقدم اليوئنديبي أيضا خطة قطاع المذيبات؛ وخطة اإلدارة في قطاع خدمة التبريد؛ وبرنامج التمكين 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وخطة التنسيق الوطني للمرحلة األولى من خطة إدارة من  الوطني للمرحلة األولى
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29(الوثيقة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   إزالة 

في المائة من  17.5ن حوالي ، سيزيل قطاع رغاوي البوليوريثا2015و 2013ولضمان الوفاء بأھداف المراقبة للعامين  3
التبريد وتكييف الھواء وزيل قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تب، بينما س141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ب، 142-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 10الصناعيين والتجاريين والمذيبات حوالي 
ب. وبالنسبة لقطاع الخدمة، سوف تُبذل الجھود 141-في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 8وسيزيل قطاع المذيبات حوالي 

للحد من معدل تسرب غازات التبريد، وتجنب االستھالك غير الضروري للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وزيادة نسبة استعادة غازات 
في القطاعات الستة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   أدناه أھداف مراقبة استھالك  1سة الخدمة. وترد في الجدول خالل ممار ريدالتب
 .2015و 2013لعامين ل

  وكمية اإلزالة المستھدفةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   : حدود استھالك 1الجدول 

  في قطاعات االستھالك في المرحلة األولى

الوطني/القطاعيالمستوى   
(بأطنان قدرات إزالة األوزون) 2013 (بأطنان قدرات إزالة األوزون) 2015   

الحد األقصى لالستھالك 
 المسموح به

 كمية اإلزالة
الحد األقصى لالستھالك 

 المسموح به
 كمية اإلزالة

  ال يوجد  16 979  ال يوجد  18 865 الخطط
  الوطنية القطاعية
للتبريد وتكييف  الخطة القطاعية

 الھواء الصناعيين والتجاريين
403 2  224  163 2  240  

رغاوي لالخطة القطاعية 
 البولسترين المسحوبة بالضغط

540 2  338  286 2  254  

رغاوي ل يةقطاعالخطة ال
 البوليوريثان

392 5  673  450 4  942  

الخطة القطاعية ألجھزة تكييف 
 ھواء الغرف

109 4  176  698 3  411  

القطاعية للمذيبات الخطة  494  30  455  39  
    ال يوجد  50  ال يوجد الخطة القطاعية للخدمة

  1 886  ال يوجد  1 490  ال يوجدالمجموع
المواد  خطة إدارة إزالة مناقشة، وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من ال بوعق 4

مليون دوالر أمريكي، فيما يتعلق بخطط قطاعات  265بمبلغ  2015إلى  2011من  في الصين للفترةالھيدروكلوروفلوروكربونية،  
البوليوريثان ورغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط والتبريد والتكييف الصناعيين والتجاريين وأجھزة تكييف ھواء الغرف وخدمة 

اع ـــيضا أنه يمكن النظر في االجتماع الخامس والستين في قطالتبريد، وبرنامج التمكين الوطني، وخطة التنسيق الوطني. وقررت اللجنة أ
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دوالر أمريكي، مضافا إليه تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي (المقرر  5 000 000المذيبـــات، بمستوى تمويل أقصاه ال يتجـــاوز مبلـــغ 
)، بلغ التمويل الشامل للمرحلة األولى من 65/36رر ). وبالموافقة على خطة قطاع المذيبات في االجتماع الخامس والستين (المق64/49

 دوالر أمريكي. 270 000 000 في الصينالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   خطة إدارة إزالة 

تمت الموافقة عليه في االجتماع السادس والستين، تمت الموافقة  الذي وإلحاقا بمناقشة لالتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية 5
 وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل بشأن الذي حدد حديثا لى االتفاق المنقح في االجتماع السابع والستين، الذي يعكس خط أساس االمتثال ع

 ).67/20(المقرر  تدعم الوكااللالمحددة تكاليف ال، والتغيير في مسؤولية الوكاالت العاملة معا، وفي الصين

  من والستينالطلب المقدم إلى االجتماع الثا

بالنيابة عن حكومة الصين قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، الوثيقة المعنونة "التقرير المرحلي الشامل لعام  6
في الصين" لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2012

 جتماعھا الثامن والستين. عالوة على ذلك، قدم اليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات لشرائح للخطط القطاعيةا
، ومعھا 2في الصين على النحو المبين في الجدول  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 .2013نشطة المضطلع بھا حتى اآلن، وخطط التنفيذ السنوية لألنشطة المزمع تنفيذھا في عام نفيذ سنوية تغطي األتقارير ت

  : طلبات الشرائح من الخطط القطاعية المرتبطة بخطة إدارة إزالة2الجدول 

 في الصين المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا 

التمويل المطلوب في  القطاعية (الوكالة)الخطة 
االجتماع الثامن والستين 

 (بالدوالر األمريكي)

التمويل الذي سبقت الموافقة 
 عليه (بالدوالر األمريكي)

التمويل الشامل الموافق عليه 
  أ مبدمن حيث ال

 (بالدوالر األمريكي)
خطة قطاع التبريد والتكييف الصناعي والتجاري 

  61 000 000  25 380 000  6  900 000 (يوئنديبي)

رغاوي البوليسترين المسحوبة خطة قطاع 
  50 000 000  21 831 023  10 607 977 بالضغط (اليونيدو، ألمانيا)

  73 000 000  38 859 000  5 520 000 خطة قطاع رغاوى البوليوريثان (البنك الدولي)
  75 000 000  36 430 000  9 200 000 خطة قطاع أجھزة تبريد ھواء الغرف (اليونيدو)

  5 640 000    1 659 000  678 000 ، اليابان)بخطة قطاع الخدمة (اليوني
  360 000  360 000  0 التنسيق الوطني (اليوئنديبي)

  265 000 000  124 519 023  32 905 977 المجموع
 

  الخطوط العامة للوثيقة
المواد  عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2012تعرض الوثيقة أوال التقرير المرحلي الشامل لعام  7

األمانة وتوصياتھا. وتتبِع ذلك  بطلبات الشريحة الثانية للخطط القطاعية  تضمن تعليقاتيي ذال ،في الصين الھيدروكلوروفلوروكربونية
ح، ووصفا للقضايا قترمى. وتشمل كل خطة قطاعية موجزا للأعاله، وتعرض كال منھا منفصلة عن األخر 1الخمس المبينة في الجدول 

  بين األمانة والوكاالت المعنية، وتوصية األمانة عند االقتضاء. اتالتي تم تحديدھا خالل استعراض المشروع، وموجزا للمناقش
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  وصف المشروع

  فيذ المرحلة األولى من خطةعن تن 2012الشامل لعام المرحلي التقرير 

  في الصينالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   إدارة إزالة 

المواد  عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2012تلخص الوثيقة "التقرير المرحلي الشامل لعام  8
 الموافقة على المرحلة األولى من الخطة.في الصين" أنشطة اإلزالة التي نفذت في الصين منذ  دروكلوروفلوروكربونيةالھي

  التشريعات/اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

تعلقة بإنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أي تعميمات ملزمة لفرض نشرت حكومة الصين عدة تعميمات م 9
رة المواد المستنفدة لألوزون، تستخدمھا. ويحدد النظام المتعلق بإدا التي مرافقالمراقبة صارمة على منشآت إنتاج ھذه المواد وعلى إنشاء 

، األساس التشريعي للرقابة على المواد المستنفدة لألوزون وإدارتھا بوجه عام؛ وقد نظمت 2010ي وافق عليه مجلس الدولة في عام الذ
 .2009كان آخرھا في عام  ومرت بعدة تحديثات 1999في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   ابط استيراد وتصديرضو

  واألدوار التي تؤديھا في إدارة المشروع وتنسيقه صاحبة المصلحةالجھات 

ة، الذي تولى مسؤولية تنفيذ المشاريع الخاضعة لبروتوكول عاون االقتصادي األجنبي بوزارة حماية البيئسيعمل مكتب الت  10
تعزيز قدرته من حيث التنسيق والتعاون مع ع يرامكتب إدارة المشع. وسيواصل يرادارة المش، بمثابة مكتب إ1991منذ عام  مونتريال

بشكل مستدام.  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا نية لضمان امتثال الصين وإزالتھامختلف اإلدارات الحكومية وغيرھا من الجھات المع
 د ما يلي:وتشمل مسؤوليات مكتب التعاون االقتصادي على وجه التحدي

 دليل تنفيذ المشروع وخطة العمل السنوية؛إعداد وتطبيق   )أ (

 اإلشراف على أنشطة التحويل ورصدھا؛  )ب (

خالل التنفيذ على النحو التقنية رسم إطار السياسات العامة، وتنفيد اإلجراءات التنظيمية، وإدارة أنشطة تقديم المساعدة   )ج (
 المقرر؛

ات تحاداال من بمساعدةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،    إزالةتنفيذ العقود مع المؤسسات المشاركة في   )د (
 المؤسسات؛ لھذهصرف الوضمان  ،التكنولوجيا)ب المتعلقة الصلة (للتحويالت ويالصناعية، والخبراء المستقلين ذ

مة الصين إعداد خطة التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية على النحو المنصوص عليه في االتفاق المبرم بين حكو  )ه (
 واللجنة التنفيذية؛

 تيسير التحقق التقني والتحقق من األداء ومراجعة الحسابات المالية على النحو المطلوب؛  )و (

وقطاع اإلنتاج على المستوى الوطني  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا التنسيق بين مختلف قطاعات استھالك   )ز (
 ؛لإلزالةبطريقة تضمن تحقيق األھداف الموضوعة 

 ضمان التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين في القطاع بمساعدة من الوكاالت الدولية واالتحادات الصناعية؛  )ح (

 االضطالع بإجراءات التكليف بالتحقق من إنجاز المؤسسات لعمليات التحويل.  )ط (

بانتظام البيانات عن مكتب يجمع السوف و. اتمسؤول أيضا عن مراقبة استھالك القطاع ومكتب التعاون االقتصادي األجنبي 11
المواد من  ھذهاستيراد وتصدير بيانات ، وكذلك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمصنعة  مؤسساتاإلنتاج والمبيعات من جميع ال

ستھالك، ات االقطاعية من مكتب مع الجمعيات الصناعيعمل ال، الوقت ذاتهفي ولبيانات في الصين. تلك االمصدر الرسمي ل ھيالجمارك، و
المصنعة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبيانات  مؤسساتبيانات المن خالل و. يةمصادر القطاعالمن مستمدة التي توفر بيانات 
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ات الصناعية. تحادمن اال المستمدة البيانات وبينھا بين ربطال، وسيتم ھذه المواد حساب حجم استھالكمكتب لليمكن االستيراد والتصدير، 
نظام إدارة الحصص،  وسيكفل، لتصبح مصدرا ھاما للتحقق من بيانات االستھالك. تطبيق نظام الحصصھذه المنھجية بعد أن يتم  بقىوست

لحصص المسموح بھا. وبمجرد الموافقة على خطة إدارة لكبار المستھلكين ل امتثا، كبيرة الحجم المؤسسات سوىغطي ييمكن أن ال التي 
 لمواد.ا ھذه منتجيالسنوي من تنفيذ عمليات التحقق بمكتب ال يقومھيدروكلوروفلوروكربونية، سالمواد الإنتاج إزالة 

وباإلضافة إلى مكتب التعاون االقتصادي األجنبي، تشارك الجھات الرئيسية صاحبة المصلحة التالية أيضا في إدارة خطة إدارة  12
 إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:

 ،وكالة وإدارة حكومية 17، وتتألف من 1992المجموعة الحكومية الرائدة لحماية طبقة األوزون، المنشأة في عام   (أ) 
 ؛تھاأنشطو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا وستظل تعمل بمثابة الھيئة العليا لتنسيق وتنفيذ سياسات إزالة 

تي باالشتراك مع وزار 2000في عام  أنشالم، إلدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون مكتب الوطنيال  (ب) 
تجارة المواد المستنفدة في رصد  دور حاسمب قوميوھو ، حماية البيئة والتجارة واإلدارة العامة للجمارك الصينية

 ؛يھاعل رقابةلألوزون وال

حمالت شن في جمع المعلومات و عيرامكتب إدارة المشأصبحت المكاتب المحلية لحماية البيئة قوة ھامة لمساعدة قد و  (ج) 
 المشروعات؛، وإنفاذ اللوائح ورصد اتالسياسبالتوعية 

ية الصينالرابطة ، والبترولية والكيماوية اتلصناعل االتحاد الصينيات الصناعية، وھي تحاداالتشارك سوف و  (د) 
لتصنيع  يةالصينالرابطة الصناعية ، ولصناعة التبريد وتكييف الھواء يةالصينالرابطة ، وجھزة الكھربائية المنزليةلأل

معايير ال، في أنشطة المساعدة التقنية مثل زيادة الوعي وتطوير التكنولوجيا وتحليلھا ووضع المواد البالستيكية
  .ةالمستدام اإلزالة كفالةذات الصلة لتشارك في عمليات صنع السياسات كما سصناعية، ال

  األنشطة المرتبطة بالمؤسسات المستفيدة

نية. الخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو ننفذت أنشطة للتوعية العامة وجرى نشر المعلومات ذات الصلة ع 13
، وتم إبالغ الصناعات وأصحاب 2011سمبر/كانون االول للصين في دي لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا وبدأ تنفيذ خطة إدارة إزالة

. وشجعت الحكومة واالتحادات 2015حتى عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   المصلحة بالسياسة واالستراتيجية الشاملة إلزالة 
معلومات  ةكتب إدارة المشروعات متضمنإلى م اتالصناعية المؤسسات المستفيدة المحتملة على المشاركة في مبادرة اإلزالة، وتقديم طلب

 /آببحلول شھر أغسطسوفي السنوات األخيرة.  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا واستھالكھا من ھا التجاريصيرختأساسية عن 
للتعبير عن ع يرابمكتب إدارة المشالمختلفة  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا استھالك في قطاعات  ؤسساتعدد من الماتصل ، 2012
 في الموقع.للتحقق ات المؤھلة مؤسسد الا أوليا للوثائق المقدمة وحداستعراض وأجرى المكتبتحويل. العلى  اعزمھ

الفترة من الخمسة في  عيصنتقطاعات المن المؤسسات المستفيدة في جميع التحقق في الموقع  عيرانظم مكتب إدارة المش 14
في المكتب وطنية لمساعدة المحاسبة المستقلة من خالل عطاءات تنافسية  مؤسساتاختيار . وقد تم 2012أغسطس ى له/حزيران إيوني

 ةفرقألى كما دعي خبراء التقنية لالنضمام إات المختارة. مؤسسفي كل من ال لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا التحقق من استھالك 
لمعامالت التجارية والسجالت المالية لالسجل األصلي  تمعدات اإلنتاج، واستعرض تالتحقق مواقع اإلنتاج وتفقد ةفرقأ تزاروالتحقق. 

