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  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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توجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد المبادئ المشروع 

الوثيقة من  105والفقرة  69/22و 66/5الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرران 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59(  
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  مقدمة

مبادئ الوثيقة أعدتھا األمانة تتضمن مشروع  في التاسع والستين ھااجتماعفي نظرت اللجنة التنفيذية  -1
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط إدارة إزالةتوجيھية لتحديد مستويات تمويل إعداد المرحلة الثانية من ال

تقدم في فريق االتصال الذي أنشئ لمواصلة  أُحرزفي حين و). UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33( 5 لبلدان المادة
للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل  ياكاف اوقتلم يكن ھناك فالتفصيل، بمناقشة ھذه الوثيقة 

بصيغته المعدلة في االجتماع  ،مشروع المبادئ التوجيھية إحالةولذلك تقرر  .الخططھذه إعداد المرحلة الثانية من 
  )).أ( 69/22 المقرر(للنظر فيه  السبعينإلى االجتماع  ،ع والستينالتاس

عدة مرات للنظر في  التاسع والستيناجتمع فريق االتصال الذي أنشئ في االجتماع  ،السبعين االجتماعفي و -2
بما في ذلك تأكيد أن الصيغة المتفق عليھا سابقا  ،حرز بعض التقدموأُ  .مشروع المبادئ التوجيھية بصيغته المعدلة

في بالفعل باإلضافة إلى تلك التي نوقشت  ،السبعين االجتماعجديدة نشأت في  ھناك عدة قضايا غير أن .كما ھيستظل 
نص  إحالةووافق على  ،مناقشاته لالنتھاء من الالزم الوقت الفريق ىلم يكن لد لكلذو .التاسع والستيناالجتماع 

 وأتيحللنظر فيه.  الحادي والسبعينإلى االجتماع  ،السبعينبصيغته المعدلة في االجتماع  ،شروع المبادئ التوجيھيةم
  اه.يرد أدنو ،ورقة غير رسميةكالداخلية لألمانة اإلنترانت فريق االتصال على شبكة  ي ناقشهذنص العمل النھائي ال

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط 
  السبعينبصيغته المعدلة في االجتماع 

المواد  إزالةتحديد مبادئ توجيھية لمستويات تمويل إعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة  عند -3
  :ما يلييأن تنظر ففي ، قد ترغب اللجنة التنفيذية 5ن المادة لبلدا الھيدروكلوروفلوروكربونية

بشأن مشروع المبادئ التوجيھية لتمويل إعداد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/33 الوثيقة مالحظة  (أ)
  ة؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيخطط إدارة إزالة المرحلة الثانية من 

بروتوكول مونتريال  المنصوص عليھا فيالحاجة إلى ضمان االمتثال لتدابير الرقابة ب إذ تسترشد  (ب)
 ]الحاجة إلىو[ ]،2020 لعام وال سيما خطوة التخفيض[المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إلزالة

بين  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استمرارية تنفيذ أنشطة ]تيسير[ضمان] [
طط إدارة ة من خالمرحلة الثانيتمويل إعداد مشروع لحصول على اتقديم طلبات  إمكانيةراحل، الم

األولى  المرحلة نھايةتاريخ  منسنتين  ة في موعد ال يتجاوزإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
مع اللجنة التنفيذية، ما لم يرد  االتفاقمن  1على النحو الوارد في الفقرة من الخطة الموافق عليھا 

  ؛األولى من الخطةالمرحلة الذي يتضمن الموافقة على اللجنة التنفيذية  مقررخالف ذلك في 

إدارة  لمرحلة الثانية من خططاالوكاالت الثنائية والمنفذة عند تقديم طلبات إعداد مشروع  مطالبة  (ج)
تأكيد إحراز الدرجة بإحراز تقدم] [كبير] [إثبات ب[ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

خطط إدارة إزالة المواد في  ]في تنفيذ المرحلة األولى[المتوقعة من التقدم] 
األنشطة ] والمالية االلتزاماتب[ ]األموال صرف[بفيما يتعلق [ الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ي:تقديم ما يلو ،]المقررة

  :الثانيةلمرحلة لالستراتيجية العامة ل  )1(
تحديد إلعداد المشروع، مع  سيتعين االضطالع بھاإشارة إلى األنشطة التي   -أ

