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اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
االجتمـــاع الخامس والخمسـون
بانكوك 18-14 ،يوليه/تموز 2008

تقرير االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية
مقدمة
عقد االجتماع الخامس والخمسون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في
-1
مركز مؤتمرات األمم المتحدة في بانكوك في الفترة  18-14يوليه/تموز .2008
وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان اآلتية األعضاء في اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر  3/19الصادر عن االجتماع
-2
التاسع عشر لألطراف في بروتوكول مونتريال:
)أ(

األطراف غير العاملة بمقتضي الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :أستراليا وبلجيكا وألمانيا واليابان
ورومانيا والسويد )نائب الرئيس( والواليات المتحدة األمريكية؛

)ب(

األطراف العاملة بمقتضي الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :الصين والجمھورية الدومينيكية
والغابون )الرئيس( والھند ولبنان والسودان وأوروغواي.

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين ممثلون
-3
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( بوصف كليھما وكالة منفذة وأمينا
لخزانة الصندوق ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( والبنك الدولي.
-4

وحضر االجتماع أيضا الرئيس المشارك للجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي.

-5

كما حضر االجتماع كمراقبين ممثلون عن وكالة التحقيق البيئي وتحالف السياسة الجوية الرشيدة.

-6

وحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون.
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البند  1من جدول األعمال :افتتاح االجتماع
افتتح الرئيس ،السيد ألبرت رومبنو )الغابون( ،االجتماع الساعة  10:20من صباح يوم االثنين  14يوليه/تموز
-7
 ،2008وقال إن عالمة منتصف الطريق لتنفيذ خطط أعمال عام  2008للوكاالت المنفذة قد تم التوصل إليھا .وفي أقل من
 18شھرا ،سيجرى االنتھاء من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدان المدرجة في المادة  ،5وھو ما يمثل مرحلة
رئيسية في تاريخ بروتوكول مونتريال .وفضال عن ذلك ،نظر الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال في المسائل األساسية المتعلقة باالجتماع العشرين لألطراف في الدوحة ،مع اإلشارة بصورة خاصة إلى تجديد
موارد الصندوق المتعدد األطراف.
وفي ھذا االجتماع ،ستشكل طلبات إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-8
تمشيا مع المقرر  6/19لالجتماع التاسع عشر لألطراف بندا رئيسيا للمناقشة .كما ستتم مناقشة ورقتين ھامتين تتعلقان
بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وھما ورقة منقحة بشأن اعتبارات التكاليف لتمويل إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وورقة أولية توفر تحليال للمسائل المتعلقة باإلزالة في قطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتھدف الورقتان إلى توجيه التنفيذ السھل والفعال للمشروعات المصممة لتحقيق إزالة ھذه
المواد وتوضيح المسائل المعقدة المتضمنة فيھا.
ومن خالل تحليل تقارير تنفيذ البرامج القطرية ،ستقوم اللجنة باستعراض حالة االمتثال وتنفيذ المشروعات
-9
المتأخرة ،وكذلك تأثير مثل ھذه التأخيرات على االمتثال .وسيجرى أيضا النظر في مخاطر عدم االمتثال والتوجيه
لتجنبه .وكانت المسألة المھمة األخرى ھي االستجابة لشكل اإلبالغ الجديد عن البرامج القطرية على االنترنت .وقد قدم
اثنان وسبعون بلدا بيانات باستخدام الشكل الجديد الموافق عليه في االجتماع السادس واألربعين واستخدمت عشرة بلدان
فقط نظام اإلبالغ القائم على الويب .ولھذا ،من المفيد توفير توجھات محددة بصورة أكثر من جانب الوكاالت المنفذة
لتشجيع البلدان على استخدام ھذه النظم الجديدة.
وفي نفس سياق االمتثال ،كانت التقارير المرحلية للوكاالت المنفذة وتقييمات األداء المتعلقة بأھداف خطة عمل
-10
عام  2007حيوية بشكل خاص في تقييم تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية المتبقية على ضوء
الموعد النھائي في عام  2010وبالتالي تحديد قدرة كل من الوكاالت والبلدان على بدء األنشطة المتعلقة بالمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ھذا التاريخ ،دون التأثير على االمتثال إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية.
وبشأن موضوع الرصد والتقييم ،أكد الرئيس على فائدة الدراسة النظرية بشأن تقييم خطط إدارة اإلزالة النھائية،
-11
التي توجز مسائل محددة يتم تناولھا عقب التقييم الكامل لخطط إدارة اإلزالة النھائية .وحظيت القدرات المؤسسية التي
وضعت في إطار خطط إدارة اإلزالة النھائية ھذه باھتمام خاص في سياق مسألة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .أما بالنسبة الستعراض المشروعات ،فقد اشتملت المسائل التي نُظر فيھا بالعالقة إلى عدد
قليل من المشروعات المذكورة للنظر في كل منھا بصورة منفردة على نقص البيانات وما إذا كانت األھداف قد تحققت أو
عدم االتفاق على التكاليف.
والحظ الرئيس أن استنتاجات وتوصيات االجتماع األخير للفريق العامل المفتوح العضوية سيكون لھا أثار
-12
كبيرة على عمل اللجنة ،وكذلك الحال بالنسبة للمقررات النھائية التي ستتخذ في اجتماع األطراف في الدوحة .وفضال عن
ذلك ،أكد الھدف المتعلق باالمتثال إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية والتحدي في البدء في العمل بشأن المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتلبية أھداف اإلسراع باإلزالة المتفق عليھا على أھمية المقررات التي ستتخذ في ھذا
االجتماع .غير أن الرئيس كان على ثقة بأن اللجنة ستتصدى لمثل ھذه التحديات بحماس والتزام.

2
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البند  2من جدول األعمال :الشؤون التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
-13
:UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/1
-1

افتتاح االجتماع

-2

الشؤون التنظيمية
)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم العمل.

-3

أنشطة األمانة.

-4

حالة المساھمات والمصروفات.

-5

حالة الموارد والتخطيط:

-6

)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

)ب(

خطط أعمال عام  2008والتأخير في تقديم الشرائح السنوية؛

)ج(

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير
الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

تنفيذ البرنامج:
)أ(

)ب(

الرصد والتقييم:
)(1

تقرير عن التوحيد القياسي لبرامج العمل السنوية ،والتقارير المرحلية وتقارير التحقق
من االتفاقات المتعددة السنوات وإعداد الموجز القطري؛

)(2

دراسة نظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النھائية؛

التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول 2007؛
)(1

التقرير المرحلي المجمع؛

)(2

التعاون الثنائي؛

)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

)(6

البنك الدولي؛

)ج(

تقييم تنفيذ خطط أعمال عام 2007؛

)د(

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة.
3
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-7

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات؛

)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

تعديالت على برامج عمل عام :2008

)د(

)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

)(4

البنك الدولي؛

المشروعات االستثمارية.

-8

البرامج القطرية.

-9

قطاع اإلنتاج:
)أ(

مواصلة صياغة وتحليل المسائل ذات الصلة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع اإلنتاج )المقرر ) 37/53ز((؛

)ب(

تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج.

التحليل المنقح لالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-10
)المقرران ) 37/53ط(( و .(40/54
تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث ) 2011-2009متابعة للمقررات 27/50
-11
و 38/51و .(42/54

-12

-13

رابع كلوريد الكربون:
)أ(

مسودة تقرير التقييم بشأن دراسة إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور القلوي )المقرر
) 31/52ب((؛

)ب(

استعمال رابع كلوريد الكربون كمواد أولية وعوامل تصنيع ،واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد
الكربون في البلدان المدرجة في المادة ) 5المقرران  36/51و.(44/52

حسابات الصندوق المتعدد األطراف:
)أ(

تسوية حسابات عام ) 2006متابعة للمقرر ) 41/54ب((؛

)ب(

البيانات المالية المؤقتة لعام .2007

-14

مسائل أخرى.

-15

اعتماد التقرير.

-16

اختتام االجتماع.

4
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)ب(

تنظيم العمل

-14

وافقت اللجنة التنفيذية على أن تتبع إجراءاتھا المعتادة.

البند  3من جدول األعمال :أنشطة األمانة
استرعت كبيرة مسؤولي الصندوق انتباه االجتماع إلى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/2التي
-15
احتوت على أنشطة األمانة منذ االجتماع الرابع والخمسين .وقالت إنه باإلضافة إلى األنشطة العادية فيما بين الدورات
وطبقا للمقرر  9/18لالجتماع الثامن عشر لألطراف ،أحالت األمانة نتائج الدراسة بشأن جمع المواد المستنفدة لألوزون
غير المرغوب فيھا واستردادھا وإعادة تدويرھا واستصالحھا ونقلھا وتدميرھا ،التي أعدتھا منظمة ICF
 Internationalألمانة األوزون في الوقت المناسب كي تنظر فيھا في االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل المفتوح
العضوية ،الذي عقد األسبوع الماضي .وردت األمانة أيضا على رسائل األمين التنفيذي التفاقية روتردام بشأن إجراء
الموافقة المسبقة عن علم وعلى رئيس فرع الكيماويات في شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد لليونيب ،آخذة في
االعتبار التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة التنفيذية .وتم تذييل نسخ من ھذه الردود في الوثيقة قيد النظر .وكمتابعة
للمقرر  ،36/54كتبت كبيرة مسؤولي الصندوق إلى أمانة األوزون فيما يتعلق بحد االستھالك من رابع كلوريد الكربون
المتعلق بتطبيقات عاملي تصنيع في البرازيل.
وعقب االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية ،تلقت األمانة رسالة من األمين التنفيذي التفاقية بازل بشأن نقل
-16
النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود فيما يتعلق بالصالت مع بروتوكول مونتريال وتطلب إلى اللجنة التنفيذية
النظر في وضع شروط للمشروعات المتعلقة باإلدارة السليمة بيئيا لنفايات المواد المستنفدة لألوزون .وتم إرسال رد
مؤقت ،وذلك إلخطار اتفاقية بازل بأن المسألة كانت قيد النظر في االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل المفتوح
العضوية ،وأنھا ترحب بتوجيه من اللجنة فيما يتعلق بمزيد من الرد.
وقالت كبيرة مسؤولي الصندوق إن األمانة أعدت  50وثيقة تقريبا لھذا االجتماع ،بما في ذلك استعراضات
-17
لمشروعات وأنشطة أخرى في  38بلدا وأكثر من  100طلب إلعداد تمويل خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،حسبما قدمت في التعديالت على برامج عمل الوكاالت .وشملت الوثائق أيضا توافر
الموارد ،وحالة خطط أعمال الوكاالت لعام  ،2008والتقرير المرحلي المجمع للوكاالت حتى  31ديسمبر/كانون األول
 ،2007وتنفيذ المشروعات المتأخرة ،والبلدان المدرجة في المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة
للبروتوكول .وعرضت ورقتان للسياسات العامة ذات أھمية خاصة :تحليل المسائل المتعلقة بقطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية واعتبارات بشأن تمويل إزالة ھذه المواد.
وأبلغت كبيرة مسؤولي الصندوق أنھا وموظفين مھنيين عديدين حضروا عددا من االجتماعات منذ االجتماع
-18
الرابع والخمسين ،بما في ذلك اجتماع لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي في فيينا ،بالنمسا ،لتقديم معلومات بشأن
مقررات وسياسات تمويل اللجنة المتعلقة بإعداد التقرير الخاص بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة -2009
2011؛ واجتماع مشترك لشبكات أفريقيا وغرب آسيا المتحدثة باالنكليزية في القاھرة ،مصر؛ واجتماع مجلس مرفق
البيئة العالمية في واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية؛ واجتماع مواضيعي بشأن أجھزة االستنشاق المزودة
بمقياس للجرعات في بوينس آيرس ،األرجنتين ،واجتماع بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
أوريد ،جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ واالجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية في بانكوك،
تايلند.
-19

وأعلنت كبيرة مسؤولي الصندوق أنه عند التحضير لالجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية في الدوحة،
5
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والذي سيكون "بدون ورقات" ستقدم حكومة قطر إلى االجتماع الحالي عرضا للنظام الذي سيوضع لذلك الغرض.
وأثناء المناقشة التالية ،اقترح عدد من األعضاء أن تخطر كبيرة مسؤولي الصندوق أمانة اتفاقية بازل بأن
-20
المناقشات المتعلقة بالمسائل الخاصة بالتخلص ال تزال جارية وسيكون سابقا لألوان أن ينفذ اإلجراء الذي اقترحته أمانة
اتفاقية بازل.
-21

وعقب المناقشة ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة.

البند  4من جدول األعمال :حالة المساھمات والمصروفات
قدم أمين الخزانة معلومات عن حالة الصندوق ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/3حتى  9يونيه/حزيران
-22
 .2008وأعلن عن أنه منذ ذلك التاريخ ،تم تلقي مساھمات من النرويج وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية .وبلغ
إجمالي مدفوعات ھذه الدول  5 558 078دوالرا أمريكيا .وھكذا ،فإن  26دولة قد سددت تعھداتھا لعام  2008سواء بشكل
جزئي أو كلي ،بينما قامت أربع دول بسداد جزء من تعھداتھا للفترة التي تسبق عام  .2008وقد ظل رصيد أذونات
الصرف دون تغيير منذ االجتماع السابق .وحتى ھذا التاريخ ،بلغت المكاسب المحققة على سعر الصرف نتيجة آللية سعر
الصرف الثابت  35 137 133دوالرا أمريكيا منذ بدء تنفيذ اآللية .وقال أمين الخزانة إن إجمالي دخل الصندوق في الوقت
الحالي يبلغ  2 427 650 856دوالرا أمريكيا .وقد بلغ الرصـيد المتـاح في الصنـدوق للمخصصـات الجديدة 468 472
 112دوالرا أمريكيا ،حيث تنقـسم إلى  73 123 825دوالرا أمريكيا كنقدية و 39 344 647دوالرا أمريكيا كأذونات
صرف.
وفي المناقشة التالية ،قال أحد األعضاء إنه يجب تحديد إعادة القرض الميسر التايلندي ألجھزة تبريد المباني
-23
بشكل منفصل كدخل إضافي .وكان العديد من األعضاء قد حثوا األطراف الذين لم يسددوا مساھماتھم على القيام بذلك
بأسرع ما يمكن للسماح بتمويل العديد من األنشطة الھامة قبل مرحلة تجديد الموارد التالية.
-24

وبعد المناقشات ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط عل ًما بتقرير أمين الخزانة المتعلق بحالة المساھمات والمصروفات والمعلومات الخاصة
بأذونات الصرف ،حسبما ترد في المرفق األول من التقرير الحالي؛

)ب(

أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھم للصندوق المتعدد األطراف بالكامل ،وبأسرع ما يمكن،
نظرا ألن ھذه السنة ھي السنة األخيرة في فترة التجديد الحالية؛ و

)ج(

أن توجه الشكر إلى األطراف الذين قاموا بالفعل بسداد مساھماتھم لعام .2008
)المقرر (1/55

البند  5من جدول األعمال :حالة الموارد والتخطيط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4التي اشتملت على ملخص لألرصدة ذات
-25
الصلة بالمشروعات المكتملة ،وإعادة األموال من المشروعات الملغاة وإجمالي الموارد المتاحة في االجتماع الخامس
والخمسين للجنة التنفيذية.
وبعد التحديث الخاص بالمساھمات والمصروفات الذي قدمه أمين الخزانة في إطار البند  4من جدول األعمال،
-26
وإعادة تكاليف المشروع ثنائي األطراف للمشروع السويدي ال ُمنجز  ،ASP/SEV/34/TAS/42أبلغت اللجنة أن
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إجمالي مستوى التمويل المعاد إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية بلغ  2 469 815دوالرا أمريكيا )455
 2 333دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  136 360دوالرا أمريكيا( .وأبلغت اللجنة أيضا بأن المبلغ
اإلجمالي للموارد المتاحة لاللتزام بھا في االجتماع الخـامس والخمسين بلغ  113 739 340دوالرا أمريكيا .ويشمل ھذا
المبلغ إعادة البنك الدولي لمبلغ  1 198 947دوالرا أمريكيا يتعلق بمشروع القرض ال ُميسر ألجھزة تبريد المباني في

تايلند ) ،(THA/REF/26/INV/104والذي أدرجه أمين الخزانة في رصيد الصندوق.

وقالت إن فرنسا قد أكدت على أنه ليس لديھا أي اعتراض على رغبة جمھورية أفريقيا الوسطى في إلغاء
-27
مشروعات خطة إدارة غازات التبريد الخاصة بھا ) CAF/REF/34/TRA/08وCAF/REF/34/TRA/09
و (CAF/REF/34/TAS/10أو على إعادة األموال المتبقية من أجل أن تكون في وضع يسمح لھا باالستمرار في طلب
خطة إدارة اإلزالة النھائية المقدم إلى االجتماع الحالي .ومع ذلك ،لم تتمكن فرنسا من تحديد األموال المتبقية في إطار ھذه
المشروعات .وبالمثل ،لم تقدم فرنسا أي معلومات مالية فيما يتعلق باإللغاء المحتمل لخطط إدارة غازات التبريد في كوت
ديفوار ) IVC/REF/24/TAS/10و IVC/REF/37/TAS/16و .(IVC/REF/37/INV/17وبالنيابة عن فرنسا،
أوضح ممثل ألمانيا أن فرنسا ستقوم بتوضيح حالة نقل األموال إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
وفي المناقشة التالية ،شدد أحد األعضاء على أھمية تحديد إعادة القرض ال ُميسر ألجھزة تبريد المباني في تايلند
-28
بصورة منفصلة كدخل إضافي .وقد اقترح مواصلة بحث ھذه المسألة عن طريق اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السابع
والخمسين كجزء من المناقشات األوسع نطاقا حول مرفق خاص لھذه األموال واألموال الواردة من مصادر أخرى لتوفير
الحوافز للبلدان المدرجة في المادة  5للدعم اإلضافي للمشروع ،باإلضافة إلى إعادة سداد القروض عن طريق ھذه
البلدان.
-29

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط عل ًما بما يلي:
)(1

التقرير الخاص باألرصدة وتوافر
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4؛

)(2

صافي مستوى المبالغ ال ُمعادة عن طريق الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الخامس والخمسين
والتي تبلغ  2 282 273دوالرا أمريكيا من أرصدة المشروعات .ويشمل ذلك إعادة مبلغ 062
 167دوالرا أمريـكيا من اليوئنديبي ،و 108 253دوالرا أمريـكيا من اليونيب ،و10 689
دوالرا أمريكيا من اليونيدو و 1 996 269دوالرا أمريكيا من البنك الدولي )بما في ذلك إعادة
 1 198 947دوالرا أمريكيا من القرض ال ُميسر لمشروع أجھزة تبريد المباني في تايلند
)((THA/REF/26/INV/104؛

)(3

صافي مستوى تكاليف الدعم ال ُمعادة عن طريق الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الخامس
والخمسين والتي تبلغ  129 706دوالر أمريكي من أرصدة تكاليف دعم المشروع .ويشمل ذلك
إعادة  21 718دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي ،و 9 760دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و948
دوالرا أمريكيا من اليونيدو و 97 280دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

)(4

تحتفظ الوكاالت المنفذة بأرصدة تبلغ  6 169 728دوالرا أمريكيا ،بخالف تكاليف الدعم من
مشروعات مكتملة منذ أكثر من سنتين .ويشمل ذلك  306 423دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي،
و 1 198 376دوالرا أمريكيا من اليونيب ،و 659 588دوالرا أمريكيا من اليونيدو و005 341
 4دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛
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)ب(

)(5

ينبغي خصم مبلغ  7 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم المشروع البالغة  910دوالر
أمريكي من المساھمات الثنائية لكندا؛

)(6

يجب خصم مبلغ  44 182دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم المشروع التي تبلغ  5 744دوالرا
أمريكيا من المساھمات الثنائية للسويد؛

)(7

كان مبلغ  113 739 340دوالرا أمريكيا متاحًا للجنة التنفيذية للموافقات في االجتماع الخامس
والخمسين؛ و

أن تنظر في االجتماع السابع والخمسين في إنشاء مرفق للدخل اإلضافي من القروض والمصادر
األخرى التي يجب االحتفاظ بھا واالستخدامات المحتملة لھذه األموال.
)المقرر (2/55

)ب(

خطط أعمال عام  2008والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

قالت ممثلة األمانة ،لدى تقديمھا للوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5و ،Add.1إنھما يعكسان حالة
-30
تنفيذ خطط أعمال عام  2008في ضوء المستوى المتوقع للموافقات في االجتماع الحالي والموافقات الفعلية في االجتماع
الرابع والخمسين .وقد تناولتا المقررات الصادرة عن ھذا االجتماع فيما يتعلق بالتعديالت المدخلة على خطط األعمال
وتلك األنشطة التي ال تزال تتطلب التنفيذ .وألول مرة ،اشتملت الوثائق أيضًا على معلومات حول التأخيرات في تنفيذ
الشرائح السنوية ،عمال بالمقرر )3/53ج(.
وأوضح الجدوالن  1و 2من الوثيقة أن حوالي  33.4مليون دوالر أمريكي من ميزانية  2008-2006لم يتم
-31
تخصيصھا لفترة الثالث سنوات الحالية .وقد أوضح الجدول  9من الوثيقة أنه ،في حالة الموافقة على الطلبات المقدمة
بالمستويات المطلوبة ،سوف تُضيف االلتزامات المسبقة ما يقرب من  6مليون دوالر أمريكي للمشروعات المتعددة
السنوات لاللتزامات الحالية والمستقبلية .وسوف يبلغ مستوى االلتزامات الخاصة باالتفاقات المتعددة السنوات للفترة
 2014-2009ما يصل إلى  138.2مليون دوالر أمريكي .ولم يتم تقديم  21من الشرائح السنوية مستحقة التقديم إلى
االجتماع الخامس والخمسين ،وقد تم إرجاء سبع منھا لالجتماع الثاني على التوالي .كما تم تقديم شرائح إضافية من سبعة
بلدان ولكن تم سحبھا في الوقت الحالي بسبب التنفيذ المحدود لبعض األنشطة الموافق عليھا أو تقارير التحقق غير
المكتملة.
ومع األخذ بعين االعتبار المعلومات الواردة في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5و،Add.1
-32
قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما ً بتقرير الحالة حول خطط أعمال عام  2008حسبما يرد في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5و Add.1وبعدم تقديم مبلغ  41.4مليون دوالر أمريكي إلى
االجتماع الخامس والخمسين لألنشطة المطلوبة لالمتثال ،وأن قيمة االلتزامات في المستقبل الموافق
عليھا في االجتماع الخامس والخمسين تتجاوز القيمة في خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف
للفترة  2010-2008بمبلغ  499 306دوالر أمريكي؛

)ب(

أن تحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات التي قدمت إلى األمانة
من جانب كندا وإيطاليا وإسبانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي حسبما ترد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5؛

)ج(

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة أن تقدم األنشطة المطلوبة لالمتثال في خطط أعمال
عام  2008إلى االجتماع السادس والخمسين؛
8
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)د(

أن تحيط علما بأن  31من  52شريحة سنوية من االتفاقات المتعددة السنوات قدمت في موعدھا إلى
االجتماع الخامس والخمسين في حين لم تقدم  21شريحة سنوية؛

)ھ(

أن تحيط علما ً بأنه ينبغي توجيه رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المعنية المدرجة في
المادة  5بالنسبة للشرائح السنوية ،حسبما يشار إليه في الجدول  1من المرفق الثاني بھذا التقرير ،التي
لم تقدم إلى اجتماعين متتاليين ،مع األسباب المذكورة للتأخير ،وأن تشجع الوكاالت المنفذة وحكومات
البلدان المدرجة في المادة  5المعنية على اتخاذ إجراءات للتعجيل في تنفيذ الشرائح الموافق عليھا،
بحيث يمكن تقديم الشرائح المستحقة سابقا ً إلى االجتماع السادس والخمسين ،شريطة تحقيق تقدم كاف؛

)و(

أن تحيط علما ً بأنه ينبغي توجيه رسائل بالنسبة إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المعنية
المدرجة في المادة  5للشرائح السنوية ،المحددة في الجدول  2من المرفق الثاني بھذا التقرير ،التي
كانت مستحقة للتقديم إلى االجتماع الخامس والخمسين مع األسباب المذكورة للتأخير ،وأن تشجع
الوكاالت المنفذة وحكومات البلدان المدرجة في المادة  5المعنية على تقديم تلك الشرائح السنوية إلى
االجتماع السادس والخمسين ،شريطة تحقيق تقدم كاف؛

)ز(

أن تشجع حكومات بنغالديش وجزر القمر وجمھورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وسانت كيتس
ونيفس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأوروغواي على التعجيل في تنفيذ شرائحھا األولى من خطط
إدارة اإلزالة النھائية من أجل تقديم الشريحة التالية في أقرب وقت ممكن؛ و

)ح(

أن تحيط علما ً بأن قيمة الشرائح السنوية التي تمت الموافقة عليھا في االجتماع الخامس والخمسين
بلغت  5 111 686دوالرا أمريكيا ،ونتيجة لذلك ،فإن المستوى اإلجمالي لاللتزامات للفترة -2009
 2014سيبلغ  138.2مليون دوالر أمريكيا.
)المقرر (3/55

)ج(

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة واحتماالت بلدان المادة  5من حيث تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية
لبروتوكول مونتريال

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6وھي تتض ّمن أربعة أجزاء :الجزء األول أعد
-33
ُ
استجابة للمقررين )76/32ب( و 4/46الصادرين عن اللجنة التنفيذية ،اللذين طلب فيھما إلى األمانة إعداد تحديث سنوي
عن حالة امتثال البلدان المدرجة في المادة  5التي تخضع لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛ ويتض ّمن الجزء
الثاني معلومات عن البلدان المدرجة في المادة  5التي تخضع لمقررات األطراف وتوصيات لجنة التنفيذ المعنية
باالمتثال؛ ويقدم الجزء الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية ،بما في ذلك تحليل بيانات االستھالك من المواد المستنفدة
لألوزون حسب القطاع ويتناول ھذا الجزء أيضا دراسة عن خصائص برامج إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ ويقدم
الجزء الرابع نتائج تقييم المخاطر الثاني ،بما في ذلك معلومات عن المشروعات التي تعاني من حاالت التأخير في التنفيذ.
واستجابة للمعلومات الواردة في التقرير ،أوضح ممثل اليونيدو أن اليونيدو اتصلت بحكومة جمھورية إيران
-34
اإلسالمية فيما يتعلق بمشروعين فيھما حاالت تأخير في التنفيذ )IRA/FOA/28/INV/50
و (IRA/FOA/37/INV/149ويستحق عنھما في االجتماع الحالي تقارير بشأن المراحل الھامة والمواعيد النھائية،
ولكن الحكومة لم ترد بعد .وفي أثناء االجتماع ،قدم اليونيدو المعلومات إلى األمانة ،بالنيابة عن حكومة جمھورية إيران
اإلسالمية.
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وأبلغ ممثل ألمانيا اللجنة بأن مشروع بروميد الميثيل في اليمن الذي تنفذه ألمانيا والمصنف كمشروع متأخر في
-35
التنفيذ ) (YEM/FUM/41/TAS/21يظھر اآلن بعض التحسن والتقدم .ويجرى إعداد وثيقة لطلب التمويل للمرحلة
الثانية ،ولكن لن يتسنّى تقديمھا ألسباب فنية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
وأبلغت ممثلة البنك الدولي اللجنة بأن مشروع غازات التبريد ) (ARG/REF/18/INV/39في األرجنتين
-36
الذي ينفذه البنك الدولي قد أحرز بعض التقدم ،فقد أرسل المورد شحنة في يونيه/حزيران .ولذلك طلبت رفع المشروع من
قائمة المشروعات التي ينبغي توجيه رسائل باحتمال اإللغاء إليھا وقد صادقت األمانة على تقييم البنك الدولي.
وفيما يتعلق بتقييم عوامل مخاطر عدم االمتثال ،أعرب بعض األعضاء من البلدان المدرجة في المادة  5عن
-37
قلقھم ألن مؤشرات المخاطر المستخدمة تعطي انطباعا بأن البلدان ليست في حالة امتثال بينما ھي ممتثلة في الواقع.
واقترحوا استعراض ھذه المؤشرات والخروج بقائمة منقحة موافق عليھا من جانب جميع األطراف .وقال ممثل األمانة
إن المؤشرات تم وضعھا استنادا إلى البيانات المقدمة بصفة رئيسية من األطراف المدرجة في المادة  5وثبتت فائدتھا
للجنة التنفيذ وألمانة الصندوق في تحديد أي أطراف قد تحتاج إلى إجراءات خاصة لتيسير االمتثال .وأضاف أن جميع
األطراف التي تم االتصال بھا قالت إنھا تتوقع بالرغم من ذلك أن تكون في حالة امتثال .وقال إن تقييم المخاطر ال يقصد
به تحديد البلدان التي ليست في حالة امتثال ،وإن أي خلط في ھذا الصدد يمكن الحد منه بتغيير الصياغة وبتقديم األطراف
معلومات إضافية عن تقييم المخاطر.
-38

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما:
)(1

مع التقدير ،بتقارير الحالة المتعلقة بالمشروعات التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ
المقدمة إلى األمانة من حكومات كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والوكاالت المنفذة األربع ،والتي
تم تناولھا في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6؛

)(2

بإنجاز أربعة مشروعات من المشروعات الـ 27المدرجة بقائمة حاالت التأخير في التنفيذ؛

)(3

بضرورة إرسال خطابات باحتمال اإللغاء في حالة المشروعين التاليين:

الوكالـــة

الرمــــز

عنوان المشــــــروع

اليوئنديبي

AFR/FUM/38/TAS/32

تقديم المساعدة التقنية لتخفيضات بروميد الميثيل ووضع إستراتيجيات إقليمية لإلزالة للبلدان ذات حجم
االستھالك المنخفض

اليوئنديبي

SYR/REF/38/INV/86

الخطة القطاعية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد )فيما عدا التبريد المنزلي(

)ب(

أن تعتمد المراحل الھامة والمواعيد النھائية للمشروعين التاليين:
المرحلة الھامة

الوكالـة

الرمـــز

عنوان المشـــــروع

اليونيدو

IRA/FOA/28/INV/50

إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي لصنع سوف تقدم الشركة  31أكتوبر/تشرين األول
2008
ألواح البوليوريتان المرنة من خالل استخدام تكنولوجيا متطلبات التركيب
النفخ بثاني أكسيد الكربون السائل في شركة بھمان
للبالستيك Bahman Plastic Co.