خلص التحقق، الذي اكتمل في  ،ستھالكاالقطاعات وفي معظم . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحساب استھالك  لمن أجالتي تم جمعھا 
صفر ت البديلة التي تتسم بمعامل لقدرات استنفاد األوزون قدره اختيار التكنولوجياات تميل إلى مؤسسأن الإلى ، 2012 /أيلولسبتمبر

التحقق. وترد معلومات أكثر تفصيال عملية أدناه البيانات األولية التي تم جمعھا في  3انخفاض إمكانات االحترار العالمي. ويبين الجدول بو
 المختلفة. اتفي األقسام المتعلقة بخطط القطاع
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  األولية عن زيارة المواقع والتحقق من استھالك: البيانات 3الجدول 

   من قطاعات االستھالك في خمسةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   

 الوصف

أجھزة تكييف 
 ھواء الغرف

التبريد 
وتكييف 
الھواء 

الصناعيان 
 والتجاريان

رغاوى 
 البوليوريثان

رغاوى 
البوليسترين 
المسحوبة 
 بالضغط

 المجموع المذيبات

  95  4  12  33  17  29 مؤسسات تم التحقق منھا
طن ( 2011في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   استھالك 

 متري)
571 10    352 6  875 8  079 4  455  332 30  

  508  224  29  205  20  30خطوط اإلنتاج التي سيجري تحويلھا
-ر / 290-ر التكنولوجيا البديلة

  أ410
- ر / 32-ر

  أ410
  ھيدروكربون/ماء

ثاني أكسيد 
    KC -6  الكربون

 

  حالة صرف المبالغ

المواد  مجموع التمويل الموافق عليه للشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  4ويرد في الجدول  15
 وكمية األموال المنصرفة/الملتزم بھا.الھيدروكلوروفلوروكربونية،  

  للصين لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا : تقرير الحالة المالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 4الجدول 

 الخطة القطاعية
الوكالة 

الثنائية/المنفذة

 بالدوالر األمريكي
قيمة العقود الموقع التمويل الموافق عليه

 عليھا
غير الملتزم الرصيد  المبالغ الملتزم بھا األموال المنصرفة

 به
خطة قطاع التبريد والتكييف 

 الصناعيين والتجاريين
  0  9 380 000  16 000 000  25 380 000  25 380 000 اليوئنديبي

خطة قطاع رغاوي البوليسترين 
 المسحوبة بالضغط

  0  10 686 000  10 686 000  21 372 000  21 372 000 اليونيدو
  0  960 977  389 023  1 350 000  459 023 ألمانيا

خطة قطاع رغاوى 
 *البوليوريثان

  0  19 429 500  19 429 500  42 000 000  38 859 000 البنك الدولي

خطة قطاع أجھزة تكييف ھواء 
 الغرف

  0  18 215 000  18 215 000  36 430 000  36 430 000 اليونيدو

  0  1 121 500  600 000  1 280 500  1 579 000 اليونيب خطة قطاع الخدمة
  0  0  80 000  80 000  80 000 اليابان

  0  240 000  120 000  360 000  360 000 اليوئنديبي التنسيق الوطني
  0  60 032 977  65 519 523  128 252 500  124 519 023المجموع

  .2012 االتفاق وصرف المبالغ لشھر نوفمبر/تشرين الثاني توقيع عتوقمن الم* 

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  تراخيص التشغيل نظام منح

من السياسات واألنظمة المتعلقة بحماية طبقة األوزون وإزالة المواد المستنفدة لألوزون في الصين.  100لقد صدرت أكثر من  16
وعلى النحو المطلوب بموجب االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، تم تلقي تأكيد من الحكومة بتطبيق  63/17وتمشيا مع المقرر 

وإنتاجھا وتصديرھا، وأن النظام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا وطني واجب للتنفيذ لمنح التراخيص وتحديد حصص استيراد  نظام
وفقا لبروتوكول مونتريال. ويتطلب نظام الترخيص باستيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   قادر على ضمان االمتثال لجدول إزالة 

، من المستوردين والمصدرين تقديم طلب إلى السلطة الوطنية للحصول 2004ستنفدة لألوزون، المعمول به منذ عام وتصدير المواد الم
على تراخيص الستيراد وتصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيبدأ العمل بنظام الحصص للواردات والصادرات من ھذه المواد 

حاليا أن يقدموا طلبات للحصول على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   ويلزم لمستخدمي  .2013يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من 
 نھاية ھذا العام أو مطلع العام المقبل. قبل من ھذه الموادكميات الحصص الفعلية المعتمدة لكل مادة لن تتاح ، وتھمأنصب



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24 
 

 

7 
 

ھذا الظرف،  وفي ظل. 2012بحلول نھاية عام  فلوروكربونيةلمواد الھيدروكلوروا ومن المتوقع الموافقة على خطة قطاع إنتاج  17
لتي يتم فيھا ستكون المرة األولى ا ذهھ ألننظرا . وعالوة على ذلك، اإلنتاج حصصستھالك بالتنسيق مع نظام االحصص يمكن تنفيذ نظام 

من كل قطاع  خصائصلظروف الفعلية ولالكامل لء االعتبار يالإ تحديدھا معفي قطاعات االستھالك، سيتم تطبيق نظام إلدارة الحصص 
 ىوارغقطاعات (أي  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمكبيرة من ال التي توجد فيھا أعدادلقطاعات قطاعات االستھالك. وبالنسبة ل

التي ون أولى المؤسسات ستك)، التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريينو ،البوليسترين المسحوبة بالضغط ىوارغو، البوليوريثان
 التي تشارك في مشاريع التحويل، بدال من تغطية القطاع كله من البداية. ھييشملھا نظام الحصص على األرجح 

  طريقة تنفيذ الخطط القطاعية

تي يرد ال الثامن والستينإلى االجتماع  تصنيعالمقدمة من قطاع الاألربع كل من التقرير الشامل المقدم أعاله والخطط اشتمل  18
 . وھذه المعلوماتوعن االلتزامات في بعض الحاالت، المنصرفة المبالغ معلومات عن علىفي أجزاء الحقة من ھذه الوثيقة،  اھوصف

 أعاله. 4في الجدول  ملخصة

المستفيدة، وبالتالي عدم بدء أي أنشطة لإلزالة على  مؤسساتوالحظت األمانة أنه على الرغم من عدم توقيع أي عقود مع ال 19
صرف المبلغ عنھا في خطط قطاعات التصنيع الخمس عالية جدا. وافترضت األمانة أن تفسير المستوى المؤسسات، فإن مستويات 

لة المنفذة الرئيسية تلك التناقض الظاھر يكمن في طريقة التنفيذ، وبالتالي، طلبت معلومات إضافية عن طريقة التنفيذ وقدمت الوكا
 :1المعلومات على النحو التالي

، المكتبد دور حدالذي يالمنفذة، و/أو الثنائية والوكالة ) مكتب التعاون االقتصادي األجنبيالعقد بين حكومة الصين (  (أ)
  ؛إلى المكتبوكالة ذات الصلة المن  وتحويل مبلغ التمويل

ويل إلى تقديم خطاب نوايا، وجمع بيانات خط األساس للمؤسسات، والتقييم، دعوة المؤسسات المھتمة بأنشطة التح  (ب)
  وبعد الفحص األولي، التحقق من األھلية وخط األساس للمؤسسات المختارة مسبقا؛

  اختيار المؤسسات؛  (ج)

  توقيع عقود التحويل وإصدار الدفعة األولى للمؤسسات؛  (د)

  التحويل؛مدة لمدفوعات القائمة على األداء من مكتب التعاون االقتصادي األجنبي إلى المؤسسات طوال ا  (ھـ)

المنفذة المعنية إلى مكتب التعاون االقتصادي األجنبي طوال اإلطار الزمني الوكالة المدفوعات القائمة على األداء من   (و)
  للتنفيذ؛

  ل؛االنتھاء من النشاط والتحقق من التحوي  (ز)

  جمع البيانات وإعداد التقارير من قبل المكتب.  (ح)

  طريقة تنفيذ اليوئنديبي واليونيدو

أن ب اليوئنديبي أفاد، مكتب التعاون االقتصادي األجنبيلتحويل بين الوكالة المنفذة ولالصندوق آلية وفيما يتعلق بمعايير وشروط  20
أفاد ، كما التي تطبق اليوئنديبي للدفع على أساس األداءطريقة  يتبعواليونيدو،  اليوئنديبي التي ينفذھاخطط تحويل األموال بالنسبة لل

لدى على ما يبدو  ولقبم لليوئنديبي مصطلحوطريقة الدفع على أساس األداء ھي . وكربونيةفلوروالكلور إزالة المواد، منذ وقت اليوئنديبي
يتم ، ھذه الطريقةمن خالل و. دد األطراف والوكاالت التابعة لهصندوق المتعمحددة بين الال ه ليس من المصطلحاتواليونيدو، ولكن المكتب

لصلة، على النحو المبين في تحقيق اإلنجازات المتفق عليھا وفقا للمؤشرات ذات ا المنفذة المعنية إلى المكتب بعدوكالة التحويل األموال من 
قدم اليوئنديبي لغرض تنفيذ السائدة في ذلك الوقت، الكل شريحة حسب حالة ل ھايتم تخصيص ھذه المؤشرات وتعديل ومع أنهاالتفاق. العقد/
 :المكتبو تينالمؤشرات المتفق عليھا بين الوكال علىاألمثلة التالية  العلم

  التوقيع على المشروع/ الوثيقة أو العقد؛  (أ)

                                                 
  لية.يمكن أن توجد اختالفات ثانوية بين القطاعات لتباين متطلبات الوكاالت المنفذة بالنسبة للمسائل ذات الصلة، كالمشتريات والمسائل الما 1
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  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛تنظيم وإجراء حلقة عمل إلطالق خطة إدارة إزالة المواد   (ب)

  نظيم وإجراء حلقات عمل تدريبية للمؤسسات المستفيدة؛ت  (ج)

  تقديم خطة تنفيذ مفصلة، وإعداد دليل التنفيذ، والوثائق األخرى ذات الصلة؛  (د)

اد لموا كمية معينة من يعادل (عدد معين من العقود  عقود/اتفاقات من الباطن لإلزالةعلى المؤسسات توقيع   (ھـ)
  ؛تاريخ معين) بحلول التي سيتم التخلص منھا الھيدروكلوروفلوروكربونية

  وضع اللوائح الواجبة التطبيق (على سبيل المثال، إدارة الحصص).  (و)

تمويل المعدات من مكتب التعاون االقتصادي األجنبي للمؤسسات المستفيدة يتبع أيضا طريقة  تحويلوأوضح اليوئنديبي أيضا أن  21
أساس األداء. وتدرج المؤشرات، مثل االنتھاء من تصميم التحويل وشراء المعدات الرئيسية وتحويل خط اإلنتاج، في عقود  الدفع على

الذي  لتقدمحسب االباقي يدفع "دفعة أولى"، عند توقيع العقود، و يطلق عليه اليوئنديبيعلى مستوى كل منھا. وسيتم دفع مبلغ،  ؤسساتالم
خبراء مستقلين  المكتب دعوسي، ةالمستفيد الجھاتمن المقدمة باإلضافة إلى التقارير المرحلية والمؤشرات.  لما تحددهوفقا المنشأة  تحرزه

عند قع فقط المولوالوكاالت المنفذة زيارات  سيجري المكتب، في حين مبلغكل  دفعالمستفيدة قبل  ؤسساتالممن للتحقق من األداء لكل 
 .االقتضاء

في  100يبي، وفقا لتنظيم اإلدارة الداخلية، ال يمكن للمكتب توقيع العقود مع المؤسسات إال عندما تتوافر نسبة وكما أوضح اليوئند 22
المائة من التمويل. وبخالف ذلك، يمكن أن تتعرض الوكاالت المنفذة والمكتب لخطر عدم االمتثال للعقود. وبناء على التقدم المحرز في 

في المائة من  20عامي الذروة للدفع. وعادة ما يتم دفع حوالي  2014و  2013للدفع، سوف يكون  المشروع الحالي والجدول الزمني
تصدر العملية، وإعادة تصميم المنتج/المؤسسة المستفيدة تكمل عندما  مبلغ الثانيالويدفع التمويل للمؤسسات المستفيدة عند توقيع العقد. 

توافر لذا فمن الضروري ولي الدفعة الثانية بعد وقت قصير من الدفعة األولى. تك عادة ما المعدات وھلم جرا. ولذل أوامر الشراء لموردي
 لتنفيذ أنشطة التحويل وتحقيق أھداف اإلزالة.التمويل الكافي 

طلبت األمانة أيضا معلومات إضافية عن دور الوكاالت المنفذة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا  23
 لطريقة المختارة. ولّخص اليوئنديبي ذلك الدور على النحو التالي:ل

  توفير مشورة الخبراء في المجال التقني وفي مجال السياسات؛  (أ)

  تقديم المدخالت التقنية والمتعلقة بالسياسات؛  (ب)

  رصد التقدم المحرز في المؤسسات المشاركة، بما في ذلك زيارة المصانع حسب الحاجة؛  (ج)

  ضمان االمتثال لالتفاق وفقا لشروط األھلية للصندوق المتعدد األطراف.  (د)

  طريقة تنفيذ البنك الدولي

المنحة من جانب وزارة المالية. ويسند إلى مكتب التعاون االقتصادي األجنبي تنفيذ المشروع. وتودع  يتم التوقيع على اتفاق 24
ستنادا إلى مراحل اإلنجاز المتفق عليھا في حساب مخصص يحتفظ به المكتب. وتعاد أموال المنحة المنصرفة من البنك الدولي بمثابة ُسلف ا

اتفاق المنحة . ويحدد يغلق اتفاق المنحةإلى الصندوق متعدد األطراف عندما  يعيدھا عندئذي ى البنك الدولي، الذلإغير مستخدمة  مبالغأي 
قبل توقيع العقد/صرف صرف المشاريع الفرعية وبيانات النفقات وسجالت في عقود ال أن يستعرض البنك الدوليأيضا ما إذا كان ينبغي 

األموال المتاحة تكون عندما  ة إالالمستفيد المؤسساتفرعية مع منح الدخول في اتفاقات  للمكتبيمكن وال . المبالغ أم يستعرضھا بعد ذلك
المبالغ الواجب دفعھا عند التوقيع على المنح الفرعية.  مھما كانت ،ميع االلتزامات المرتبطة بجميع اتفاقات المنح الفرعيةكافية لتغطية ج

 نافذة المفعول ما لم يتحقق ھذا الشرط.أي اتفاقات لن تصبح و

 المكتبالفرعية بين المنح اتفاقات حكام المنصوص عليھا في وفقا للشروط واأل اإلزالةأنشطة بالمستفيدة تضطلع المؤسسات  25
 ريراتقال تقديمة اإلنتاج، والتكليف، وتجربوتركيب المعدات، و شراءات مؤسستقوم بھا الل األنشطة التي وتشموالمؤسسات المستفيدة. 

 ويكفلالشراء. ب ھا الخاصةات تقديم خططمؤسسالفرعية، يجب على ال ات المنحوعند توقيع اتفاق. اتمشروعالتنفيذ حالة عن  للمكتب
تلتزم منح الفرعية، الاتفاقات التوقيع على  وبعدھذه الخطط. البنك الدولي على فق يواالنفقات المقترحة مؤھلة ويجب أن تكون أن  المكتب

في المائة من القيمة اإلجمالية  20 نسبتھا منح المؤسسات مبالغتلقي ت، تريات. وعند توقيع اتفاقات المنح الفرعيةاتباع خطة المشب مؤسساتال



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24 
 

 

9 
 

ليات الرصد المحددة في المنح الفرعية. آلاألداء و لشروطعقود الشراء، ول وفقامبالغ اليتم دفع الالحقة، لمدفوعات النسبة لوبللعقد كسلفة. 
 ظوسيحتفالنفقات الفعلية المتكبدة.  بھا مقابلالمأذون  بالغق على الممؤسسات ويصدّ بيان النفقات المقدمة من ال أن يستعرض المكتبيجب و

راجعة، ر إعداد التقارير المالية المنصف السنوية، وييسّ  تقارير المالية المرحليةال يعدّ تدفقات األموال الداخلة والخارجة، وبسجالت ل المكتب
 لبنك.ى الإم التقارير ويقدّ 

قديم المشورة بشأن اإلدارة ، وتبوجه عام اتعتنفيذ المشروإحراز التقدم في عن اإلشراف على  و المسؤولالبنك الدولي ھو 26
اإلزالة الفعلية للمؤسسات، ووالمبالغ المدفوعة ، المكتبو المؤسساتھا توقع، ومراجعة المنح الفرعية التي للمكتبنية والمالية والتدريب التق
 والبنك مسؤولوحدة إدارة المشروع. ومن تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والنفقات المتكبدةستھالك ال

 بشأن جميعاستعراضات ت مع اللجنة التنفيذية، وتقديم تفاقااالأيضا عن ضمان استخدام أموال المنح على النحو المنصوص عليه في 
البنك ال يقوم إلشراف. ومنتظمة لبعثات ب االضطالعالفرعية والمنح اتفاقات عن تأكيد حالة تنفيذ  كما أن البنك مسؤولالت الشراء. معامَ 

أن المواصفات الفنية والشروط واألحكام متفقة مع قواعد  من دالتأكستعراض واالمن خالل  يدفع تكلفتھاعملية الشراء ولكنه بة الدولي مباشر
 البنك.