  ؛)وما إلى ذلك ،اجتماعات التشاورالمسوحات وبوضوح (أي  ات الصلةذالتكاليف 
في المرحلة  سبب عدم إدراجھالمعلومات التي يتعين جمعھا وتحديثھا ولوصف   -ب

  ؛األولى
  :56/16 المقررمع  بما يتماشىاالستثمارية  مشروعاتلل  )2(

  ؛التمويل التي يُلتمس بشأنھاعدد الشركات   -أ
في المرحلة الخاص به  لى إعداد المشروعووفق ع ما إذا كان الطلب لقطاع  -ب

ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ةطي خدرج فياألولى ولكن لم 
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التكاليف واألنشطة بتمويل إضافي وقائمة  لسبب الحاجة إلىوضيح المقدمة، ت
  ؛لدعم ھذا الطلبالمرتبطة بھا 

خطط إدارة إزالة المواد من  لمرحلة الثانيةإعداد مشروعات اتوفير تمويل   (د)
برر المبلغ تقديم ما ي عند[ ،المستويات التالية حتى ]لفرادى البلدانة [الھيدروكلوروفلوروكربوني

  ):1(الفقرة الفرعية د والذي يفي بأحكامالمطلوب 

االستھالك  كل إزالةعالج ت تكانإذا [دوالر أمريكي ] 30 000[   دوالر أمريكي 20 000  )1(
المواد متبقي من استھالك  ذات 5لبلدان المادة  ]أو قبل ذلك 2030المتبقي بحلول عام 

من قدرات استنفاد األوزون  أطنان 5 إلى 0للتمويل من  مؤھل الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛تستخدم فقط في قطاع خدمة التبريد

 إزالةعالج تالمرحلة الثانية كانت إذا [دوالر أمريكي ] 40 000[ دوالر أمريكي 30 000  )2(
متبقي من استھالك  ذات 5 لبلدان المادة ]2040[ ]2030االستھالك المتبقي بحلول عام  كل

من قدرات  أطنان 10حتي  5.1من  للتمويل مؤھل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛استنفاد األوزون

 إزالةعالج تالمرحلة الثانية كانت إذا [دوالر أمريكي ] 60 000[ دوالر أمريكي 50 000  )3(
ذات استھالك متبقي من  5 لبلدان المادة ]2040[ ]2030االستھالك المتبقي بحلول عام  كل

من قدرات  اطن 50حتي  10.1من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مؤھل للتمويل 
  ؛استنفاد األوزون

المواد متبقي من استھالك  ذات 5بلدان المادة لدوالر أمريكي  70 000  )4(
طن من قدرات استنفاد  100حتي  50.1من  للتمويل مؤھل الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛األوزون
المواد متبقي من استھالك  ذات 5لبلدان المادة دوالر أمريكي  90 000  )5(

طن من قدرات استنفاد  1 500 إلى 100.1من  للتمويل مؤھل الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛األوزون

 1 500 الذي يزيد عنمتبقي مؤھل للبلدان ذات استھالك دوالر أمريكي  ][يحدد فيما بعد  )6(
  ؛طن من قدرات استنفاد األوزون

 الستھالكفي البلدان ذات حجم ا[ ]في بلدان متعددة[إقليمي مشروع تمويل إعداد أي يحدد  :مكررا (د)
من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية من مشروعات  ]المنخفض

  على أساس كل حالة على حدة؛

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيستخدم لديه قطاع تصنيع  5تقديم تمويل ألي بلد من بلدان المادة   )ھ(
 ،االخاصة بھخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من ولم يعالج في 

 اعلى أساس استھالكھ[ ،)(وو )(د56/16للمقرر  تبعاتحويلھا  التي يتعين شركات التصنيعوفقا لعدد 
  ي:كما يل ]المؤھل المتبقي

  ؛دوالر أمريكي 30 000 :صناعيتحويلھا في قطاع  يتعينواحدة  شركة  )1(

  ؛دوالر أمريكي 60 000 :قطاع صناعيا في متحويلھيتعين  شركتان  )2(

دوالر  80 000 :صناعيتحويلھا في قطاع ة يتعين شرك 14إلى شركات من ثالثة   )3(
  ؛أمريكي