اليونيدو

IRA/FOA/37/INV/149

إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغاوي لصنع االنتھاء
األلواح المرنة من خالل استخدام تكنولوجيا النفخ بثاني المعدات
أكسيد الكربون السائل في شركة إسفانج شيرفان
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الموعد النھائي

تركيب  31أكتوبر/تشرين األول
2008
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Esfanj Shirvan Co

)ج(

أن تحيط علما باإللغاء ،باالتفاق المتبادل ،لمشروع التحويل من الكلوروفلوروكربون 12-إلى تكنولوجيا
الھيدروفلوروكربون134-أ في تصنيع معدات التبريد التجاري في مؤسسة الشقيري وشركاه في
الجمھورية العربية السورية ) ،(SYR/REF/29/INV/53للتنفيذ بواسطة فرنسا؛

)د(

أن تطلب إلى حكومة اليابان أن تقدم تقاريرھا عن حاالت التأخير في تنفيذ المشروعات إلى االجتماع
السادس والخمسين؛

)ھ(

أن تحيط علما ،مع التقدير ،بأن  69بلدا قد أعربت عن ثقتھا حتى اآلن في االمتثال لتدابير الرقابة
الخاصة ببروتوكول مونتريال بعد أن استعرضت تقييم المخاطر؛ و

)و(

أن تطلب مراجعة مؤشرات خطر عدم االمتثال آخذة في االعتبار تعليقات األطراف بغية تحقيق توافق
في اآلراء بشأن مدى إمكانية تطبيقھا.
)المقرر (4/55

البند  6من جدول األعمال :تنفيذ البرامج
)أ(

الرصد والتقييم
)(1

تقرير عن التوحيد القياسي لبرامج العمل السنوية والتقارير المرحلية وتقارير التحقق من االتفاقات
المتعددة السنوات وإعداد الموجز القطري

قال كبير المسؤولين عن الرصد والتقييم ،لدى تقديمه الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7إن األعمال
-39
المنجزة ركزت على االنتھاء من الجداول التي تلقي نظرة عامة على االتفاقات المتعددة السنوات وعلى إعداد مسودة
الموجز القطري .وتب ّي ّ◌ن أن الجداول التي تلقي نظرة عامة كانت ذات فائدة ،على الرغم أن جودة وإكمال البيانات
المدخلة لم تكن مرضية في بعض الحاالت .وجرى العمل للقضاء على مشاكل إدخال البيانات ،وتقديم المساعدة من خالل
اإلنترنت ،وفحص البيانات للتأكد من اتساقھا ،وتحديث الخطوط التوجيھية لمستخدميھا .كما استمر العمل لضمان إكمال
كل الجداول قبل استخدام الوكاالت المنفذة للبيانات الخاصة بالشرائح الالحقة للسماح بنقل قواعد بيانات األمانة المحدثة،
وتحسين شكل النسخة المطبوعة ،وتصميم داالت البحث للبيانات المجمعة .وعلى الرغم من أوجه القصور المتبقية،
استخدم الشكل في معظم الحاالت إلعداد واستعراض طلبات تمويل الشرائح الجديدة في الخطط القائمة إلزالة المواد
الكلوروفلوروكربونية وأيضا إلعداد الخطط الجديدة .ومن شأن استخدام الشكل بصورة منتظمة ،كما جاء في المقرر
)11/54ج( ،جنبا إلى جنب مع خطط تنفيذ سنوية أكثر وضوحا ،أن يحسن التبليغ عن الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة
السنوات.
 -40وتم تصميم نموذج لجداول الموجزات القطرية ،ويرد مثال له في المرفق األول بالوثيقة .وتم برمجة الجداول
لعرضھا على موقع األمانة على اإلنترنت .وتم استخراج البيانات من قواعد البيانات المحفوظة في أمانتي األوزون
والصندوق وسوف يتم تحديثھا تلقائيا مع تغير قواعد بيانات المصدر .وسوف يكون بإمكان اليونيب والوكاالت المنفذة
األخرى التعليق ،وبخاصة فيما يتعلق بتقييم مخاطر عدم االمتثال .وسوف تعلن التعليقات والتعديالت الواردة من البلدان
في النسخة المنشورة ،المقرر االنتھاء من إعدادھا قبل االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية.
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وجرى إعداد شكل تقارير اإلكمال لالتفاقات المتعددة السنوات على أساس المعلومات الواردة في جداول النظرة
-41
العامة ،مع إضافة أقسام التقييم المستخدمة في تقارير اإلكمال الحالية لمشروعات االستثمار الفردية .وجرى تحليل شكل
التقرير النھائي وطلبات التمديد لمشروعات التعزيز المؤسسي من أجل إدراج نھج ’السلسلة المنطقية‘ في أنشطة التخطيط
واإلبالغ والنتائج .وتم أيضا دراسة إمكانية إنشاء شكل وقاعدة بيانات لھذه التقارير تقوم على اإلنترنت.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالمعلومات الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7بما
-42
في ذلك المخطط المقترح للموجز القطري.
)(2

دراسة نظرية عن تقييم خطط إدارة اإلزالة النھائية

قدم كبير المسؤولين عن الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8التي اشتملت على دراسة
-43
نظرية عن دور خطط إدارة اإلزالة النھائية في مساعدة البلدان ذات االستھالك المنخفض في تحقيق أھداف إزالة المواد
الكلوروفلوروكربونية.
ومن ضمن المسائل التي تم تقييمھا ھي النتائج التي تحققت حتى اآلن؛ وأسباب التأخر في تقديم بعض طلبات
-44
التمويل؛ والتنسيق بين الوكالة الرئيسية والوكالة المتعاونة؛ وجودة الرصد والتبليغ؛ والصعوبات التي نشأت والتي تم
التغلب عليھا .كما تم النظر في احتماالت استدامة التدابير المتخذة والقدرات المؤسسية المنشأة ،فضال عن الدروس
المستفادة إلزالة المواد الكلوروفلوركربونية بصورة نھائية ،وإعداد خطط إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
واقترحت الدراسة النظرية أن تجرى ،في إطار المرحلة الثانية من التقييم ،دراسات قطرية في بعض البلدان
-45
ذات االستھالك المنخفض التي ووفق لھا على عدد من الشرائح ،بما فيھا بعض البلدان التي حدثت بھا تأخيرات تصل إلى
 18شھرا أو أكثر في تقديم طلب الحصول على الشريحة التالية .وسوف يضطلع كبير المسؤولين عن الرصد والتقييم
بإعداد عينة لھذه الدراسات ،بالتشاور مع وحدات األوزون الوطنية في البلدان التي سيتم زيارتھا ومع الوكاالت الثنائية
والوكاالت المنفذة المعنية.
واقترح أحد األعضاء أن يتم التركيز في المرحلة الثانية من التقييم على الدروس المستفادة من أجل المشروعات
-46
والبرامج المستقبلية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن ينظر في إمكانية تقاسم التكلفة فيما يتعلق بجمع وتقييم
البيانات على المستوى القطري حيث يجري حاليا تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي .واقترح عضو آخر أن تقدم المرحلة
الثانية تحليال مقارنا واضحا لإلستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تختارھا البلدان عند إزالة استھالكھا األخير المتبقي من
المواد الكلوروفلوروكربونية .وبصفة خاصة ،ينبغي أن تنظر في كيفية كفالة القدر الكافي من الرصد والتبليغ عن برامج
االسترداد وإعادة التدوير في خطط إدارة اإلزالة النھائية؛ واإلشارة إلى الطريقة التي يمكن بھا للتدريب ،واألدوات
والمعدات المقدمة من خالل خطط إدارة اإلزالة النھائية أن تسھم في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع
الخدمة .وأحاط كبير المسؤولين عن الرصد والتقييم علما باالقتراحات المقدمة.
وعقب المناقشة ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالمعلومات المقدمة في الوثيقة
-47
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8بما فيھا مسائل التقييم وخطة العمل المقترحة للمرحلة الثانية من التقييم ،وسيتم
تعديلھا على أساس التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة التنفيذية.
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)ب(

التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول 2007

)(1

التقرير المرحلي المجمع

قال ممثل األمانة إن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9توجز التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة
-48
والمشروعات حتى  31ديسمبر/كانون األول  .2007وأوضحت الوثيقة أن عددا من المشروعات التي ووفق عليھا ستؤدي
إلى التحول إلى معدات مستخدمة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن اللجنة قد ترغب في النظر في حث البلدان
والشركات المعنية على استخدام التمويل الموافق عليه للتحول إلى بدائل غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،إن
أمكن .وأسفر تمويل اللجنة الخاص للمشروع التدليلي ألجھزة تبريد المباني عن نتائج مختلطة ،وتأخر تنفيذ عدد من
المشروعات ريثما يتم الحصول على التمويل المشترك .وأشار إلى أن اللجنة قد ترغب في أن تطلب إلى األمانة التشاور
مع أمانة مرفق البيئة العالمية حول سبل التعجيل باإلفراج عن ھذا التمويل المشترك.
وأوصت األمانة بأن تقدم كل الوكاالت تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات المتأخرة واقترحت أن تحيط
-49
اللجنة التنفيذية علما بعدد المشروعات التي تأخر تنفيذھا .وأدرجت توصيات محددة خاصة بكل وكالة في التقارير
المرحلية الفردية.
وأثناء المناقشة التالية ،أثنى المتحدثون بشكل عام على الجھود التي تبذلھا الوكاالت المنفذة لجمع التمويل المتعدد
-50
األطراف لمشروعات أجھزة تبريد المباني .غير أنھم أعربوا عن قلقھم إزاء التأخيرات في تمويل ھذه المشروعات ومدى
ارتباط ھذه التأخيرات بالتمويل المشترك المقدم من مرفق البيئة العالمية .وقدم ممثلو الوكاالت المنفذة واألعضاء عددا من
األسباب ،تشمل تأخر مرفق البيئة العالمية في الموافقة على التمويل في الحاالت التي كان اللجوء إلى التمويل المشترك
فيھا راجعا إلى إطار تخصيص الموارد ،وتنوع مراحل الموافقة ،والتغيرات التي طرأت مؤخرا على دورة مشروعات
مرفق البيئة العالمية .كما ذكرت أسباب ال تتعلق بمرفق البيئة العالمية ،كالتأخيرات في عمليات اتخاذ القرار الداخلية لدى
األطراف ،وتنوع أولويات األطراف ،والمحاوالت غير الموفقة للحصول على التمويل المشترك من خالل عمليات خفض
انبعاثات الكربون بسبب انخفاض مستوى خفض ثاني أكسيد الكربون .وفي عدة حاالت تم فعال إحراز تقدم نحو حل تلك
المشاكل.
ولوحظ أيضا أنه ،نتيجة قصر الفترة الزمنية المتاحة قبل اإلزالة في  ،2010كان من المھم الحصول على
-51
التمويل المشترك بأسرع ما يمكن ،وأن مسألة تأمين التمويل المشترك لمشروعات أجھزة تبريد المباني قد أبرزت
الصعوبات التي يمكن أيضا أن تنشأ عند التمويل المشترك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .غير أنه ذكر أيضا أن
الخبرة التي اكتسبتھا الوكاالت والبلدان في الحصول على التمويل المشترك لھذه المشروعات قد تعضد الجھود التي تبذل
مستقبال.
وأعرب أحد األعضاء عن قلقه العميق من تطبيق شروط اللجنة التنفيذية للموافقة على الصرف إلحدى الوكاالت
-52
قبل تقديم خطة عمل تتعلق بتنفيذ مشروع تخزين الھالونات .وذكر أن اللجنة التنفيذية بذلت جھدا كبيرا للوصول إلى إجماع
لآلراء حول الشروط الصريحة للموافقة ووضعت ثقتھا في الوكاالت المنفذة للوفاء بھذه الشروط.
ومع الوضع في االعتبار المعلومات الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9واإلزالة المعجلة
-53
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،والتأخيرات في تمويل مشروعات أجھزة تبريد المباني ،وشروط الموافقة ،قررت
اللجنة التنفيذية:
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)أ(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حسبما يرد في
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9بما في ذلك المشروعات المذكورة كمشروعات تعاني تأخيرات
في التنفيذ حسبما يرد في المرفق الثالث بھذا التقرير؛

)ب(

أن تحث البلدان والشركات المشاركة في المشروعات الجارية للتحويل إلى المعدات التي تستعمل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على أن تنظر في استعمال التمويل الموافق عليه للتحويل إلى بدائل غير
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حيثما يكون األمر ممكنا؛

)ج(

أن تطلب إلى أمانة الصندوق أن تحدد المشروعات التي ال يزال التحول إلى استخدام المعدات القائمة
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موضع نظر فيھا ،وأن تعد تقديرا موجزا لجدوى التحول إلى
بدائل غير قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن تبلغ اللجنة التنفيذية بالمسألة في اجتماعھا
السادس والخمسين؛

)د(

أن تطلب إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف أن تتشاور مع مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة
حول حل مسائل التمويل المشترك بخصوص الموافقة على مشروعات أجھزة تبريد المباني ،وصرف
التمويل حيث يكون ذلك ممكنا ،وأن تبلغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والخمسين بالتقدم المحرز
في مشروعات أجھزة تبريد المباني؛ و

)ھ(

أن تتحمل الوكالة المنفذة ،في حالة صرف األموال قبل الوفاء بالشروط المعلنة ،تكاليف الدعم المتصلة
بالمشروع ،على أن تخصم إما من ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب أو من تكاليف
دعم الوحدة األساسية في الوكاالت المنفذة ذات الصلة.
)المقرر (5/55

)(2

التعاون الثنائي

أشار ممثل األمانة ،لدى تقديمه للتقرير المرحلي حول التعاون الثنائي حتى  31ديسمبر/كانون األول 2007
-54
المتضمن في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/10إلى البلدان التي قدمت تقاريرھا المرحلية والبلدان التي لم
تقدم ھذه التقارير بعد .وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروعات ثنائية تبلغ قيمتھا نحو 121مليون دوالر أمريكي،
منھا نحو  9.2مليون دوالر أمريكي لتكاليف الدعم .وشكل التعاون الثنائي نحو  6.2في المائة من مجموع المشروعات
الموافق عليھا؛ وبلغت معدالت الصرف واإلكمال  72في المائة و 75في المائة على التوالي .ولوحظ أن  11مشروعا
للتعاون الثنائي حدثت بھا تأخيرات في التنفيذ ،وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب موافاتھا بتقارير إضافية عن الحالة
حول ھذه المشروعات.

-55

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما ً مع التقدير بالتقارير المرحلية التي قدمتھا حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا
وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية؛

)ب(

أن تطلب إلى حكومات فنلندا واليابان وسويسرا تقديم تقاريرھا المرحلية إلى االجتماع السادس
والخمسين للجنة التنفيذية؛

)ج(

أن تطلب إلى حكومات كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والبرتغال وإسبانيا تقديم تقارير عن المشروعات
ذات التأخيرات في التنفيذ إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية ،حسبما ھو موضح في
المرفق الثالث بالتقرير الحالي؛
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)د(

أن تطلب تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات التالية:
)(1

الجمارك
موظفي
تدريب
مشروع
) (FSM/REF/36/TAS/01الذي تنفذه أستراليا؛

)(2

مشروع تدريب موظفي الجمارك في توفالو ) (TUV/REF/36/TAS/02الذي تنفذه أستراليا؛

)(3

مشروع تدريب موظفي الجمارك في فانواتو ) (VAN/REF/36/TAS/02الذي تنفذه أستراليا؛

)(4

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف الھواء المتحركة في واليات ميكرونيزيا الموحدة
) (FSM/REF/36/TAS/02الذي تنفذه أستراليا؛

)(5

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف الھواء المتحركة في كيريباتي
) (KIR/REF/36/TAS/03الذي تنفذه أستراليا؛

)(6

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف الھواء المتحركة في جزر مارشال
) (MAS/REF/36/TAS/02الذي تنفذه أستراليا؛
باالو

في

واليات

الموحدة

ميكرونيزيا

في

)(7

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة
) (TTR/REF/36/TAS/02الذي تنفذه أستراليا؛

تكييف

الھواء

المتحركة

)(8

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف
) (TUV/REF/36/TAS/04الذي تنفذه أستراليا؛

الھواء

المتحركة

)(9

مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف الھواء المتحركة في فانواتو
) (VAN/REF/36/TAS/04الذي تنفذه أستراليا؛

في

توفالو

) (10مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف الھواء المتحركة في جزر سليمان
) (SOI/REF/36/TAS/04الذي تنفذه أستراليا؛
) (11عنصر خطة إدارة غازات التبريد
) (BOL/REF/36/TAS/20الذي تنفذه كندا؛

لبرنامج

التوعية

العامة

في

بوليفيا

) (12خطة إدارة اإلزالة النھائية في كينيا ) (KEN/PHA/44/INV/37الذي تنفذه فرنسا؛
) (13خطة إدارة اإلزالة النھائية في سيشيل ) (SEY/PHA/51/INV/12الذي تنفذه فرنسا؛
) (14مشروع استرداد وإعادة تدوير أجھزة تكييف الھواء المتحركة في جمھورية تنزانيا الموحدة
) (URT/REF/36/TAS/14الذي تنفذه ألمانيا؛
) (15الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمھورية إيران اإلسالمية
) (IRA/PHA/45/INV/169الذي تنفذه ألمانيا؛
) (16مشروع تخزين الھالونات في كرواتيا ) (CRO/HAL/43/TAS/24الذي تنفذه ألمانيا؛
) (17بنك الھالونات اإلقليمي لبلدان شرق وجنوب أفريقيا )بوتسوانا ،إثيوبيا ،كينيا ،ليسوتو ،ناميبيا،
جمھورية تنزانيا الموحدة ،وزمبابوي( ) (AFR/HAL/35/TAS/29الذي تنفذه ألمانيا؛
) (18خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين ) (PHI/PHA/44/TAS/77الذي تنفذه
السويد؛
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) (19خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في رومانيا ) (ROM/PHA/45/TAS/31الذي
تنفذه السويد؛ و
) (20خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صربيا ) (YUG/PHA/43/TAS/22الذي
تنفذه السويد.
)المقرر (6/55
)(3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

قال ممثل اليوئنديبي ،لدى تقديمه للتقرير المرحلي لليوئنديبي حتى  31ديسمبر/كانون األول  2007الوارد في
-56
الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/11إن اليوئنديبي أتم حتى نھاية  91 ،2007في المائة من المشروعات البالغ
عددھا  1 885الممولة من الصندوق المتعدد األطراف ،وأنه تم صرف أو االلتزام بما نسبته  84.8في المائة مما يزيد
على  473.7مليون دوالر أمريكي من األموال للمشروعات الموافق عليھا .ونتج عن ھذه المشروعات إزالة ما يزيد على
 60 000طن من قدرات استنفاد األوزون .وفي  2007وحدھا ،أكمل اليوئنديبي  88مشروعا ،مما يعني إزالة  4 211طنا
من قدرات استنفاد األوزون ،وصرف أكثر من  23مليون دوالر أمريكي .وتضمنت حافظة اليوئنديبي  56اتفاقا متعدد
السنوات مع ميزانية مجمعة تبلغ  143مليون دوالر ،صرف منھا  134مليون دوالر للشرائح الجارية .ومن ھذه األموال،
تم صرف  61في المائة ،وھي نتيجة مرضية نظرا ألن  30في المائة من االتفاقات التي صرفت لھا األموال قد تم الموافقة
عليھا فقط في نوفمبر/تشرين الثاني  2007أو أبريل/نيسان  .2008وقال إنه من المؤسف أن ھذه الموافقات المتأخرة كانت
كثيرة جدا لوكالته ولليونيب مقارنة بالوكاالت األخرى ولم تنعكس في الجداول المقارنة بشأن الدراسة النظرية عن تقييم
خطط إدارة اإلزالة النھائية ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8وتقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة الثالث
سنوات .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48) 2011-2009
واختلفت طريقة تشغيل اليوئنديبي عن مثيلتھا في بعض الوكاالت األخرى في أن صرف األموال يتم بعد إتمام
-57
األنشطة ،بدال من إصدار مذكرات تفاھم أو صرف مقدم .ويوضح المرفق األول بالوثيقة المتعلقة بتقييم تنفيذ خطط
األعمال لعام  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15) 2007أن اليوئنديبي يمكنه بالفعل إتمام المشروعات بسرعة أكبر
عن الوكاالت األخرى .وفيما يتعلق بمؤشرات األداء ،تجاوز اليوئنديبي أھدافه الخاصة بتخفيض قدرات استنفاد األوزون،
وتحسنت نتائج اإلنجاز الخاصة به كثيرا عن إنجازاته عبر السنوات السابقة ،حسبما ھو موضح في الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15وعلى الرغم من ذلك ،أعرب اليوئنديبي عن قلقه بشأن الطريقة التي يقاس بھا
األداء ،ففي حاالت كثيرة ،لم تنفذ شريحة من اتفاق متعدد السنوات ألسباب كانت خارجة عن سيطرة الوكالة.
وعلق أحد األعضاء قائال إن عددا من مشروعات اليوئنديبي تتأخر بصفة مستمرة ،وخصوصا بالنسبة لخطط
-58
إدارة اإلزالة النھائية .ولم يتم اإلبالغ عن أنشطة في مشروعات عديدة على الرغم من أن خطط إدارة اإلزالة النھائية تم
الموافقة عليھا منذ سنتين .وأعرب عضو أخر عن قلقه بخصوص مشروع معتمد في بنغالديش ألجھزة االستنشاق
المزودة بمقياس للجرعات ،مذكرا بأن البلد كان قد طلب المساعدة في االجتماع الثاني والخمسين للجنة من أجل تجنب
عدم االمتثال؛ غير أن الحكومة لم توقع بعد على االتفاق وأبلغت األطراف بأنھا تتوقع أن تكون في حالة عدم امتثال.
-59

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي لليوئنديبي الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/11؛

)ب(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول االتفاقات المتعددة السنوات التالية التي تمت الموافقة
عليھا منذ أكثر من سنة والتي لم تكن ھناك أي عمليات صرف خاصة بھا :جمھورية الكونغو
الديمقراطية ) ،(DRC/PHA/49/INV/24وغرينادا )(GRN/PHA/49/INS/10؛ وباراغواي
) ،(PAR/PHA/51/INV/17وسانت كيتس ونيفس )(STK/PHA/48/TAS/09؛ وأوروغواي
)(URU/PHA/50/INV/46؛
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)ج(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول االتفاقات المتعددة السنوات التالية التي تمت الموافقة
عليھا منذ سنة والتي تكون مستويات الصرف فيھا أقل من  20في المائة :بوليفيا
وبنما
)،(DMI/PHA/48/TAS/09
ودومينيكا
)،(BOL/PHA/51/INV/29
) ،(PAN/PHA/44/INV/22وسان فنسنت وجزر غرينادين )(STV/PHA/47/INV/11؛