في  50ويتم تحويل كل شريحة تمويل توافق عليھا اللجنة التنفيذية إلى المكتب على ثالثة أقساط. ويُدفع القسط األول الذي يعادل  27
في المائة من  30ة التمويل لدى الموافقة على الخطة السنوية وعند استالم أموال المنحة. ويُدفع القسط الثاني الذي يعادل المائة من شريح

في المائة من قيمة القسط األول ألنشطة اإلزالة، وبعد تقديم تقارير مرحلية مرضية إلى البنك الدولي. ويُدفع  80الشريحة بعد االلتزام بنسبة 
ألنشطة  والثاني في المائة من األموال المقدمة في القسطين األول 60في المائة من الشريحة بعد االلتزام بنسبة  20لث الذي يعادل القسط الثا
 تفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.االھداف خفض االستھالك المنصوص عليھا في ألامتثال الصين من د التأك ولدىاإلزالة، 

  المتعلقة بطريقة التنفيذاالعتبارات والشواغل 

قبلت األمانة بأن عددا من عناصر طريقة التنفيذ المبينة أعاله قد استخدمت من قبل. غير أن عنصرا جديدا قد أدخل وھو أن يتم  28
مبالغ كوكاالت ال تدرجهفي المائة من الشريحة) إلى حكومة الصين بصفتھا جھة مستفيدة، و 50تحويل جزء كبير من التمويل المعتمد (أي 

 ذلك أن له بعضاليوئنديبي بشأن ما إذا كان ھذا التحويل للتمويل في الواقع من النفقات؛ عقدت األمانة عدة مناقشات مع و. منفقة
مكتب التعاون ستخدام ال(تستخدم لمشروعات التعزيز المؤسسي)، أو  كمبلغ سلفة ، على سبيل المثالاالستخدامات األخرى الممكنة 

 :هأشارت األمانة إلى أنو. وكيال بصفته بياالقتصادي األجن

كثيرا ما تستخدم ُسلف التمويل من قبل بعض الوكاالت المنفذة، وذلك بصفة خاصة لمشروعات التعزيز   (أ)
ھا وقدمت اقالمؤسسي. وفي ھذه الحاالت، يتم تحويل األموال إلى حساب للبلد المعني، ويجري تجديدھا كلما تم إنف

مھمة ھي أن ال اتسمفإن إحدى الالوكالة المنفذة. وبناء على ذلك،  بواسطة تمت مراجعتھاقات ووثائق مفصلة عن النف
في  منفقةوغير بھا ملتزم بوصفھا غير  المبالغالمحاسبة والتقارير ھذه وتظھر لنفقات الفعلية. بايرتبط التمويل 

  الوكاالت؛حسابات 

أنشطتھا؛ وكل مستشار ھو بصفة رئيسية وكيل للوكالة يمكن ألي وكالة منفذة أن تستخدم وكالء لبعض   (ب)
البنوك عادة  ، وھيالمؤسسات الماليةوقد استخدم البنك الدولي لسنوات عديدة يتصرف نيابة عنھا.  يجوز لهالمنفذة، و

تلقي ندما يلى الوسطاء الماليين، وعالتمويل من البنك الدولي إ تحويليتم وماليين؛ بمثابة وسطاء التجارية في البلدان، 
حد المعدات التي سيتم شراؤھا أل ، ثمندفع (مثاليتولى الوامر ذات الصلة من البنك الدولي، الوسيط المالي األ

 أمامة المنفذة مسؤولة وكالالتكون التنفيذ، و ھيكلال يتجزأ من  اوكيل جزءال والمعتادأن يكونالتحويل).  اتمشروع
  الخاصة أو موظفيھا. ھاإداراتؤوليتھا عن تصرفات تماما كمسيل إجراءات الوك عنالصندوق متعدد األطراف 

لمواد ا وأشار اليوئنديبي في رده إلى أن أيا من المالحظتين السالفتين ال تنطبق على الخطط القطاعية لخطة إزالة  29
 فعل.في الصين، وأن اليوئنديبي (واليونيدو) ھو الذي  قام  بصرف التمويل بال الھيدروكلوروفلوروكربونية

ويبدو أن صرف التمويل للصين ألغراض التنفيذ الالحق بواسطة مكتب التعاون االقتصادي األجنبي مقترن بمجموعة من  30
الشروط مثل الترخيص المشترك ببعض النفقات وااللتزامات المحددة باإلبالغ، والتحقق المشترك، واإلجراءات المحددة. ويبدو أنه اتفق 

، بدال من تمويلروط في المشروعات السابقة، ولكن الوكالة المنفذة في تلك المشروعات كانت تحتفظ بالعلى مجموعات مماثلة من الش
 إلى الحكومة المعنية. صرفه
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 :ما يلي، تداعيات أخرىفي جملة ويبدو أن من بينھا، تداعيات؛ العدد من  إلى المكتب علىطريقة تحويل األموال وتنطوي  31

إلفالس المؤسسات المستفيدة المختارة أو شرائھا برؤوس أموال مملوكة لألجانب في الحاالت المحتملة   (أ)
  ، ال يمكن إعادة األموال المرتبطة بھا ألنه سبق صرفھا للمكتب من قبل الوكاالت المنفذة؛2خالل التنفيذ

تب حتى يتم سوف تؤول الفائدة التي يتم الحصول عليھا من الوقت الذي يتم فيه تحويل األموال إلى المك  (ب)
صرفھا بالكامل للمؤسسات المستفيدة إلى حكومة الصين بدال من الصندوق المتعدد األطراف، مع ما ينطوي عليه ذلك 

  من آثار مباشرة على دخل الصندوق متعدد األطراف وبدون إبالغ اللجنة التنفيذية بالتغيير؛

القابل للمراجعة المالية في صرف ال عنومات المعلب اإلبالغإحدى الركائز التي يقوم عليھا الرصد، وھي   (ج)
تحويل األموال  ألناالستخدام لھذا الغرض تصبح محدودة ، كتقريب للنشاط الذي يتم في البلدالمرحلي  إطار التقرير

  ؛التنفيذ بعديكون عادة  أن صرف المبالغ، في حين إنفاق يتم قبل تنفيذ األنشطة ذات الصلة على أنهمسجل ال

به أن يكون مؤشرا للتقدم  الذي يُقصدمن االتفاق مع الصين،  5د أدنى للمدفوعات في الفقرة شرط الح  (د)
المسجل على أنه إنفاق يتم قبل تنفيذ المحرز في التنفيذ، لم يعد له دور يؤديه وسوف يلزم تعديله ألن تحويل األموال 

  ؛التنفيذعادة بعد يسجل في حين أن صرف المبالغ ، اإلزالة ذات الصلة أنشطة

اإلفراج عن تكاليف دعم الوكالة داخل الوكالة المنفذة، الذي يرتبط تاريخيا من خالل المبالغ المنصرفة   (ھـ)
  بإحراز تقدم في التنفيذ، يتم فصله إلى حد كبير عن ھذا التقدم؛

على الوكاالت تم نقل الرقابة على إنفاق األموال، على األقل جزئيا، من إشراف الصندوق متعدد األطراف   (و)
المنفذة، إلى إشراف الوكاالت المنفذة على الحكومة. وينطوي ھذا على عدد من اآلثار الممكنة التي يحتمل أن تكون 

  سلبية فيما يتعلق بحسن اإلدارة؛

نتيجة  ةالمستفيد بعد للمؤسسةلكنھا لم تصرف وعليھا اللجنة التنفيذية  توافقالتي قد تزيد قيمة المبالغ   (ز)
بالعقود  باالضطالع اح لھمالتي تسمالوكاالت والصين، االحتياطيات النقدية  ين،الكيانيتوافر لدى كل من أن ة ضرورل

في ذلك تأخير كبير. وقد يتسبب  إال بعدبتلك االلتزامات فعليا ة رتبطالم المبالغ لم تنفقمماثلة، حتى لو اللتزامات واال
، بصفة أكثر افقة على مستوى الصندوق المتعدد األطراف، وربما تثيرألموال في وقت سابق للموإتاحة االحاجة إلى 
المساءلة (انظر أيضا الوثيقة ب من مراجعي الحسابات فيما يتعلق تساؤالت  عمومية، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/4824 إلى 21 ات من، الفقر .(  

عن الممارسة  لالنحرافؤكد بعض العواقب المحتملة تھامة وترى األمانة أن القضايا والشواغل التي أثيرت في الفقرة السابقة  32
النظر  في أن تمعن، قد ترغب اللجنة التنفيذية حسن اإلدارةالمساءلة وب فيما يتعلقتوقعات اجتماع األطراف الوفاء الكامل بضمان ولالسابقة. 

لتعريف المدفوعات، بالنسبة واآلثار المترتبة على طريقة التنفيذ  للصين؛ لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا خطة إدارة إزالةفي كيفية تنفيذ 
قوم بھا الوكاالت المنفذة حتى يتم االنتھاء من ھذه االعتبارات. تتجنب التغاضي عن التغييرات التي أن تو المبالغ، والرصد، والفائدة؛وإدارة 
 .التي يستغرقھا التفكير في ھذه االعتباراتفترة الزمنية ال إذا طالت للمضي قدما اطريقالتدابير المؤقتة استخدام كون وقد ي

 :ما يليكامل لعلى تكوين فھم لھا ابة ھذه الوثيقة، واصلت األمانة عمكت لدى 33

ما إذا كان تعريف صرف المبالغ الذي تستخدمه الوكاالت المنفذة مطابقا لتعريفه كما يستخدمه الصندوق   (أ)
  المتعدد األطراف؛

  ل التمويل إلى البلد بالنسبة للتنفيذ.يمكن أن يتيحھا تحوي لفوائد التيا  (ب)

أفضل والحصول على نسخ من مع الوكاالت المنفذة لفھم الوضع بشكل  مستمرةمناقشات في دخلت األمانة ومن أجل القيام بذلك،  34
ما إذا كانت النفقات بشكل قاطع على  وقوفمن الكتابة ھذه الوثيقة، لم تتمكن  لدى، غير أن األمانةات بينھا وبين حكومة الصين. االتفاق

خطط قطاعات (أي  منھا التمويل للشريحة الثانيةطلب التي تم تقديم  ةربعتصنيع األال اتقطاعخطط في  المبلغ عنھا كمبالغ منصرفة
) تمثل وتكييف ھواء الغرفالتبريد والتكييف الصناعيين والتجاريين ، وورغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، رغاوى البوليوريثان

                                                 
يلزم التنويه لى أن ھذه الحاالت قد وقعت بالفعل في كرواتيا (إفالس مؤسسة للرغاوي بعد الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد  2

  روكلوروفلوروكربونية) وفي مصر (شراء مؤسسات للرغاوي بواسطة رؤوس أموال أجنبية).الھيد
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تفاق (أي أن معدل صرف التمويل اال) من 2( ب 5الشرط المنصوص عليه في الفقرة قد تم الوفاء بالمدفوعات الفعلية، وبالتالي ما إذا كان 
عن توصية  عراباإلاألمانة بالتالي ليست في وضع يمكنھا من وفي المائة).  20المتاح من الشريحة الموافق عليھا سابقا كان أكثر من 

األمانة والوكاالت مناقشة ھذه المسألة، وستقوم األمانة وتواصل الشريحة الثانية لخطط القطاعات األربعة.  علىلموافقة في ھذا الوقت با
 لتطورات الجديدة وأية معلومات إضافية قد تصبح متاحة.باإبالغ اللجنة التنفيذية ب

  التوصيـــــــــــة

  لم تصدر بعد. 35
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  المشروعات المتعددة السنوات -تقييم المشروع ورقة 

  الصين

  الوكالة  أوال: عنوان المشروع

خطة إزالة المواد الھيدروكلووفلوروكربونية (المرحلة األولى) رغاوي 
  البوليسترين المسحوبة بالضغط

  ألمانيا (الوكالة الرائدة)، اليونيدو

  

  (من أطنان قدرات استنفاد األوزون)  20 739.03  2011السنة:    7ثانيا: أحدث بيانات المادة 
  

  2011 السنة: ثالثا: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

مجموع استھالك القطاعاستخدام المختبرات عامل التصنيع المذيبات التبريد

   خدمة تصنيع   
  15.4        3.5  12.0       123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.4        0.4         124- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   133-الھيدروكلوروفلوروكربون
  7 516.5      512.6        6 992.7   (ب)141- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   142-الھيدروكلوروفلوروكربون
  1 445.7        344.2  6.5    1 094.9   (ب)142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  11 759.5        3 478.9  6 721.8    1 488.3  70.5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1.5      1.5           ج أ225- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0      0.0           ج ب225- الھيدروكلوروفلوروكربون

  

 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)رابعا: بيانات االستھالك 

  18 865.4  نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام:  19 269.0   2010 -  2009خط األساس: 
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  15 420.25  الباقي:  3 445.19  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012 خامسا: خطة األعمال
  69.5  7.9  7.5  7.5  46.5 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  ألمانيا

  6 159 738  703 687  667 002  667 002  4  122 047  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
  383.8  82.8  71.9  42.6  86.5 استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات   اليونيدو

  36 418 850  19 188 750  6 159 750  3 652 850  7  417 500  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011 سادسا: بيانات المشروع
  غير متاح  17 342.1  19 269.0  19 269.0  غير متاح  غير متاح حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (باألطنان من قدرات استنفاد 
 األوزون)

  غير متاح  16 978.9  18 865.4  18 865.4  غير متاح  غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (بالدوالر 

  األمريكي)

  1 350 000  500 000  0  0  390 977  459 023 تكلفة المشروع  ألمانيا
  158 500  60 181  0  0  47 059  51 260 تكاليف الدعم

  48 650 000  6 733 000  6 330 000  3 998 000  10 217 000  21 372 000 تكلفة المشروع  اليونيدو
  3 512 360  471 310  443 100  279 860  715 190  1 602 900 تكاليف الدعم

مبالغ وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 
  )(بالدوالر األمريكي

  21 831 023  0  0  0  0  21 831 023 تكلفة المشروع
  1 654 160  0  0  0  0  1 654 160 تكاليف الدعم

مجموع المبالغ المطلوب الموافقة عليھا 
  في ھذا االجتماع (بالدوالر األمريكي)

  10 607 977  0  0  0  10 607 977  0 تكلفة المشروع
  762 249  0  0  0  762 249  0 تكاليف الدعم

  

  )2012طلب التمويل للشريحة الثانية (سابعا: 

 (بالدوالرات األمريكية)تكاليف الدعم  (بالدوالرات األمريكية)األموال المطلوبة  الوكالة

  47 059  390 977  ألمانيا

  715 190  10 217 000  اليونيدو
  

  إفراديةالنظر في الطلب بصفة  توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

ة بوسحالرئيسية لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المالوكالة المنفذة  بوصفھااليونيدو، قدمت  ،نيابة عن حكومة الصينبال 36
البوليسترين رغاوي ا للحصول على تمويل للشريحة الثانية من خطة قطاع للجنة التنفيذية طلب الثامن والستين، إلى االجتماع بالضغط

تكاليف دعم الوكالة  ازائد دوالر أمريكي 10 217 000 تألف مني الرا أمريكيا،دو 11 370 226بتكلفة إجمالية قدرھا المسحوبة بالضغط 
لحكومة  دوالرا أمريكيا  47 059بمبلغ تكاليف دعم الوكالة  ا، زائداأمريكي ادوالر 390 977دو، وــلليونيدوالرا أمريكيا   715 190 بمبلغ

 ألمانيا.

المسحوبة بالضغط في االجتماع الرابع والستين، لخفض استھالك تمت الموافقة على خطة قطاع رغاوي البوليسترين  37
طنا من قدرات استنفاد  338،0ب في ھذا القطاع بما ال يقل عن 142 -و الھيدروكلوروفلوروكربون 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون

. وتمت الموافقة على خطة 2015ام طنا من قدرات استنفاد األوزون بحلول ع 254.0، وبكمية إضافية قدرھا 2013األوزون بحلول عام 
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  50 000 000قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بمستوى تمويل إجمالي قدره 

وي البوليسترين أيضا على الشريحة األولى من خطة قطاع رغافي االجتماع الرابع والستين دوالرا أمريكيا. وتمت الموافقة  3 670 860
 لليونيدو، ودوالر أمريكي  1 602 900الوكالة بمبلغ دعم دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  21 372 000 وقدرھاالمسحوبة بالضغط 

 .لحكومة ألمانيا دوالرا أمريكيا 51 260تكاليف دعم الوكالة بمبلغ ، باإلضافة إلى اأمريكي ادوالر 459 023

  تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھييدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن 

 تم تنفيذ األنشطة التالية منذ الموافقة على خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط: 38

رغاوى قطاع الرغاوي بخطة نشر المعلومات المتعلقة  اي تم من خاللھتأنشطة التوعية العامة ال  (أ)
المواد  بإزالة ستراتيجية وااللتزام واالاللوائح البوليسترين المسحوبة بالضغط، بما في ذلك 

مجلة البالستيك في ، وطرائق التنفيذ، من خالل وسائل اإلعالم المختلفة (أي تھاأنشطو ربونيةالھيدروكلوروفلوروك
، وموقع اإلنترنت التابع لصناعة البالستيك). في الصيناألوزون  من أجل ، العملالصينية ، وجريدة البيئةالصين

بمشاركة ممثلين عن الحكومة، واليونيدو، وألمانيا وأكبر  2011 /كانون األولة عمل في ديسمبرحلقوأجريت أيضا 
  ؛وى البوليسترين المسحوبة بالضغط رغا في مجالات مؤسسال

مكتب التعاون بين اليونيدو وضغط حوبة بالرغاوى البوليسترين المستمت صياغة العقود لتنفيذ خطة قطاع   (ب)
  21 372 000 قدرهإجمالي بمبلغ واليونيدو، مكتب الالعقد بين وتم توقيع . مكتبالألمانيا وبين ، واالقتصادي األجنبي

/كانون األول ديسمبر 31العمل في موعد أقصاه  همن خاللويكمل المكتب ، 2012 /آذارمارسفي  دوالر أمريكي
دوالر  1 350 000وألمانيا، بمبلغ إجمالي قدره  مكتب التعاون االقتصادي األجنبي عقد بين التم توقيع . و2016
  ؛2012 /آبفي أغسطس أمريكي

األساس المنطقي للمشروع فيما ، الذي يصف دورة المشروع الفرعي (أي مشروعالدليل تنفيذ تم إعداد   (ج)
مكتب التعاون سؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين (بما في ذلك أدوار ومو، يتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون

وكاالت حماية البيئة المحلية، والوكاالت وألمانيا،  في الصناعية تحادات، واليونيدو، واالاالقتصادي األجنبي 
مشتريات، صرف، والالإجراءات تنفيذ المشاريع واإلدارة المالية وو)، االستشاريون ذوو الصلة والخبراءاالستشارية 

  .2012 /تشرين األولفي أكتوبر عليه قعوالرصد والتحقق، والسياسات واللوائح)، وتدابير و

 من أجل مراقبة، بدأت حكومة الصين تقييما لجدوى إنشاء نظام إلدارة الحصص في مجال السياساتفيما يتعلق باإلجراءات و 39
وى البوليسترين المسحوبة رغاألھداف المحددة في خطة قطاع وفقا لية،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربون مستوى االستھالك السنوي من 

لمواد ا استھالكفي االمتثال لبروتوكول مونتريال ، وضمان ھذه المواد ة منمفرطكميات ات من الحصول على مؤسس، ومنع البالضغط
رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط   مؤسساتوتقدم . وى البوليسترين المسحوبة بالضغطرغافي قطاع  الھيدروكلوروفلوروكربونية

إجراءات وسوف تكون . لمواصلة أعمالھاحصص طلبات للحصول على  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا كبير من الستھالك ذات اال
عات االستھالك األخرى، وثيق مع قطاالتنسيق بالرغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط  لنظام إدارة الحصص في قطاع  التفصيليةاإلنفاذ 

 وكذلك قطاع اإلنتاج.