 :صناعيتحويلھا في قطاع يتعين  التيمن الشركات  أكثرأو شركة  ةخمس عشر  )4(
  ؛دوالر أمريكي 150 000

وفقا للجدول  بلدالتمويل المقدم إلعداد العنصر االستثماري ألي من لحد األقصى ا تقييد  )5(
  :أدناه
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االستھالك المؤھل المتبقي (بأطنان قدرات 
 استنفاد األوزون)

لالستثمار (بالدوالرات حدود اإلعداد 
 األمريكية)

100,000 100حتى 
101-300 200,000
301-500 250,000
501-000 1 300,000
400,000 فأكثر 1 001

خطط إدارة إزالة لخطة االستراتيجية للمرحلة الثانية من عند إعداد ا بإدراج، 5بلدان المادة  مطالبة  (و)
بروتوكول الوارد في الرقابة كحد أدنى ھدف  ،واالنتھاء منھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛ھافي المرحلة األولى من خططللھدف الملتزم به  حقالالمونتريال 

 ،]في وقت الحق ]المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية[ إدراج أھداف بشأن[البلدان إذا قررت   مكررا (و)
أن  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط من الثانية  مرحلتھافي  عليھا أن تؤكد[

  ؛]لتحقيق ھذه األھداف اوطني االتزامھناك 

مقترحات مشروعات المعلومات التالية في  بضمان إدراجالوكاالت الثنائية والمنفذة  مطالبة[  (ز)
المعلومات باإلضافة إلى [ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منالمرحلة الثانية 

  :المبادئ التوجيھية إلعداد الخططالمتعلق ب 54/39المطلوبة في المقرر 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطاستراتيجية  تراعي لكيف وصف  )1(
 ،تجاريا والمتاحة ،التقنيةمن الناحية المثبتة  ،غير المستنفدة لألوزون مجموعة المواد

لمواد البديلة ل ]إمكانية االحترار العالميالمنخفضة [/]للبيئة والمراعية[ ]ةمنواآل[
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

المواد  إزالة[استراتيجية قطاع خدمة التبريد  [تراعي] وصف لكيف  )2(
ممارسات [ ]بناء إطار معياريو تمكين[المناخ]  األثر على[ ]الھيدروكلوروفلوروكربونية

إلى أدنى  المناخ علىالسلبية اآلثار الحاجة إلى تقليل [ ]تبريدالغازات ظ جيدة وحفالخدمة ال
المسائل مع األخذ في االعتبار [ ،]وصف أثر االستراتيجية المقترحة على المناخ[/]حد

  ؛]70/53في الوثيقة  المطروحة

المواد  إلزالةفي االستراتيجية لمدى الخيارات المتاحة  إدراج وصفبديل: [ )2(
 اآلثاربالنظر إلى الحاجة إلى تقليل  ،في قطاع خدمة التبريد روكربونيةالھيدروكلوروفلو
  ]؛إلى أدنى حد السلبية على المناخ

  ؛التصنيعفي قطاع  5بلدان المادة غير نسبة الملكية األجنبية والصادرات إلى   )3(

  لتنفيذ الخطة؛ ستستخدمالمشروع التي في صرف الإشارة إلى طريقة   )4(

 ،النھائي بشأن التاريخأ) (60/44مع مراعاة المقرر  ،]والكيانات[ الشركاتتاريخ إنشاء   )5(
  ؛]]ةمتاح تكونحيثما  ،بيانات االستھالكو الشركات[بما في ذلك أسماء 

تمويل إعداد المشروع المقدمة للمرحلة من أي أرصدة  بإعادةمطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة   (ح)
متعدد األطراف قبل اللصندوق إلى ا واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة الممن األولى 

  ؛ المرحلة الثانيةإعداد مشروع تمويل طلب  النظر في

خطط إدارة إزالة المواد من المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية إعداد  بمراعاةاألمانة  مطالبة  (ط)
اختصاصات تقييم مقترحھا بشأن في ھذا االجتماع في الموافق عليھا  الھيدروكلوروفلوروكربونية

والتي يتعين  68/10 المقررفي  اةالمتوخ 2017-2015التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 
  الحادي والسبعين.إلى االجتماع  تقديمھا

-----  