)د(

أن تحيط علما ً بأن اليوئنديبي سيقدم إلى االجتماع السادس والخمسين تقريراً عن  21مشروعا ً تقريبًا بھا
تأخيرات في التنفيذ المذكورة في المرفق الثالث بالتقرير الحالي ،بما في ذلك أربعة مشروعات مصنفة
في ھذه الفئة في عام 2006؛

)ھ(

بنغالديش

)و(

فيما يتعلق بمشروع أجھزة
):(BGD/ARS/52/INV/26

االستنشاق

المزودة

بمقياس

للجرعات

في

)(1

أن تطلب تقديم تقرير إضافي عن الحالة بسبب عدم التوقيع على وثيقة المشروع؛

)(2

أن تالحظ ،بقلق شديد ،عدم قدرة البلد على أن يظل ممتثال نظرا لعدم القيام بالعمل في التوقيت
المناسب؛

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول مشروعات التعزيز
المؤسسي التالية التي لم يتم اإلبالغ فيھا عن أي عمليات صرف :لبنان

) ،(LEB/SEV/50/INS/64وترينيداد وتوباغو ) ،(TRI/SEV/50/INS/21وأوروغواي
)(URU/SEV/49/INS/45؛
)ز(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول األنشطة التالية لخطط
إدارة غازات التبريد :بربادوس ) BAR/REF/43/TAS/11و،(BAR/REF/43/TAS/12
والرأس األخضر ) ،(CBI/REF/44/TAS/08وغينيا بيساو )،(GBS/REF/43/TAS/07
وھندوراس
و،(HAI/REF/39/TAS/06
)HAI/REF/39/TAS/04
وھايتي
وسيراليون
)،(MDV/REF/38/TAS/05
وملديف
)،(HON/REF/44/TAS/15
النكا
وسري
و،(SIL/REF/41/TAS/06
)SIL/REF/41/TAS/05
)SUR/REF/44/TAS/09
وسورينام
)،(SRL/REF/32/TAS/15
و(SUR/REF/44/TAS/10؛

)ح(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول المشروعات التالية في
قطاع بروميد الميثيل:
)(1

مشروع المساعدة التقنية لتركيب البدائل وتحقيق االمتثال وإزالة بروميد الميثيل في فيجي
)(FIJ/FUM/47/TAS/17؛

)(2

برنامج المساعدة التقنية لتركيب البدائل وإزالة جميع استعماالت بروميد الميثيل المتبقية
ماليزيا
في
للشحن
السابق
الصحي
الحجر
استعماالت
بخالف
)(MAL/FUM/47/TAS/17؛
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لمشروع

التبخير

اإلنشائي

في

المكسيك

)(3

الميثيل
بروميد
بدائل
)(MEX/FUM/26/DEM/86؛

)(4

المشروع التدليلي في سري النكا )(SRL/FUM/27/DEM/13؛

)(5

المساعدة التقنية لتخفيضات بروميد الميثيل وصياغة استراتيجيات اإلزالة اإلقليمية بالنسبة
للبلدان ذات االستھالك المنخفض )(AFR/FUM/38/TAS/32؛

)ط(

أن تطلب تقديم تقرير إضافي عن الحالة إلى االجتماع السادس والخمسين حول برنامج اإلزالة القطاعي
لتأسيس بنك إقليمي لتخزين الھالونات لدول غرب ووسط أفريقيا )بنن ،وبوركينا فاسو ،والكاميرون،
والكونغو ،وجمھورية الكونغو الديمقراطية ،وغينيا( )(AFR/HAL/37/TAS/31؛

)ي(

أن تحيط علما بأن اليوئنديبي سوف يُعيد الرصيد غير المنصرف حتى  31ديسمبر/كانون األول 2007

إلجراء الدراسات االستقصائية الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا في االجتماع
الخامس واألربعين؛ و
)ك(

أن تطلب إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) ،(UNOPSمن خالل اليوئنديبي ،باالستكمال
المالي إلزالة خليطي الكلوروفلوروكربون 11-والكلوروفلوروكربون 12-في صناعة المبيدات
الحشرية عن طريق التحول إلى استخدام الھيدروكربون الدفعي في مصنع فادي  SAفي بوروندي
).(BDI/ARS/35/INV/09
)المقرر (7/55

)(4

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

قدم ممثل اليونيب التقرير المرحلي لليونيب حتى  31ديسمبر/كانون األول  2007الوارد في الوثيقة
-60
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12والذي يسرد أھداف أنشطته في  ،2007وذلك وفقا لخطة أعماله للفترة -2007
 .2009وأشار إلى أن برنامج المساعدة على االمتثال ،قدم ،بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة األخرى،
مشورة كبيرة ودعم كبير لتنفيذ المشروعات في البلدان المدرجة في المادة  .5وخالل  ،2007وافقت اللجنة التنفيذية على
 80مشروعا للتنفيذ من جانب اليونيب .وكان معدل اإلنجاز التراكمي  75في المائة ،بينما كانت المعدالت حسب نوع
المشروع  99في المائة بالنسبة إلعداد المشروعات القطرية ،و 68في المائة بالنسبة إلعداد المشروعات ،و 72في المائة
للمساعدة التقنية ،و 85في المائة للتدريب و 68في المائة بالنسبة للتعزيز المؤسسي .وقد أجري عدد من أنشطة زيادة
التوعية ،وقدمت خدمة مركز تبادل المعلومات لوحدات األوزون الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين في البلدان
المدرجة في المادة  .5وتضمنت أنشطة اليونيب المتعلقة ببناء القدرات حلقات عمل لمسؤولي الجمارك وغيرھم من
مسؤولي مراقبة الحدود بموجب "مبادرة الجمارك الخضراء" وذلك بالتعاون مع أمانات عدد من االتفاقات البيئية المتعددة
األطراف والمنظمات الدولية المعنية .واتخذت خطوات أيضا الستعمال أكبر لخدمات مسؤول برنامج المساعدة على
االمتثال المعني بالھالونات والموجود في آسيا الوسطى من أجل تسھيل عمل الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية البالغ
عددھا  10شبكات.
وقال إن كثيرا من التأخيرات الظاھرة في الصرف التي علقت أمانة الصندوق عليھا كانت بسبب العملية الطويلة
-61
المتعلقة بتسجيل الصرف من خالل المكاتب القطرية لليوئنديبي .وأشار إلى أن اليونيب سيسعى جاھدا إلى اإلسراع في
اإلبالغ عن الصرف استنادا إلى النظام الجديد الذي اعتمدته إدارة اليونيب.
وقدم ممثل اليونيب أجوبة على جميع األسئلة التي طرحتھا األمانة قبل االجتماع الحالي للجنة التنفيذية فيما عدا
-62
ثالثة أسئلة .وقال إن مذكرة التفاھم المتعلقة بخطة إدارة اإلزالة النھائية في جزر القمر قد تم التوقيع عليھا في 3
أكتوبر/تشرين األول  .2007وفيما يتعلق بخطة اإلزالة الوطنية في جمھورية الكونغو الديمقراطية ،قال إن معدات
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التدريب تم تحديدھا وأن البلد يقوم باالتصال بالمورد من أجل شرائھا .وقال إن مذكرة التفاھم لخطة إدارة اإلزالة النھائية
في الغابون قد تم التوقيع عليھا في  13أغسطس/آب  .2007وتم صرف جميع المدفوعات بموجب مذكرات التفاھم بشأن
أنشطة خطط إدارة غازات التبريد في مالي وال يتبقى أي أرصدة .وتم التوقيع على وثيقتي مشروعي أنشطة خطط إدارة
غازات التبريد في الجمھورية العربية السورية في  ،2001جنبا إلى جنب مع وثيقة مشروع آخر .وقد يكون من الصعب
القيام بإغالق مالي ألي من ھذه المشروعات بشكل منفرد ويمكن إغالق عدة مشروعات معا .وسوف يتحقق اليونيب من
أن جميع المصروفات والمدفوعات بالنسبة لخطة إدارة غازات التبريد مع الجمھورية العربية السورية قد تم إتمامھا
وسيقدم تقريرا مفصال إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
وعلق أحد األعضاء قائال إن التمويل بموجب برنامج المساعدة على االمتثال ال ينبغي استعماله لتحديد
-63
استعماالت الحجر الصحي والشحنات المسبقة لبروميد الميثيل ،إال إذا كان ھذا النشاط مرتبطا بمساعدة البلدان على تقييم
استھالكھا وبالتالي االمتثال اللتزاماتھا.
-64

وبعد المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/12؛

)ب(

أن تحيط علما بأن اليونيب لديه تسعة مشروعات مصنفھا كمشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ ،حسبما
ھو موضح في المرفق الثالث بالتقرير الحالي ،بما في ذلك أربعة مشروعات مصنفة ھكذا في العام
الماضي ،وبأنه ينبغي تقديم تقرير عن ھذه المشروعات إلى االجتماع السادس والخمسين؛

)ج(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول االتفاقات المتعددة السنوات التالية ،وذلك إلى االجتماع
وبنغالديش
)،(BAH/PHA/50/TAS/17
البحرين
والخمسين:
السادس
و،(BGD/ARS/52/TAS/27
وD/PHA/42/TAS/18
)BGD/PHA/42/TRA/16
وبنما
)(DRC/PHA/49/TAS/23؛
الديمقراطيٮة
الكونغو
وجمھورية
) ،(PAN/PHA/50/TAS/27وباراغواي )(PAR/PHA/51/TAS/18؛

)د(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية ،وذلك إلى االجتماع السادس
والخمسين:
)(1

مشروع تحقيق االنسجام على المستوى اإلقليمي لآلليات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى
تحسين رصد ومراقبة االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون في أفريقيا الناطقة باللغة
اإلنكليزية )(AFR/SEV/45/TAS/33؛

)(2

دليل الجمارك بموجب المشروع العالمي بشأن تحديث دليل التدريب المتعلق بالجمارك
)(GLO/SEV/48/TRA/274؛

)(3

المشروع العالمي بشأن دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الھالونات في البلدان النامية
)(GLO/HAL/52/TAS/281؛

)(4

المباني

البرنامج العالمي للمساعدة
)(GLO/REF/48/TAS/275؛
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)ھ(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية المتعلقة بإعداد خطط إدارة
اإلزالة النھائية ،وذلك إلى االجتماع السادس والخمسين :الرأس األخضر
) ،(CBI/PHA/50/PRP/11وجمھورية أفريقيا الوسطى ) ،(CAF/PHA/49/PRP/14وتشاد
) ،(CHD/PHA/48/PRP/12وجزر القمر ) ،(COI/PHA/47/PRP/11وجيبوتي
وغواتيماال
)،(GAB/PHA/48/PRP/18
والغابون
)،(DJI/PHA/48/PRP/11
ومولدوفا
)،(MLI/PHA/48/PRP/20
ومالي
)،(GUA/PHA/50/PRP/32
والنيجر
)،(NIC/PHA/49/PRP/19
ونيكاراغوا
)،(MOL/PHA/48/PRP/16
والسنغال
)،(RWA/PHA/48/PRP/11
ورواندا
)،(NER/PHA/48/PRP/18
) ،(SEN/PHA/48/PRP/21وتوغو ) ،(TOG/PHA/48/PRP/12وجمھورية تنزانيا المتحدة
) ،(URT/PHA/50/PRP/20واليمن )(YEM/PHA/50/PRP/26؛

)و(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية المتعلقة بالتعزيز المؤسسي،
وذلك إلى االجتماع السادس والخمسين :ألبانيا ) ،(ALB/SEV/49/INS/13والجزائر
) ،(ALG/SEV/48/INS/64وبربادوس ) ،(BAR/SEV/46/INS/13وجزر البھاما
) ،(BHA/SEV/50/INS/13وبوتسوانا ) ،(BOT/SEV/41/INS/08وبروني دار السالم
) ،(BRU/SEV/43/INS/05والرأس األخضر ) ،(CBI/SEV/50/INS/10وكرواتيا
وإثيوبيا
)،(DJI/SEV/48/INS/09
وجيبوتي
)،(CRO/SEV/47/INS/28
) ETH/SEV/41/INS/12و ،(ETH/SEV/50/INS/16وفيجي )،(FIJ/SEV/50/INS/18
والغابون ) ،(GAB/SEV/50/INS/19وغرينادا ) ،(GRN/SEV/50/INS/11وغينيا بيساو
وليسوتو
)،(KIR/SEV/49/INS/05
وكيريباتي
)،(GBS/SEV/50/INS/09
ومولدوفا
)،(FSM/SEV/49/INS/04
وميكرونيزيا
)،(LES/SEV/45/INS/09
ونيكاراغوا
)،(MYA/SEV/29/INS/02
وميانمار
)،(MOL/SEV/48/INS/14
وباراغواي
)،(PAN/SEV/44/INS/21
وبنما
)،(NIC/SEV/49/INS/20
ورواندا
)،(PER/SEV/37/INS/31
وبيرو
)،(PAR/SEV/39/INS/13
) ،(RWA/SEV/50/INS/12وسانت كيتس ونيفس ) ،(STK/SEV/47/INS/08وسان تومي
)SOM/SEV/36/INS/03
والصومال
)،(STP/SEV/50/INS/11
وبرينسيبي
وسورينام
)،(SUD/SEV/42/INS/16
والسودان
و،(SOM/SEV/44/INS/05
وتركمانستان
)،(TOG/SEV/50/INS/14
وتوغو
)،(SUR/SEV/50/INS/11
وزمبابوي
)،(VAN/SEV/36/INS/03
وفانواتو
)،(TKM/SEV/46/INS/01
)(ZIM/SEV/50/INS/34؛

)ز(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة حول المشروعات الفردية التالية المتعلقة بخطط إدارة غازات
التبريد ،وذلك إلى االجتماع السادس والخمسين:

)ح(

)(1

تدريب المدربين على الممارسات الجيدة في إدارة غازات التبريد وتدريب التقنيين الوطنيين
في بروني دار السالم )(BRU/REF/44/TRA/07؛

)(2

برنامج تدريب موظفي الجمارك وتدريب المدربين وتدريب تقنيي التبريد على الممارسات
الجيدة في الخدمة في الجمھورية العربية السورية )(SYR/REF/29/TRA/47؛

)(3

عنصر التوعية العامة للمستخدمين النھائيين في خطة إدارة غازات التبريد في شيلي
)(CHI/REF/35/TAS/148؛ و

أن تطلب إعداد تقرير إضافي عن الحالة حول إعداد البرنامج القطري وخطة إدارة اإلزالة النھائية في
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غينيا االستوائية ) ،(EQG/SEV/49/CPG/01وذلك لتقديمه إلى االجتماع السادس والخمسين؛
)ط(

أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقوم باستنزال األرصدة غير الملتزم بھا من ميزانية برنامج المساعدة
على االمتثال لليونيب لعامي  2006و 2007التي تبـلغ  163 341دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم
المشروع البالغة  13 067دوالرا أمريكيا ،حسبما ھو منصوص عليه في المقرر )36/35د( الذي أنشئ
بموجبه برنامج المساعدة على االمتثال؛

)ي(

أن تطلب إلى اليونيب عدم استخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف لألنشطة المتعلقة بتحديد
استخدامات استھالك الحجر الصحي والسابق للشحن إال إذا كانت ھذه األنشطة متصلة بصورة مباشرة
بمساعدة البلدان في تقييم بيانات المادة  7لديھا وفھم استخدامات الحجر الصحي والسابق للشحن
بوضوح؛ و

)ك(

أن تطلب إلى اليونيب أن يقوم بتقديم رد إلى االجتماع السادس والخمسين في سياق تقارير الحالة وذلك
BRU/REF/44/TRA/07
التالية:
بالمشروعات
المتعلقة
األمانة
أسئلة
على
و GUA/REF/35/TAS/23و.PAN/REF/29/TAS/14
)المقرر (8/55

)(5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

قدم ممثل اليونيدو التقرير المرحلي للوكالة لعام  2007حسبما يرد في الوثيقة
-65
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/13وقال إنه ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2007بلغ إجمالي معدل مصروفات
اليونيدو  85في المائة ،وھو معدل يزيد عن معدل مصروفات اليونيدو في السنوات السابقة .وخالل عام  ،2007تم صرف
مبلغ  25.7مليون دوالر أمريكي ،وبذلك تحققت نسبة  100في المائة من الھدف ،وتمت الموافقة على مبلغ  28مليون
دوالر أمريكي .وتحقق ھدف إزالة المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات الفردية بمستوى يبلغ  124في المائة .وبالنسبة
للمشروعات المتعددة السنوات ،تم تخفيض مستوى االستھالك بنحو  4 000طن من قدرات استنفاد األوزون وذلك استنادا
إلى البيانات المقدمة حتى نھاية أبريل/نيسان .2008
وأبلغ الممثل اللجنة أنه ،على الرغم من أن مشروع الھالونات في الكويت قد قُدم منذ اجتماعين سابقين ،فإن خطة
-66
االستدامة التي نصت على تحديد جھة مستفيدة تعينھا الحكومة ،حسبما يتطلبه المقرر  ،12/53ال تزال معلقة.
وطلب استبعاد اإلستراتيجيات االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات من تقييم أداء الوكالة حيث
-67
أن اللجنة التنفيذية قد اتخذت مقررا فيما يتعلق بالشروط اإلضافية لمقترحات أجھزة االستنشاق بعد التصديق على خطط
أعمال الوكالة لعام  .2007وقد أعاق ذلك اليونيدو من تقديم مثل ھذه اإلستراتيجية في الوقت المناسب.
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-68

وعقب العرض ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو ،حسبما يرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/13؛

)ب(

أن تطلب تقارير إضافية عن الحالة بشأن المشروعات التالية بغية تقديمھا إلى االجتماع السادس
والخمسين:
)(1

خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في ھندوراس )(HON/FUM/50/INV/21؛

)(2

خطة اإلزالة الوطنية
)(LIB/FUM/47/INV/27؛

العربية

)(3

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في رومانيا )ROM/PHA/45/INV/30
و(ROM/PHA/48/INV/34؛

)(4

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صربيا )(YUG/PHA/43/TAS/23؛

لبروميد

الميثيل

الجماھيرية

في

الليبية

)(5

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية
)(SYR/PHA/49/INV/96؛

)(6

خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية
)(DRK/PHA/41/INV/30؛

)(7

التعزيز المؤسسي في البوسنة والھرسك )(BHE/SEV/43/INS/19؛

)(8

التعزيز المؤسسي في قطر )(QAT/SEV/49/INS/08؛

)(9

التعزيز المؤسسي في صربيا )(YUG/SEV/44/INS/25؛

)(10

مشروع إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين )(ARG/FUM/30/INV/105؛

)(11

إعداد خطة إزالة الھالونات في الكويت )(KUW/HAL/45/PRP/07؛

)(12

خطة اإلزالة في قطاع رابع كلوريد الكربون في صربيا )(YUG/SOL/45/PRP/27؛

)(13

مشروع تخزين الھالونات في البوسنة والھرسك )(BHE/HAL/42/TAS/18؛

)(14

مشروع تخزين الھالونات في قيرغيزستان )(KYR/HAL/48/TAS/12؛ و

)(15

مشروع تخزين الھالونات في الجماھيرية العربية الليبية )(LIB/HAL/47/TAS/26؛

في

الجمھورية

العربية

السورية

)ج(

أن تحيط علما بأن اليونيدو سوف تقدم تقريرا إلى االجتماع السادس والخمسين بشأن عدد يصل إل ى 12
مشروعا صادفت تأخيرات في التنفيذ في  2007حسبما يرد في المرفق الثالث ب التقرير الح الي ،بم ا ف ي
ذلك خمسة مشروعات كانت قد تم تصنيفھا ھكذا في 2006؛

)د(

أن تحيط علم ا ب أن مع دات المش روع الملغ ي ف ي جمھوري ة مق دونيا اليوغوس الفية الس ابقة ف ي مؤسس ة
ألكالوي د أ .د (MDN/ARS/32/INV/17) .س تھدى إل ى جامع ة ف ي مق دونيا نظ را لع دم نج اح جمي ع
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المحاوالت إلعادة استخدامھا في بلدان أخرى؛ و
)ھ(

أن تطل ب إل ى اليوني دو اإلس راع ف ي االنتھ اء م ن إع داد خط ة إزال ة الھالون ات ف ي الكوي ت
) (KUW/HAL/45/PRP/07وخط ة قط اع راب ع كلوري د الكرب ون ف ي ص ربيا
).(YUG/SOL/45/PRP/27
)المقرر (9/55

)(6

البنك الدولي

قدمت ممثلة البنك الدولي التقرير المرحلي للوكالة لعام  2007حسبما يرد في الوثيقتين
-69
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/14و .Corr.1وقالت إن البنك الدولي قد تلقى ما يزيد عن  66مليون دوالر أمريكي
من التمويل في عام  2007أساسا لعدد  24مشروعا متعدد السنوات تُنفذ في  13بلدا .ومن خالل ھذه المشروعات المتعددة
السنوات الجارية ،فضال عن المشروعات الفردية المكتملة ،أزيل ما يزيد عن  21 000طن من قدرات استنفاد األوزون،
وبذلك تحقق أكثر من  100في المائة من األھداف .وحققت جميع البلدان التزاماتھا المتعلقة باإلزالة بموجب اتفاقات اللجنة
التنفيذية ذات الصلة .ومن أھم األمور في عام  2007صرف مبلغ  94.6مليون دوالر أمريكي  -بزيادة تبلغ  10مليون
دوالر أمريكي عن المستوى التاريخي للمصروفات السنوية  -ويدل ذلك على زيادة سرعة تنفيذ الخطط الوطنية
والقطاعية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون.
ولدى تقديمھا لتحديث عن التقرير ،قالت إنه ال يوجد حاليا سوى اتفاقين من االتفاقات المتعددة السنوات بھما
-70
اتفاقات منح معلقة ،بدال من األربعة اتفاقات المشار إليھا في التقرير .وبالنسبة للخطة الوطنية إلزالة المواد
الكلوروفلوركربونية في أنتيغوا وباربودا ،فقد أُرسل االتفاق النھائي المنقح إلى البلد للتوقيع عليه وذلك قبل االجتماع
الخامس والخمسين بأسبوع .وبالنسبة للمشروع الوطني إلزالة بروميد الميثيل في فييت نام ،من المقرر التوقيع على
االتفاق قبل نھاية عام 2008.
وقد أدى استعراض السجالت والمشاورات مع مديري المشروعات فيما يتعلق بالخطط القطاعية للھالونات
-71
والرغاوي في الصين والخطة القطاعية للرغاوي في إندونيسيا إلى أن يستنتج البنك الدولي أن المشروعات ال تواجه في
الواقع صعوبات في التنفيذ .وقد تم صرف ما بين  63و 86في المائة من األموال وحققت البلدان أھدافھا المتعلقة باإلزالة.
وھنأت ممثلة البنك الدولي حكومة تايلند على انتھائھا من مشروع استبدال أجھزة تبريد المباني لديھا عن طريق
-72
االمتثال بصورة كاملة لشروط السداد ،لكل من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية ،وإعادة مبلغ  1.2مليون
دوالر أمريكي إلى الصندوق في عام  2007باإلضافة إلى مبلغ  1.3مليون دوالر أمريكي من األموال غير المستخدمة
أعيدت خالل االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية .وشددت على أھمية المشروع كنموذج لمشروع فعالية الطاقة
ألجھزة تبريد المباني في الھند ،والمخطط أن يبدأ قريبا والذي سيمول عن طريق ثالث آليات منفصلة :الصندوق المتعدد
األطراف ،ومرفق البيئة العالمية ،وآلية التنمية النظيفة .ويُعد حاليا مشروع مماثل للفلبين.
وأثنت اللجنة التنفيذية على حكومة تايلند ،وشكرت البنك الدولي ،معربة عن أملھا في أن تكرر بلدان عديدة
-73
أخرى ھذا االنجاز في المستقبل.
-74

وعقب العرض ،قررت اللجنة التنفيذية:
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)أ(

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي للبنك
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/14وCorr.1؛

)ب(

أن تحث البنك الدولي ،لالجتماع الثاني على التوالي ،على التعجيل في التوقيع على اتفاقات المنحة مع
أنتيغوا وبربودا وفييت نام وأن يبلغ االجتماع السادس والخمسين عن الحالة؛

)ج(

أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن المشروعات التالية إلى االجتماع السادس والخمسين:

الدولي

حسبما

يرد

في

الوثيقتين

)(1

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية المتعلقة بقطاع أجھزة تبريد المباني في
األرجنتين )(ARG/PHA/50/INV/148؛

)(2

مشروع بروميد الميثيل في تايلند )(THA/FUM/50/INV/147؛

)(3

االتفاق الوطني إلزالة بروميد الميثيل في فييت نام )(VIE/FUM/50/INV/48؛

)(4

خطة إدارة اإلزالة النھائية في جزر البھاما )(BHA/PHA/44/INV/12؛

)(5

خطة قطاع الرغاوي في الصين؛

)(6

خطة قطاع الھالونات في الصين؛

)(7

خطة قطاع الرغاوي في إندونيسيا؛

)(8

خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تايلند؛

)(9

المشروع العالمي ألجھزة تبريد المباني )(GLO/REF/47/DEM/268؛

)(10

المشروع التدليلي لبدائل بروميد الميثيل في األرجنتين )(ARG/FUM/29/DEM/93؛

)(11

مشروع تخزين الھالونات في األرجنتين )(ARG/HAL/26/TAS/80؛

)(12

مشروع تخزين الھالونات في تايلند )(THA/HAL/29/TAS/121؛

)د(

أن تثني على حكومة تايلند وأن تحيط علماً ،مع التقدير ،بإعادة تسديد أموال مشروع القرض الميسر
ألجھزة تبريد المباني في تايلند ) (THA/REF/26/INV/104البالغة  1 198 947دوالرا أمريكيا؛ و

)ھ(

أن تحيط علما ً بأن البنك الدولي سيبلغ االجتماع السادس والخمسين عن مجموع أربعة مشروعات ذات
تأخيرات في التنفيذ الوارد في المرفق الثالث بالتقرير الحالي ،بما في ذلك ثالثة مشروعات كانت
مصنفة ھكذا عام .2006
)المقرر (10/55