رغاوى البوليسترين ات مؤسسدعوة ب  2012 مارس/آذار في مكتب التعاون االقتصادي األجنبي شعار صادر عن استجابة إلو 40
طلبات  ؤسسةم 16 قدمت ، 2012تموز ه/المعلومات األساسية، بحلول يولي ةمتضمنتطبيق المشروع ل اتتقديم طلب إلىالمسحوبة بالضغط  

 امتري اطن 3 978.0الكلي  ھااستھالكيبلغ  مؤسسة 12أجرى المكتب مراجعة في الموقع لـ عملية الفرز،  وبعد إجراء. اتالمشروع
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وكالة مراجعة ومع خبراء مستقلين  باالشتراك، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) من من قدرات استنفاد األوزون اطن 234.70(
في  12 الـ اتمؤسسمع ال يعھاقتوتم إعداد العقود وو. الستعراضھامكتب الأن تقدم مقترحات المشاريع إلى إليھا ، وطلب 3الحسابات
للشريحة  اإلزالة المحدد. وبالنظر إلى أن ھدف 2013من المتوقع أن يتم تحويلھا بالكامل بحلول نھاية عام ، و2012/تشرين األول أكتوبر

) من من قدرات استنفاد األوزون اطن 257.65( امتري اطن 4 367.0ھو ى البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغااألولى من خطة قطاع 
بخصوص إضافية العقود مع ثماني مؤسسات على  2013في فبراير/شباط سيجري إتمام التوقيع ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد ) من من قدرات استنفاد األوزون اطن 22.95( طن متري 389.00 ھذه المواد وقدرھا المتبقية من الكمية
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

، بما في ذلك حلقات العمل جرى أيضا االضطالع ببعض األنشطة التقنية، ؤسساتلدعم األنشطة المنفذة على مستوى المو 41
والتحقق  ئھا؛التكنولوجيات البديلة لتحسين استخدامھا وأدا بشأنث وبحالوبالمشروعات؛ التكليف في الموقع والتحقق عمليات التدريبية؛ و

ستشكل مرجعا التي اوى البوليسترين المسحوبة بالضغط رغالالزمة إلنتاج  رغاوي ثاني أكسيد الكربونلمعدات من الموردين المحليين 
 في اإلدارة التشغيلية ب التعاون االقتصادي األجنبي مكتلمساعدة  لدعم التنفيذوكالة كما تم اختيار ات المستفيدة عند شراء المعدات. مؤسسلل

؛ وفي توفير رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغطات مؤسساتمن  ةالمقدم اتوثائق المشروعمسبقة لمراجعة  إجراءفي و من يوم ليوم؛
 القائمة بالنسبةالسالمة معايير التقنية و لمراجعة وتحديث المعايير االختصاصاتتم إعداد والتكليف والتحقق في الموقع. القيام بو اإلشراف
 .رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط  منتجات لمختلف 

  مستوى صرف التمويل

دوالرا أمريكيا من اليونيدو وألمانيا لمكتب التعاون  11  075 023كان قد تم صرف مبلغ ، 2012 /تشرين األولأكتوبر في 42
جري . وسيكل من اليونيدو وألمانيا)لحتى اآلن ( الموافق عليهدوالرا أمريكيا  21  831 023 البالغمن مجموع التمويل االقتصادي األجنبي 

 2013 /أيلولفي سبتمبر دوالر أمريكي  8  604 800على النحو التالي:  دوالر أمريكي 10  756 000 وقدره صرف التمويل المتبقي
 .2014كانون الثاني عام  /في يناير دوالر أمريكي 2  151 200 ومقداره) والباقي اإلزالةفي المائة من  80(شريطة أن يكون قد تم تحقيق 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   خطة إدارة إزالة الخطط السنوية للشريحة الثانية من 

رغاوى ات مؤسسمن  15إلى  10الشريحة الثانية لتحويل من بالمرتبط  اأمريكي ادوالر  10 607 977 المبلغ استخدام جريسي 43
 2 131.0 إزالة وترتبط بذلكالتمويل)، األولى من الشريحة بتحويلھا المؤسسات الجاري (باإلضافة إلى البوليسترين المسحوبة بالضغط 

أنشطة المساعدة التقنية التي بدأت خالل تنفيذ بدعم تحويل المؤسسات  جري). وسيمن قدرات استنفاد األوزون اطن 125.73( امتري اطن
 الشريحة األولى.

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

المرحلي الشامل تقرير الالقسم " الواردة في إطارقطاع خطط الباإلضافة إلى األسئلة التي طرحتھا األمانة بشأن طريقة التنفيذ ل 44
المسائل بعض ي الصين"، أثارت األمانة ف لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا خطة إدارة إزالة األولى من عن تنفيذ المرحلة  2012 لعام

رغاوى البوليسترين  تصنيعفي مع فورمات الميثيل ثاني أكسيد الكربون تكنولوجيا نفخ مالءمة مدى  نع التدليليالمتعلقة بالمشروع 
في الوقت المناسب لتحويل لضمان التنفيذ  ستطبقلضمانات التي وا)؛ الرابع والستينفي االجتماع  لليوئنديبي(المعتمدة المسحوبة بالضغط 

)، والعقود المبرمة بين حكومة 2015في المائة ( 10تخفيض بنسبة ال) و2013( تجميدرا لضيق الوقت المتاح بين اآلن والالمؤسسات نظ
وطرائق تنفيذ التي ستستخدم؛ ، وآلية الرصد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةة لمراقبوإدارة الحصص  ين واليونيدو وحكومة ألمانيا؛الص

 القضايا على النحو الموجز أدناه.ھذه  ولجت. وععالمشرو

تم التوقيع على وثيقة  ه) إلى أنالرئيسية الوكالة المنفذة بوصفھااليونيدو (أشارت ، التدليليفيما يتعلق بحالة تنفيذ المشروع  45
بين  ، ووقع العقد من الباطن المرتبط به2011 الثاني /تشرينفي نوفمبر بين مكتب التعاون االقتصادي األجنبي  واليوئنديبي مشروع ال
شراء يجري اآلن ، وتم االنتھاء من المواصفات الفنية والشروط، و. وقد بدأ تنفيذ التحويل2012/آذار مارس في والمؤسسةمكتب ال

 سالمة.ال إعادة التھيئة ألغراضاقتراح على السلطة المحلية لمكافحة الحرائق ت وافقوالمعدات. 

                                                 
ت تحققت مراجعة الحسابات من أھلية المؤسسسات، ومستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومعدات خط األساس وقدرته، والبيانا 3

  الشركة المعنية.المالية للسنوات الثالث األخيرة من أجل تقييم أوضاع 
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إلى أن الصين سوف اليونيدو  تلضمان التنفيذ في الوقت المناسب لتحويل المؤسسات، أشار ستطبقيما يتعلق بالضمانات التي وف 46
لمواد ا  إلزالةالسياسات الرئيسية سوف تركز الستكمال التمويل المقدم من الصندوق المتعدد األطراف، و انظام حدد في سياستھات

 إنتاج ورصد ومراقبة  ،ھذه المواداستھالك حصة على إدارة رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط قطاع في  الھيدروكلوروفلوروكربونية
مكتب التعاون االقتصادي ييسر في نفس الوقت. وثانيا، سوف  ھاوتصدير ھاواستيراد ھامبيعاتوالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  

ل يللتحوات المستفيدة مؤسسجميع الموارد مالية كافية لدى  توافرع االستثمارية لضمان تنفيذ الدفعة األولى من المشاريب يعجلو األجنبي
 من مؤسسات سيبدأ عدد إضافيتالية السنوات وال 2013في عام و. 2013بحلول نھاية عام ثاني أكسيد الكربون بشكل كامل إلى تكنولوجيا 

سيضطلع عالوة على ذلك، . 2015الخفض في عام ساھمة في تحقيق ھدف الم من أجلتحويل في الرغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط 
 (على سبيل المثال، اختيار الخبراء وصياغةأنشطة المساعدة التقنية ب، بالتعاون مع اليونيدو وألمانيا، مكتب التعاون االقتصادي األجنبي

 ات .مؤسسللاإلضافيين والمساعدة دعم الوتطوير التكنولوجيات البديلة) بغية تقديم  تنقيح المعاييرالتقنيةو

المواد مرة أخرى إلى استخدام  عدم عودتھاوضمان المؤسسات التي يتم تحويلھا اآللية التي ستنشأ لرصد بوفيما يتعلق  47
لمساعدة في بعثات االقتضاء وعن احسب مسؤولة عن إجراء التحقق المطلوب أنھا ستكون اليونيدو  ت، أوضحالھيدروكلوروفلوروكربونية

 خالل بعثات اإلشراف.المختارة ات المستفيدة مؤسسال إلىزيارات ميدانية القيام باإلشراف العادية بما في ذلك 

في الوقت المحدود الذي كان فيسير بشكل جيد. رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط الحظت األمانة أن تنفيذ خطة قطاع  48
التوقيع و، كلية وشاملة للتنفيذخطة ضع وتم وعرض التقرير،  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا ارة إزالة خطة إدمتاحا بين الموافقة على 

بين الموافقة والتوقيع على اتفاق ھي سنة واحدة أو  الفترة المعتادةحكومة ألمانيا واليونيدو (وكل من ات بين حكومة الصين االتفاقعلى 
. ومع ذلك، بسبب المشاكل المذكورة سابقا فيما يتعلق ومستوى المؤسساتطة على المستوى الوطني عدد قليل من األنشبدئ في أكثر)، و

رغاوى البوليسترين لموافقة على الشريحة الثانية من خطة قطاع بااألمانة في وضع يمكنھا من التعبير عن توصية فليست طريقة التنفيذ، 
تطورات بما يستجد من إبالغ اللجنة التنفيذية باألمانة وف تقوم شة ھذه المسألة، وساألمانة والوكاالت مناقوتواصل . المسحوبة بالضغط

 أية معلومات إضافية قد تصبح متاحة.بو

  التوصيـــــــة

  لم تصدر بعد. 49
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  المشروعات المتعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع 

  الصين

  الوكالة  أوال: عنوان المشروع

  البنك الدولي (الوكالة الرائدة)خطة إزالة المواد الھيدروكلووفلوروكربونية (المرحلة األولى) رغاوي  البوليوريثان 
  

  (من أطنان قدرات استنفاد األوزون)  20 739.03  2011السنة:    (المجموعة األولى من المرفق جيم 7ثانيا: أحدث بيانات المادة 
  

  2011السنة:  القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)ثالثا: أحدث البيانات 

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

مجموع استھالك القطاعاستخدام المختبرات عامل التصنيع المذيبات التبريد

   خدمة تصنيع   
  15.4        3.5  12.0       123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.4        0.4         124- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   133-الھيدروكلوروفلوروكربون
  7 516.5      512.6        6 992.7   (ب)141- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1 445.7        344.2  6.5    1 094.9   (ب)142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  11 759.5        3 478.9  6 721.8    1 488.3  70.5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1.5      1.5           ج أ225- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0      0.0           ج ب225- الھيدروكلوروفلوروكربون

  

 رابعا: بيانات االستھالك (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  18 865.4  نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام:  19 269.0   2010 -  2009خط األساس: 
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  15 420.25  الباقي:  3 445.19  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012 خامسا: خطة األعمال
 428.2 137.3 69.2170.551.2 من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان  البنك الدولي

4 384 925 14  611 400 5 934000 التمويل (بالدوالرات األمريكية)   250 771  11  575 701 36  
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011 سادسا: بيانات المشروع
  غير متاح  17 342.1  19 269.0  19 269.0 متاحغير  غير متاح حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (باألطنان من قدرات استنفاد 
 األوزون)

  غير متاح  16 978.9  18 865.4  18 865.4 غير متاح غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (بالدوالر 

  األمريكي)

4 079 13000 592 5000 520 38000 859 000  تكلفة المشروع البنك الدولي  000 950 10  000 000 73  
285 951530 386440 2400 914 000  تكاليف الدعم  500 766  870 303 5  

مبالغ وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 
  (بالدوالر األمريكي)

38 859 000 0 000  38 859 000  تكلفة المشروع  
2 914 000 0 000  2 914 000  تكاليف الدعم  

مجموع المبالغ المطلوب الموافقة عليھا 
  في ھذا االجتماع (بالدوالر األمريكي)

5 520 000 0 500 520 000  0  تكلفة المشروع  
386 400 0 38600 400  0  تكاليف الدعم  

  

  )2012سابعا: طلب التمويل للشريحة الثانية (

  الدعم (بالدوالرات األمريكية)تكاليف   األموال المطلوبة (بالدوالرات األمريكية)  الوكالة

  386 400  5 520 000  البنك الدولي
  

  إفراديةالنظر في الطلب بصفة  توصية األمانة:
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  وصف المشروع

إلى ، لخطة قطاع رغاوى البوليوريثان الجاسئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسيةالبنك الدولي، قدم  ،بالنيابة عن حكومة الصين 50
 ا، زائددوالر أمريكي  5 520 000خطة بتكلفة إجمالية قدرھا اللتمويل الشريحة الثانية من ا طلباالجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية 

 .دوالر أمريكي 386 400بمبلغ تكاليف دعم الوكالة 

 73 000 000مجموعه مستوى تمويل ب ،الرابع والستينفي االجتماع  رغاوى البوليوريثانقطاع على خطة  ةوافقتمت الموقد  51
ب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونللحد من استھالك  دوالرا أمريكيا 5 303 870 بمبلغ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي

من  إضافية اطن 942.6، و2013بحلول عام  من قدرات استنفاد األوزون اطن 672.76بما ال يقل عن  رغاوى البوليوريثانفي قطاع 
رغاوى أيضا على الشريحة األولى من خطة قطاع  في االجتماع الرابع والستين . وتمت الموافقة2015بحلول عام  قدرات استنفاد األوزون

 .دوالر أمريكي 2 914 000 الوكالة بمبلغدعم دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  38 859 000 بمبلغ البوليوريثان

  فيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعن تن يتقرير مرحل

 :رغاوى البوليوريثانوقد تم تنفيذ األنشطة التالية منذ الموافقة على خطة قطاع  52

اللوائح ، بما في ذلك رغاوى البوليوريثانقطاع بخطة المعلومات المتعلقة  ھاأنشطة التوعية العامة التي وزعت خالل  (أ) 
من خالل وسائل وذلك ، وطرائق التنفيذ، تھاأنشطو ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون بإزالةستراتيجية وااللتزام واال

األوزون في الصين، والعمل من أجل ، البيئة في الصينجريدة والصين، مجلة البالستيك في اإلعالم المختلفة (أي 
/كانون في ديسمبر عقدتعمل  حلقةمن خالل  ةوعيتد من المزيجرى وموقع اإلنترنت التابع لصناعة البالستيك). وأ

الرغاوى  تصنيعب التي تقوم وخاصة  ،يوارغالمؤسسات لين عن الحكومة والبنك الدولي وبمشاركة ممث 2011 األول
الفرعية الرئيسية القطاعات  وھيلحاويات المبردة والثالجات والمجمدات، واألجھزة الكھربائية الصغيرة (ل العازلة

 )؛خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمعالجتھا خالل المرحلة األولى من  ستتمالتي 

مكتب التعاون االقتصادي لوقد أعد إطار اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية لتقديم التوجيه للمؤسسات المستفيدة و   (ب)
افق مع سياسات ووالتضمان االمتثال للقوانين واللوائح المحلية لوعملية اإلدارة البيئية واالجتماعية، بشأن  األجنبي

 ؛ه المتبعةإجراءاتالبنك الدولي و

 عليه قاالتفاو تهناقشجرت موالمشتريات، واألنظمة المتعلقة بالترتيب المالي ، الذي يصف تمت صياغة اتفاق المنحة  (ج)
يجري تجھيز لمفاوضات، لبعد تأكيد الحكومة و. 2012 /أيلوللتفاوض) بين البنك الدولي ووزارة المالية في سبتمبربا(

 2012 /تشرين الثانينوفمبر 19 بحلولتم إحالته إلى وزارة المالية تالبنك الدولي للتوقيع. وس جانب من االتفاق
 ؛2012 /تشرين الثانينوفمبر 24من  يبدأ نفاذهم. ومن المتوقع أن للتصديق على توقيعھ

 يوارغال مؤسساتحديد مشروع ، الذي يصف دورة المشروع الفرعي (أي تإعداد دليل تنفيذ اللي البنك الدو أكمل  (د) 
ستضطلع بھا اإلدارة المالية التي والمشتريات وإجراءات تحديد مستوى التمويل، ومعايير األھلية؛ ومنھجية المحتملة؛ 

التي يتعين االضطالع وعمليات االستعراض ، ومراجعة الحسابات التقنية والمالية؛ الصرفإجراءات المؤسسات، و
؛ ومسؤوليات اإلشراف التي يتعين االضطالع بھا من جانب وحدة ع والبنك الدولييراالمش إدارةوحدة  من جانببھا 
    .2012 ه/تموزيوليفي البنك  هأقرو ،ع والبنك الدولي)يراالمش إدارة

 لتقييم جدوى يوارغالات مؤسسالصين لقاءات مع خبراء القطاع و، نظمت حكومة الخاصة بالسياساتفيما يتعلق باإلجراءات و 53
 نعاميلل خفضفي قطاع االستھالك لضمان أنه يمكن تلبية مستويات ال ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونحصص  الرقابة اإلدارية على

، لصياغة فرض حظر على إنتاج واستيراد وبيع وتصدير الحاويات 2012بحلول نھاية عام  االختصاصات. وسيتم إعداد 2015و  2013
. ةزلارغوة العكعامل نفخ لل ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونم التي تستخدالمبردة والثالجات والمجمدات، واألجھزة المنزلية الصغيرة 

في القطاعات الفرعية  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  تكتمل إزالة ، بحيث2015حظر قبل عام الر يصدومن المتوقع أن 
 الثالثة.

قديم ى تلمؤسسات الرغاوي ع يعشجلت 2012 /شباطفي فبراير مكتب التعاون االقتصادي األجنبيوبناء على إشعار صادر عن  54
 ،ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونك استھالالمعلومات األساسية (على سبيل المثال، مستوى  مشتملة على اتتطبيق المشروع اتطلب
من مؤسسات  48 قدمت ،2012 ه/تموزة)، بحلول شھر يوليختارفي جميع خطوط اإلنتاج، والتكنولوجيا البديلة الم خط األساسمعدات و

وكالة وين مع خبراء مستقل باالشتراك، مؤسسة في الموقع 37تدقيق ب قام المكتبلفرز، لعملية  وبناء علىطلبات المشروع.  الرغاوي
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) من من قدرات استنفاد األوزون اطن 976.30( امتري اطن 8 875.45الكلي  ھا(استھالك 5منھا 33، وتم اختيار 4جعة الحساباتمرا
وتعكف . الستعراضھا مكتب التعاون االقتصادي األجنبيى لإمشاريع التقديم مقترحات إليھا  )، وطلبب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ات المنح الفرعية مع كل اتفاقلدخول في من اإلى تمكين الصين  التي ترميمقترحات المشاريع من  33استعراض على الصين حاليا 
ات. وينبغي مؤسسالدفعات األولى لل صرف، ستولدى توقيع اتفاقات المنح الفرعية. 2012 /تشرين الثانينھاية نوفمبر قبلمؤسسة فردية 

 .2015اية عام ات قبل نھمؤسساستكمال تحويل جميع ال

، 6من خالل بيوت النظم يد بوليوالت الھيدروكربون السابقة الخلطتورقترح السالمة والتقنية، يُ المتعلقة بالمالية، و لمسائبسبب ال 55
لمعدات ل من بيوت النظمثالثة أو أربعة الذي يتم توفيره ل من خالل العطاءات التنافسية. وسيجري استخدام التمويلالتي سيجري اختيارھا 

 مختلفة.اللتطبيقات ل تالبوليوالتركيبات وأنظمة السالمة المطلوبة، ولتحسين 

مكتب تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، مثل حلقات العمل التدريبية مع أيضا ، تم ؤسساتلدعم األنشطة المنفذة على مستوى المو 56
البديلة تكنولوجيات الث عن والبحإجراء ، والتكليف بالمشاريعوفي الموقع وعمليات التحقق والمؤسسات،  التعاون االقتصادي األجنبي

 االستعراض المسبقفي وليوم، من يوم في إدارة العمليات مكتب الدعم التنفيذ لمساعدة لوكالة كما تم اختيار . ئھاأدالتحسين استخدامھا و
لمراجعة  االختصاصاتتم إعداد ولتحقق في الموقع. في توفير اإلشراف والتكليف واو ي،وارغالات ة من مؤسسالمقدم اتوثائق المشروعل

 لتتبع إزالة وضع نظام إلدارة المعلومات جريمختلفة. وسياللمنتجات الرغوية لالسالمة معاييروتحديث المعايير التقنية و
ع ذات يراوتوفير بيانات المشتتبع تنفيذ برامج العمل السنوية، ل، ورغاوى البوليوريثانقطاع خطة في ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 في قطاع الرغاوي. ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوننشطة إزالة الصلة، وتتبع التقدم الشامل أل

 مستوى صرف التمويل

دوالر  19 429 500 مبلــغرف ـــسيتم صق عليه حتى اآلن، ــالمواف أمريكي دوالر 38 859 000 البالغمن إجمالي التمويل  57
، بعد 2012/تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون األول بحلول نھاية نوفمبر مكتب التعاون االقتصادي األجنبيالدولي ل من البنك أمريكي

 .وزارة المالية على اتفاق المنحة توقيعمن فترة وجيزة 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

مؤسسات من إضافية مؤسسة  20إلى  15 من الشريحة الثانية لتحويلب دوالر أمريكي المرتبط 5 520 000 مبلغ سيتم استخدام 58
أنشطة المساعدة التقنية التي بدأت  وتدعمه)، من قدرات استنفاد األوزون اطن 103.84( امتري اطن 944.00 وتقترن بذلك إزالة ي،وارغال

 .ىولالشريحة األخالل تنفيذ 

  ألمانة وتوصيتھاتعليقات ا

  التعليقــــــات

باإلضافة إلى األسئلة التي طرحتھا األمانة بشأن طريقة التنفيذ لخطط القطاع الواردة في إطار القسم "التقرير المرحلي الشامل  59
مانة بعض المسائل في الصين"، أثارت األ لوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروك عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2012لعام 

المتعلقة بالضمانات التي ستطبق لضمان التنفيذ في الوقت المناسب لتحويل المؤسسات نظرا لضيق الوقت المتاح بين اآلن والتجميد 
)، واتفاق المنحة المبرم بين حكومة الصين والبنك الدولي؛ وإدارة الحصص لمراقبة 2015في المائة ( 10) والتخفيض بنسبة 2013(

 ب، وآلية الرصد التي ستستخدم؛ وطرائق تنفيذ المشروع. وعولجت ھذه القضايا على النحو الموجز أدناه.141-روكلوروفلوروكربونالھيد

حكومة دولي إلى أن وضع لضمان التنفيذ في الوقت المناسب لتحويل المؤسسات، أشار البنك الوفيما يتعلق بالضمانات التي ست 60
، اإلنتاجقطاع  اللجنة التنفيذية على خطة اإلزالة فيموافقة  لدىلخفض اإلنتاج،  ازمني سوف تصدر جدوال ، على المستوى الكلي،الصين
على مر السنين، فضال عن فرض حظر على استخدام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا حد من إمدادات مما سي

رغاوى الفرعية الثالث المحددة في خطة قطاع  غاويالر قطاعاتمؤسسات التابعة لمن قبل ال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في جملة  ،مكتب التعاون االقتصادي األجنبيات ومؤسسالفرعية بين ال المنح اتفاقاتسوف تنص ة، ؤسسعلى مستوى المو. البوليوريثان

                                                 
ب (بما في ذلك استعراض فواتير الشراء)، ومعدات خط 141- تحققت المراجعة من أھلية المؤسسات، ومستويات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 4

  األساس وقدرتھا.
  كانت ثالث مؤسسات غير مؤھلة وسحبت مؤسسة واحدة طلبھا. 5
طنا متريا من بوليوالت الھيدروكربون السابقة الخلط إلى  60؛ وقد بيع ما قدره 2012ة األولى) في عام أكمل المشروع التدليلي لبيوت النظم (المرحل 6

  مؤسسات الرغاوي.
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لى عقوبات، بما في ذلك خفض مبالغ التأخير في االنتھاء من التحويل إأن يؤدي يمكن و. اتتنفيذ المشروعل ، على المواعيد النھائيةأمور
 .في المستقبلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،    إمداداتمنحة، أو تقييد ال

أوضح البنك الدولي أنه نظرا للعدد الكبير ألغراض المراقبة، ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونص وفيما يتعلق بإدارة حص 61
 كبارلى عب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونحصص يتمثل في تطبيق نظام النھج األكثر عملية فإن د، ي في البلوارغالات مؤسسمن 

قال إن الصين ترغب في إجراء مسح للمستخدمين الحاليين لتحديد حدود قطع لنظام التحكم والرصد، تصميم سالمة اللضمان والمستخدمين. 
وسيتعين أن . إلنفاذهالالزمة  القوة البشريةالنظام المقترح، وتحديد مستوى  للمؤسسات التي تخضع لنظام الحصص االستھالك، وتقييم فعالية

 .ةفعال لكي تكون المنظومة برمتھانظام حصص االنتاج بحصص االستھالك يدعم نظام 

مرة أخرى إلى استخدام  ھاتحويلبعد ت ؤسسامال أال تعود وضمانالمؤسسات اآللية التي ستنشأ لرصد بوفيما يتعلق  62
ع والبنك يرا، أوضح البنك الدولي أن وحدة إدارة المشسابقة الخلط أو في البوليوالتسائبة و/بكميات  ب141-لوروفلوروكربونالھيدروك
المواد  مستخدمي برصد امتثال  مجالس حماية البيئة المحليةتقوم ات بعد تحويلھا. وباإلضافة إلى ذلك، سوف مؤسسبعض ال انسيزور

 بيئة.اللرصد في إطار عملھا العادي  الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

يشمل تحويل فإن ال، رغاوى البوليوريثانخالل الشريحة األولى من خطة قطاع  مؤسسة 33يتم تحويل سوى لن  هالرغم من أنوب 63
 مؤسسة، 28لالشتعال في  نفخ قابل، وإدخال عامل بعين االعتبار حجم المؤسساتأخذ خطوط لإلنتاج، وھي مھمة كبيرة جدا إذا  205

وضيق الوقت المتاح.  البوليوالت سابقة الخلط القائمة على الھيدروكربون والقائمة على الماء،والتنسيق مع بيوت النظم لتطوير وتوزيع 
نھج الالمركزية على  ارتكز في تصميمھخطة قطاع رغاوى البوليوريثان تإجراءات التنفيذ الرئيسية إلى أن  هفي وصفوأشار البنك الدولي 

للشراء ، ويجب أن تتبع المبادئ التوجيھية مشترياتھا الخاصة من المعداتمسؤولة عن  تكون كل مؤسسة من خاللهي ريات، والذالمشت في
الحصول على شھادة السالمة من الحرائق من  عنالمؤسسة مسؤولة أيضا والبنك الدولي. و التعاون االقتصادي األجنبيھا التي وضع

من عملية التكليف  اجزء تجارب واالختباراتوال لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا تدمير المعدات القائمة علىويشكل السلطات المحلية. 
 المنحة. مبالغشرط لدفع  كما أنھاع يراع بھا وحدة إدارة المشستضطلالتي 

في الوقت المحدود الذي كان متاحا بين الموافقة على فيسير بشكل جيد.  رغاوى البوليوريثانالحظت األمانة أن تنفيذ خطة قطاع  64
اتفاق بين البنك الدولي  ومناقشة، لتنفيذكلية وشاملة لخطة التقرير، تم إعداد  تقديمو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا خطة إدارة إزالة 

أي بين الموافقة والتوقيع على  ةالمعتاد المدةثاني (تشرين الشھر نوفمبر/نھاية  عليه بحلولوحكومة الصين، ومن المتوقع أن يتم التوقيع 
. ومع ذلك، بسبب المشاكل ومستوى المؤسساتعدد قليل من األنشطة على المستوى الوطني بدئ في اتفاق ھي سنة واحدة أو أكثر)، و

لموافقة على الشريحة الثانية من خطة ابعن توصية  عراباألمانة في وضع يمكنھا من اإلفليست طريقة التنفيذ، بالمذكورة سابقا فيما يتعلق 
لتطورات باإبالغ اللجنة التنفيذية باألمانة والوكاالت مواصلة مناقشة ھذه المسألة، وستقوم األمانة وتواصل . رغاوى البوليوريثانقطاع 

 الجديدة وأية معلومات إضافية قد تصبح متاحة.

  التوصيــــــــــــــة

 لم تصدر بعد. 65
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  المشروعات المتعددة السنوات -المشروع ورقة تقييم 

  الصين

  الوكالة  أوال: عنوان المشروع

  ي (الوكالة الرائدة)اليوئنديب  ، التبريد وتكييف الھواء الصناعيان والتجاريانخطة إزالة المواد الھيدروكلووفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  

  (من أطنان قدرات استنفاد األوزون)  20 739.03  2011السنة:    المرفق جيم(المجموعة األولى من  7ثانيا: أحدث بيانات المادة 

  
  2011السنة:  ثالثا: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

مجموع استھالك القطاعالمختبراتاستخدام  عامل التصنيع المذيبات التبريد

   خدمة تصنيع   
  15.4        3.5  12.0       123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.4        0.4         124- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   133-الھيدروكلوروفلوروكربون
  7 516.5      512.6        6 992.7   (ب)141- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1 445.7        344.2  6.5    1 094.9   (ب)142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  11 759.5        3 478.9  6 721.8    1 488.3  70.5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1.5      1.5           ج أ225- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0      0.0           ج ب225- الھيدروكلوروفلوروكربون

  
 رابعا: بيانات االستھالك (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  18 865.4  نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام:  19 269.0   2010 -  2009خط األساس: 
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  15 420.25  الباقي:  3 445.19  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012 خامسا: خطة األعمال
  478.1  121.0  138.9  131.6  86.5 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) اليوئنديبي

  40 979 000  10 373 750  11 905 625  11 282 125  7 417 500  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
  65 787 850  19 188 750  16 506 625  12 784 975  17 307 500  (بالدوالرات األمريكية)التمويل 

  
  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011 سادسا: بيانات المشروع

  غير متاح  17 342.1  19 269.0  19 269.0 غير متاح غير متاح حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال
المسموح به (باألطنان من قدرات استنفاد الحد األقصى لالستھالك 

 األوزون)
  غير متاح  16 978.9  18 865.4  18 865.4 غير متاح غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (بالدوالر 

  األمريكي)

11 075 8000 495 6000 900 25000 380 000  تكلفة المشروع  اليوئنديبي  000 150 9  000 000 61  
775 594250 483650 1000 903 500  تكاليف الدعم  500 640  900 396 4  

مبالغ وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 
  (بالدوالر األمريكي)

25 380 000 0 25000 380 000  تكلفة المشروع  
1 903 500 0 1000 903 500  تكاليف الدعم  

مجموع المبالغ المطلوب الموافقة عليھا 
  األمريكي)في ھذا االجتماع (بالدوالر 

6 900 000 0 600 900 000  0  تكلفة المشروع  
483 000 0 48300 000  0  تكاليف الدعم  

  
  )2012سابعا: طلب التمويل للشريحة الثانية (

  تكاليف الدعم (بالدوالرات األمريكية)  األموال المطلوبة (بالدوالرات األمريكية)  الوكالة

  483 000  6 900 000  البنك الدولي

  
  إفراديةالنظر في الطلب بصفة  توصية األمانة:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24 
 

 

21 
 

  
 وصف المشروع

 
الصناعيين خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء ل بصفته الوكالة المنفذة الرئيسيةنيابة عن حكومة الصين، بالاليوئنديبي قدم  66

بتكلفة إجمالية قدرھا قطاع الخطة للحصول على التمويل للشريحة الثانية من  اللجنة التنفيذية طلب الثامن والستين، إلى االجتماع والتجاريين 
 .دوالر أمريكي 483 000بمبلغ تكاليف دعم الوكالة  ا، زائددوالر أمريكي 6 900 000