)ج(

تقييم تنفيذ خطط أعمال عام 2007

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15والتي تضمنت تقييم أداء الوكاالت لعام
-75
 .2007والحظت األمانة أن أداء الوكاالت في عام  2007كان بصفة عامة أفضل من أدائھا في عام  .2006وحققت جميع
الوكاالت على األقل  86في المائة من أھدافھا في عام  ،2007مقارنة بنسبة  75في المائة في عام  .2006وأوضح برنامج
المساعدة على االمتثال التابع لليونيب مرة أخرى أن البرنامج حقق أھدافه الداخلية فيما يتعلق بمؤشرات األداء الفريدة
للبرنامج .غير أن  29في المائة من أنشطة المساعدة الخاصة المزمعة لبرنامج المساعدة على االمتثال والبالغة 172
نشاطا لم تكمل حسبما ھو مرغوب .وفيما يتعلق بالتقييم النوعي ألداء الوكاالت في  ،2007عند وقت إعداد الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15قدم  20بلدا  30استبيانا وأوضحت  84إلى  85في المائة من االستبيانات أن
األداء كان مرضيا بدرجة كبيرة أو مرضيا .وكان األداء أقل من مرضيا بالنسبة لبلدين وتعلق بشروط تنظيمية وصعوبات
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واجھت مشروع واحد.
وأشار أحد الممثلين إلى أن االجتماع التنفيذي قد اتخذ مقررا بشأن اإلستراتيجيات االنتقالية ألجھزة االستنشاق
-76
المزودة بمقياس للجرعات بعد التصديق على خطط أعمال الوكاالت لعام  ،2007وقال إنه بالتالي ينبغي حذفھا من تقييم
أداء الوكاالت .وردا على ذلك ،أكدت ممثلة األمانة أنه تمت الموافقة على محتوى خطط األعمال منذ أكثر من عام وأن
حذف عناصر خطة العمل خالل تقييم األداء سيمثل سابقة تتعارض مع اإلجراء االعتيادي.
-77

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بتقييم أداء الوكاالت ال ُمنفذة مقابل خطط أعمالھا لعام  2007حسبما يرد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15؛

)ب(

أن تطلب إلى برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب إدراج ،عبر شبكاته اإلقليمية ،بند على
جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات شبكاته يتناول متطلبات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالتبليغ ،بما في
ذلك استبيان األداء النوعي ،وذلك لضمان الحصول على استجابة أفضل للدراسات االستقصائية في
المستقبل؛ و

)ج(

أن تشجع اليونيب على مواصلة تقديم التقارير حول القيام باألنشطة الخاصة ال ُمق ّدمة للمساعدة على
االمتثال وبذل الجھود إلنجازھا بحسب ما ھو مخطط لھا.
)المقرر (11/55

)د(

تقرير بشأن المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة

قالت ممثلة األمانة ،لدى تقديمھا لھذا البند ،إن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16تشتمل على
-78
معلومات عن طلبين تسلمتھما األمانة يتطلبان شروط تبليغ محددة .ويتعلق الطلب األول بالتحقق ،من جانب البنك الدولي،
من التزام الصين بحد صافي صادراتھا من المواد الكلوروفلوركربونية إلى البلدان المدرجة في المادة  5بكمية ال تزيد
عن  200طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  .2007واستنتج المحقق أن الصادرات ذات الصلة بلغت  19.99طن
من قدرات استنفاد األوزون ،وھي كمية تقل بكثير عن الحد الموافق عليه.
ويتعلق الطلب الثاني بخطة اإلزالة النھائية لرابع كلوريد الكربون في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
-79
وأشار تقرير الحالة عن الخطة الذي قدمته اليونيدو ،والمطلوب بموجب المقرر  40/52للجنة التنفيذية ،إلى أن عدة أجزاء
أساسية من المعدات المقرر تسليمھا بموجب الخطة تخضع للقيود على االستخدام المزدوج التي تفرضھا االتفاقية الدولية
لألسلحة الكيميائية ،والتي لم تنضم إليھا بعد جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،وھي محجوزة في ميناء صيني.
وباإلضافة إلى ذلك ،يحظر القرار  18/17لمجلس األمن األمم المتحدة والصادر في أكتوبر/تشرين األول  2006تصدير
ھذه المعدات إلى جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية .وبالتالي ،كان ھناك احتمال ضعيف لوصول ھذه المعدات إلى
مقرھا النھائي .وقالت ممثلة األمانة إن الوكالة المنفذة ،وھي اليونيدو ،قد بحثت عددا من الخيارات لحل ھذه المسألة.
-80

ومع مراعاة المعلومات الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

فيما يتعلق بالتحقق ،من جانب البنك الدولي ،من التزام الصين بحد صافي صادراتھا من المواد
الكلوروفلوركربونية إلى البلدان المدرجة في المادة  5بكمية ال تزيد عن  200طن من قدرات استنفاد
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األوزون في 2007؛
)(1
)ب(

أن تحيط علما مع التقدير بالتحقق من صادرات/واردات الصين في عام  2007الذي قدمه
البنك الدولي؛

وفيما يتعلق بتقرير الحالة حول تنفيذ إزالة رابع كلوريد الكربون في مجمع مصانع فينالون  2,8ومجمع
سينويجو لأللياف الكيميائية كجزء من خطة اإلزالة النھائية لرابع كلوريد الكربون في جمھورية كوريا
الشعبية الديمقراطية:
)(1

أن تحيط علما بأن بعض قطع المعدات المطلوبة للتحويل قد اشتريت ولكنھا تخضع للقيود على
االستخدام المزدوج التي تفرضھا االتفاقية الدولية لألسلحة الكيميائية ،والتي لم تنضم إليھا بعد
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

)(2

أن تطلب إلى اليونيدو بيع قطع المعدات المشار إليھا وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية
في موعد ال يتجاوز االجتماع السابع والخمسين ،وتقديم تقرير مالي بشأن جميع المصروفات
حتى اليوم ،بما فيھا تكاليف التخزين؛

)(3

أن طلب إلى اليونيدو مرة أخرى مواصلة تنفيذ جميع العناصر األخرى لخطة اإلزالة النھائية
لرابع كلوريد الكربون بدون استخدام أي أموال متبقية مرتبطة بأنشطة إزالة رابع كلوريد
الكربون في مجمع مصانع فينالون  2,8ومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية؛

)(4

أن تطلب إلى األمانة إرسال خطاب إلى حكومة جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية يشير
إلى احتمال إلغاء خطة اإلزالة النھائية لرابع كلوريد الكربون إذا لم تستكمل بحلول 30
أبريل/نيسان  ،2009جميع األنشطة المقترحة في الخطة أو برامج العمل السنوية الموافق
عليھا ،بما في ذلك تلك المتعلقة بمجموعة مصنع فينالون  2.8ومجموعة سينويجي لأللياف
الكيميائية؛ و

)(5

أن تحيط علما بأنه في حالة عدم استطاعة جمھورية كوريا الديمقراطية الشعبية إتمام تحويل
مجموعة مصنع فينالون  2.8ومجموعة سينويجي لأللياف الكيميائية التي ستعيد البلد تقديمھما
إلى اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية مع طلب
لتمويل تحويل ھاتين المؤسستين في حالة وجود نھج بديل للتحويل يكون مالئما من الوجھة
التقنية ،وعلى أساس التفاھم بأن البلد سيحقق في أي حال االمتثال للجدول الزمني إلزالة رابع
كلوريد الكربون بموجب بروتوكول مونتريال.
)المقرر (12/55

البند  7من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
)أ(

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات

قال ممثل األمانة عند تقديمه للبند إن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17قدمت إحصائيات حول
-81
الطلبات المقدمة إلى االجتماع الخامس والخمسين الواردة من الوكاالت المنفذة والثنائية؛ وتقييما للرصيد المتاح للصندوق
مقابل الطلب على مبالغ من الطلبات المقدمة؛ وعرضا لمسألة السياسات العامة التي حددتھا األمانة من استعراضھا
للطلبات المقدمة .ومن طلبات التمويل المقدمة ،أحيل  200طلب ) 85في المائة من المجموع( بقيمة  87مليون دوالر
أمريكي ) 94في المائة من المجموع( إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيھا .ومن ھذه ،أوصت األمانة بموافقة شمولية على 35
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طلبا )تبلغ قيمتھا  20.2مليون دوالر أمريكي( ،وأوصت بمبلغ  165مليون دوالر أمريكي للنظر فيھا على نحو منفرد.
وبلغ التوافر النقدي للصندوق حوالي  73مليون دوالر أمريكي ،مما يؤدي إلى عجز محتمل يبلغ  14مليون دوالر
أمريكي ،حسب مستويات التمويل الموافق عليھا.
إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
إن مسألة السياسات العامة الوحيدة التي تود األمانة أن تسترعي انتباه اللجنة التنفيذية إليھا كانت تكاليف إعداد
-82
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .فقد ورد مجموع  144طلبا إلعداد خطط إدارة إزالة ھذه المواد من
الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة لعدد  107بلدا ،بما في ذلك الصين .وكان مجموع مستوى التمويل المطلوب 36.4
مليون دوالر أمريكي تقريبا .ومن أجل تحقيق المساواة بين البلدان والوكاالت ،وضعت األمانة معايير موحدة الستعراض
الطلبات المقدمة .ويتطلب عدد من المسائل التي حددتھا الوكاالت المنفذة وغيرھا الحل ،بما في ذلك مدى صحة استخدام
مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كمؤشر عن مستوى ومدى تعقيد جھود اإلزالة؛ وما إذا كانت
بيانات التكاليف الماضية لألنشطة المماثلة تمثل توجيھا مفيدا لحساب تكاليف إعداد خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واألساس الذي تقيم بناء عليه الطلبات من الوكاالت المنفذة لتكاليف إعداد األنشطة أو
الخطط ،نظرا لقصر الوقت لجمع المعلومات ذات الصلة؛ وكيفية تنسيق أنشطة الوكاالت الرئيسية والمتعاونة؛ وكيفية
حساب مستويات التمويل في الحاالت التي تعمل فيھا وكالتين أو أكثر معا في بلد واحد.
وأعرب العديد من األعضاء عن دعمھم لنموذج تكاليف خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-83
الذي أعدته األمانة ووافقوا على توصية األمانة ،من أجل تحقيق المساواة ،التي تنص على عدم تقديم تمويل إضافي إلى
البلدان التي تعمل فيھا معا وكاالت عديدة.
وشدد ممثال الھند والصين على الخصائص المحددة لبلديھما ،بما في ذلك حجمھما ،وآالف القطاعات المتأثرة
-84
ومدى تعقيدھا ،ومن ثم الحاجة إلى وجود وكاالت منفذة متعددة من أجل االستفادة من الخبرة في جميع الميادين المطلوبة.
ولھذا ،طلبا من اللجنة التنفيذية النظر في حالتيھما بصورة منفصلة ،وال سيما فيما يتعلق بمستوى التمويل المؤھالن
للحصول عليه.
وحيثما توجد أكثر من وكالة ،شدد أحد األعضاء على أھمية تحديد دور ومسؤوليات كل وكالة بوضوح عند تنفيذ
-85
مختلف عناصر خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وقالت عضوة أخرى إنھا تعارض الموافقة على
تمويل البلدان التي أبلغت عن عدم وجود استھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لديھا ،باستثناء الحاالت التي
يوجد فيھا مقادير قليلة جدا من االستھالك من ھذه المواد وتكون أمانة األوزون قد قامت بتقريبھا إلى صفر .وبالنسبة
للبلدان التي اضطلعت بالفعل بدراسات استقصائية عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في خطط إدارة إزالة ھذه
المواد لديھا ،اقترحت أن يتم تخفيض تمويل عنصر الدراسات االستقصائية لھذه الخطط بنسبة ال تقل  50في المائة ،حيث
أن الدراسات االستقصائية القديمة لن تحتاج إال لتحديثھا فقط.
وبالنسبة للبلدان التي صنفت على أنھا ال يوجد استھالك لديھا ألنھا لم تتمكن من اإلبالغ عن بيانات المادة ،7
-86
اقترح ممثل األمانة إن التمويل المبدئي البالغ  50 000دوالرا أمريكيا يمكن التوصية به على أن يكون من المفھوم أنه في
حالة تحديد أي استھالك خالل الدراسة االستقصائية ،يمكن أن يعود البلد إلى اللجنة التنفيذية لطلب تمويل على مستوى
مالئم .وأشار أحد األعضاء إلى أن برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب عادة ما يقوم بمساعدة البلدان التي تفتقر
إلى القدرة على تحديد و/أو اإلبالغ عن االستھالك على تلبية التزاماتھا المتعلقة باإلبالغ .وقال عضو آخر ،يعاني بلده من
ھذه الصعوبات ،إن مبلغ  50 000دوالر أمريكي ليس كافيا لتمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى في بلد قد أبلغ عن عدم وجود استھالك.
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واعتبرت عضوة أخرى أن خصم نسبة  50في المائة على التمويل للبلدان التي أجرت بالفعل دراسة استقصائية
-87
ھي نسبة كبير جدا ،نظرا ألن المعلومات تحتاج إلى تحديث في أغلب األحيان ،وفي بعض األوقات بتكاليف كبيرة.
واقترحت أن خصم  20في المائة قد يكون أكثر مالئمة.
ونظرا لألھمية التي توليھا اللجنة التنفيذية لمسألة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتمكين
-88
الوكاالت من بدء العمل ،فقد قررت إحالة النظر في مسألة تمويل خطط إدارة إزالة ھذه المواد إلى فريق اتصال ،تيسر
عمله الواليات المتحدة األمريكية .وستساعد مداوالت الفريق اللجنة في نظرھا في التعديالت المقترحة على برامج عمل
الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة لعام  2008في إطار البندين )7ب( و)ج( من جدول األعمال.
وقال ممثل الواليات المتحدة األمريكية إن فريق االتصال قد قام بمناقشة المسائل التالية :نسبة الخصم المطلوب
-89
تطبيقھا على تكاليف إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالدول التي قد حصلت بالفعل
على التمويل الخاص بالدراسات االستقصائية المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ومستوى تمويل إعداد
المشروع بالنسبة للدول التي قد تم اإلبالغ عن عدم وجود استھالك لديھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وإمكانية
زيادة التمويل الخاص بالدول التي تعدل مستوى استھالكھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وال ُمبلغ عنه من صفر إلى
مستوى أعلى ،وھيكل التمويل المقترح إلعداد أنشطة االستثمار بالنسبة للدول التي لديھا قدرات تصنيعية تُستخدم فيھا ھذه
المواد.
-90

وبناء على توصيات فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أنه ينبغي تطبيق خصم يبلغ  25في المائة على عنصر الدراسة االستقصائية من تمويل إعداد خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة للموافقة عليھا بالنسبة للدول التي قد حصلت
على تمويل إلجراء الدراسات االستقصائية الخاصة بھذه المواد ،مع التفاھم على أن الدول لديھا
المرونة في استخدام التمويل الموافق عليه إلعداد المشروع؛

)ب(

أن تحصل الدول التي أبلغت عن عدم وجود استھالك لديھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على
مبلغ  30 000دوالر أمريكي إلعداد خطط إدارة إزالة ھذه المواد؛

)ج(

أن يحق للدول التي أبلغت عن عدم وجود استھالك لديھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقديم
الطلبات الخاصة بالتمويل اإلضافي إلعداد خطط إدارة إزالة ھذه المواد إذا وجد خالل عملية اإلعداد
أن مستويات استھالك ھذه المواد كان أكبر من صفر وتم اإلبالغ عنھا بموجب المادة 7؛

)د(

أن تطلب إلى األمانة إعداد ھيكل للتكاليف وذلك لالجتماع السادس والخمسين لتحديد مستويات التمويل
الخاصة بإعداد أنشطة االستثمار في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة
المصاحبة ،وأن تطلب الحصول على مدخالت من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية فيما يتعلق
بخبرتھا المتعلقة بالخطط القطاعية للمواد الكلوروفلوروكربون وخطط اإلزالة الوطنية؛

)ھ(

أن تطلب إلى األمانة تطبيق ھيكل التكاليف على أي طلب مقدم إلعداد أنشطة االستثمار في خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المصاحبة وذلك لالجتماع السادس والخمسين من
الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة؛ و

)و(

أن أحكام الفقرات )ب( و)ج( و)د( و)ھ( أعاله لم تنطبق على الصين.
)المقرر (13/55

-91

قدمت ممثلة األمانة نظرة عامة على الطلبات الواردة من الوكاالت المنفذة إلعداد خطة إدارة إزالة المواد
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الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين ،والتي تبلغ قيمتھا  4 246 939دوالر أمريكيا .ووفقا للوكاالت المنفذة ،فإن الخطة
المقترحة تأخذ في الحسبان جميع األنشطة التي ستُمكن الصين من تحقيق تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال لعامي
 2013و 2015بالنسبة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل من قطاعي اإلنتاج واالستھالك.
وفي المناقشة التالية ،أعرب بعض األعضاء عن قلقھم إزاء بعض عناصر المقترح ،في حين وافق آخرون على
-92
النظر في الخطة الكاملة على أساس التفاھم أنه لن يتم الموافقة على تمويل أخر للصين إلعداد مشروع المرحلة األولى
من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وترد الموافقة على طلبات كل وكالة وما يرتبط بھا من شروط في
تعديالت برنامج العمل الخاص بكل وكالة.
وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على تمويل إعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
-93
في الصين بمبلغ  4 100 939دوالرا أمريكيا على التفاھم أنه:
)أ(

لن يتم الموافقة على تمويل أخر للصين إلعداد مشروع المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

)ب(

ينبغي تطبيق أحكام المقرر )13/55أ( على المبلغ الموافق عليه إلجراء الدراسة االستقصائية المتعلقة
بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وسيتم خصم ما نسبته  25في المائة من التمويل
اإلجمالي الموافق عليه للوكالة المعنية.
)المقرر (14/55

قائمة المشروعات واألنشطة المقدمة من أجل الموافقة الشمولية
استرعى ممثل األمانة انتباه اللجنة إلى قائمة المشروعات واألنشطة الموصي بالموافقة الشمولية عليھا والواردة
-94
في المرفق األول بالوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17وتحتوي القائمة على  35نشاطا بقيمة إجمالية تبلغ
 20.2مليون دوالر أمريكي .وردا على استفسار من أحد األعضاء يتعلق بالموافقة على التمويل النھائي إلزالة بروميد
الميثيل في كولومبيا ،قال ممثل األمانة إن اللجنة التنفيذية قد وافقت على برامج مساعدة تقنية مماثلة إلزالة بروميد
الميثيل.
-95

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية على مستويات التمويل الواردة في
المرفق الرابع بھذا التقرير ،مع الشروط أو األحكام الواردة في صحائف تقييم المشروعات ذات الصلة
والشروط التي أرفقتھا اللجنة التنفيذية بھذه المشروعات؛

)ب(

أن توافق على االتفاق بين حكومة بنن واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النھائية الواردة في المرفق
الخامس بھذا التقرير على مبلغ إجمالي ،من حيث المبدأ ،قدره  325 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  35 250دوالرا أمريكيا ) 19 500دوالر أمريكي لليونيب و 15 750دوالرا أمريكيا
لليونيدو( والشريحة األولى للمشروع على المبلغ الوارد في المرفق الرابع؛

)ج(

أن توافق على االتفاق بين حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النھائية الواردة في
المرفق السادس بھذا التقرير على مبلغ إجمالي ،من حيث المبدأ 244 000 ،دوالر أمريكي زائدا تكاليف
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دعم الوكالة البالغة  26 560دوالرا أمريكيا ) 14 950دوالرا أمريكيا لليونيب و 11 610دوالر أمريكي
لليونيدو( والشريحة األولى للمشروع على المبلغ الوارد في المرفق الرابع؛
)د(

أن توافق على االتفاق بين حكومة غينيا واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النھائية الواردة في المرفق
السابع بھذا التقرير على مبلغ إجمالي ،من حيث المبدأ 332 000 ،دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  35 160دوالرا أمريكيا ) 17 160دوالرا أمريكيا لليونيب و 18 000دوالر أمريكي
لليونيدو( والشريحة األولى للمشروع على المبلغ الوارد في المرفق الرابع؛

)ھ(

أن توافق على االتفاق بين حكومة ھندوراس واللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النھائية الواردة في
المرفق الثامن بھذا التقرير على مبلغ إجمالي ،من حيث المبدأ 536 500 ،دوالر أمريكي زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  51 128دوالرا أمريكيا ) 25 740دوالرا أمريكيا لليونيب و 25 388دوالرا أمريكيا
لليونيدو( والشريحة األولى للمشروع على المبلغ الوارد في المرفق الرابع؛

)و(

أن توافق على االتفاق بين حكومة أوغندا واللجنة التنفيذية لخطة إدارة النھائية للمواد
الكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق التاسع بھذا التقرير على مبلغ إجمالي ،من حيث المبدأ ،قدره
 215 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  27 950دوالرا أمريكيا لفرنسا والشريحة
األولى للمشروع على المبلغ الوارد في المرفق الرابع؛ و

)ز(

على أن المشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي ،شملت الموافقة الشمولية الموافقة على
المالحظات التي ترسل إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق العاشر بھذا التقرير.
)المقرر (15/55

)ب(

التعاون الثنائي

عرض ممثل األمانة الوثائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18و Add.1و Add.2و Add.3التي تشتمل
-96
على استعراض  13طلبا للتعاون ثنائي بقيمة  2 171 105دوالر أمريكي )بما في ذلك رسوم الوكاالت( قدمت إلى
االجتماع الخامس والخمسين :طلب واحد من حكومة كندا ،وثالثة من حكومة فرنسا ،وتسعة من حكومة ألمانيا .واشتملت
الوثائق على نظرة عامة على طلبات الوكاالت الثائية ،ومدى تأھيلھا لموافقة اللجنة التنفيذية عليھا في ضوء المستوى
األقصى للتمويل الخاص بالتعاون الثنائي المتاح لعام 2008.
وبالنسبة لكل من كندا وفرنسا ،فإن قيمة المشروعات المقدمة من الوكالة الثنائية للموافقة في االجتماع الخامس
-97
والخمسين مجتمعة مع قيمة المشروعات الموافق عليھا في االجتماع الرابع والخمسين لم تتجاوز نسبة  20في المائة من
مساھمة الوكاالت لعام  2008ولم تتجاوز أيضا مخصصات الوكاالت لعامي  2006و .2007وسيتم النظر في كل حالة
بصورة منفردة بالنسبة لخطة اإلزالة النھائية لقطاع خدمة المواد الكلوروفلوروكربونية في شيلي التي ستنفذھا كندا وخطة
إدارة اإلزالة النھائية في جمھورية أفريقيا الوسطى التي ستنفذھا فرنسا .وقد تم الموافقة في إطار البند )7أ( من جدول
األعمال على الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النھائية في سيشيل وخطة إدارة اإلزالة النھائية في أوغندا التي ستنفذھما
فرنسا.
وفيما يتعلق بالطلبات التي قدمتھا حكومة ألمانيا ،تم تناول طلب يتعلق بإعداد خطة إدارة اإلزالة النھائية
-98
لبتسوانا ،بالكامل في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18؛ وتعلقت الطلبات األخرى بإعداد مشروعات لخطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .واسترعى ممثل األمانة االنتباه إلى سحب مشروع إعداد خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا والوارد في الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18/Add.2وعلى
الرغم من أن ھذا السحب قد قلل إجمالي المبلغ الذي طلبته ألمانيا ،فإنه إذا أضيف إلى المبلغ الذي تمت الموافقة عليه
للبرنامج الثنائي أللمانيا لعام  2008في االجتماعات الحادي والخمسين والثاني والخمسين والرابع والخمسين ،فسوف
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يؤدي ذلك إلى تجاوز الوكالة الثنائية للنسبة البالغة  20في المائة لبرنامجھا لعام .2008
وشرح ممثل ألمانيا أن ألمانيا دائما ما تجد نفسھا في مثل ھذا الموقف في نھاية فترة الثالث سنوات .ومن أجل
-99
ضمان أنھا ال تتجاوز الحد البالغ  20في المائة ،سيتعين تقسيم بعض المشروعات إلى أكثر من جزء واحد للتمويل ،بحيث
يمكن اإلفراج عن بعض المبالغ في فترة الثالث سنوات التالية .وكانت البلدان العاملة مع ألمانيا على وعي بھذه الممارسة.
وأعاد ممثل ألمانيا تأكيد التزام بلده بالعمل عن كثب مع األمانة لضمان إدارة العملية بسھولة.
-100

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يستنزل تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليھا في االجتماع الخامس
والخمسين كما يلي:
)(1

مبلغ  198 880دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( من رصيد مساھمة كندا الثنائية
لعام 2008؛

)(2

مبلغ  302 275دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( من رصيد مساھمة فرنسا الثنائية
لعام 2008؛

)(3

مبلغ  583 497دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( من رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية
لعام .2008
)المقرر (16/55

بوتسوانا :إعداد مشروع لخطة إدارة اإلزالة النھائية
 -101بالنيابة عن حكومة بوتسوانا ،قدمت ألمانيا طلبا لتمويل إعداد خطة إدارة اإلزالة النھائية لبوتسوانا ك ي تنظ ر في ه
اللجنة التنفيذية .وقد أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية أن ھذا الطل ب ق د ت م تقديم ه للب ت في ه بش كل ف ردي ألن بوتس وانا ل م
يكن لديھا نظام إلصدار تراخيص ولم تكن قد أبلغت بعد عن مستوى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري لعام .2007
وعالوة على ذلك ،لم يكن البلد قد قام بعد بالتصديق على تعديل كوبنھاغن .وأفاد ممثل ألمانيا ب أن حكوم ة بوتس وانا كان ت
بصدد التصديق رسميا على تعديل كوبنھاغن والموافقة على نظام إصدار التراخيص لديھا ،والذي كان يعمل بالفعل.
 -102وعق ب المناقش ة ،ق ررت اللجن ة التنفيذي ة :أن تواف ق عل ى الطل ب الخ اص بإع داد خط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة
لبوتس وانا بمس توى تموي ل يبل غ  30 000دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم البالغ ة  3 900دوالر أمريك ي ،للتنفي ذ ع ن
طريق ألمانيا بالشروط التالية:
)أ(

ل ن ي تم النظ ر ف ي أي تموي ل إض افي لبوتس وانا حت ى تص ديق البل د عل ى تع ديل كوبنھ اغن لبروتوك ول
مونتريال ،و

)ب(

عند إعداد خطة إدارة اإلزالة النھائية وتنفيذھا الحقا ،ينبغ ي عل ى الوكال ة األخ ذ بع ين االعتب ار المق رر
)10/47ھ( الصادر عن الجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق ب إدراج ف ي نظ ام إص دار الت راخيص ت دابير للرقاب ة
على الواردات من بروميد الميثيل و/أو رابع كلوريد الكربون و/أو كلوروف ورم الميثي ل ،باإلض افة إل ى
المواد األخرى المستنفدة لألوزون.
)المقرر (17/55
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إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة :بوليفي ا ،البرازي ل ،الھن د ،جمھوري ة إي ران
اإلسالمية ،موريشيوس وناميبيا
 -103نظرت اللجنة التنفيذي ة ف ي طلب ات التموي ل الت ي ق دمتھا حكوم ة ألماني ا إلع داد مش روع خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي البل دان الم ذكورة أع اله ف ي ض وء المناقش ة الت ي تم ت ف ي إط ار البن د )7أ( م ن ج دول
األعمال وإعماال بالمقرر .13/55
-104