بمستوى  ،الرابع والستينفي االجتماع  الصناعيين والتجاريينقطاع التبريد وتكييف الھواء لتمت الموافقة على الخطة القطاعية  67
استھالك  لخفض دوالر أمريكي 4 396 900 بمبلغ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 61 000 000تمويل 

من قدرات استنفاد  اطن 224.5بما ال يقل عن الصناعيين والتجاريين قطاع التبريد وتكييف الھواء في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في ھذا االجتماع . وتمت الموافقة 2015بحلول عام  من قدرات استنفاد األوزونطنا إضافية  240.3بمقدار و ،2013بحلول عام  األوزون

، دوالر أمريكي 25 380 000 الصناعيين والتجاريين بمبلغقطاع التبريد وتكييف الھواء لأيضا على الشريحة األولى من الخطة القطاعية 
 .دوالر أمريكي 1 903 500بمبلغ تكاليف دعم الوكالة  ازائد

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 

 :الصناعيين والتجاريينخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء وقد تم تنفيذ األنشطة التالية منذ الموافقة على  68

الصناعيين خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء بمتعلقة توزيع المعلومات البأنشطة التوعية العامة قامت   (أ) 
طرائق ك، تھاأنشطو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة ستراتيجية وااللتزام بواال، بما في ذلك األنظمة والتجاريين

 منھا بمشاركة ممثلين عن الحكومةالعمل، بما في ذلك ثالثة  حلقات نالتنفيذ. وقدمت المعلومات بشكل خاص ع
مكتب مكاتب  مكتبا من 12 عقده وعن اجتماع، الصناعيين والتجاريينالتبريد وتكييف الھواء  ومؤسسات يوئنديبيالو

ة عمل تدريبية حلق، تم عقد 2012 ه/حزيرانفي يونيوخطة القطاع.  عن اجتماع إلطالق، وفي الدولةحماية البيئة 
 للمؤسسات المستفيدة المحتملة؛على المشروع 

قطاع وثيقة المشروع لخطة أعد اليوئنديبي باالشتراك مع مكتب التعاون االقتصادي األجنبي/وزارة البيئة   (ب) 
 قعوُ و - 2015و  2013المرحلة األولى االمتثال ألھداف العامين  -الصناعيين والتجاريينالتبريد وتكييف الھواء 

لتنفيذ  خطة مفصلة وضع، تم االنتھاء من وئنديبياليالتشاور مع وب. 2011ول كانون األ /رسميا في ديسمبر عليھا
. وقد تم تحديد يةقطاعالخطة ال" لتنفيذ اليوئنديبي " آلية الدفع القائم على األداءمنھجية وسيجري تطبيق . المشروع

- 2011( األولى المكونات التالية في وثيقة المشروع: نبذة عن المشروع واإلدارة واإلشراف، وأھداف المرحلة
 ؛اومسؤولياتھ ةالمصلحة الرئيسي والجھات صاحبةوالرصد والتحقق،  ه،مؤشراتوزمني للدفع الجدول الو ،)2015

 أفرادموظفين من تسعة ھيئة تم تعيين و. عليھا اللجنة التنفيذية ةوافقم بعددارة المشاريع، إلمكتب أنشئ   (ج) 
 ؛لتنفيذ خطة القطاع

دليل تنفيذ الصين في تبريد وتكييف الھواء الرابطة صناعة و مكتب التعاون االقتصادي األجنبي أعد  (د) 
، الذي يصف إجراءات تطبيق المشاريع وتنفيذھا، وكذلك أدوار الجھات المعنية في إطار خطة القطاع اتمشروعال
 العمل.حلقة  تحضر تيالمستفيدة المحتملة ال مؤسساتعلى ال توزيعهتم و

المحدودة في وقت مون يانتاى  مجموعةفي  األمونيا/ثاني أكسيد الكربون التعاقبيةجيا لتكنولو تدليليمشروع وتمت الموافقة على  69
، من أجل تحديد مدى مالءمة دوالرا أمريكيا 3 964 458 قدرهتمويل وذلك ب، لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسابق 

يد على في صناعة أنظمة التبر 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون البقاء لتكنولوجياقادر على كبديل  األمونيا/ثاني أكسيد الكربونتكنولوجيا 
. 22 -الھيدروكلوروفلوروكربونمن  امتري اطن 250 إزالة المشروع أن يؤدي إلى ب قصدالتجميد. ويلتخزين البارد والتطبيقات مرحلتين 

تم تصميم ، وركيبھاوت األوعيةإنتاج خط وات لعملية المعدات واألد تم شراءو، أوعية ثاني أكسيد الكربونتم تركيب معدات االختبار و وقد
لتكنولوجيا  تدليليتنفيذ مشروع على التكنولوجيا البديلة وتم بناء النماذج. وتمت الموافقة أيضا  التي تستخدم فيھاالمنتجات 

 فانغ تسينغھوا تونغشركة خات الحرارة في الحجم / مض ةصغير ةتجاريال ئيالھوامصدر المبردات في صناعة  32-الھيدروفلوروكربون
دوالرا  1 229 336 قدرهتمويل بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   خطة إدارة إزالة لفي وقت سابق  ةاالصطناعيلبيئة لالمحدودة 
 مبرداتفي تصنيع  22-لھيدروكلوروفلوروكربونل صالحكبديل  32-الھيدروفلوروكربونتكنولوجيا مالءمة  تحديد مدى، من أجل أمريكيا
من  امتري اطن 61.9 إزالةإلى  المشروع في حال نجاحهسوف يؤدي ومضخات الحرارة. /الھوائية المصدرالتجارية الصغيرة الحجم  الماء

تم تركيب براء مختصين، وقييمھا من قبل خالمنتجات الجديدة وت اتميم. وقد تم االنتھاء من تص22-لھيدروكلوروفلوروكربونا ستھالكا
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خط التجميع فضال عن عملية تحويل  كما يجري، الختبارخارجية لحاليا بناء النماذج واختبارھا من قبل مؤسسة  ويجريمرافق االختبار، 
ي. ومن اليوئنديبمن بمشاركة إلى كلتا المؤسستين األداء بزيارات منتظمة للتحقق من  ينالمستقل اءرالخبواضطلع فريق من  .التفتيش
 .2012ن في نھاية عام االمشروعأن يكتمل المتوقع 

، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخامس في سلسلة بدأت خالل إعداد  وھلجنة الخبراء، لتم تنظيم اجتماع  70
 المتعلق بمستوياتالبحث وقد بدأ اھات الدولية. واالتج 32-الھيدروفلوروكربونالمتعلقة ب ثوالبحو، التدليليةمشاريع الالستعراض حالة 
دراسة أولية للمواصفات التقنية للسالمة إجراء ويھدف إلى  ،خطةالفي مرحلة إعداد   32-الھيدروفلوروكربونب الخاصة  السالمة والتنظيم

والمسح وتصميم  قالتحقّ  استُكِمل. وقد 32-الھيدروفلوروكربون التي تعتمد علىالتبريد وتكييف الھواء معدات في تصنيع واستخدام 
النتيجة أساسا لصياغة  تخذ. وسوف ت2012بحلول نھاية عام  مكتب التعاون االقتصادي األجنبيالتجارب. وسيقدم التقرير النھائي إلى 

الصناعيين التبريد وتكييف الھواء لصناعة  ةتقنيالر ييامعللالنظام الحالي ف. 32-الھيدروفلوروكربون باستخدام السالمة والمنتجات معايير
أكثر ھناك اليوم، و بغازات التبريد المستخدمةتعلق يخدمة التركيب والخصائص المنتج، واألداء، وسالمة المنتجات، ومن حيث والتجاريين 

 .2015حلول عام نجازه بإخبراء العمل بھدف للبدأ فريق وقد تعكس التكنولوجيات البديلة.  تنقيح لكيبحاجة إلى  معيارا 15من 

جدوى لدراسة استقصائية وتقييم ب 2012خالل عام  االضطالع وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي األجنبي ويعتزم 71
لقطاع على أساس تجريبي في ربيع عام لحصة  إدخال. ومن المقرر الصناعيين والتجاريينالتبريد وتكييف الھواء  قطاعفي  صحصال

 ءإنشا مواصفات التقنية قيد اإلعداد. ومن المتوقعوال. قطاعال شبكة المعلومات إدارة نظام حصصلإنشاء قاعدة بيانات سوف ييّسر. و2013
 .2013منتصف عام  ھا فيتشغيلوقاعدة البيانات 

. ريعمكتب إدارة المشاالمستفيدة المحتملة إلى  مؤسساتنوايا من قبل الالخطابات من  17تم تقديم  2012 /أيارحتى مايوو 72
 وجميع. رابطة صناعة التبريد وتكييف الھواء في الصيننوايا بمساعدة اللخطابات استعراضا أوليا  مكتب إدارة المشاريعوأجرى 

تقديم العطاءات للتحقق من معلومات لبعد عملية  للمحاسباتمعتمدة عامة شركة  تاختيرو. 2007 /أيلولقبل سبتمبرتم إنشاؤھا  مؤسساتال
 مراحلم ھذا الترتيب في جميع ستخديُ  وفوالمؤسسات، وس وزارة البيئة. ويجري التحقق قبل أن يتم التوقيع على العقد بين اتالمؤسس
، زار 2012 /آبإلى أغسطس ه/حزيرانمن يونيوخالل الفترة نتائج التحقق ضرورية لتحديد التكاليف اإلضافية لكل مؤسسة. فالتنفيذ. 
موظف واحد من والخبراء التقنيين،  حدأتألف من اثنين من المحاسبين القانونيين، ووكان كل منھما ي؛ 17الـ مؤسساتلتحقق ھذه الل انفريق

 تكييفألجھزة إنتاج  خط 20التحقق  وشملت عملية. مكتب إدارة المشاريع أحد موظفيو رابطة صناعة التبريد وتكييف الھواء في الصين
صغيرة الحجم،  ءامبردات الموة، يمضخة الحرارالتي تعمل بال، وسخانات المياه الوصالتالھواء متعددة  تكييفأجھزة و، األحادية الھواء

 ھااستھالكإجمالي  يتجاوز ،الصناعيين والتجاريينقطاع التبريد وتكييف الھواء في معدات التخزين البارد ومبردات المياه والمجمدات و
 طن متري. 6 000

  مستوى صرف التمويل

دوالر  16 000 000 مبلـــغرف ـــحتى اآلن، تم ص عليـــه وافقالم دوالر أمريكي 25 380 000 البالـــغلي التمويل من إجما 73
 .واعتبر المبلغ المتبقي ملتزما به، 2011 /كانون األولديسمبرفي  مكتب التعاون االقتصادي األجنبي إلىاليوئنديبي من أمريكي 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطة السنوية للشريحة الثانية من 

من  طن متري إضافية 800الشريحة الثانية لتوقيع عقود لتحويل ب دوالر أمريكي المرتبط 6 900 000 مبلغ استخدام جريسي 74
لتي بدأت خالل تنفيذ الشريحة دعمھا أنشطة المساعدة التقنية است، والصناعيين والتجاريينقطاع التبريد وتكييف الھواء في مؤسسات  زالةاإل

 األولى.

  تھاتوصيتعليقات األمانة و

  تعليقاتال

التقرير المرحلي الشامل القسم " الواردة في إطارلقطاع اخطط لباإلضافة إلى األسئلة التي طرحتھا األمانة بشأن طريقة التنفيذ  75
"، طلبت األمانة معلومات إضافية في الصين وكلوروفلوروكربونيةلمواد الھيدرا عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2012لعام 
 المعلومات التالية:باليوئنديبي  وأفاد. قدمطلبه المبشأن اليوئنديبي من 

ي توقيع تتمثل فبأن األھداف اليوئنديبي  ، أفادمع الصينلتنفيذ لاألھداف السنوية المتفق عليھا ب ما يتعلقفي   (أ)
، وبأن 2013خالل عام متري طن  800و  2012طن متري خالل عام  3 000 المؤسسات بما يغطي عقود تحويل
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لصين لحتى اآلن التي صرفت أن األموال بأيضا اليوئنديبي  وأفادالتقدم الحالي يشير إلى أنه سيتم تحقيق ھذه األھداف. 
، 2012خالل عام  أجريي ذال ؤسساتالم ، في ضوء التحقق منفإنه يبدو يلليوئنديبوفقا وتتفق مع ھذه األھداف. 

طن متري بحلول  6 000حوالي  إلزالةمن الممكن توقيع عقود  أن، ةالمشاركة المحتمل مؤسساتومدى استعداد ال
 ؛2013منتصف عام 

قطاع التبريد وتكييف خطة  في إطارني تقلدعم اللالوطني برنامج المن التفاصيل عن  امزيداليوئنديبي م قد   (ب)
 ، وقدم الميزانية العامة ذات الصلة في الجدول التالي:الصناعيين والتجاريينالھواء 

  نيتقلدعم اللبرنامج الوطني ال: ميزانية 1الجدول 

 الميزانية (بالدوالر األمريكي) العنصر
2012-2015  2012  2013  

  الترويج لتكنولوجيات غازات التبريد البديلة
  30 000  0  80 000 عمل/تدريب تقنية على مستوى القطاعحلقات 

  30 000  30 000  100 000 تنسيق المسائل التقنية على نطاق القطاع
  100 000  100 000  300 000 32- دراسة القدرة على التكيف مع تطبيقات الھيدروفلوروكربون

  100 000  100 000  300 000 دراسة لمالءمة غازات التبريد الطبيعية
  الدعم التقني لعمليات التحويل

  10 000  10 000  20 000 المساعدة التقنية لمقترحات المؤسسات
  50 000  150 000  200 000 إنشاء منصة لالختبار

  320 000  390 000  1 000 000 المجموع
 

جزءا من  الذي سيصبحمن التفاصيل عن نظام الحصص على مستوى القطاعات،  امزيداليوئنديبي  قدم  (ج)  
تخضع لنظام سفي البداية، ف. 2013ربيع عام دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يسو، إلدارة الحصص الوطنينظام ال

من و، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المشاركة في المرحلة األولى من  مؤسساتالالحصص 
على  اليوئنديبي خرى. ورداأل مؤسساتى اللع النظامسيطبق . وبعد ذلك مؤسساتأكبر ال ھي المتوقع أن تكون

مشاورات  أضاف أنأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت الحصص في إطار نظام الحصص ستكون قابلة للتداول. وباستفسار 
 ؛العناصر المختلفة للنظام الحصصمع أصحاب المصلحة لتحديد جارية مكثفة 

كل لعتبات تحديد التمويل مع  لتخصيص جدول وضعأنه تم م قدالطلب المفي قد ذكر اليوئنديبي كان   (د) 
 مؤسساتلبين ا تكافؤ الفرصتخصيص التمويل ھو ضمان  جدول تحديدكذلك أن الھدف من  بديلة. وأوضحتكنولوجيا 
لھذا  ةعووضالمكذلك أن عتبات التمويل اليوئنديبي شابھة، استنادا إلى التمويل المتاح. وأوضح تماللتقنيات بالنسبة ل

عتبات تمويل التكنولوجيات البديلة المختلفة،  2في الجدول  رد. وتةالفعلي زالة اإلالغرض ليس لھا تأثير على تكاليف 
 .اتاستھالك المؤسسلمستويات  بعد تعديلھا تبعا

  ؤسسةحجم الموالتكنولوجيا  حسبالتمويل عتبات : 2الجدول 

  
  مستوى استھالك المؤسسة (طن متري)

Funding threshold range (US  /$kg-ODS(  

األمونيا/ثاني   32-ر  أ134-ر  أ410-ر
  أكسيد الكربون

 >50  3.4-3.7 3.6-4.0  6.7-7.3  9.6-10.4  
50 – 100  3.1  3.3  6.1  8.7  
 <100  2.8-2.9  3.0-3.1  5.5-5.8  7.8-8.3  

  

عتبة التمويل خضع ت، طن متري 100طنا متريا وأكثر من  50قل من األستھالك االبالنسبة للمؤسسات ذات مستويات 
 الفعلي مؤسساتالتوالي، وھذا يتوقف على حجم ال في المائة صعودا أو ھبوطا على 20-10 تتراوح بينلتعديالت 

في المائة من التحويالت  80نحو  أن يكون توقعمن المأن بكذلك اليوئنديبي وأفاد . ةبررالم اھومدى تكاليف تحويل
تكنولوجيا و أ410-الھيدروفلوروكربونإلى والباقي  32-الھيدروفلوروكربونإلى  2013 و 2012 ينلعامل قررةالم

  .األمونيا/ثاني أكسيد الكربون
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يسير بشكل جيد. ففي الوقت المحدود الذي  الصناعيين والتجاريينقطاع التبريد وتكييف الھواء الحظت األمانة أن تنفيذ خطة  76
التقرير، تم إعداد خطة كلية وشاملة للتنفيذ،  تقديمو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا كان متاحا بين الموافقة على خطة إدارة إزالة 

اتفاق ھي سنة واحدة أو أكثر)، وبدئ في  بين الموافقة والتوقيع على أي ةالمعتاد مدةوحكومة الصين (ال اليوئنديبياتفاق بين والتوقيع على 
عدد قليل من األنشطة على المستوى الوطني ومستوى المؤسسات. ومع ذلك، بسبب المشاكل المذكورة سابقا فيما يتعلق بطريقة التنفيذ، 

الصناعيين وتكييف الھواء قطاع التبريد فليست األمانة في وضع يمكنھا من اإلعراب عن توصية بالموافقة على الشريحة الثانية من خطة 
. وتواصل األمانة والوكاالت مواصلة مناقشة ھذه المسألة، وستقوم األمانة بإبالغ اللجنة التنفيذية بالتطورات الجديدة وأية والتجاريين

 معلومات إضافية قد تصبح متاحة.