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

)أ(

أن توافق على الطلبات التي قدمتھا ألمانيا إلعداد خطط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
لبوليفيا ،والبرازيل ،وموريشيوس وناميبيا على مستوى التمويل لك ل منھ ا الموض ح ف ي المرف ق الراب ع
بالتقرير الحالي؛ و

)ب(

أن تؤج ل النظ ر ف ي الطلب ات الت ي ق دمتھا ألماني ا إلع داد خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لك ل م ن الھن د وجمھوري ة إي ران اإلس المية حت ى االجتم اع الس ادس
والخمسين للجنة التنفيذية.
)المقرر (18/55

الصين :إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -105نظرت اللجنة التنفيذي ة ف ي طلب ات التموي ل الت ي ق دمتھا حكوم ة ألماني ا إلع داد مش روع خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين في ضوء المناقش ات الت ي ج رت ف ي إط ار البن د )7أ( م ن ج دول األعم ال وعم ال
بالمقرر .14/55
 -106وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة من حيث المبدأ على الطلب الذي قدمته ألمانيا إلع داد مش روع خط ة إدارة إزال ة
الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي الص ين عل ى مس توى تموي ل يبل غ  402 739دوالرا أمريكي ا زائ دا تك اليف دع م
الوكال ة البالغ ة  52 356لتغطي ة قط اع رغ اوي  XPSش ريطة ع دم موافق ة اللجن ة التنفيذي ة عل ى تموي ل إض افي إلع داد
مشروع المرحلة األولى لھذا القطاع ،ومع مالحظة ما يلي:
)أ(

تم الموافقة في االجتم اع الخ امس والخمس ين عل ى مبل غ وق دره  201 369دوالرا أمريكي ا زائ د تك اليف
دعم الوكالة وقدرھا  26 178دوالرا أمريكيا؛

)ب(

ستطلب حكومة ألمانيا في االجتماعات القادمة مبلغا وقدره  201 370دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دع م
الوكالة وقدرھا  26 178دوالرا أمريكيا.
)المقرر (19/55

)ج(

التعديالت على برامج العمل لعام 2008

)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

 -107قدم ممثل األمانة الوثائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19و Add.1و Add.2/Rev.1التي تشتمل عل ى
تع ديالت برن امج العم ل المطلوب ة م ن قب ل اليوئن ديبي .وق د تم ت الموافق ة عل ى الطل ب الخ اص بتجدي د مش روع التعزي ز
المؤسسي لسري النكا بموجب البند )7أ( من جدول األعمال ف ي قائم ة المش روعات للموافق ة الش مولية .وت م تميي ز خمس ة
وثالثين نشاطًا للب ت فيھ ا بش كل ف ردي ،بم ا ف ي ذل ك طل ب واح د للمس اعدة التقني ة ف ي إع داد إس تراتيجية انتقالي ة ألجھ زة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في أرمينيا.
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إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )أنغ وال واألرجنت ين وأرميني ا والبرازي ل
وكمبودي ا والص ين وش يلي وكولومبي ا وكوس تاريكا وك وت ديف وار والجمھوري ة الدومينيكي ة والس لفادور وفيج ي
وغامبيا وجورجيا وغانا والھند وإندونيسيا وجمھورية إي ران اإلس المية وجاميك ا وقيرغيزس تان ولبن ان وماليزي ا
والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وبنما وبيرو وسري النكا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي(
 -108ونظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تمويل إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في ضوء المناقشة التي جرت في إطار البند )7أ( من جدول األعمال وعمال بالمقررين  13/55و .14/55
-109

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تواف ق عل ى الطلب ات الت ي ق دمھا اليوئن ديبي إلع داد خط ط إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل من أنغوال واألرجنتين وأرمينيا والبرازيل وكمبودي ا وش يلي وكولومبي ا
وكوستاريكا والجمھورية الدومينيكية والس لفادور وفيج ي وغامبي ا وجورجي ا وغان ا وإندونيس يا وجاميك ا
وقيرغيزس تان ولبن ان وماليزي ا والمكس يك ومول دوفا ونيجيري ا وبنم ا وبي رو وس ري النك ا وتريني داد
وتوباغو وأوروغواي ،وذلك على مستوى التمويل الخاص بھا والوارد في المرف ق الراب ع بھ ذا التقري ر،
مع األخذ في االعتب ار ش روط المق رر  23/54الت ي تم ت الموافق ة بموجبھ ا عل ى مبل غ  257 000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار  19 275دوالرا أمريكيا كدفعة مقدمة إلعداد مش روعات خط ط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

وفي حالة الصين ،أن توافق على طلب إعداد خطة إدارة إزالة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عل ى
مس توى تموي ل يبل غ  1 480 000دوالر أمريك ي زائ د تك اليف دع م الوكال ة بمق دار  111 000دوالرا
أمريكيا ،حسبما ھو موضح في المرفق الرابع بالتقرير الحالي ،لتغطية تكاليف إعداد إس تراتيجية ش املة،
فض ال ع ن خط ط اإلزال ة القطاعي ة لرغ اوي  ،XPSوالم ذيبات وقط اعي التبري د الص ناعي والتج اري،
شريطة عدم موافقة اللجنة التنفيذية على تمويل إضافي إلعداد مشروع للمرحلة األولى لھذه القطاعات؛

)ج(

أن تح يط علم ا ب أن حكوم ة ك وت ديف وار ق د طلب ت س حب طل ب إع داد خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاص بالبلد؛

)د(

أن تؤجل النظر في طلبات اليوئن ديبي إلع داد خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي
الھند وجمھورية إيران اإلسالمية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
)المقرر (20/55

أرمينيا :اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 -110أفاد ممثل األمانة أن اليوئنديبي قدم الوثائق والمعلومات الداعمة ذات الصلة على النحو المطلوب بموجب المقرر
)34/51د( وذل ك ل دى تقديم ه لطل ب إع داد إس تراتيجية انتقالي ة ألجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات ألرميني ا.
والھدف من ھذا النشاط ھو تمكين التح ول الس لس م ن أجھ زة االستنش اق الت ي تس تخدم الم واد الكلوروفلوروكربوني ة إل ى
أجھزة تستخدم مواد غير كلوروفلوروكربونية في أرمينيا .وأوضح أن أرمينيا ال تنتج أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس
للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية ،وتجري تلبية معظم الطلب فيھا عن طريق الواردات.
-111

وفي المناقشة التالية ،أشار أحد األعضاء إلى أن أرمينيا ،وفقا للبيانات المقدمة في الطلب ،تستورد بالفعل أجھ زة
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االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي تس تخدم م واد غي ر كلوروفلوروكربوني ة ض عف م ا تس تورده م ن أجھ زة
االستنشاق المعتمدة على الم واد الكلوروفلوروكربوني ة .وأف اد ب أن أرميني ا ،ب دعم ومس اعدة التعزي ز المؤسس ي م ن خ الل
برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب ،ينبغي أن تكون قادرة على إعداد إستراتيجيتھا االنتقالية ألجھزة االستنش اق
المزودة بمقياس للجرعات دون أي مساعدة م ن الص ندوق .وردا عل ى ذل ك ،أوض ح اليوئن ديبي أن ه نظ را النخف اض ط رأ
على أسعار المواد الكلوروفلوروكربونية ،فقد ارتفعت مؤخرا واردات البلد من أجھزة االستنشاق التي تستخدم فيھا الم واد
الكلوروفلوروكربونية ،وأن المساعدة الزمة لض مان نج اح عملي ة االنتق ال .وعل ى ال رغم م ن أن ھ ذا ال رأي حظ ي بتأيي د
بع ض األعض اء ،فل م ي تم التوص ل إل ى تواف ق ف ي اآلراء بش أن ھ ذه المس ألة .ونتيج ة ل ذلك ،ق ررت اللجن ة التنفيذي ة ع دم
الموافقة على طلب إعداد اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي تس تخدم فيھ ا الم واد
الكلوروفلوروكربونية ألرمينيا.
)المقرر (21/55
)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

 -112قدم ممثل األمان ة الوث ائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/20و  Add.1و  ،Add.2وھ ي تتض ّمن برن امج
العم ل المقت رح لليوني ب لع ام  .2008وق ال إن ه تم ت الموافق ة ف ي إط ار البن د )7أ( م ن ج دول األعم ال عل ى س تة أنش طة
موص ى بالموافق ة الش مولية عليھ ا .وق د تح دد أربع ة وخمس ون نش اطا للنظ ر فيھ ا بص فة فردي ة ،منھ ا  50طلب ا إلع داد
مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .أما الطلبات األربعة األخرى فھي لتمويل إعداد برنامج
قطري وخطة وطنية لإلزالة للعراق ،وخطة إلدارة اإلزالة النھائية لميانمار ،وإستراتيجيتين انتق اليتين ألجھ زة االستنش اق
المزودة بمقياس للجرعات لباكستان وسري النكا.
إع داد مش روعات خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )أفغانس تان وأنتيغ وا وبرب ودا وج زر
البھاما والبحرين وبربادوس وبلي ز وبوت ان وبرون ي دار الس الم وبوركين ا فاس و وبورون دي وكمبودي ا وجھوري ة
أفريقي ا الوس طى وتش اد والص ين وج زر القم ر وجمھوري ة الكونغ و وجمھوري ة الكونغ و الديمقراطي ة وجيب وتي
وإريتري ا والغ ابون وغرين ادا وغيان ا وھن دوراس والھن د وجمھوري ة إي ران اإلس المية والكوي ت وجمھوري ة الو
الديمقراطية الشعبية ومدغشقر ومالوي وملديف ومالي وموريتانيا ومنغوليا وموزامبيق ونيبال وعمان وباكستان
وب اراغواي وقط ر وروان دا وس انت لوس يا وس انت فنس ت وج زر غرين ادين وس او ت ومي وبرينس يبي والمملك ة
العربية السعودية وسري النكا وسورينام واليمن(
 -113ونظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تمويل إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في ضوء المناقشة التي جرت في إطار البند )7أ( من جدول األعمال وعمال بالمقررين  13/55و14./55
-114

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق على الطلبات التي قدمھا اليونيب إلعداد خطط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
في أفغانستان وأنتيغوا وبرب ودا وج زر البھام ا والبح رين وبرب ادوس وبلي ز وبوت ان وبرون ي دار الس الم
وبوركينا فاسو وبوروندي وكمبوديا وجھورية أفريقيا الوسطى وتشاد وج زر القم ر وجمھوري ة الكونغ و
وجمھوري ة الكونغ و الديمقراطي ة وجيب وتي وإريتري ا والغ ابون وغرين ادا وغيان ا وھن دوراس والكوي ت
وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر ومالوي وملديف ومالي وموريتانيا ومنغولي ا وموزامبي ق
ونيبال وعمان وباكستان وباراغواي وقطر ورواندا وسانت لوسيا وسانت فنست وجزر غرينادين وس او
ت ومي وبرينس يبي والمملك ة العربي ة الس عودية وس ري النك ا وس ورينام وال يمن ،عل ى مس توى التموي ل
الخاص بھا والوارد في المرفق الرابع بھذا التقرير ،مع األخ ذ ف ي االعتب ار ش روط المق رر  18/54الت ي
تم ت الموافق ة بموجبھ ا عل ى مبل غ  408 000دوالرا أمريكي ا زائ د تك اليف دع م الوكال ة البالغ ة 53 040
دوالرا أمريكيا كدفعة مقدمة إلعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)ب(

وف ي حال ة الص ين ،أن تواف ق عل ى إع داد خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عل ى
مستوى تمويل يبلغ  475 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دع م الوكال ة البالغ ة  61 750دوالرا أمريكي ا،
حسبما ھو موضح في المرفق الرابع بالتقرير الحالي ،لتغطية تكاليف إعداد العناصر التمكيني ة ف ي خط ة
إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي الص ين ،والت ي اش تملت عل ى إع داد سياس ة عام ة
إلس تراتيجية الت دريب ،وتق ديم المس اعدة لتعزي ز ت دابير الرقاب ة عل ى ال واردات/الص ادرات ،وإع داد
إستراتيجية اتصال وتوعية عامة ،فضال عن إعداد مش روع لقط اع الخدم ة ،ش ريطة ع دم موافق ة اللجن ة
التنفيذية على تمويل إضافي إلعداد مشروع للمرحلة األولى لھذه القطاعات؛ و

)ج(

أن تؤجل النظر في طلبات اليونيب إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الھند
وجمھورية إيران اإلسالمية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
)المقرر (22/55

العراق :البرنامج القطري والخطة الوطنية لإلزالة
 -115قال ت ممثل ة األمان ة إن اليوني ب طل ب مب ـالغ إلع داد برن امج قط ري وخ ـطة وطني ة لإلزال ة ف ي الع راق بقيم ة
 100 000دوالر أمريكي .وأشارت إلى أن المستوى المطلوب أعلى من المبالغ العادية الت ي تخص ص للبل دان ذات الحج م
واالستھالك المحتمل المماثل ولكنه يراع ي الحال ة السياس ية الفري دة الت ي يم ر بھ ا ھ ذا البل د وحاجت ه إل ى التعجي ل بإع داد
البرن امج القط ري والخط ة الوطني ة لإلزال ة م ن أج ل الوف اء بالموع د المح دد لالمتث ال فيم ا يتعل ق ب المواد
الكلوروفلوروكربونية في عام  .2010وقالت إن الع راق ق ام بإي داع ص ك تص ديقه ف ي  25يوني ه/حزي ران  .2008وأف ادت
اللجن ة ب أن حكوم ة الع راق طلب ت أن ي تم تنفي ذ ذل ك بالمش اركة م ع اليوني دو ،عل ى أن تك ون اليوني ب الوكال ة الرئيس ية،
وبالتالي تحصل اليونيب على مبل غ  60 000دوالرا أمريكي ا وتحص ل اليوني دو عل ى مبل غ  40 000دوالرا أمريكي ا ،م ن
المبلغ األصلي وقدره  100 000دوالرا أمريكيا.
 -116وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيب الخ اص بإع داد مش روعي البرن امج القط ري
والخطة الوطنية لإلزال ة للع راق بمس توى تموي ل ق دره  100 000دوالر أمريك ي ) 60 000دوالرا أمريكي ا زائ د تك اليف
دع م الوكال ة البالغ ة  7 800دوالرا أمريكي ا ليوني ب و 40 000دوالرا أمريكي ا زائ د تك اليف دع م الوكال ة البالغ ة 3 600
دوالرا أمريكي ا ليوني دو( ،ش ريطة أن يع الج ھ ذا التموي ل جمي ع االس تھالك المتبق ي لتحقي ق االمتث ال ف ي ع ام  2010وأال
تُطلب مبالغ إضافية لتحضير البرنامج القطري والخطة الوطنية لإلزالة في المستقبل.
)المقرر (23/55
ميانمار :إعداد خطة إدارة اإلزالة النھائية
 -117قال ممثل األمانة إن طلبا يجري تقديمه إلعداد مشروع خطة إلدارة اإلزالة النھائية لميانمار يقوم اليونيب بتنفيذه.
وال يُطل ب أي تموي ل إض افي ألن اليوني ب سيض طلع بإع داد المش روع مس تخدما الرص يد المتبق ي م ن تنفي ذ خط ة إدارة
غازات التبريد .وسوف يتيح إعداد المشروع إدراج األنشطة المتأخرة في إطار خطة إدارة غازات التبريد في إط ار خط ة
أكثر شموال إلدارة اإلزالة النھائية.
 -118وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على طلب اليونيب الخاص بإعداد مشروع لخط ة إدارة اإلزال ة
النھائية في ميانمار ،شريطة:
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)أ(

تسلم خطاب رسمي من ميانمار تقرر فيه التزامھا بالوفاء بأھداف االمتث ال لع ام  2010م ن خ الل خط ة
إدارة اإلزالة النھائية ،وأن اليونيب لن تستعمل أي أموال إلى أن يتم تسلم ذلك الخطاب؛ و

)ب(

ل دى إع داد خط ة إدارة اإلزال ة النھائي ة وتنفي ذھا الحق ا ،ينبغ ي أن تأخ ذ الوكال ة ف ي الحس بان المق رر
)10/47ھ( الصادر عن اللجن ة التنفيذي ة بخص وص اإلدراج ف ي نظ ام الت رخيص للص ادرات الخاض عة
للرقاب ة م ن برومي د الميثي ل وراب ع كلوري د الكرب ون و/أو كلوروف ورم الميثي ل ،باإلض افة إل ى الم واد
األخرى المستنفدة لألوزون.
)المقرر (24/55

باكستان :إعداد العنصر غير االستثماري لمشروع تحويل أجھزة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات وإع داد
إستراتيجية انتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية
 -119قال ممثل األمان ة إن اليوني ب ق دم طلب ا لتموي ل إض افي إلع داد مش روع يت يح ل ه العم ل ع ن كث ب م ع اليوئن ديبي
إلع داد العنص ر غي ر االس تثماري لمش روع تحوي ل أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات المس تخدمة للم واد
الكلوروفلوروكربونية في باكستان ،وإلعداد إستراتيجية انتقالية ألجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات .وأض اف
أن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعھا الرابع والخمسين على تخصيص مبلغ  60 000دوالر أمريكي كي يقوم اليوئن ديبي
بإعداد مشروع التحويل لباكستان .أما طلب اليونيب فھو بمبلغ  20 000دوالر أمريكي .والحظت األمانة أن األنشطة التي
يقترحھا اليونيب متمشية مع األنشطة الموافق عليھا لمشروعات مماثل ة ف ي بل دان أخ رى ل ديھا مؤسس ات تص نيع ألجھ زة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية.
 -120وفي المناقشة التالية ،قال أحد األعضاء إنه لم يتم تزويد اللجنة التنفيذية بكل المعلومات المطلوبة بموجب المق رر
)34/51د(.
 -121وق ررت اللجن ة التنفيذي ة ع دم الموافق ة عل ى إع داد المش روع ،ال ذي طلب ه اليوني ب ،فيم ا يتعل ق بالعنص ر غي ر
االستثماري لمشروع تحويل أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات المس تخدمة للم واد الكلوروفلوروكربوني ة ف ي
باكستان ،وإعداد إستراتيجية انتقالية.
)المقرر (25/55
سري النكا :اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 -122قال ممثل األمانة إن اليونيب قدم طلب تموي ل بمبل غ  30 000دوالر أمريك ي إلع داد إس تراتيجية انتقالي ة ألجھ زة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات .وقال إن سري النكا ال تنتج أجھزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات تس تخدم فيھ ا
المواد الكلوروفلوروكربونية ،وإن معظم الطلب فيھا يتم تلبيته عن طريق الواردات.
 -123وقال أحد األعضاء إنه بينما تفي المعلومات المقدمة للجنة التنفيذية بشروط المقرر  ،34/51فھي ت دل أيض ا عل ى
أن سري النك ا أح رزت تق دما كبي را ف ي انتقالھ ا إل ى أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي ال تس تخدم فيھ ا
الم واد الكلوروفلوروكربوني ة ،بم ا ف ي ذل ك وض ع سياس ة عام ة لتحدي د اس تيراد أجھ زة االستنش اق المس تخدمة للم واد
الكلوروفلوروكربونية ،وبالتالي فإن البلد لذلك ليس بحاجة إلى مزيد من الدعم لإلستراتيجية .وأضاف أن الدعم والمساعدة
المقدمين مع التعزيز المؤسسي في إطار برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب فيھما الكفاية لدعم الحكومة في إنفاذ
السياسات العامة القائمة والمساعدة على إتمام االنتقال.
 -124وق ررت اللجن ة ع دم الموافق ة عل ى طل ب اليوني ب الخ اص بإع داد اإلس تراتيجية االنتقالي ة ألجھ زة االستنش اق
المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية في سري النكا.
)المقرر (26/55
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)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

 -125قال ممثل األمانة ،لدى تقديمه للوث ائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/21و Add.1و ،Add.2إن اليوني دو
قدمت  44مشروعا ،منھا مشروعان للموافقة الشمولية عليھما ،وقد تم النظر فيھما في إطار البند )7أ( من جدول األعمال.
وقد تم تحديد  42نش اطا للنظ ر ف ي ك ل منھ ا بص ورة منف ردة ،ك ان م ن بينھ ا  37طلب ا إلع داد مش روع لخط ة إدارة إزال ة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 -126وأضاف أن اليونيدو قدمت أيضا خمسة طلبات تتعلق بقطاع أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي
تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية ،منھ ا ثالث ة طلب ات إلع داد مش روعات لتحوي ل أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس
للجرعات ،وطلبان للمساعدة التقنية في إعداد استراتيجيات ألجھزة االستنشاق التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية،
تمشيا مع المقرر .34/51
إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )ألباني ا والجزائ ر واألرجنت ين والبح رين
والبوس نة والھرس ك والك اميرون والص ين وكرواتي ا ومص ر وھن دوراس والھن د والع راق وجمھوري ة إي ران
اإلس المية واألردن وجمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة والكوي ت والجماھيري ة العربي ة الليبي ة وجمھوري ة
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والمكسيك والجبل األسود والمغرب ونيك اراغوا والنيج ر وعم ان وباكس تان وقط ر
والمملكة العربية السعودية والسنغال وص ربيا وجن وب أفريقي ا والس ودان والجمھوري ة العربي ة الس ورية وت ونس
وتركيا وتركمانستان وجمھورية فنزويال البوليفارية واليمن(
 -127نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تمويل إعداد مشروعات خطط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
في ضوء المناقشة التي جرت في إطار البند )7أ( من جدول األعمال وعمال بالمقررين  13/55و .14/55
-128

وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق على الطلبات التي قدمتھا اليونيدو إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لك ل م ن ألباني ا والجزائ ر واألرجنت ين والبح رين والبوس نة والھرس ك والك اميرون والص ين وكرواتي ا
ومص ر وھن دوراس والع راق واألردن وجمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة والكوي ت والجماھيري ة
العربية الليبية وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والمكسيك والجبل األسود والمغ رب ونيك اراغوا
والنيجر وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والسنغال وصربيا وجنوب أفريقيا والسودان
والجمھورية العربية السورية وتونس وتركيا وتركمانستان وجمھورية فنزويال البوليفارية واليمن ،وذلك
على مستوى التمويل الخاص بھا والوارد في المرفق الرابع بھذا التقرير ،مع األخذ ف ي االعتب ار ش روط
المقرر  28/54التي تمت الموافقة بموجبھا على مبلغ  390 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكال ة
البالغ ة  29 350دوالرا أمريكي ا كدفع ة مقدم ة إلع داد مش روعات خط ط إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

وف ي حال ة الص ين ،أن تواف ق عل ى إع داد خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عل ى
مستوى تمويل يبلغ  584 000دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكال ة البالغ ة  43 800دوالرا أمريكي ا،
حسبما ھو موضح في المرفق الراب ع ب التقرير الح الي ،لتغطي ة تك اليف قط اعي رغ اوي  XPSوأجھ زة
تكييف ھواء الغرف ،شريطة عدم موافقة اللجن ة التنفيذي ة عل ى تموي ل إض افي إلع داد مش روع للمرحل ة
األولى لھذه القطاعات؛ و

)ج(

أن تؤج ل النظ ر ف ي طلب ات اليوني دو إلع داد خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي
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الھند وجمھورية إيران اإلسالمية حتى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
)المقرر (27/55
الجزائر :إعداد مشروع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 -129قدم ممثل األمانة طلبا إلعداد مشروع لتحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقي اس للجرع ات الت ي تس تعمل الم واد
الكلوروفلوروكربونية في الجزائر للنظر فيه بصورة منفردة تمشيا مع المق رر  .34/51وأف اد التقري ر المق دم تأيي دا للطل ب
بوج ود منش أة واح دة للتص نيع ف ي البل د ،ب دأت إنتاجھ ا ف ي ع ام  .2006وعل ى ال رغم م ن أن الخط ة الوطني ة لإلزال ة ف ي
الجزائر تمت الموافقة عليھا في عام  ،2007فقد أشارت اليونيدو إلى أن ھذه المنشأة ليست مدرج ة ألن اس تھالكھا ل م يك ن
معلوما في وقت إعداد الخطة الوطنية لإلزالة .ونظرا ألن الشركة لم تنتج أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات إال
من ذ ع امين ،ف إن البيان ات المت وافرة عنھ ا مح دودة .وتبري را لطلبھ ا التموي ل ،أف ادت اليوني دو ب أن الش ركة الم ذكورة ھ ي
الوحيدة المنتجة ألجھزة االستنشاق لالستعمال المحلي ،وأن معدل اإلصابة بالربو في البل د آخ ذ ف ي االزدي اد .وأبل غ ممث ل
األمانة اللجن ة التنفيذي ة ب أن الوث ائق المقدم ة متس قة م ع متطلب ات المق رر  ،34/51وأوص ى بالموافق ة عل ى ھ ذا المش روع
بمستوى التمويل الذي تطلبه الوكالة المنفّذة.
 -130وفي المناقشة التالية ،أعرب بعض األعضاء عن قلقھم من أن الش ركة الموج ودة ف ي الجزائ ر ل م تب دأ اإلنت اج إال
في عام  ،2006أي في موعد قريب من الموعد النھ ائي المح دد إلزال ة الم واد الكلوروفلوروكربوني ة ف ي ع ام  ،2010ول م
يق ع اختيارھ ا عل ى خي ارات لالنتق ال إل ى أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي ال تس تعمل الم واد
الكلوروفلوروكربونية .وأكد أعضاء آخرون أھمية مساعدة البلدان المدرج ة ف ي الم ادة  5عل ى الوف اء بالتزاماتھ ا بموج ب
البروتوكول قبل عام  .2010وشدد بعض األعضاء على أنه ينبغي أن تواف ق اللجن ة التنفيذي ة عل ى المش روع ألن الجزائ ر
ق دمت ك ل المعلوم ات المطلوب ة .ورد أح د األعض اء ب أن تق ديم البيان ات المطلوب ة بموج ب المق رر  34/51ل يس االعتب ار
الوحيد ،عل ى ال رغم م ن أن ھ ذه البيان ات ض رورية لمس اعدة األعض اء ف ي اتخ اذ ق رار بش أن س المة المش روع وعالقت ه
بالخطة الش املة إلزال ة الم واد الكلوروفلوروكربوني ة .وأض اف أن ه ،ع الوة عل ى ذل ك ،ج رى بالفع ل تموي ل خط ة وطني ة
لإلزالة ،تغطي جميع المواد الكلوروفلوروكربونية المؤھلة لإلزالة.
 -131وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب إعداد مشروع تحويل أجھزة االستنشاق الم زودة
بمقياس للجرعات التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية في الجزائر.
)المقرر (28/55
الجمھوري ة العربي ة الس ورية :إع داد مش روع أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات ) 40 000دوالر
أمريكي(
 -132أفاد ممثل األمانة أن طلب اليونيدو الخاص بإعداد مشروع لتحويل أجھزة االستنشاق الم زودة بمقي اس للجرع ات
التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربوني ة ف ي الجمھوري ة العربي ة الس ورية بم ا يتمش ى م ع المق رر  .34/51ورغ م تق ديم
البيانات المتعلقة بإنتاج أجھزة االستنشاق المستعملة للمواد الكلوروفلوروكربونية عن السنوات الخمس الماضية ،فلم تدرج
بھا أي معلومات عن االتجاه الس ائد ف ي اس تعمال الم واد الكلوروفلوروكربوني ة أو ع ن ال واردات خ الل تل ك الفت رة ،عل ى
النح و المطل وب بموج ب المق رر  .34/51ول ذلك اس تنتجت األمان ة أن الوث ائق المقدم ة ال تف ي بجمي ع متطلب ات المق رر
 ،34/51ولم تتمكن من التوصية بتمويل المشروع.
 -133وفي المناقشة التالية ،أعرب بعض األعضاء عن قلقھم من أن الشركة الموجودة في الجمھورية العربي ة الس ورية
تس عى إل ى تجدي د ترخيص ھا إلنت اج أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي تس تعمل الم واد
الكلوروفلوروكربونية .وأشار أعضاء آخرون إلى أن كثيرا من البلدان المدرجة في المادة  5ال تملك التكنولوجي ا المناس بة
للتحويل ،ولذلك تحتاج إل ى مس اعدة ف ي ھ ذا الص دد .وأع رب بع ض األعض اء ع ن ش واغل مماثل ة للت ي أب ديت ف ي حال ة
الجزائر .ولدى مناقشة مسألة نقص البيانات المطلوبة عمال بالمقرر  ،34/51ق ال بع ض األعض اء إن الجمھوري ة العربي ة
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الس ورية س يكون بإمكانھ ا تق ديم المعلوم ات الناقص ة .وأع اد أعض اء آخ رون تأكي د أن تق ديم بيان ات مالئم ة ل يس الش رط
الوحيد للموافقة على المشروعات.
 -134وعق ب المناقش ة ،ق ررت اللجن ة التنفيذي ة ع دم الموافق ة عل ى الطل ب المتعل ق بإع داد مش روع لتحوي ل أجھ زة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستعمل المواد الكلوروفلوروكربونية في الجمھورية العربية السورية.
)المقرر (29/55
جمھورية فنزويال البوليفارية :إعداد مشروع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 -135لدى تقديمه لھذا البند ،ق ال ممث ل األمان ة إن اليوني دو كان ت ق د ق دمت أيض ا طلب ا لتموي ل مش روع تحوي ل أجھ زة
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في فنزويال ،والذي قُدم للموافقة عليه عمال
بالمقرر  .34/51ويغط ي المقت رح مرف ق واح د للتص نيع ف ي البل د ،ك ان ق د ب دأ اإلنت اج ف ي ع ام  .1991وعل ى ال رغم م ن
الموافقة على خطة اإلزالة الوطنية لفنزويال في  ،2004فإنھا لم تدرج استھالك الشركة في البيانات .وفي طلبھ ا األص لي،
قدمت اليونيدو بيانات عن إنت اج أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي تس تخدم الم واد الكلوروفلوركربوني ة
للس نوات الخم س الماض ية ولك ن ق دمت بيان ات ع ن ال واردات للس نوات ال ثالث الماض ية فق ط .غي ر أن بيان ات ال واردات
للسنوات الخمس الماضية قدمت في طلب اليونيدو الم نقح .واس تنادا إل ى الطل ب األص لي ،اس تنتجت األمان ة أن الوث ائق ال
تستوفي جميع شروط المقرر  34/51وبالتالي لم تستطع التوص ية بتموي ل المش روع .غي ر أن األمان ة اعترف ت ش فھيا ب أن
البيانات اإلضافية عن الواردات تستوفي شروط المقرر .34/51
 -136وأعاد عضوان تأكيد التحفظات الشديدة التي أعربا عنھا أثناء مناقشة المشروعات المماثلة للجزائ ر والجمھوري ة
العربية السورية .وأشارا إلى أن فنزويال ،مثلھ ا مث ل الجزائ ر والجمھوري ة العربي ة الس ورية ،ل م تق دم بيان ات إل ى األمان ة
اس تجابة إل ى االس تبيان ال ذي ي دعم إع داد المق رر  34/51ول ذلك ال تعتب ر م ن مجموع ة البل دان ذات االلتزام ات الممول ة
المحتملة وفقا لھذا المقرر .وقد ترغب اليونيدو في بحث لماذا لم يق م البل د المعن ي ب اإلبالغ ع ن تص نيع أجھ زة االستنش اق
المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية وقت توزيع االستبيان.
 -137وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب إعداد مشروع تحويل أجھزة االستنشاق الم زودة
بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في فنزويال.
)المقرر (30/55
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية :اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 -138ق دمت ممثل ة األمان ة طلب ا للمس اعدة التقني ة إلع داد اإلس تراتيجية االنتقالي ة ألجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس
للجرعات في جمھورية كوري ا الش عبية الديمقراطي ة .وأف ادت ب أن ذل ك ك ان مص حوبا بالوث ائق والمعلوم ات ذات الص لة،
حسبما ينص عليه المقرر )34/51د( ،وكان أمام اللجنة التنفيذية للنظر في ه بص ورة منف ردة ،حس بما يتطلب ه المق رر نفس ه.
وقُدم ھذا الطلب للسماح باالنتقال الميسر إلى اس تعمال أجھ زة استنش اق ال تس تخدم الم واد الكلوروفلوركربوني ة .ول م ين تج
البل د أجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس للجرع ات الت ي تس تخدم الم واد الكلوروفلوركربوني ة ،وغط ت ال واردات معظ م
طلب ات الس وق م ن ھ ذه األجھ زة .وق دم البل د معلوم ات ع ن جمي ع ال واردات م ن ھ ذه المنتج ات خ الل الس نوات ال ثالث
الماضية؛ غير أن المنتجين المستخدمين تم اس تيرادھما م ن نف س المص در ،عل ى ال رغم م ن أن أح د ھ ذه المنتج ات ،وھ و
السالبوتامول ،كان متاحا في شكل أخ ر غي ر الم واد الكلوروفلوركربوني ة ف ي الع الم .ول ذلك ل م تج د األمان ة تبري را ك امال
لتمويل اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
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 -139وفي المناقشة التالية ،أشار عض وان إل ى أنھم ا ال يس تطيعا دع م الطل ب ،حي ث أنھم ا يعتق دان أن ه ال يوج د مب رر
كامل له .وينبغي أن يستطيع البلد التحويل إلى أجھزة استنشاق ال تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية حيث أن بدائل ھ ذه
المواد متاحة.
 -140وعق ب المناقش ة ،ق ررت اللجن ة التنفيذي ة ع دم الموافق ة عل ى طل ب اإلس تراتيجية االنتقالي ة ألجھ زة االستنش اق
المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
)المقرر (31/55
منغوليا :اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 -141ق دم ممث ل األمان ة طلب ا للمس اعدة التقني ة إلع داد اإلس تراتيجية االنتقالي ة ألجھ زة االستنش اق الم زودة بمقي اس
للجرعات في منغوليا .وكان ذلك مصحوبا بالوثائق والمعلومات ذات الصلة ،حسبما ينص عليه المق رر ) 34/51د( ،وقُ دم
إل ى اللجن ة التنفيذي ة للنظ ر في ه بص ورة منف ردة ،حس بما يتطلب ه المق رر نفس ه .ول م ين تج البل د أجھ زة االستنش اق الم زودة
بمقياس للجرعات الت ي تس تخدم الم واد الكلوروفلوركربوني ة ،وغط ت ال واردات معظ م طلب ات الس وق م ن ھ ذه األجھ زة.
وقدم البلد معلومات عن جميع ال واردات م ن المنتج ات الخاص ة بھ ذه األجھ زة خ الل الس نوات ال ثالث الماض ية؛ غي ر أن
المنتج المستخدم ،وھو السالبوتامول ،كان متاحا في شكل أخر غير الم واد الكلوروفلوركربوني ة ف ي الع الم .ول ذلك ل م تج د
األمانة تبريرا كامال لتمويل اإلستراتيجية االنتقالية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في منغوليا.
 -142وكما حدث في المناقشة المتعلقة بطلب جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،قال عضوان إنھما لن يستطيعا دعم
تمويل ھ ذا الطل ب ،حي ث ال يوج د م ا يب رره بص ورة كامل ة وال يحتاج ه البل د ف ي ظ ل ت وافر الب دائل .وأك دت اليوني دو أن
منغوليا تتطلب إستراتيجية انتقالية للسماح باالنتقال الميسر من أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرع ات الت ي تس تخدم
المواد الكلوروفلوركربونية والتي يوفرھا االتحاد الروسي.
 -143وعق ب المناقش ة ،ق ررت اللجن ة التنفيذي ة ع دم الموافق ة عل ى طل ب اإلس تراتيجية االنتقالي ة ألجھ زة االستنش اق
المزودة بمقياس للجرعات التي تستخدم المواد الكلوروفلوركربونية في منغوليا.
)المقرر (32/55
)(4

البنك الدولي

 -144ق دمت ممثل ة األمان ة الوث ائق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/22و Add.1و Add.2الت ي تش تمل عل ى
تعديالت برنامج عمل البنك الدولي .وتمت الموافقة على طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في ت ونس ف ي إط ار البن د
)7أ( من جدول األعمال في قائمة المشروعات ذات الموافقة الشمولية .وتم تحديد ثمانية أنشطة أخرى للنظر فيھ ا بص ورة
منفردة ،بما فيھ ا س بعة طلب ات إلع داد خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وطل ب إلج راء دراس ة ع ن
كيفية إعداد إستراتيجية للحصول على تمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية من أجل تدمير المواد المستنفدة لألوزون
غير المرغوب فيھا.
إعداد مشروعات خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة )الص ين وإك وادور وإندونيس يا والفلب ين
وتايلند وفييت نام(
 -145نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تمويل إعداد مشروعات خطط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
في ضوء المناقشة التي جرت في إطار البند )7أ( من جدول األعمال وعمال بالمقررين  13/55و .14/55
 -146وعقب المناقشة ،وبعد أن قدم ممثل األمانة تحديثا شفھيا بأن وكالة منفذة أخرى تقوم اآلن بتنفيذ خط ة إدارة إزال ة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا ،قررت اللجنة التنفيذية:
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)أ(

أن تواف ق عل ى الطلب ات الت ي ق دمھا البن ك ال دولي إلع داد خط ط إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لك ل م ن إك وادور ،والفلب ين ،وتايلن د ،وفيي ت ن ام ،عل ى مس توى التموي ل
الخاص بھا والوارد في المرفق الرابع بھذا التقرير؛

)ب(

وفيما يتعلق بالصين:
)(1

أن توافق على إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عل ى مس توى تموي ل
يبل غ  1 159 200دوالر أمريك ي زائ د تك اليف دع م الوكال ة البالغ ة  86 940دوالرا أمريكي ا،
حسبما ھو موض ح ف ي المرف ق الراب ع ب التقرير الح الي ،لتغطي ة تك اليف قط اعي رغ اوي PU
وإنت اج الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،ش ريطة ع دم موافق ة اللجن ة التنفيذي ة عل ى تموي ل
إضافي إلعداد مشروع للمرحلة األولى لھذه القطاعات؛ و

)(2

أن تطلب إلى البنك الدولي اإلحاطة علما ب المقررات القادم ة للجن ة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بقط اع
اإلنتاج عند إعداد اإلستراتيجية القطاعية.
)المقرر (33/55

مشروع عالمي :إعداد إستراتيجية/منھجية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
 -147أوضحت ممثلة األمانة أن البنك الدولي قدم طلبا لالضطالع بدراسة عن كيفية إع داد إس تراتيجية للحص ول عل ى
تمويل من أسواق الكربون الطوعية من أجل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا على مستوى تمويل يبلغ
 250 000دوالر أمريكي ،وذلك استجابة للمقرر  .10/54وقُدم المقترح جنبا إلى جنب مع مسودة شروط التكليف للدراس ة
التي اشتملت على تعليقات أعضاء اللجنة التنفيذي ة وفق ا للمق رر نفس ه .وق دم البن ك ال دولي أيض ا تفص يال للتك اليف بالنس بة
لمستوى التمويل المطلوب.
 -148وفي المناقشة التالية المتعلق ة بش روط التكلي ف ،اقتُ رح أن ه ربم ا تك ون ھن اك حاج ة إل ى إج راء أكث ر م ن دراس ة
واحدة عن الحالة من أجل تقي يم الح االت الت ي يش ارك فيھ ا العدي د م ن أص حاب المص لحة ف ي عملي ة ال تخلص ،مث ل ،ف ي
مراحل االسترداد والتخزين والنقل المحلي و/أو ال دولي وال تخلص النھ ائي .وف ي ھ ذا الص دد ،ينبغ ي تق ديم التوجي ه بش أن
ضمان أنه يمكن تقاسم المنافع المكتسبة من رصيد انبعاثات الكربون المسموح بھا بين أصحاب المصلحة .ولذلك ق ال أح د
األعضاء إنه ي رى أن المبل غ المطل وب الب الغ  250 000دوالر أمريك ي ل يس كافي ا ،وال س يما ف ي حال ة وج ود حاج ة إل ى
إجراء عدة دراسات.
 -149وعرض ممثل السويد ،بالنياب ة ع ن بل ده ،تق ديم دع م إض افي م ن خ الل مؤسس ة تموي ل البيئ ة للش مال األوروب ي
) ،(NEFCOرھن ا بموافق ة إدارة ھ ذه المؤسس ة ،وذل ك ف ي ش كل مس اعدة عملي ة إلج راء الدراس ات المتعلق ة بعملي ة
ال تخلص .وأك د أن ھ ذا ال دعم س يكون إض افة إل ى المس اھمات الثنائي ة للس ويد ف ي الص ندوق المتع دد األط راف .وق ال إن ه
سيتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق ببلدان مرشحة مالئمة.
 -150واقت رح أح د األعض اء أن ه ينبغ ي تغيي ر ك ل عب ارة ورادة ف ي الص الحيات تش ير إل ى منفع ة أو الت زام "البل دان
المدرجة في المادة  "5وأن تشير العبارة ب دال م ن ذل ك إل ى منفع ة أو الت زام "ش ركات البل دان المدرج ة ف ي الم ادة  "5ك ي
يعكس األمر أن رصيد انبعاثات الكربون المسموح بھا والطوعية تتعلق بالقطاع الخاص فقط ول يس بالحكوم ات أو ال دول
السيادية ككل .وردا على ذلك ،قال ممثل البنك الدولي إن الحكومات في بعض البلدان تمتل ك م واد مس تنفدة ل ألوزون غي ر
مرغوب فيھا.
41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53

 -151وغطت المالحظات األخرى أھمية األخذ في الحسبان أنشطة التدمير الت ي تم ت الموافق ة عليھ ا بالفع ل؛ وض مان
عدم ظھور حوافز ضارة تؤدي إلى زيادة إنتاج مواد مس تنفدة ل ألوزون يك ون مص يرھا الت دمير؛ وتس ويق اإلس تراتيجية؛
ووضع مسألة "اإلضافية" في االعتبار.
 -152وقال ممثل البنك الدولي إن ه س يأخذ ف ي الحس بان اآلراء الت ي أع رب عنھ ا األعض اء الت ي تك ون فيھ ا اآلراء ف ي
نطاق الدراسة من حي ث ش روط التكلي ف والت ي يمك ن إدراجھ ا بتك اليف مقبول ة .وس يتم إص دار نس خة منقح ة م ن ش روط
التكليف كي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية.
-153

وعقب المناقشة والتعديل الشفھي لشروط التكليف المنقحة التي قُدمت ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق على شروط التكليف المنقحة للدراسة المتعلق ة بكيفي ة إع داد إس تراتيجية للحص ول عل ى تموي ل
من خالل أسواق الكربون الطوعية من أجل تدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا الواردة
في المرفق الحادي عشر من ھذا التقرير؛ و

)ب(

أن توافق على طلب التمويل بمبل غ  250 000دوالر أمريك ي زائ د تك اليف دع م الوكال ة البالغ ة 22 500

دوالرا أمريكيا للبنك الدولي.
)المقرر (34/55
)د(

المشروعات االستثمارية

بروميد الميثيل
الصين :المرحلة الثانية من خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل )) (2010-2008اليونيدو(
 -154أفاد ممثل األمانة ،لدى تقديمه طلب اليونيدو للموافقة على تمويل المرحلة الثانية من خطة قطاع إنتاج بروميد
الميثيل ) 2010-2008الفقرات  81-56من  ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/27أن الطلب شمل التحقق من إنجاز
المرحلة األولى من الخطة ) .(2007-2005وتساءلت األمانة عن مدى كفاءة الطريقة المستخدمة للتحقق من إزالة بروميد
الميثيل ،وھو يعتبر مادة مستنفدة لألوزون ذات استخدام مزدوج .ولھذا ،طلب إلى اليونيدو أن تقوم باإلبالغ عن نتائج
تحقق إضافي إلى االجتماع السادس والخمسين.
 -155وأشار ممثل اليونيدو إلى حالة مماثلة في رومانيا حيث تمت الموافقة على المشروع ولكن توقف الصرف في
انتظار مثل ھذا التحقق .غير أن أحد األعضاء شدد على وجوب أن تستعرض اللجنة المشروع في االجتماع السادس
والخمسين ،عندما تكون اليونيدو قد قدمت معلومات إضافية.
 -156وقررت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي إعادة النظر في المرحلة الثانية من خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل )-2008
 (2010في الصين في االجتماع السادس والخمسين شريطة االنتھاء من التحقق.
)المقرر (35/55
االتفاقات المتعددة السنوات
جمھورية أفريقيا الوسطى :خطة إدارة اإلزالة النھائية )اليونيب وفرنسا(
 -157عرضت ممثلة األمانة مقترح خطة إدارة اإلزالة النھائية المتعلقة بإزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع
التبريد حسبما قدمھا اليونيب باعتباره الوكالة الرئيسية ،نيابة عن حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى .وكان الطلب المقدم
من أجل مبلغ  205 000دوالر أمريكي ).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/25
-158

وأخطرت اللجنة التنفيذية أن المشروع كان في قائمة المشروعات التي تنظر على نحو فردي بسبب خسارة
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المبالغ المقدمة لخطة إدارة غازات التبريد الموافق عليھا في السابق .وكان إعادة الرصيد شرطا للنظر في خطة إدارة
اإلزالة النھائية والموافقة عليھا .وتم إخطار اللجنة أيضا بأن حكومة فرنسا ،التي كانت مسؤولة عن تنفيذ خطة إدارة
اإلزالة النھائية ،قد وافقت على إعادة المبالغ غير المنصرفة إلى الصندوق ،وأن الخطة سيجرى إلغاؤھا بعد ذلك.
-159

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على خطة إدارة اإلزالة النھائية لجمھورية أفريقيا الوسطى على مبلغ
 105 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  13 650دوالرا أمريكيا لليونيب ومبلغ
 100 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم تبلغ  13 000دوالر أمريكي لحكومة فرنسا ،شريطة عدم
صرف المبالغ لحكومة فرنسا إال بعد إعادة الرصيد المتبقي من خطة إدارة غازات التبريد إلى
الصندوق المتعدد األطراف؛

)ب(

أن توافق على االتفاق بين حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة
النھائية الواردة في المرفق الثاني عشر بھذا التقرير؛

)ج(

أن تحث اليونيب وحكومة فرنسا على أن تراعي بصورة كاملة شروط المقررين  100/41و 6/49للجنة
التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية؛ و

)د(

أن توافق على أول شريحة على مستويات التمويل الموضحة في المرفق الرابع بھذا التقرير.
)المقرر (36/55

شيلي :خطة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة )كندا(
 -160أفاد ممثل األمانة بأن حكومة كندا ،نيابة عن حكومة شيلي ،قدمت خطة اإلزالة النھائية للمواد
الكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة كي تنظر فيھا اللجنة بصورة منفردة ).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/26
وكان مجموع تكاليف المشروع  437 500دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لكندا .ولم تكن ھناك مسائل متعلقة
بالسياسات العامة أو التكاليف لھذا المشروع .وقُدم ھذا المشروع للنظر فيه بصورة منفردة ألنه خطة إزالة قطاعية لبلد
غير البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض.
-161

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على خطة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة
لشيلي ،بمبلغ  437 500دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  56 875دوالرا أمريكيا لحكومة
كندا ،على أساس التفاھم على أن الموافقة على المشروع لن تضع سابقة؛

)ب(

أن توافق على االتفاق بين حكومة شيلي واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة اإلزالة النھائية للمواد
الكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة حسبما ترد في المرفق الثالث عشر بھذا التقرير؛

)ج(

أن تحث حكومة كندا على أن تراعي بصورة كاملة شروط المقررين  100/41و 6/49للجنة التنفيذية
خالل تنفيذ خطة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة؛ و

)د(

أن توافق على الشريحة األولى من خطة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة
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بمستوى التمويل الموضح في المرفق الرابع بھذا التقرير.
)المقرر (37/55
نيبال

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية )الشريحة الثانية( )اليونيب(

 -162قال ممثل األمانة إن اليونيب قدم ،بالنيابة عن حكومة نيبال ،طلبًا لتمويل الشريحة الثانية والنھائية من خطة إدارة
اإلزالة النھائية لھذا البلد ،طالبًا بذلك مبلغ  60 000دوالر أمريكي ) .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/37ولدى
استعراض األمانة لطلب اليونيب ،الحظت إحراز بعض التقدم في تنفيذ أنشطة السياسات العامة والتدريب ،ولكن تم
تحقيق القليل من التقدم في عنصر المساعدة التقنية ،وھو ما يرتبط عن قرب بأنشطة التدريب .وأشارت األمانة أيضًا إلى
أنه في نھاية عام  2007كان ھناك رصيد مقداره  90 000دوالر أمريكي من أصل مبلغ  110 000دوالرا أمريكيا
الموافق عليه ال يزال متاحًا من الشريحة األولى .وحيث أن األھداف الخاصة بالشريحة لم تتحقق ،ال يمكن لألمانة أن
توصي بصرف التمويل المطلوب.
 -163وقال ممثل اليونيب ،متحدثًا أيضًا بالنيابة عن اليوئنديبي ،إنه تمت الموافقة على نھج متتالي فريد لمساعدة نيبال
على تحقيق االمتثال بحلول عام  2010ووضعت آليات للمحافظة على االمتثال ما بعد ھذا التاريخ .ولذلك ،تم االنتھاء من
إعداد وحدات ومواد التدريب وسوف يتم البدء في توريد معدات التبريد الالزمة.
 -164وأعرب عضوان عن دعمھما لتمويل الشريحة المطلوبة ،في حين قال عضوين آخرين إن الموافقة على الطلب
في وقت لم تتحقق فيه المتطلبات الخاصة بالشريحة األولى يتعارض مع المبادئ التوجيھية للجنة التنفيذية وسوف يؤدي
إلى سابقة غير ُمجازة.
 -165وقررت اللجنة التنفيذية تأجيل الموافقة على الشريحة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة المواد
الكلوروفلولوكربونية في نيبال حتى اجتماعھا السادس والخمسين ،شريطة إظھار تقدم ملموس في تنفيذ األنشطة المدرجة
في الشريحة األولى.
)المقرر (38/55
بيرو:

خطة إدارة اإلزالة النھائية )اليونيب واليوئنديبي(

 -166أفاد ممثل األمانة أن خطة إدارة اإلزالة النھائية لبيرو قُدمت للنظر فيھا بشكل فردي بسب المشاكل القائمة في
البيانات في وقت االنتھاء من الوثيقة التي تطلبت اإليضاح .وقد أخطرت األمانة اللجنة بأنه قد تم إيضاح المشاكل اآلن،
كما ھي مقدمة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/38/Add.1وتم التوصل إلى اتفاق حول التمويل النھائي
لخطة إدارة اإلزالة النھائية.
 -167وردًا على طلب اإليضاح المقدم من أحد األعضاء فيما يتعلق بعدم وجود واردات من المواد
الكلوروفلوروكربونية في عام  ،2007قال ممثل اليونيب إن بيرو لم تقم باستيراد مواد كلوروفلوروكربونية في ھذه السنة
ألنھا ال يزال لديھا مخزونات كافية من السنة السابقة.
 -168وذكر ممثل األمانة بأن اإلبالغ الخاص بالبرنامج القطري تطلب اإلبالغ عن كل من االستخدام الفعلي للمواد
الكلوروفلوروكربونية والواردات منھا .وقد أبلغت بيرو عن بيانات االستھالك القطاعي الخاصة بھا إلثبات أنه تم
استعمال المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد خالل السنة قيد االستعراض .كما أبلغت األمانة اللجنة أيضًا بأنه قد تم
تحديد حصة استيراد لسنة  2008من أجل حد االستھالك المسموح به للبلد في ھذه السنة.
-169

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على خطة إدارة اإلزالة النھائية لبيرو بمبلغ تمويل  155 000دوالر أمريكي
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زائد  20 150دوالرا أمريكيا تكاليف دعم الوكالة لليونيب ،و 367 000دوالر أمريكي زائد 27 525

دوالرا أمريكيا تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي؛
)ب(

أن توافق على االتفاق بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية حسبما ترد في
المرفق الرابع عشر بھذا التقرير؛

)ج(

أن تحث اليونيب واليوئنديبي على أن تراعي بصورة كاملة شروط المقررين  100/41و 6/49للجنة
التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية؛ و

)د(

أن توافق على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل الموضحة في المرفق الرابع بھذا التقرير.
)المقرر (39/55