  ةـــــالتوصي

  .لم تصدر بعد 77
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  المشروعات المتعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع 

  الصين

  الوكالة  أوال: عنوان المشروع

  (الوكالة الرائدة) اليونيدو  ، تكييف ھواء الغرفخطة إزالة المواد الھيدروكلووفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  

  (من أطنان قدرات استنفاد األوزون)  20 739.03  2011السنة:    (المجموعة األولى من المرفق جيم 7ثانيا: أحدث بيانات المادة 

  
  2011السنة:  ثالثا: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

مجموع استھالك القطاعاستخدام المختبراتعامل التصنيعالمذيبات التبريدمكافحة الحرائق الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية

   خدمة تصنيع   
  15.4        3.5  12.0       123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.4        0.4         124- الھيدروكلوروفلوروكربون
  7 516.5     512.6        6 992.7   (ب)141- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1 445.7        344.2  6.5    1 094.9   (ب)142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  11 759.5       3 478.9 6 721.8    1 488.3  70.5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1.5      1.5           ج أ225- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0      0.0           ج ب225- الھيدروكلوروفلوروكربون

  
 رابعا: بيانات االستھالك (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  18 865.4  نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام:  19 269.0   2010 -  2009خط األساس: 
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  15 420.25  الباقي:  3 445.19  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012 خامسا: خطة األعمال
 767.5 223.9 201.9149.2192.6 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) اليونيدو

16 506 12625 784 17975  307 500  التمويل (بالدوالرات األمريكية)  750 188 19  850 787 65  

  
  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011 سادسا: بيانات المشروع

  غير متاح  17 342.1  19 269.0  19 269.0 غير متاح غير متاح  حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال
األقصى لالستھالك المسموح به (باألطنان من قدرات استنفاد الحد 

  األوزون)
  غير متاح  16 978.9  18 865.4  18 865.4 غير متاح غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (بالدوالر 

  األمريكي)

9 625 8000 495 9000 200 36000 430 000  تكلفة المشروع  اليونيدو  000 250 11  000 000 75  
673 594750 644650 2000 732 250  الدعمتكاليف   500 787  150 432 5  

مبالغ وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 
  (بالدوالر األمريكي)

36 430 000 0 36000 430 000  تكلفة المشروع  
2 732 250 0 2000 732 250  تكاليف الدعم  

مجموع المبالغ المطلوب الموافقة عليھا 
  (بالدوالر األمريكي)في ھذا االجتماع 

9 200 000 0 900 200 0000  تكلفة المشروع  
644 000 0 64400 0000  تكاليف الدعم  

  
  )2012سابعا: طلب التمويل للشريحة الثانية (

  تكاليف الدعم (بالدوالرات األمريكية)  األموال المطلوبة (بالدوالرات األمريكية)  الوكالة

  644 000  9 200 000  البنك الدولي

  
  إفراديةالنظر في الطلب بصفة  توصية األمانة:
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 وصف المشروع

الثامن  ، إلى االجتماعالغرفھواء تكييف الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة قطاع  ابالنيابة عن حكومة الصين، بصفتھ نيدواليو تقدم 78
دوالر أمريكي،  9 200 000والستين للجنة التنفيذية طلبا للحصول على التمويل للشريحة الثانية من خطة القطاع بتكلفة إجمالية قدرھا 

 دوالر أمريكي. 644 000زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

 75 000 000بع والستين، بمستوى تمويل في االجتماع الرا الغرفھواء تكييف  تمت الموافقة على الخطة القطاعية لقطاع  79
ب 141-لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون اأمريكي ادوالر 5 432 150دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

طنا إضافية من  410.9، وبمقدار 2013طنا من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  176.0بما ال يقل عن  الغرفھواء تكييف في قطاع 
أيضا على الشريحة األولى من الخطة القطاعية الرابع والستين . وتمت الموافقة في االجتماع 2015قدرات استنفاد األوزون بحلول عام 

 .اأمريكي ادوالر 2 732 250دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  36 430 000بمبلغ  الغرفھواء تكييف لقطاع 

  مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير ال

من استھالك العام  الغرفھواء تكييف في قطاع  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 3 200سوف يتعين إزالة  80
ألجل االمتثال لھدف  22-لھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من ا 7 470، وكمية قدرھا 2013للوصول إلى حد االستھالك لعام  2010

من خطوط اإلنتاج خالل  30. ولتحقيق ھذه األھداف، سوف يتعين تحويل ما يزيد على 2015في المائة في عام  10التخفيض بنسبة 
 :الغرفھواء تكييف  وقد تم تنفيذ األنشطة التالية منذ الموافقة على خطة قطاع الغرف.ھواء تكييف المرحلة األولى من خطة قطاع 

، بما في ذلك الغرفھواء تكييف قامت أنشطة التوعية العامة بتوزيع المعلومات المتعلقة بخطة قطاع   (أ) 
طرائق التنفيذ. وقدمت فضال عن وأنشطتھا،  22-األنظمة واالستراتيجية وااللتزام بإزالة  الھيدروكلوروفلوروكربون

بمشاركة ممثلين عن الحكومة واليوئنديبي ومؤسسات  حلقتانما في ذلك المعلومات بشكل خاص عن حلقات العمل، ب
وعن ، 2012ومؤتمر تقني دولي عن قشاع تكييف ھواء الغرف في نوفمبر/تشرين الثاني ، الغرفھواء تكييف 

مكاتب حماية البيئة في الدولة، وعن اجتماع إلطالق خطة القطاع. وفي كبار مكتبا من  12اجتماع عقده 
 ، تم عقد حلقة عمل تدريبية على المشروع للمؤسسات المستفيدة المحتملة؛2012زيران يونيه/ح

. في االجتماع الخامس والستين بفترة وجيزة على المشروع ةوافقالم بعددارة المشاريع، إلمكتب أنشئ   (ب) 
االختصاصات وعقد المشروع  باالشتراك مع مكتب التعاون االقتصادي األجنبي/وزارة البيئة اليونيدو تأعدو

؛ وتم التوقيع 2012ووضع في صيغته النھائية في فبراير /شباط  الغرفھواء تكييف  للمرحلة األولى من خطة قطاع 
. وسيجري تطبيق وتم االتفاق عليھا خطة مفصلة لتنفيذ المشروع كما انتھى وضع .2012على العقد في مارس/آذار 

: نبذة عن المشروع واإلدارة واإلشراف، فيما يليالمكونات  وتتمثللتنفيذ الخطة القطاعية. لدفع القائم على األداء لآلية 
والرصد والتحقق،  ،زمني للدفعالجدول الوومراحل األداء ومؤشراتھا، )، 2015-2011وأھداف المرحلة األولى (

 ؛اومسؤولياتھ ةالمصلحة الرئيسي والجھات صاحبة

 مشروعالالصين دليل تنفيذ في  األجھزة الكھربية المنزليةرابطة و مكتب التعاون االقتصادي األجنبي أعد  (ج) 
. ويراعى في ھذا الدليل بالكامل األھلية وقواعد الصندوق المتعدد األطراف ومقرراته. 2012في الربع الثاني من عام 

حلقة  تحضر تيالمستفيدة المحتملة العلى المؤسسات وقد طُبع الدليل بما فيه نموذج مقترح المشروع وجرى توزيعه 
  العمل.

 290-المدرجة أدناه لخطة القطاع، وھي تولي األولوية للبديل الھيدروكربون وقد وضعت الميزانية  (د) 
  (البروبان).

  خطة تخصيص التمويل: 1الجدول 

 الميزانية (دوالر أمريكي)البند
  51 000 000 290- الھيدروكربونالتحويل إلى خطوط إنتاج قائمة على 

  5 000 000 أ 410-التحويل إلى خطوط إنتاج قائمة على الھيدروفلوروكربون
  4 200  000 290- التحويل إلى خطوط إنتاج كباسات قائمة على الھيدروكربون

  500  000 تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات صغيرة الجم
  2 400  000 البديلةالبحوث والتطوير في مجال التكنولوجيات 
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 الميزانية (دوالر أمريكي)البند

 أنشطة المساعدة التقنية األخرى

  770  000 التطوير العادي
  755  000 نظام رصد المعلومات

  660  000 التدريب
  550  000 التوعية

  405  000  نقل التكنولوجيا
  110  000 اختيار المؤسسات المستفيدة

  400  000 التحقق
  5 250 000 تنفيذ وإدارة المشروع

  3 000 000 طوارئ
  75  000 000 المجموع

المواد خطة إدارة إزالة بدأت خالل إعداد اجتماعات الخامس في سلسلة ھو الخبراء، من تم تنظيم اجتماع لجنة  81
على البحوث األساسية بما في ذلك فيه جري التركيز ، و290-الھيدروكربونتكنولوجيا كلوروفلوروكربونية، الستعراض تطور والھيدر

 في التسرب. وينبغي التركيز فاشتكامنھجيات المتعلقة ب، وكمية الشحن وتصميم السالمة، فضال عن البحوث كبّاسات بالالبحوث المتعلقة 
ختلفة خالل م ديبراستخدام غازات تمع  تكييف ھواء الغرف) في 300Gكميات الشحن (أكثر من  ارتفاععلى مخاطر سالمة التقييم 

 /نيساناللمسات األخيرة في أبريل تأعدت لجنة من الخبراء التقنيين ووضعوداخلية، الخ. الوحدة ال إلى داخلتسرب الاالحتراق وخطر 
الكھربائية والمنزلية األجھزة بمعيار الدولي المتعلق ال( IEC 60335-2 -40معيار المشروع اقتراح بشأن التعديل على على  2012

إلى قتراح اال، وقدم ومكيفات الھواء ومزيالت الرطوبة): متطلبات خاصة لمضخات الحرارة الكھربائية 40-2الجزء  -السالمة  -مماثلة ال
 مكتب التعاون االقتصادي األجنبيووضع . 2012 /أيارفي مايواللجنة الكھربائية التقنية الدولية ر ييامعالمعنية باللجنة الوطنية الصينية 

 لدى أحد الھيدروكربونتكنولوجيا  الستحداثل خارجيا للصندوق متعدد األطراف ن مع حكومة ألمانيا الصيغة النھائية لمشروع مموَّ بالتعاو
اھم في إدخال يس وھو. 290-الھيدروكربونتكنولوجيا استخدام في  خبرةھذا المشروع وأتاح في الصين.  تكييف ھواء الغرفمنتجي 
 السوق. إلى الھيدروكربونعلى القائمة  تكييف ھواء الغرفمنتجات 

لقطاع  صحصتخصيص لإجراء مسح وتقييم جدوى  وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي األجنبييزمع ، 2012خالل عام و 82
 إدارة نظام الحصصالمعلومات  إنشاء نظام لرصدر يسّ وسوف ي. 2013عام ل لقطاع ل صحص إدخال. ومن المقرر تكييف ھواء الغرف

 .2013بحلول منتصف عام  ھاتشغيلوقاعدة البيانات إنشاء مواصفات التقنية قيد اإلعداد. ومن المتوقع وال. يةطاعقال

المؤسسات  إلىتحويل ال لمشاريعتقديم مقترحات طلب  بشأن اإشعار 2012 /كانون الثانيينايرفي مكتب إدارة المشاريع صدر أو 83
تكييف ھواء لتحويل خطوط اإلنتاج  منتجا 12خطاب نوايا / مقترحا من  29 ورد، 2012 /آذاربحلول مارسو. تھامشارك التي يحتمل

تاريخ  قبل ؤھاتم إنشا 19 الـ جميع المؤسساتو. الكباساتإنتاج لتحويل خطوط  ينمختلف منتجينسبعة مقترحات من وردت كما  الغرف
تي لاوطلب المعلومات الناقصة. وتم التحقق من خطوط اإلنتاج  تم استعراض المقترحات بالتفصيلو. 2007 أيلول/سبتمبر 21 وھو قطعال

عن  ااختيارھتم  ةمستقل ةمعتمد لتحقق شركة محاسبة عامةاتلقي الدعم. وقد أجرت تخطوط المؤھلة فقط التحويلھا للتأكد من أن سيجري 
لفريق ى الإلالنضمام  تكييف ھواء الغرفقطاع خبراء من شركة ذوي الخبرة التقنية الدعت وطريق العطاءات التنافسية الوطنية. 

 /آبإلى أغسطس ه/حزيرانمن يونيوخالل الفترة . 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك من نتاج واإلمساعدة في التحقق من خطوط الو
المحاسبين  نين مناثة، يتألف كل منھا من مؤسس 29خطوط اإلنتاج في خطا من  30 من التحققب للقيامتحقق  ةفرقأ ة، أوفدت أربع2012

قرر تمكتب إدارة المشاريع. وو رابطة األجھزة الكھربائية المنزلية في الصينالخبراء التقنيين، وموظف واحد من كل من أحد القانونيين، و
 .2012 /أيلولفي سبتمبرالمؤسسات المتبقية من لتحقق إجراء ا

 مستوى صرف التمويل

 18 215 000  ت اليونيدو مبلغحتى اآلن، صرف عليـــه وافقالمــــدوالر أمريكي  36 430 000  البالـغمن إجمالي التمويل  84
 .2012 /أيلولبحلول سبتمبر مكتب التعاون االقتصادي األجنبيإلى دوالر أمريكي 

 الخطة السنوية للشريحة الثانية

عقود إضافية لتحويل  9-7 وح بينعدد يترا الشريحة الثانية لتوقيعب دوالر أمريكي المرتبط 9 200 000 مبلغ مستخدي وفس 85
 دعمھا أنشطة المساعدة التقنية التي بدأت خالل تنفيذ الشريحة األولى.ت، وتكييف ھواء الغرفخطوط اإلنتاج في قطاع 

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/24 
 
 

28 

وتوصيتھاتعليقات األمانة   

 

 تعليقاتال

القسم "التقرير المرحلي الشامل  في إطارالواردة لقطاع اخطط لباإلضافة إلى األسئلة التي طرحتھا األمانة بشأن طريقة التنفيذ  86
في الصين"، طلبت األمانة معلومات إضافية  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2012لعام 

 المعلومات التالية:ب نيدواليو وأفادتقدم. طلبھا المبشأن  نيدومن اليو

. فاق بين اللجنة التنفيذية والصينتاالإلى  ة، مشيرالذي تم بلوغهتنفيذ المستوى  بشأن األمانة تتساءل  (أ)  
مكتب التعاون االقتصادي ومكن اليونيدو ي مماأنه تم إحراز تقدم كبير منذ الموافقة على المشروع باليونيدو  وأفادت
مع أصحاب المصلحة  التشاور ورةوأوضحت ضردون مزيد من التأخير. تنفيذ األنشطة االستثمارية اآلن من  األجنبي

ن ع اكثيرقل ت المواد الھيدرةكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة الميزانية المعتمدة ل وذلك ألن، واسععلى نطاق 
المقترح أصال وألن ھناك متطلبات مختلفة في االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية، وبخاصة لتحويل ما ال يقل عن 

في قد أحرز تقدما كبيرا إلى أن اليونيدو أيضا  ت. وأشار290-الھيدروكربونإلى خطوط اإلنتاج خطا من  18
البحوث ومعايير العداد والخطوات األولى من أنشطة المساعدة التقنية الرئيسية، بما في ذلك اإلو التخطيط التفصيلي

من أنشطة التحويل، ب تلتزمقد اات مؤسسالألن معظم نظرا ، هإلى أن اليونيدو توالتطوير وتقييم السالمة. وأشار
عقود التحويل لتلبية  لتوقيع عدد كاف من نفسه شرط مسبق ألن ذلكتمويل الشريحة الثانية، األھمية بمكان تلقي 

 في المائة؛  10 بنسبة ضيخفوالت تجميدالأھداف 

 مكتب التعاون االقتصادي األجنبيبين المبرمة عقود لعن الحالة الراھنة والدقيقة ل باستفساروفيما يتعلق   (ب) 
قرر من الم، 2012كانون االول  /أنه بحلول نھاية ديسمبرباليونيدو  ردتتبطة بھا، والمؤسسات، والتكاليف المر
طن متري من  3 200ما ال يقل عن بتصنيع  مؤسساتالتي وقعت مع  عقدا 13-10 التوقيع على عدد يتراوح بين
وأضافت أن ھدف التجميد. ب بالوفاءسمح على األقل تأن  يتعين إزالتھا ومن شأنھا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

اليونيدو أيضا قائمة بمعلومات مفصلة عن قدمت و؛ عليھا على العقود التي سيتم التوقيع تتوقفالفعلية  الكمية
ما  إلزالةعقود على  2013 ه/حزيرانيوني بحلول من المقرر التوقيعات المشاركة المحتملة. عالوة على ذلك، مؤسسال

من الضروري أن يتوافر أن باليونيدو كذلك وأفادت . 22-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  7000ال يقل عن 
توقيع  منمكتب يتمكن اللضمان أن  مكتب التعاون االقتصادي األجنبيالتمويل الالزم ألنشطة التحويل في حسابات 

 عقود على أساس األداء.ال

يسير بشكل جيد. ففي الوقت المحدود الذي كان متاحا بين الموافقة على  الغرفقطاع تكييف ھواء الحظت األمانة أن تنفيذ خطة  87
اتفاق بين والتوقيع على وعرض التقرير، تم إعداد خطة كلية وشاملة للتنفيذ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   خطة إدارة إزالة 

بين الموافقة والتوقيع على أي اتفاق ھي سنة واحدة أو أكثر)، وبدئ في عدد من األنشطة على  ةالمعتاد الفترةن (وحكومة الصي اليونيدو
المستوى الوطني ومستوى المؤسسات. ومع ذلك، بسبب المشاكل المذكورة سابقا فيما يتعلق بطريقة التنفيذ، فليست األمانة في وضع يمكنھا 

. وتواصل األمانة والوكاالت مواصلة مناقشة الغرفقطاع تكييف ھواء ة على الشريحة الثانية من خطة من اإلعراب عن توصية بالموافق
 ھذه المسألة، وستقوم األمانة بإبالغ اللجنة التنفيذية بالتطورات الجديدة وأية معلومات إضافية قد تصبح متاحة.