اليمن :الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون )اليونيدو(
 -170قال ممثل األمانة إن اليونيب ،بصفته الوكالة الرئيسية ،قدم برنامجًا وطنيًا إلزالة المواد المستنفدة لألوزون
) UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/43و (Add.1بالنيابة عن حكومة اليمن .وكانت أھداف المشروع ھي إزالة المواد
الكلوروفلوروكربونية والھالونات بنھاية عام  2009ومواصلة عدم استھالك رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل.
واشتملت الخطة أيضًا على طلب لتمويل إعداد إستراتيجية انتقالية إلزالة أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
المستوردة.
 -171وتم استھالك المستويات المتبقية من المواد الكلوروفلوروكربونية في اليمن في قطاعات خدمة التبريد وتصنيع
التبريد التجاري .وقد تم التوصل إلى اتفاق حول تكلفة أنشطة قطاع الخدمة .وفي قطاع تصنيع التبريد التجاري ،كانت
ھناك  10شركات تتطلب التحويل من استخدام الكلوروفلوركربون 11-والكلوروفلوروكربون 12-لنفخ الرغاوي وأنظمة
التبريد إلى استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب والھيدروفلوروكربون134-أ .وفي ضوء المقرر  6/19لالجتماع
التاسع لألطراف ،طلبت األمانة إلى اليونيب واليونيدو النظر في عوامل النفخ البديلة غير المستنفدة لألوزون ،وھي
 HFC-245faو .n-pentaneوقد تكون تكلفة المشروع قد زادت بشكل كبير بسبب المشاكل الفنية ذات الصلة بالتحول
إلى بدائل الكلوروفلوركربون 11-األخرى غير الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب .غير أنه في ضوء المقرر  ،6/19ال
يمكن لألمانة التوصية بالتحول إلى الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب واعتبرت أن الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة
سوف يكون استخدام  HFC-245faكعامل لنفخ الرغاوي.
 -172وشدد عدد من األعضاء على أنه كان من الھام بالنسبة لليمن االلتزام بتعھداتھا بموجب البروتوكول في الوقت
المحدد وبالتنفيذ المدعم للمشروع بالمواد البديلة .وتساءل العديد من األعضاء عن ما إذا كان قد تم أخذ البدائل األخرى
غير الھيدروكربون و HFC-245faفي عين االعتبار أيضًا ،وذلك في ضوء التكلفة المرتفعة والنقص الحالي في وفرة
 HFC-245faفي اليمن .وصرح ممثل اليونيدو بأنه قد تم استبعاد الحلول األخرى.
 -173وكان ھناك مقترح بأن يتم اختبار المشروع في نموذج "الوحدة الوظيفية" الذي يتم النظر فيه في ھذا االجتماع
في إطار البند  10من جدول األعمال .غير أن عضو آخر أشار إلى أن النموذج ال يزال نموذجًا نظريًا .وقد عبر العديد
من األعضاء عن مخاوفھم بشأن مخاطر التحول العكسي إلى استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب األقل تكلفة في
حالة التحول إلى  .HFC-245faوأفاد ممثل األمانة بأنه قد تم تقليل إمكانية حدوث ذلك عن طريق عنصر الرصد في
المشروع.
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وبعد المشاورات الخاصة بإيجاد الحل لتحفظات األعضاء فيما يتعلق بالمشروع ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط عل ًما بالوضع الخاص في اليمن ،وھو
)(1

التكنولوجيا الوحيدة المتاحة تجاريًا وال ُمثبتة الستبدال الكلوروفلوركربون 11-كعامل نفخ
الرغاوي في البلد ھي الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب؛

)(2

محدودية الوقت المتاح للتنفيذ قبل اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في عام 2010

لن تسمح بإدخال تكنولوجيا جديدة غير معتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مما
يُعرض البلد لمخاطر عدم االمتثال؛
)(3

حجم الكلوروفلوركربون 11-المزمع إزالته بموجب خطة اإلزالة ال يمثل سوى  2.2في المائة
من خط األساس الوطني للمواد الكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

أن تحيط عل ًما بأن مشاورات مكثفة جرت داخل اللجنة التنفيذية بغية التوصل إلى أفضل طرق للمضي
قد ًما من أجل توفيق المضمون الذي يعبر عنه المقرر  6/19لالجتماع التاسع عشر لألطراف فيما
يتعلق بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشروط خطة اإلزالة .وعلى وجه الخصوص ،أن نھج
ثنائي المرحلة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون مع الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب كخطوة مرحلية
كان ھو النھج األكثر مالئمة فيما يتعلق بالحاجة العاجلة للمساعدة المطلوبة في الوقت الذي لم تكن فيه
بدائل الكلوروفلوركربون 11-األخرى بخالف الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب متاحة على نطاق
واسع بعد في الدول المدرجة في المادة ،5

)ج(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون لليمن ،بمبلغ تمويل
 455 000دوالر أمريكي زائد تكـاليف دعم الوكالة البالغة  59 150دوالرا أمريكيا لليونيب و500
 1 370دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  102 788دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على أساس التفاھم
على ما يلي:
)(1

لن تطلب حكومة اليمن أي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بإزالة
أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)(2

بمجرد توافر التقنيات األخرى الخالية من المواد المستنفدة لألوزون ،يمكن لحكومة اليمن أن
تقدم طلبًا للتحويل في المرحلة الثانية إلى تكنولوجيا غير معتمدة على المواد المستنفدة
لألوزون بالنسبة لھذه الشركات التي تغطيھا خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون ،وذلك
كجزء من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا؛

)(3

لن يشكل أي جانب للمقرر الخاص بخطة اإلزالة سابقة للمقررات المستقبلية للجنة التنفيذية؛

)د(

أن توافق على االتفاق بين حكومة اليمن واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة
لألوزون ،حسبما ترد في المرفق الخامس عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

أن تحث اليونيب واليونيدو على أن تراعي بصورة كاملة شروط المقررين  100/41و 6/49الصادرين
عن الجنة التنفيذية خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية؛ و

)و(

أن توافق على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل الموضحة في المرفق الرابع بھذا التقرير.
)المقرر (40/55

-175

عبر عضوا بلجيكا والسويد ،عند الموافقة على المقرر ،عن مخاوفھما فيما يتعلق بمبدأ تمويل المشروع الذي
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كانت فيه المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي البديل األكثر مالئمة والتي من أجلھا وافق أطراف البروتوكول مؤخرًا
على جدول زمني ٌمسرع لإلزالة .وقد أكدا على أن المقرر ال يجب أن يشكل سابقة .وقد أشار عضو السويد إلى أن
المشروع لم يكن فعاال.
أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
الصين :الخطة القطاعية إلزالة استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجھزة االستنشاق المزودة
بمقياس للجرعات )اليونيدو(
 -176قال ممثل األمانة ،لدى تقديمه للوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/27إن اليونيدو قد قام بالنيابة عن
حكومة الصين بتقديم خطة قطاعية إلى االجتماع الخامس والخمسين إلزالة  322.5طن قدرات استنفاد األوزون من
المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في تصنيع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ،بتكلفة إجمالية
للصندوق قدرھا  18.85مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة .ونُظر في المقترح أوالً في االجتماع الثالث
والخمسين بتكلفة إجمالية تزيد عن  22.3مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة .ومع ذلك فقد أٌرجئت مناقشة
المقترح وتمت ُمطالبة حكومة الصين واليونيدو باألخذ بعين االعتبار الترشيد الصناعي وفعالية التكلفة قبل إعادة تقديم
مقترح مشروع منقح .وفي الخطة القطاعية المنقحة ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ،أخذ اليونيدو بعين
االعتبار المسائل التي أثارتھا اللجنة في اجتماعھا الثالث والخمسين .ونظرا ألن المقترح كان يتعلق بخطة اإلزالة النھائية
للمواد الكلوروفلوروكربونية للصين ،وفي ضوء مدى تعقيده ،والتداعيات الكبيرة له على الطلبات المحتملة لالستخدامات
الرئيسية بعد  ،2010والمساعدة اإلضافية المطلوبة من قبل حكومة الصين لتحقيق اإلزالة النھائية للمواد
الكلوروفلوروكربونية قبل األول من يناير/كانون الثاني  ،2010قدمت األمانة المشروع للجنة التنفيذية للنظر فيه بشكل
فردي.
 -177ووافقت اللجنة على أن ذلك كان من الموضوعات الھامة التي تطلبت الحل في االجتماع الحالي .وبناء عليه فقد
قررت إنشاء فريق اتصال ،بالتعاون مع السويد كميسر ،لمواصلة النظر في الموضوع .وأبلغ ميسر فريق االتصال عن
تحقيق بعض التقدم ولكن ظلت اختالفات بشأن حساب التكاليف للجوانب المختلفة من المشروع ،وأن لم يتيسر الوصول
إلى اتفاق في االجتماع الحالي.
 -178وقال عضو من الصين إن إزالة استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية من أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس
للجرعات في الصين يمثل تحديات خاصة ،بما في ذلك وجود عدد الكبير من الشركات والتركيبات ،ونقص الموارد
التقنية الالزمة للتحويل؛ واستخدام األدوية الفريدة في الصين؛ ومدى تعقيد العملية الوطنية للموافقة على العقاقير؛ والوقت
المطلوب كي يتقبل السوق والمرضى التغيير في ھذا القطاع .وقال إن الحكومة ،وال سيما وزارة حماية البيئة وإدارة
األغذية والعقاقير في الدولة ،قد شاركت بفعالية مع الشركات في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ،وأعرب عن أنه من
المأمول إيجاد حل للصعوبات الحالية التي تؤخر الموافقة على مشروع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع
أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات.
 -179وقال إن تقريبا جميع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المنتجة في الصين تستخدم ستة مكونات فعالة
فقط .ومما يثير القلق ھو أن اإلنتاج من المكونات األخرى لم يبدأ إال في  2006و ،2007ولم تكن مسؤولية الصندوق
المتعدد األطراف تناول ھذا اإلنتاج .وباإلضافة إلى ذلك ،كان ھناك عدد كبير من وسائل العالج غير التي تستخدم المواد
الكلوروفلوروكربونية متاحا في الصين للمرضى الذين يعانون من الربو ومن مرض انسداد الرئتين المزمن .وأخيرا قال
إن ھناك حاجة إلى الترشيد الصناعي ،سواء من خالل تدابير تنظيمية صارمة بدرجة أكبر أو من خالل عمل قوى
السوق.
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وقررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب تمويل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجھزة

االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين في الوقت الحالي ،وطلبت إلى الصين واليونيدو استعراض المشروع
كي يُنظر فيه في اجتماع قادم للجنة التنفيذية.
)المقرر (41/55
قطاع اإلنتاج
الھند :اإلزالة المعجلة إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية )البنك الدولي(
 -181قدم ممثل األمانة مشروع االتفاق بين الھند واللجنة التنفيذية لإلزالة المعجلة إلنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية
الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/33والذي أعده البنك الدولي وفقًا للمقرر  .37/54وقد كان مشروع
االتفاق ھذا بمثابة متابعة للموافقة من حيث المبدأ على  3.17مليون دوالر أمريكي في االجتماع الرابع والخمسين إلنھاء
إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في الھند قبل األول من أغسطس/آب .2008
 -182وبعد دراسة مشروع االتفاق ،طلبت األمانة إيضاح ما إذا كان بند الجزاءات في الفقرة  7قد غطى أنشطة أخرى
غير إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية .ولم تتلقى األمانة أي رد من البنك الدولي حتى وقت إرسال الوثائق.
 -183وأوضح ممثل البنك الدولي أن حكومة الھند قد طلبت المزيد من الوقت للتحقق من تداعيات التعليقات التي قدمتھا
األمانة فيما يتعلق ببند الجزاءات .ونتيجة لذلك ،يسحب البنك الدولي طلبه المتعلق بمشروع االتفاق في االجتماع الحالي
وسوف يُعيد تقديمه إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والخمسين.

البند  8من جدول األعمال :البرامج القطرية
 -184ذكر ممثل األمانة ،لدى تقديمه الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/44بأن جمھورية إيران اإلسالمية
سبق أن قدمت إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادي واألربعين تحديثا لبرنامج قطري يشير إلى وجود تباين كبير بين
استھالك رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل وبين البيانات المبلغ بھا بموجب المادة  .7وقد وافقت اللجنة في
المقرر  84/41على تحديث البرنامج القطري ،ولكنھا طلبت إلى ھذا البلد أن يقدم إلى أحد االجتماعات في المستقبل تحديثا
لبرنامج قطري منقح على أساس أرقام استھالك رابع كلوريد الكربون تكون متمشية مع بيانات المادة  .7وقدم اليونيب
واليونيدو ھذه الوثيقة إلى االجتماع الخامس والخمسين .ولم يعد تحديث البرنامج القطري المنقح يشير إلى استھالك مرتفع
للغاية من رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل ،وإنما إلى خط األساس المقبول وبيانات المادة  7لكل من رابع
كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل .وتلك المعلومات ،إلى جانب الموافقة في االجتماع الخمسين على المشروع الجامع
النھائي في قطاع المذيبات الستھداف ما تبقى من رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل ،تعني أن المسائل التي
أثارتھا األمانة فيما يتعلق بتحديث البرنامج القطري المقدم إلى االجتماع الحادي واألربعين ،لم تعد ذات صلة.
 -185وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بتقديم اليونيب واليونيدو تحديثا للبرنامج القطري المنقح ،بالنيابة عن حكومة
جمھورية إيران اإلسالمية.

البند  9من جدول األعمال :قطاع اإلنتاج
)أ(

مواصلة بحث وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج
)المقرر )37/53ز((

 -186قال ممثل األمانة ،لدى تقديمه لھذا البند ،إنه عمال بالمقرر  ،37/53أعدت أمانة الصندوق ورقة عن المسائل كي
يعلق عليھا خبراء من خمس قطاعات إنتاج في البلدان المدرجة في المادة  5والبلدان غير المدرجة في المادة  ،5وأجرت
مناقشات مع ھؤالء الخبراء وأعدت الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45التي قدمت مزيد من البحث
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والتحليل بخصوص إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج .وتناولت الوثيقة بحث المجاالت المشار
إليھا في المقرر من خالل النظر في :الخطوط اإلرشادية القائمة لقطاع اإلنتاج ،وخيارات إنتاج
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب و142-ب و 22-بشكل منفصل وطرق حساب التكاليف في قطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتزامن إزالة اإلنتاج/االستھالك وعواقب إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لالستعمال كمواد أولية؛ والمسائل المتعلقة بتواريخ االنتھاء والمصانع المزدوجة االستخدام .وقدمت أيضا معلومات عن
تمويل الكربون وآلية التنمية النظيفة.
 -187وفي المناقشة التالية ،اتُفق عموما على أن المسائل المحددة بالعالقة إلى قطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي مسائل معقدة للغاية ومختلفة عن المسائل المتعلقة بإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية،
نظرا ألثرھا على الصناعات األخرى ،في كل من المراحل السابقة لإلنتاج والالحقة له .وفي ھذا السياق ،اقتُرح إعداد
استراتيجيات اإلزالة ،مع إشراك الصناعات .ومن بين المسائل األخرى التي ُسلط عليھا الضوء ،الحاجة إلى تحديد
وتوضيح عناصر مثل الصالت بصكوك تمويل الكربون وعواقب استعمال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كمواد
خاضعة للرقابة وكذلك كمواد أولية.
 -188وعقب المناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية على أنه نظرا لمدى تعقيد ھذه المسائل ،ينبغي أن تخضع في البداية إلى
مناقشة أوسع نطاقا من جانب فريق اتصال مفتوح العضوية .وفي أول اجتماع لفريق االتصال ،تم اختيار أستراليا كميسر
ألعمال ھذا الفريق .وأبلغ ميسر أعمال فريق االتصال المفتوح العضوية بعد ذلك اللجنة التنفيذية بأن الفريق وافق على
استعراض التوصيات الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45على أساس الفھم بأن أي مقررات
متعلقة بھذه التوصيات سيتم تأجيلھا إلى أن يتم التبادل األولي لآلراء.
 -189وفيما يتعلق بالتوصية األولى ،اقترح أن شروط التكليف الحالية لعملية مراجعة مصانع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ينبغي استعراضھا لتشمل تقييم األثر البيئي ،على الرغم من وجود رأي آخر مفاده أن مثل
ھذه التفاصيل ينبغي تناولھا فقط بعد البت في المسائل الرئيسية .وفيما يتعلق بالتوصية الثانية بشأن حساب تكاليف اإلنتاج،
تم التشديد على الحاجة إلى استكشاف الخيارات باإلضافة إلى اإلغالق نظرا للتعقيدات المشار إليھا أعاله بصدد إزالة
إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وينبغي النظر في اآلثار على الصناعات السابقة لإلنتاج والالحقة له .وفيما
يتعلق بالتوصية الثالثة ،اعترف بأھمية اإلزالة المتزامنة ،ولكن مع توقيت مرن لتقديم المشروعات المرتبطة وذلك كحاجة
إضافية .وبالنسبة للتوصية الرابعة ،ما زالت ھناك مسائل قائمة بصدد مدى ضرورة الحوافز لإلزالة المعجلة وما إذا
كانت ستغطي أوال معالجة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات قيمة أعلى من حيث قدرات استنفاد األوزون ،على
الرغم من اإلشارة في ھذا الصدد إلى أن الصين كانت البلد الوحيد من البلدان المدرجة في المادة  5التي تنتج ھذه المواد،
وخصوصا الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب .وفي التوصية الخامسة ،ظھر أيضا أن رصد منتجي المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة كمواد أولية يعتبر مھما لمنع أي إنتاج مستقبلي لالستعمال الخاضع للرقابة .واتفق
أيضا على أن اإلنتاج لالستعماالت األخرى ينبغي إدراجه في أي نظام للرصد في المستقبل .وقد أشير مع ذلك ،إلى
الحساسية التجارية لبعض استعماالت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كمواد في مثل ھذا النظام تعد أمرا يثير القلق.
 -190وبالنسبة لمسألة تواريخ االنتھاء ،التي شملتھا التوصية السادسة ،فلم يتم تناولھا بأي تفصيل ،على الرغم من
اقتراح تاريخ انتھاء مختلف لقطاع اإلنتاج .وأبلغ أحد األعضاء الفريق أيضا بأن المرافق الجديدة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية قيد اإلنشاء في  ،2008تتعلق بالمواد األولية .ونوقشت بتعمق مسألة المصانع المزدوجة
االستخدام ،التي تم تغطيتھا بالمثل في التوصية السادسة .وھناك رأي مفاده أن اإلشارة في المقرر  6/19الصادر عن
االجتماع التاسع عشر لألطراف إلى التحويالت الثانية ينطبق على المصانع المزدوجة االستخدام ،وإال لن تكون األطراف
قد أشارت إليھا في نص المقرر .وتعارض ھذا الرأي مع رأي آخر ،وھو أن اتفاقات إزالة إنتاج رابع كلوريد الكربون مع
المصانع المزدوجة االستخدام تحول دون إمكانية مساعدة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف لھذه المصانع.
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 -191وبالنسبة للتوصية األخيرة بشأن دعوة ممثلين من أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،(UNFCCCوآلية التنمية النظيفة ،فقد قدم اقتراح بإمكانية دعوة رئيس المجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وممثلي
مجلس التنفيذ المشترك وذلك لحضور االجتماع القادم للفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج .غير أنه أعرب عن رأي آخر مفاده
أن ممثلي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المذكورين في التوصية لن يتمكنوا من تناول اآلثار االقتصادية
آللية التنمية النظيفة وأن ھناك معلومات كافية متاحة على الموقع اإللكتروني آللية التنمية النظيفة .ورأى آخرون أن
المعلومات قيد البحث معقدة وأن تدفقات األموال لم يكن من السھل فھمھا بدون مساعدة من ممثلي آلية التنمية النظيفة.
 -192وختاما ،قال ميسر األعمال أن ضيق الوقت قد حال دون مناقشة أي مسائل أخرى ،بما في ذلك إعادة توجيه
إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى إنتاج مواد أولية من أجل تحقيق االمتثال .وقال إن مسألة إعادة انعقاد
اجتماع الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج لم يتم تناولھا إال باختصار فقط .غير أن ھناك رغبة في أن فريق االتصال المفتوح
العضوية ينبغي أن يواصل مداوالته في االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
-193

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أال تعقد اجتماعا آخر للفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج في االجتماع الخامس والخمسين؛

)ب(

أن يواصل فريق االتصال المفتوح العضوية مناقشة المسائل المتعلقة بقطاع إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية ،استنادا إلى الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45
)المقرر (42/55

)ب(

تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج

 -194في ضوء المناقشات التي أجريت في إطار البند )9أ( من جدول األعمال وعمال بالمقرر  ،41/55لم يعقد اجتماع
آخر للفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج في االجتماع الخامس والخمسين.

البند  10من جدول األعمال :التحليل المنقح لالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقررين )37/53ط( و(40/54
 -195قال ممثل األمانة ،لدى تقديمه لھذا البند ،إن األمانة أعدت الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47
استجابة للمقرر )37/53ط( ،وإنھا تشتمل على تحليل لجميع االعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك التكنولوجيات البديلة ،والحوافز المالية ومنافع بيئية أخرى .وأضاف أن الوثيقة
تم تنقيحھا بعد النظر المبدئي فيھا في االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية .وركز التحليل على االستخدامات
الرئيسية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع المنتجات الرغوية وأجھزة التبريد وفي القطاع الفرعي لخدمة
التبريد .وتم تحديد التكنولوجيات البديلة في قطاعي الرغاوي والتبريد وتقدير التكاليف المرتبطة بھا .ومن أجل تجنب
تأخير تنفيذ أنشطة اإلزالة ،كان من الھام تسوية المسائل المتصلة بتحويالت المرحلة الثانية في أوائل عام ،2009
باإلضافة إلى التاريخ النھائي لتمويل القدرات المركبة حديثا .وقد درست األمانة بعض الخيارات إلعطاء األولوية
لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تقلل اآلثار األخرى على البيئة إلى أقصى حد ،وال سيما فيما
يتعلق بالمناخ .وفيما يتعلق بموضوع التمويل المشترك ،أوضح أنه قد يكون من المفيد أن تتصل األمانة بمؤسسات أخرى
لترى مدى إمكانية إعداد منھجيات وآليات واضحة لتيسير التمويل التكميلي الذي من شأنه توفير منافع مناخية إضافية.
 -196وفي المناقشة التالية ،أشار أحد األعضاء إلى أنه سيكون من المفيد تحديد القطاعات التي سيتم تناولھا بشكل
أوضح ،وأعرب عن قلقه إزاء اآلثار البيئية لبعض التكنولوجيات البديلة وآثارھا من حيث التكاليف .وأضاف آخرون أنه
يلزم مزيد من المعلومات عن التكنولوجيات الناشئة ،نظرا لطابع اإلنجازات التكنولوجية المستمر والسريع في جميع
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القطاعات .وحث البعض األمانة أيضا على اتخاذ الخطوات لكفالة تحديث معلوماتھا بشأن التكنولوجيات البديلة بشكل
كامل ،واستشارة الوكاالت المنفذة عند االقتضاء.
 -197وجرى التشديد على ضرورة تقنين التكاليف والتحقق من سالمة التكنولوجيات في سياق البلدان المدرجة في
المادة  5تجنبا لتكرار األخطاء العالية التكلفة التي ارتكبت في الماضي .وذلك أن تكاليف تشغيل التكنولوجيات البديلة أعلى
في العادة وبالتالي ينبغي أن يتم تقديرھا على مدى ثالث أو أربع سنوات .وأشار أحد األعضاء إلى المبالغ المتعددة التي
تكرر دفعھا فيما يتعلق باستھالك المواد الكلوروفلوروكربونية ،وقال إنه ينبغي خصم كمية المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي شملتھا المشروعات التجريبية أو التدليلية من كمية المواد المستنفدة لألوزون المؤھلة
لإلزالة لدى تحديد المستوى اإلجمالي للتخفيضات الوطنية الموجودة .وطلب عضو آخر إيضاحا لالقتراح المتعلق بإرجاء
اتخاذ أي قرار بشأن السياسات العامة المتعلقة بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية.
 -198وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة بذاتھا ،رأى بعض األعضاء أن العدد أربعة المقترح لكل منطقة غير كاف ألنه
ال يأخذ بعين االعتبار اختالف األوضاع بين المناطق .ودعا أحد األعضاء إلى المرونة في تحديد عدد المشروعات ،في
حين أشار عضو آخر إلى أن ما مجموعه  10مشروعات فيه الكفاية.
 -199وذكر أيضا إن استمرار المناقشات ضروري بشأن تاريخ االنتھاء من تركيبات معدات التصنيع القائمة على
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومن المرحلة الثانية للتحويالت ،وذلك ألسباب ليس أقلھا التأثير الكبير الواقع على
البلدان المدرجة في المادة  ،5وھو أمر ينبغي مراعاته بشكل كامل .وبعد تحقيق أھداف االمتثال لعامي  2013و،2015
ينبغي النظر في خيارات لتحديد أولويات استبدال المعدات التي بلغت نھاية عمرھا االفتراضي ،وھو نھج ينبغي أن يؤخذ
أيضا بعين االعتبار لدى إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وقال أحد األعضاء إنه ينبغي جعل
التقاعد المبكر للمعدات جذابا من الناحية االقتصادية .وأضاف عضو آخر أن القواعد المطبقة بالفعل الستبدال المعدات
أكثر من مالئمة وأنه ال توجد بالتالي ضرورة الستكشاف خيارات جديدة من ھذه الوجھة.
 -200أما عن التمويل المشترك ،فقد أبدى األعضاء تقبال للفكرة بوجه عام ،على الرغم من أنه جرى التشديد على
أھمية الجدوى وحسن التوقيت .وقيل إنه يلزم الحصول على مزيد من المعلومات وإجراء مزيد من المناقشة من أجل
تحديد المعايير ،التي تعد التجارب السابقة في ھذا السياق من العوامل األخرى الھامة فيھا.
 -201وردا على التعليقات التي أبديت أثناء المناقشة ،قال ممثل األمانة إن الوثيقة مبنية على التقرير السابق وتتضمن
الرد على عدد من التساؤالت التي أثارھا األعضاء .فالتقديرات المنقحة يراعى فيھا االستثمار اإلضافي في التكنولوجيات
المستخدمة وتكاليف كل من التكنولوجيات والمواد الخام .وأضاف أنه يلزم عدد محدود من المشروعات التدليلية لتعديل
التكنولوجيات التي تم تطويرھا في البلدان غير المدرجة في المادة  5لكي تستخدم على الوجه األمثل في البلدان المدرجة
في المادة  ،5تمشيا مع المقرر السابق .وفيما يتعلق بإرجاء اتخاذ أي قرار مرتبط بتكاليف التشغيل اإلضافية ،أوضح أن
أي اقتراح يقدم سوف يشمل كال من رأس المال اإلضافي وتكاليف التشغيل كي تنظر فيھما اللجنة التنفيذية ،وأنه من
المتوقع أن تتوافر بحلول عام  2010كمية كافية من البيانات لالستناد إليھا في اتخاذ قرار .وأما عن أنواع التمويل
المشترك ،فقال إنه ال يمكن تحديدھا بصفة نھائية إلى أن يتم جمع مزيد من المعلومات.
 -202وقدم المستشار الذي ساعد األمانة في إعداد الورقة عرضا لنھج الوحدة الوظيفية إلزالة استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأكد أن ھذه الطريقة ما زالت في مرحلتھا التمھيدية ،وأنه سوف يتعين أن تنظر اللجنة
التنفيذية في ذلك في سياق ضمان وفاء البلدان بالتزاماتھا بموجب المقرر  6/19الصادر عن االجتماع التاسع عشر
لألطراف.
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 -203ورحب األعضاء بھذا النھج من حيث المبدأ .غير أن بعضھم اقترح أن يشمل النموذج أيضا بعض مسائل بيئية
أخرى غير تغير المناخ ،مثل مصادر الطاقة ،واستخدام المياه ،واألمن ،وصحة البشر .وأكد عضو آخر أن كثيرا من ھذه
الجوانب يتفاوت تبعا للظروف المحلية وأن التفاعالت معقدة .وأشار أحد األعضاء إلى ما لصحة البيانات التي يتم إدخالھا
في النموذج وشفافيتھا من أھمية بالغة .وعالوة على ذلك ،أضاف أنه ينبغي قصر المدخالت على العناصر الضرورية،
داع .وأثار عضو آخر مسألة تبادل الكربون في سياق ھذا النموذج ،موضحا أن الشركات
تجنبا لتعقيد النموذج دون ٍ
التجارية والحكومات الوطنية ال ترى منافع القضاء على ثاني أكسيد الكربون من نفس المنظور.
 -204وقال االستشاري إنه رغم إمكانية إدراج متغيرات أخرى لآلثار البيئية في النموذج ،فإن التحليالت ستصبح أكثر
تعقيدا .وأضاف أن وفورات الطاقة التي تعزى إلى اختيار طريقة معينة سوف تعود على المستعمل النھائي للمنتَج وليس
على المنشأة المعنية .وقال إن النھج المذكور ال صلة له بآلية التنمية النظيفة وتمويل الكربون ،على الرغم من أن ھذين
العنصرين أيضا يمكن جعلھما جزءا منه.
 -205وأُنشئ فريق اتصال ،تنظم أستراليا أعماله ،لمناقشة االعتبارات المتعلقة بتكاليف تمويل مواصلة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأبلغ منظم أعمال فريق االتصال اللجنة التنفيذية أن الفريق قد توصل إلى اتفاق ،بعد
مناقشات مكثفة ،على نص ،يأخذ في الحسبان التعليقات المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية.
-206

وعلى ھذا األساس ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بورقة المناقشة التي تشتمل على تحليل االعتبارات المتعلقة بالتكاليف ذات الصلة
المحيطة بتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47؛

)ب(

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى إعداد وتقديم مقترحات المشروعات إلى األمانة الستخدامات
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تناولھا في الفقرات )ج( و)د( و)ھ( و)ز( أدناه حتى يمكن
للجنة التنفيذية أن تختار المشروعات التي تُظھر بصورة أفضل التكنولوجيات البديلة وتسھل جمع
البيانات الصحيحة عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية والتكاليف التشغيلية اإلضافية أو الوفورات ،فضال
عن البيانات األخرى ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات ،على أساس التفاھم بأن ھناك حاجة إلى خصم
الكميات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم إزالتھا في إطار ھذه المشروعات من نقطة
البداية للتخفيضات اإلجمالية الموجودة في االستھالك المستحق للتمويل حسبما ھو مبين في خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ج(

أن تالحظ التطبيق المحدود لعدد من التكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المت وافرة
حتى اآلن في البلدان المدرجة في المادة  ،5والحاجة إلى ت دقيقھا واس تخدامھا بأفض ل طريق ة ف ي ض وء
الظ روف المحلي ة الموج ودة ف ي ھ ذه البل دان ،والتب اين الشاس ع ف ي تك اليف اس تبدال المع دات والم واد
الجديدة وتبعا لذلك:
)(1

أن تطل ب إل ى األمان ة جم ع المعلوم ات التقني ة ذات الص لة بإزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي قطاع ات األيروس والت وطفاي ات الحري ق والم ذيبات عل ى
أساس مستمر ،وأن تستعرض أي مشروع في ھذه القطاعات ل دى تق ديمھا وأن تحيلھ ا ،حس ب
مقتضى الحال ،كي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية بصورة منفردة؛

)(2

أن تنظ ر ف ي أن ترج ئ حت ى اجتماعھ ا األول ف ي  2010النظ ر ف ي أي مق رر ق د ترغ ب ف ي
اتخ اذه بش أن السياس ات ذات الص لة بحس اب تك اليف التش غيل اإلض افية أو الوف ورات م ن
مش روعات تحوي ل الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة فض ال ع ن وض ع عتب ات للفعالي ة م ن
حيث التكاليف ،من أجل االستفادة من الخبرات المكتسبة من استعراض مش روعات إزال ة ھ ذه
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المواد ،بوصفھا مشروعات قائمة بذاتھا و/أو عناصر من خطط إدارة إزالة ھ ذه الم واد ،وذل ك
قبل ھذا االجتماع؛
)د(

أن توافق على أن المعلوم ات التقني ة ال واردة ف ي الوثيق ة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47تكف ي
للتمكين من إعداد واستعراض وتقديم عدد من المشروعات المنفصلة بصورة منف ردة فيم ا يتعل ق بإزال ة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات الرغاوي والتبريد وتكييف الھواء؛

)ھ(

أن ت دعو الوك االت الثنائي ة والوك االت المنف ذة ،عل ى نح و عاج ل ،إل ى إع داد وتق ديم ع دد مح دود م ن
مقترح ات المش روعات المح ددة زمني ا يتض من دور ال نظم المعني ة و/أو م وردي الم واد الكيميائي ة
لالستخدام في عوامل النفخ التي ال تستعمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على األساس التالي:
)(1

كج زء م ن المش روعات وعق ب عملي ة الوض ع والت دقيق ،تق دم بي وت ال نظم عملي ات نق ل
التكنولوجي ا والت دريب لع دد مخت ار م ن ش ركات الرغ اوي الس تكمال إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذه الشركات؛

)(2

يتعين على الوكاالت أن تجمع وتبل غ البيان ات الدقيق ة ع ن تكلف ة المش روع فض ال ع ن البيان ات
ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيات؛

)(3

بغية إف ادة عملي ات إع داد وتنفي ذ خط ط إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة فض ال
عن أي مشروعات منفصلة ،يتعين أن تستكمل ھذه المشروعات النوعية خالل فترة ال تتج اوز
 18ش ھرا وتق ديم تقري ر مرحل ي ع ن ك ل مرحل ة م ن مرحلت ي التنفي ذ ،عل ى النح و المب ين ف ي
الفقرتين ) (1و) ،(2أعاله إلى لجنة التنفيذية؛

)(4

تُش جع الوك االت الثنائي ة والمنف ذة وبي وت ال نظم المتعاون ة عل ى معالج ة المس ائل التكنولوجي ة
المحيط ة بإع داد وتوزي ع البليرل ز س ابقة الخل ط المتض منة ف ي عوام ل ال نفخ الت ي تس تعمل
الھيدروكربون؛

)و(

أن ت دعو الوك االت الثنائي ة والمنف ذة إل ى تق ديم ع دد مح دود م ن المش روعات التدليلي ة لتحوي ل الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاعين الفرعيين المعنيين بالتبريد وتكييف الھواء إل ى التكنولوجي ات
ذات اإلمكانيات المنخفضة على االحترار العالمي لتحديد جميع الخطوات الالزمة وتقدير التك اليف ذات
الصلة؛

)ز(

أن تواص ل م داوالتھا بش أن السياس ات ذات الص لة بعملي ات تحوي ل المرحل ة الثاني ة وتحدي د الت واريخ
النھائية لتركيب معدات التصنيع المس تخدمة للم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وھ و الموع د ال ذي ل ن
تكون التكاليف اإلضافية لتحويل ھذه المعدات مؤھلة للتمويل ،بغية أن تتوصل إلى استنتاجاتھا قبل تقديم
المشروعات القائمة بذاتھا؛

)ح(

أن تنظر فيما إذا كان النھج ال ذي م ن ال نمط المب ين ف ي الوثيق ة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47
ي وفر أساس ا مرض يا وش فافا لترتي ب أولوي ات تكنولوجي ات إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
للتقليل إلى أدنى حد ممكن التأثيرات المناخية حسب ما كان متصورا في األصل في المقرر 6/19
لالجتماع التاس ع عش ر لألط راف ،وأن تطل ب إل ى األمان ة أن تواص ل عملي ة التقي يم الت ي تجريھ ا حت ى
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يمكن تقديم تقرير أكثر تفصيال خالل اجتماع الحق للجنة التنفيذية؛
)ط(

أن تطل ب إل ى األمان ة االتص ال بالمؤسس ات األخ رى بھ دف تحدي د آلي ات تموي ل إقليمي ة أو متع ددة
األطراف مالئمة ومتماثلة لتكون مصادرا للتمويل المش ترك زي ادة عل ى تموي ل األوزون م ن الص ندوق
المتعدد األطراف من أجل تحقيق منافع مناخية إضافية وأن تقدم تقريرا آخر إلى اجتماع قادم؛ و

)ي(

أن تنظر ،في اجتماع قادم ،المسائل المتعلقة بما إذا كان سيتم إحالة المعدات التي تعمل بشكل جيد إلى
التقاعد قبل الموعد المحدد بمجرد معالجة أھداف االمتثال لعامي  2013و.2015
)المقرر (43/55

البند  -11تقييم التكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث ) 2011-2009متابعة للمقررات 27/50
و /38/51و(42/54
 -207قال الرئيس ،لدى تقيمه لھذا البند ،إن اللجنة التنفيذية قد سمحت ،في اجتماعھا الخمسين ،لألمانة باالضطالع
بتقييم مستقل وشامل للتكاليف اإلدارية المطلوبة لفترة السنوات الثالث  .2011-2009ويرد تقرير المستشار الذي تم
التعاقد معھم للقيام بھذه المھمة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48
 -208وقال المستشار ،لدى تقديمه لموجز النتائج الرئيسية للتقرير ،إن التقييم قد ركز على تقدير قدرة نظام التكاليف
اإلدارية على تمكين البلدان المدرجة في المادة  5من تحقيق االمتثال ،وتقييم الخطط الحالية الستخدام أرصدة تكاليف
الدعم والمسائل المتعلقة بالتدفقات النقدية .وأوضح النھج الذي أتُبع خالل إجراء الدراسة ،وأحاط علما بأن اللجنة التنفيذية
لم تعتمد تعريفا قياسيا لما ھو مقصود به من عبارة التكاليف اإلدارية .وخالل فترة السنوات الثالث  ،2007-2004بلغ
متوسط إجمالي المصروفات اإلدارية نحو  20مليون دوالر أمريكي وتجاوز بصفة عامة التكاليف التي أبلغت عنھا
الوكاالت المنفذة؛ وفي ھذا السيناريو ،وجد أنه تم إعادة نفقات أعلى من مستواھا إلى وكالتين وأقل من مستواھا إلى
وكالتين.
 -209وفيما يتعلق بھيكل التكاليف المتوقع لفترة السنوات الثالث  ،2011-2009من الممكن أن تزيد تكاليف الوحدة
األساسية قليال ،استنادا إلى التقديرات العالية والمنخفضة في تقييم إعادة التزود بالموارد للجنة خبراء التقييم التقني
واالقتصادي؛ وأثر ھذا االتجاه على النسبة المئوية للتكاليف سيعتمد على مدى انخفاض مصروفات تكاليف المشروع
خالل ھذه الفترة .ويبدو أن نظام التكاليف الحالي مقبول ،شريطة أن تستوفي الوكاالت الحد األدنى من مبالغ

المصروفات .وفيما يتعلق باألرصدة غير المستخدمة ،يتطلب األمر بعض المرونة لتحويل األموال إلى أنشطة أخرى في
بلد من البلدان المدرجة في المادة  5الذي حصل على المنحة.
 -210وعقب العرض ،أعرب عدد من األعضاء عن تقديرھم للجھود المبذولة في إعداد التقرير ،ولكنھم قالوا إنه لم
يكن ھناك وقت كاف للنظر في محتوياته بصورة كاملة .وقُدم اقتراح بأنه ينبغي على األمانة أن تقدم استعراضا للمنھجية
واالفتراضات والتوصيات المتعلقة بالتقرير ،وأشير إلى أنه لم يكن ھناك وقت كاف لألمانة الستعراض التقييم.
 -211وفيما يتعلق بتوصية المستشار بخصوص الصناديق االستشمانية ،أشار اليونيدو إلى أنه يحتفظ بموارد الصندوق
المتعدد األطراف في صناديق استئمانية.
 212ولذلك قررت اللجنة التنفيذية إعادة النظر في المسألة في اجتماعھا السادس والخمسين في سياق تقييم برنامج
اليونيب للمساعدة على االمتثال وميزانيات تكاليف الوحدة الرئيسية في الوكاالت المنفذة المعنية ،وطلبت إلى األمانة إعداد
استعراض للتقرير لتقديمه إلى ذلك االجتماع ،يبين بعض المسائل الرئيسية كي تنظر فيھا اللجنة ،بما في ذلك مسألة وضع
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تعريف عام للتكاليف اإلدارية.
)المقرر (44/55

البند  12في جدول األعمال :رابع كلوريد الكربون
)أ(

مشروع تقرير تقييم حول الدراسة الخاصة بإزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور-القلوي )المقرر
) 31/52ب((

 -213قال ممثل البنك الدولي ،لدى تقديمه للبند الخاص بالتقييم العالمي إلزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الكلور-
القلوي ،إن البنك قد أعد مسودة تقرير وفقًا للمقرر )31/52ب( للجنة التنفيذية ،ويرد في الوثيقة
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49وقد كان الھدف من الدراسة ھو بحث التكنولوجيات والخطط القطاعية ذات
الصلة بإزالة رابع كلوريد الكربون في إنتاج الكلور بغية تحديد بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة.
 -214وألغراض خاصة بالدارسة ،تم تقسيم األنشطة ذات الصلة إلى خمس مھام رئيسية :االستھالك العالمي من رابع
كلوريد الكربون في قطاع الكلور-القلوي؛ واستعراض التقنيات الخالية من رابع كلوريد الكربون؛ واستعراض مشروعات
التحويل؛ واستعراض البدائل؛ والتحليل ،والتوصيات .وتوصلت الدراسة إلى أن الحد األدنى من قدرة إنتاج رابع كلوريد
الكربون في العالم من جميع العمليات يبلغ من  155 000إلى  183 000طن في السنة .وفي عام  ،2006استخدمت تسعة
مصانع على مستوى العالم رابع كلوريد الكربون إلدارة كلوريد النيتروجين في تصنيع الكلور واستخدمت ثالثة مصانع
أخرى رابع كلوريد الكربون إلدارة انبعاثات البنزين المنصرف .وبلغ إجمالي االنبعاثات العالمية من ھذين التطبيقين أقل
من  53طن في عام .2006
 -215وحيث أنه ال يوجد طلب عالمي كبير ُمحدد على رابع كلوريد الكربون إلدارة كلوريد النيتروجين الموجود وال
يوجد أي معيار فردي أو مادة يمكن أن تحل محل رابع كلوريد الكربون ،اقترحت الدراسة المقررات أو اإلجراءات
الممكن اتخاذھا عن طريق الشركات لتقليل أو إنھاء استخدام رابع كلوريد الكربون ،وذلك بدالً من التوصيات الخاصة
بالخطط القطاعية لإلزالة .كما كانت ھناك مشروعات تحويل للمصنعين المتواجدين في الدول المدرجة في المادة  ،5في
البرازيل وكولومبيا ،جاري تنفيذھا عن طريق اليوئنديبي وممولة من قبل الصندوق المتعدد األطراف ،وبالتالي فإنه قد ال
يكون من الضروري القيام بالمزيد من العمل بشأن ھذه المسألة.
-216

وأعربت اللجنة عن تقديرھا للطريقة التي تم إجراء الدراسة من خاللھا وأحاطت عل ًما بمحتوياتھا.

)ب(

استعمال رابع كلوريد الكربون كمواد أولية وعوامل تصنيع ،واإلنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في
البلدان الدرجة في المادة ) 5المقررين  36/51و(44/52

 -217أشار ممثل األمانة ،لدى تقديمه لھذا البند ،إلى أنه تقرر تأجيل مواصلة النظر في ھذا الموضوع ،إلى حين توافر
مسودة تقرير البنك الدولي المتعلق بالتقييم العالمي إلزالة رابع كلوريد الكربون المستعمل في قطاع الكلور-القلوي،
والتقرير المرحلي للجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي المتعلق بإعادة النظر في انبعاثات رابع كلوريد الكربون .وقد تم
بحث التقرير األول تحت البند )12أ( من جدول األعمال ،بعنوان ’مسودة تقرير التقييم بشأن دراسة إلزالة رابع كلوريد
الكربون في قطاع الكلور-القلوي )المقرر )31/52ب((‘ ،وھو التقرير الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49والتقرير الثاني قدم خالل األسبوع السابق إلى االجتماع الثامن والعشرين
للفريق العامل المفتوح العضوية.
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 -218قدم الرئيس المشارك للجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي بعد ذلك موجزا عن محتوى ھذا العرض ،قائال إنه
كان قد أشار إلى الفرق بين بيانات انبعاثات رابع كلوريد الكربون من الصناعات التنازلية إلى الصناعات التصاعدية ومن
الصناعات التصاعدية إلى الصناعات التنازلية ،وقدم تفسيرات ممكنة الرتفاع النسبة المئوية النبعاثات رابع كلوريد
الكربون المبينة .غير أن ھذه التفسيرات ،على ما يبدو ،لم تقدم إجابات تتعلق بكمية االنبعاثات من رابع كلوريد الكربون
التي لم تؤخذ في الحسبان .وعلى الرغم من أن ھذه التناقضات ستزال عن طريق اختالف دورة الحياة الجوية لرابع
كلوريد الكربون ،فإن فريق خبراء التقييم العلمي ظل مقتنعا بأن النتائج التي أبلغ عنھا فيما يتعلق بدورة الحياة كانت
صحيحة .وسيتم إحالة العرض إلى األطراف في صورة تقرير لمناقشته في اجتماع األطراف الذي سيعقد في الدوحة.
 -219وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة أن تأخذ في الحسبان المعلومات التي قدمتھا لجنة خبراء التقييم
التقني واالقتصادي استجابة للمقرر  10/18لالجتماع الثامن عشر لألطراف ،فضال عن أي مقررات اتخذت في االجتماع
العشرين بشأن االستعماالت اإلضافية لعوامل التصنيع وأن تقدم تقريرا إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية عن
تخفيضات انبعاثات رابع كلوريد والكربون وإزالته في البلدان المدرجة في المادة  5والبلدان غير المدرجة في المادة ،5
وفقا لجميع المقررات ذات الصلة الصادرة عن كل من اجتماعات األطراف واللجنة التنفيذية.
)المقرر (45/55

البند  13في جدول األعمال :حسابات الصندوق المتعدد األطراف
)أ(

تسوية حسابات عام ) 2006وفقًا للمقرر ) 41/54ب((

 -220ذكر أحد ممثلي األمانة ،لدى تقديمه لھذا البند ،بأن اليونيب قد طلب إبالغ االجتماع الحالي بأسباب التباين في
المصروفات البالغ  105 494دوالر أمريكي والذي قد تم اإلبالغ عنه في البيان المالي الخاص به وفي تقريره المرحلي.
وكما ھو ُمحدد في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/51تمثل التفسير المقدم في أن معدالت تكاليف الدعم
المطبقة بموجب نظام حسابات اليونيب اختلفت عن تلك المقدمة في التقرير المرحلي .وقد حدثت ھذه االختالفات بشكل
رئيسي خالل إدخال وثائق التمويل في ھذا النظام على مستويات مختلفة .ولتجنب أي تكرار للخطأ ،كان اليونيب يطلب
تأسيس نظا ًما لحساب وتسجيل وتتبع تكاليف الدعم المحددة للمشروعات الفردية للصندوق المتعدد األطراف .وخالل
الفترة االنتقالية ،كانت تُتخذ اإلجراءات التصحيحية لضبط مصاريفه وفقًا لمبلغ التفاوت من خالل
قيده في السجالت في عام  ،2008وبالتالي ضبط تكاليف الدعم في ھذه البيانات على المستويات الموضحة في التقرير
المرحلي.
 -221وأكد أحد ممثلي اليونيب على أن مثل ھذا اإلجراء كان يتم بالفعلُ ،مضيفًا أن نظام معلومات اإلدارة المتكاملة
) (IMISكان سيتم استبداله في عام  2010بنظام متعدد االستعماالت من شأنه أن يُسھل عملية المحاسبة ويقلل من
احتماالت الخطأ .كما أكد أيضًا على أن اليونيب سوف يُبلغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والخمسين بمستوى
التقدم الذي تم إحرازه في ھذه الصدد.
-222

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط عل ًما بتفسير اليونيب ألسباب الفرق البالغ  105 494دوالر أمريكي بين المصروفات
وااللتزامات المسجلة في التقرير المرحلي والبيانات المالية لليونيب لعام 2006؛

)ب(

أن تحيط عل ًما بأنه سوف يتم اتخاذ إجراء تصحيحي لتقليل مصروفات اليونيب في عام  2006بمبلغ
 105 494دوالرا أمريكيا وضبطھا على مستوى الصرف الصحيح لعام  2006كما ھو موضح في
التقرير المرحلي؛
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)ج(

أن تحيط عل ًما بأن اليونيب كان يتخذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لضبط نفس األخطاء التي
كان يحتمل وجودھا في حساباته لعام 2007؛

)د(

أن تحيط عل ًما بأن اليونيب سوف يطبق نظا ًما للمشروعات الجارية من أجل الحساب والتسجيل اليدوي
لتكاليف الدعم للحد من مخاطر التحديد الخاطئ لتكاليف الدعم في المستقبل؛ و

)ھ(

أن تطلب إلى اليونيب إبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والخمسين بمستوى التقدم الذي تم
إحرازه في تنفيذ ھذه اإلجراءات كجزء من عملية تسوية الحسابات لعام .2007
)المقرر (46/55

)ب(

البيانات المالية المؤقتة لعام 2007

 -223لفتت إحدى ممثالت األمانة ،لدى تقديمھا لھذا البند ،االنتباه إلى حقيقة أنه ،في البيانات المالية المؤقتة للبنك
الدولي لعام  ،2007تم استقطاع التمويل ال ُمعاد في عام  2007من القرض ال ُميسر لمشروع أجھزة تبريد المباني في تايلند
من دخل البنك الدولي .ومع ذلك ،تم االحتفاظ بالمصروفات ذات الصلة بالمشروع في البيانات المالية للبنك الدولي ،الذي
كان قد أوضح أنه قد قام بحذف المصروفات الخاصة بھذا المشروع من التقرير المرحلي الخاص به حتى يتثنى تسجيل
مدفوعات تايلند للمبالغ المصروفة للمشروع في التقرير الحالي .وبناء عليه ،فإن ھذا الصرف من قبل البنك الدولي يشكل
بند تسوية في حسابات عام  2007الخاصة به.
 -224وأفادت أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضبط الفروق المحددة في عملية تسوية حسابات عام  2006في
البيانات المالية ال ُمدرجة في الجداول .كما أضافت أيضًا أن اليونيب سوف يقوم بإبالغ اللجنة التنفيذية في اجتماعھا
السادس والخمسين بأي نتائج ومالحظات ھامة في المراجعة فيما يتعلق بالصندوق المتعدد األطراف التي أظھرھا التقرير
النھائي لمجلس مراجعي الحسابات التابع لألمم المتحدة حول مراجعته للبيانات المالية لليونيب لعام .2007
 -225وردًا على أحد التساؤالت ،قالت إن المصروفات الزائدة الموضحة في الجدول ) 3-1الحسابات الرئيسية لألمانة(
كانت مرتبطة بشكل رئيسي برواتب الموظفين وسوف تتم موازنتھا عن طريق المدفوعات التباينية للتكلفة التي تسددھا
الحكومة الكندية للصندوق .كما أشارت أيضًا إلى أن تكاليف الموظفين كانت خارجة عن نطاق سيطرة األمانة .وفي حالة
وجود مصروفات زائدة تحت بنود الميزانية األخرى ،تمت زيادة المخصصات بعد قيام األمانة بإبالغ اللجنة التنفيذية
بالصعوبات.
-226

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما بالبيانات المالية المؤقتة للصندوق لعام  2007الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/52؛

)ب(

أن تحيط علما بأنه سوف يتم تقديم الحسابات النھائية للصندوق لعام  2007إلى اللجنة التنفيذية في
اجتماعھا السادس والخمسين؛

)ج(

أن تحيط عل ًما بأن البنك الدولي قد أظھر مصروفات القرض ال ُميسر لمشروع أجھزة تبريد المباني في
تايلند ) (THA/REF/26/INV/104في بيانه المالي لعام  2007وليس في تقريره المرحلي ،الذي
شكل بند تسوية في عملية تسوية الحسابات لعام 2007؛
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)د(

أن تحيط عل ًما باتخاذ اإلجراءات الضرورية عن طريق أمين الخزانة إلظھار عمليات الضبط الناتجة
عن عملية تسوية حسابات عام 2006؛

)ھ(

أن تطلب إلى أمين الخزانة إبالغ االجتماع السادس والخمسين بمالحظات وتوصيات المراجعة حول
حسابات أمانة الصندوق المتعدد األطراف للبت فيھا من قبل اللجنة؛ و

)و(

أن تحيط عل ًما بتفسير األمانة فيما يتعلق بتجاوز في مقابل بنود معينة للميزانية في الحسابات الرئيسية
لألمانة.
)المقرر (47/55

البند  14من جدول األعمال :مسائل أخرى
تواريخ وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في المستقبل
 -227أكدت كبيرة مسؤولي الصندوق تواريخ االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية الذي سيعقد في الدوحة،
قطر ،من  8إلى  12نوفمبر/تشرين الثاني  .2008وحددت بصفة مؤقتة تواريخ االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية
الذي سيعقد في مونتريال من  30مارس/آذار إلى  3أبريل/نيسان  .2009وبما أن االجتماع التاسع والعشرين للفريق
العامل المفتوح العضوية واالجتماعات األخرى ذات الصلة كانت ستعقد في جنيف ،سويسرا من  15إلى  24يوليه/تموز
 ،2009فإن االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية يمكن أن يعقد إما في جنيف قبل ذلك االجتماع مباشرة ،من  12إلى
 16يوليه/تموز أو من  13إلى  17يوليه/تموز وذلك إذا تمكنت أمانة األوزون من تغيير مكان انعقاد اجتماع لجنة التنفيذ
إلى ما بعد اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية ،أو في مونتريال من  6إلى  10يوليه/تموز .2009

البند  15من جدول األعمال :اعتماد التقرير
 -228اعتمدت اللجنة التنفيذية
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/L.1

تقريرھا

على

أساس

مسودة

التقرير

الواردة

في

الوثيقة

البند  16من جدول األعمال :اختتام االجتماع
 -229بعد تبادل المجامالت المعتادة ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  7:00من مساء يوم الجمعة 18 ،يوليه/
تموز .2008
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