  التوصية

 لم تصدر بعد. 88
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  المتعددة السنواتالمشروعات  -ورقة تقييم المشروع 

  الصين

  الوكالة  أوال: عنوان المشروع

  (الوكالة الرائدة)نيب ، اليواليابان  قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكينخطة إزالة المواد الھيدروكلووفلوروكربونية (المرحلة األولى) 
  

  األوزون)(من أطنان قدرات استنفاد   20 739.03  2011السنة:    7ثانيا: أحدث بيانات المادة 
  

  2011السنة:  ثالثا: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

مجموع استھالك القطاعاستخدام المختبرات عامل التصنيع المذيبات التبريد

   خدمة تصنيع   
  15.4        3.5  12.0       123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.4        0.4         124- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   133- الھيدروكلوروفلوروكربون
  7 516.5      512.6        6 992.7   (ب)141- الھيدروكلوروفلوروكربون
                   142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1 445.7        344.2  6.5    1 094.9   (ب)142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  11 759.5        3 478.9  6 721.8    1 488.3  70.5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  1.5      1.5           ج أ225- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.0      0.0           ج ب225- الھيدروكلوروفلوروكربون

  

 رابعا: بيانات االستھالك (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  18 865.4  نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام:  19 269.0   2010 -  2009خط األساس: 
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  15 420.25  الباقي:  3 445.19  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012 خامسا: خطة األعمال
 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد   اليابان

90 400 التمويل (بالدوالرات األمريكية)  400 90  400 90  400 90  600 361  

 45.9 9.9 14.7 13.9 7.5 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  باليوني

664 921 (بالدوالرات األمريكية)التمويل   546 227 1  268 304 1  960 873  695 070 4  
  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011 سادسا: بيانات المشروع
  غير متاح  17 342.1  19 269.0  19 269.0  غير متاح  غير متاح  حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

(باألطنان من قدرات استنفاد الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  األوزون)

  غير متاح  16 978.9  18 865.4  18 865.4  غير متاح  غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (بالدوالر 

  األمريكي)

80 80000 80000 80000 000  تكلفة المشروع  اليابان  000 80  000 400  

10 10400 10400 10400 400  تكاليف الدعم  400 10  000 52  

1 173 1000 104 598000 1000 579 000  تكلفة المشروع  باليوني  000 786  000 240 5  

131 123269 66547 176921 703  تكاليف الدعم  960 87  400 586  

مبالغ وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 
  (بالدوالر األمريكي)

1 659 000  0  0  0  10 659 000  تكلفة المشروع  

187 103  0  0  0  1870 103  تكاليف الدعم  

مجموع المبالغ المطلوب الموافقة عليھا 
  في ھذا االجتماع (بالدوالر األمريكي)

678 000  0  0  6780 000  0  تكلفة المشروع  

77 321  0  0  770 321  0  تكاليف الدعم  
  

  )2012سابعا: طلب التمويل للشريحة الثانية (

  تكاليف الدعم (بالدوالرات األمريكية)  األمريكية)األموال المطلوبة (بالدوالرات   الوكالة

80 000  اليابان  400 10  

598 000  باليوني  921 66  
  

  فراديةإالنظر في الطلب بصفة  توصية األمانة:
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  وصف المشروع

خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني للمرحلة الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاع  بوصفه، باليوني قدمبالنيابة عن حكومة الصين،  89
، إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية طلبا للحصول على للصين الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد األولى من خطة إدارة إزالة 

  77 321، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ كيدوالر أمري 678 000ا ـــة قدرھـــبتكلفة إجمالي الخدمةتمويل للشريحة الثانية من خطة قطاع 
دوالر أمريكي  80 000لليونيب، ودوالرا أمريكيا   66 921دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  598 000(دوالرا أمريكيا 

 .لحكومة اليابان دوالر أمريكي  10 400تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  زائدا

 لوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروك عنصر قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني في خطة إدارة إزالة تمت الموافقة على  90
على أن ، دوالر أمريكي 5 640 000للجنة التنفيذية وبه ثالثة عناصر للتمكين يبلغ مجموع تمويلھا  في االجتماع الرابع والستين للصين

  659 000لھذا القطاع بمبلغ  وتمت الموافقة في االجتماع الرابع والستين أيضا على الشريحة األولى  ذ.يقوم اليونيب وحكومة اليابان بالتنفي
 .دوالرا أمريكيا 187 103زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  دوالر أمريكي 1

  ةالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھييدروكلوروفلوروكربوني

 :الخدمة والبرنامج الوطني للتمكينتم تنفيذ األنشطة التالية منذ الموافقة على خطة قطاع  91

يوم األوزون في في الصين،  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل  ةالمعجلاإلزالة  بشأنتدريبية  عقدت حلقة  (أ)
تجار الووسائل اإلعالم، ووالبحوث،  اإلنشائيتصميم المعاھد ممثال من  60أكثر من في الحلقة شارك و. 2011

تحسين وأدت حلقة العمل إلى معدات تكييف الھواء والتبريد وكذلك االتحادات الصناعية. ل ةوشركات تقديم الخدم
 وفرت لھمو فلوروكربونية،المواد الھيدروكلورو في الحد من استھالك واالذين يحتمل أن يسھم دى المعنيينالوعي ل

 ؛ةبشكل خاص لقطاع الخدم مكيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديم مساھمتھ عنجميع المعلومات 

/تشرين اليابان في نوفمبراليونيب/ومكتب التعاون االقتصادي األجنبي لتشاور مع لتنظيم اجتماعات  جرى  (ب) 
ء الوطنيين االتحادات الصناعية والخبرامن ، بمشاركة 2012 /أيلولوسبتمبر 2012 /نيسانأبريلو 2011 الثاني

 التبريد خدمةقطاع ل مشروع المعتمدالانية بين مختلف األنشطة لتنفيذ الميز وزيعلمناقشة نطاق العمل فضال عن ت
بناء قدرات السلطات الوطنية والمحلية، وتعزيز في مجاالت منظمة اجتماعات عقدت الثالثة، أي تمكين العناصر و

مكتب واليونيب  ىانتھو، واستراتيجية التوعية واالتصال. الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ا تصديرمراقبة استيراد/
 23، الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين في اتمشروعبشأن الاتفاق التعاون من وضع التعاون االقتصادي األجنبي 

 ؛2012 ه/تموزيولي

قطاع في لتنفيذ لمشروع خطة العمل وضع ن م وزارة البيئة مكتب التعاون االقتصادي األجنبي  ىانتھ  (ج) 
غطي وت. 2012 /آباليابان في أغسطساليونيب/ات الصناعية ذات الصلة وتحادبعد اجتماع تشاوري مع االالخدمة 

 جميع األنشطة والمخرجات المراد تحقيقھا في إطار الشريحة األولى؛ھذه تنفيذ الخطة العمل/

خطة وفقا لخطة العمل في إطار الخدمة  صناعةلذات الصلة  والقواعدمعايير ال إعدادأحرز تقدم في عملية   (د) 
اجتماعات وزارة البيئة   مكتب التعاون االقتصادي األجنبي  نظمو. واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الم

ربائية المنزلية في زة الكھرابطة األجھورابطة صناعة التبريد وتكييف الھواء في الصين و اليونيب لتشاور مع ل
 وضع، وةفي قطاع الخدم ضرورةالصناعية  أو المعايير كثر القواعدأل ات بالنسبةاألولوي لترتيب الصين

التبريد وتكييف الھواء وتكييف ھواء الغرف  يقطاعمن االختصاصات ذات الصلة لتنظيم أعمال التطوير في كل 
 عمال قطاع الخدمات؛ألأھمية ھذه األنشطة ول. الصناعيين والتجاريين

لسلطات الوطنية المناقشة وضع استراتيجية لبناء قدرات  اجتماعات مع السلطات المحليةكما عقدت   ) ـ(ھ
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اجتماع إطالق  االجتماعات مباشرة عقبوالمحلية. وعقدت ھذه 

 المحلية. ة البيئة مكاتب حماياألوزون من  وموظف فيھا شاركو

 ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تصديرمراقبة استيراد/تعزيز ى لإ الرامية نفيذ االستراتيجيةومن أجل ت  (و)
على المصلحة صاحبة األخرى  الجھات، بالتعاون الوثيق مع المواد المستنفدة لألوزون تصديرو استيراد مكتبوضع 

 وطنية؛الموال األمن  مستمدةموارد ب 2012عمل تدريبيتين في عام  يتتنظيم حلقبقام مواد التدريب والوطني، الصعيد 
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مكتب من توجيه بالمدينة مباشرة  هي ستنفذذشنتشن ال مدينة فىالمقترح التدليلي في المشروع  بدأ العمل  (ز) 
 التدليلي؛خطة العمل والجدول الزمني لھذا المشروع  منتم االنتھاء كما . التعاون االقتصادي األجنبي

الفيديو  وتنظيم مسابقة في أنشطة التوعية واالتصال، مع التركيز على يوم األوزون، من تم االنتھاء أيضا   (ح) 
  خالل ھذه الفترة. الجوائزوتقديم لشباب ل

  مستوى صرف التمويل

دوالر  680 000  مبلغ بــاليوني حتى اآلن، صرف عليه وافقالمدوالر أمريكي  1 659 000  البالغمن إجمالي التمويل  92
 بلغ. وبشأن المشاريع التعاون بموجب اتفاق 2012 /أيلولسبتمبر 13في وزارة البيئة   /القتصادي األجنبيمكتب التعاون الأمريكي 

 500 وزارة البيئة /مكتب التعاون االقتصادي األجنبياليونيب و بينبشأن المشاريع المبرم التعاون  وى العام للتمويل في إطار اتفاقالمست
دوالر  142 500االتصال بشكل منفصل إلى الصين (التوعية واستراتيجية  غراض وضعالتمويل أل تحويل. وسيتم أمريكي دوالر 1 370

 .وزارة البيئة  /مكتب التعاون االقتصادي األجنبي) وفقا لطلب أمريكي

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السنوية للشريحة الثانية من  الخطة

 لألنشطة التالية:دوالر أمريكي  678 000  البالغم التمويل المطلوب للشريحة الثانية ستخدي سوف  93

لقطاع  ونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربتنفيذ ھا الحكومة لدعم ذتختاإلجراءات التي   (أ) 
 في الصين؛ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار المحدد  هالتبريد لتحقيق ھدف ةخدم

 خدمة؛ال في مجالنيين تقاإلجباري للاالعتماد / أو تأھيل وللنظام وضع   (ب) 

 ؛ةاألنشطة في قطاع الخدم قواعد/ استكمال تطوير معايير   (ج)

 مواد التدريب؛إعداد  ء منھاتناال   (د)

 ؛ةالتوعية في قطاع الخدم  ) ـ(ھ

 ؛شنتشن في الموئل والبيئةجنة لع بھا مباشرة ضطلتنشطة في المدينة الرائدة، التي األالشروع في   (و) 

 نيين؛تقتدريب ال  (ز) 

 ؛لسلطات الوطنية والمحليةاقدرات بناء   (ح) 

  التصدير. /تعزيز الرقابة على االستيراد  (ط) 

  تھاتوصيتعليقات األمانة و

 تعليقاتال

التبريد  ةألنشطة المدرجة في قطاع خدماألمانة الفرصة الستعراض التي تتاح فيھا ل ىولاألمرة ال ھي هأن ھذى لبالنظر إ 94
توضيح اليونيب  فطلبت إلى. ا بشأنھاتوضيح تالميزانية واألنشطة طلبمن ، كانت ھناك بعض جوانب تفصيلبال للتمكينبرنامج الوطني الو

الوكالة المنفذة الرئيسية، عيينه توھذه األموال إليه  تحويلأنه تم اليونيب أوضح وطريقة التنفيذ فيما يتعلق األموال المعتمدة لحكومة اليابان. 
 تشاور مع حكومة اليابان عند الضرورة فيما يتعلق بتنفيذ مكوناتھا.يوسوف 

كيفية ل تفسيرا" وطلبت للونيب"المساعدة التقنية  وصفه اليونيب بأنهي ذيزانية الالمبند طلبت األمانة أيضا توضيحا بشأن  95
ھذه األموال لتقديم المساعدة التقنية  تجنيبأنه تم اليونيب المشروع. وأوضح  ضمنبالفعل المحتسب عن حساب تكاليف الدعم ذلك ف ختالا

 .االقتضاءعند  فلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروتنفيذ  لدعمالدولية المؤسسات الخبراء الدوليين/ استدعاءبما في ذلك 
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األنشطة من الفترة ھذه خالل  القدر الذي تم إنجازهصرف، أشارت األمانة إلى أن التنفيذ والوفيما يتعلق بالتقدم المحرز في  96
المواد خطة إدارة إزالة تم تنفيذھا كجزء من  المبلغ عنھا معظم األنشطة األخرىف. يبدو قليال جدا ،التوقيع على االتفاق بخالف ،الفنية

لى إل صوتأن األمر استغرق بعض الوقت للباليونيب  وأفادالعامة من منظور وطني، وليس بسبب المشروع.  الھيدروكلوروفلوروكربونية
المصلحة.  ةبحاصالجھات ت مع جميع المناقشاإجراء  وذلك لضرورةلقطاع وكذلك للشريحة األولى، لاتفاق على خطة العمل الشاملة 

 اكتملت اآلن. قدخطة العمل نظرا ألن  ستمر على النحو المتوخىيأن تنفيذ األنشطة سوف من  واثق وأضاف أنه

مفھوم المدينة الرائدة  بأناليونيب رد و. المرجوة منهألھداف لالتجريبي المقترح و للتدليل اوصفاليونيب من األمانة  تكما طلب 97
تھدف في  وأضاف أنھابمقاطعة قوانغدونغ.  ،، وسيتم تنفيذھا في مدينة شنتشنالرابع والستينإلى االجتماع  قدمالطلب المفي ا كان مدرج

 قواعددارة واإلشراف والحوافز والسياسات واللوائح والمعايير والاإلبناء القدرات في مجال عملية المقام األول إلى اكتساب الخبرات من 
على نطاق الدولة. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية زالةمن أجل التنفيذ الفعال إل ،لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا الةعلى إزوالتدريب 

فيما نھج لبناء قدرات السلطات المحلية يمكن فضال عن عرض الخدمة قطاع  تكرار ما يحدث فيكل من  ھذا فيمل أن يساعد قال إنه يأو
 واسع كنموذج في الصين.ستخدم على نطاق يأن بعد 

بوضوح فيھا حدد يالجمع بين أنشطة الشريحتين في خطة عمل واحدة، اليونيب إلى األمانة  تالمناقشات، طلب واستمرارا في 98
 وأجرىرصد التقدم المحرز. ل تيسيرافي الشريحة الثانية  األنشطة المقرر االضطالع بھاالتي كانت جزءا من الشريحة األولى و األنشطة

 إلى األمانة. ھامالتنقيحات الالزمة وقدونيب الي

 التوصية

 .لم تصدر بعد. 99




