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  رافـاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األط

  يال بروتوكول مونترلتنفيذ 
   والخمسـون السادساالجتمـــاع 

  2008  الثانيتشرين/نوفمبر 12-8، الدوحة
  
  

  إضافة 

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة
  

 :تصدر هذه اإلضافة من أجل

  ثالثا 2 الفقرة إضافة •

 المواد مة علىالقائلمعدات إلى اكما أعدت األمانة تقريرا بشأن التحويل المزمع  -ثالثا 2
  .الهيدروكلوروفلوروكربونية في المشروعات الجارية

  :9 الكلمات التالية من الفقرة حذف •

  "واستعمال أسواق طوعية في البلد"

  :ةرات التاليق الفإضافة •

   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المشروعات الجاريةالقائمة علىلمعدات إلى االتحويل المزمع 

أمانة أن تحدد  ،55/5ة التنفيذية، في اجتماعها الخامس والخمسين، ومن خالل مقررها طلبت اللجن  -146
 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد المشروعات التي ال يزال التحول إلى استخدام المعدات القائمة على الصندوق 

واد المعلى  غير قائمةموجزا لجدوى التحول إلى بدائل تقييما موضع نظر فيها، وأن تعد 
 . اللجنة التنفيذية بالمسألة في اجتماعها السادس والخمسينوأن تبلغ، يةالهيدروكلوروفلوروكربون

، استخدمت األمانة المعلومات المتاحة لتحديد مشروعات التحويل الجارية التي أعلن بواستجابة لها الطل  -147
 ولم يتم تحديد سوى مشروع واحد .جيا البديلةول بوصفها التكنوالهيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدام المواد عن فيها 

 في تصنيع رغوة 11-إلزالة استخدام الكلوروفلوروكربونالنهائي المشروع الجامع "من هذه المشروعات، وهو 
واتصلت األمانة باليوئنديبي فيما يتعلق بحالة . في شيلي، الموافق عليه في االجتماع الثامن واألربعين" انتريوالبولي
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 المزمع شركة أخرى مؤهلة ومن 14شروع وتم إبالغها بإكمال التنفيذ في حالة شركة واحدة، ولكن هناك هذا الم
وأشار اليوئنديبي . 2009 قبل نهاية عام ويبدأ تشغيلها، 2009تسليمها في النصف الثاني من عام يتم شراء معدات 

المواد الذين يستخدمون  نمستهلكيالر ، هناك صغا شركة14البالغة المعنية إلى أنه من بين الشركات أيضا 
الحقن، وأنهم اضطروا إلى التحول إلى ب واإلرغاء الرش ةوتطبيقات مختلفة، مثل رغعدة المستنفدة لألوزون في 

الحد األمثل على حساب إلى ب باستعمال المعدات القائمة بدون التشغيل 141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون
المواد ر اليوئنديبي أيضا إلى أن مسألة استخدام اوأش. لية التصنيعجودة المنتج وفعالية عم
 كبدائل قد تم النظر فيها في تحديث مؤخر لخطة التنفيذ، وهناك نية لشراء معدات الهيدروكلوروفلوروكربونية

لحالية الموافق المواد المستنفدة لألوزون في حدود الميزانية ا غير قائمة علىمتوافقة تسمح بالتغيير إلى تكنولوجيا 
  .عليها للتكاليف الرأسمالية اإلضافية

 في بعض الهيدروكلوروفلوروكربونيةومن الممكن أن تكون هناك تحويالت مزمعة إلى تكنولوجيا المواد   -148
 لمرافق تحويالت فيها عادة تُدرجالخطط الوطنية لإلزالة، ولكن في حالة خطط إدارة اإلزالة النهائية، فال 

 في التكنولوجيا سوى إمكانيات محدودة للتأثير بصورة مباشرة على اختيار التنفيذيةليس لدى اللجنة و. التصنيع
 لإلزالة بسبب شرط المرونة الذي عادة ما يدرج في جميع االتفاقات، ويترك للبلد تحديد الوطنيةإطار الخطط 

واستخدمت األمانة المعلومات المتاحة لتقييم ما إذا كان هناك أية استخدامات من . التكنولوجيا البديلة األكثر مالئمة
ي الخطط الوطنية لإلزالة الموافق عليها كبدائل في أنشطة التحويل المدرجة فالهيدروكلوروفلوروكربونية المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية   الموادإدخالومن هذه الخطط، فإن الخطة الوحيدة التي تهدف إلى . 2006منذ عام 
وقد ناقش االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية هذه الحالة بالتحديد . هي الخطة الوطنية لإلزالة في اليمن

 المتاحة تجاريا والمثبتة 11-لكلوروفلوركربونل الوحيدة البديلةأن التكنولوجيا ب 55/40 مقرره  فيوأحاط علما
أن الوقت المتاح بوأحيط علما أيضا . ب141-في اليمن هي الهيدروكلوروفلوروكربونالرغاوي نفخ لكعامل 
 لن يسمح بإدخال تكنولوجيا جديدة 2010د للتنفيذ قبل اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في عام والمحد

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسب، وهو وضع من المحتمل أن يعرض البلد غير قائمة على
ج يتكون من مرحلتين إلزالة المواد هأكثر النهوج مالئمة هو نأن في حالة اليمن، فإن ب و،إلى خطر عدم االمتثال

ب كخطوة مؤقتة وذلك نظرا للحاجة العاجلة إلى المساعدة 141-يدروكلوروفلوروكربونالمستنفدة لألوزون مع اله
 ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون ، بخالف11- بدائل الكلوروفلوركربون بعد تكن فيهلمفي وقت المطلوبة 

 على ديلمع إجراء ما يلزم من تع وتنطبق هذه االعتبارات أيضا .5متاحة على نطاق واسع في بلدان المادة 
  .الخطط الوطنية األخرى لإلزالة التي قد تكون في وضع مماثل

   األمانةاتتوصي

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  -149

  ؛ الصندوقأن تحيط علما بتقرير أمانة  )أ(

للمعدات التي اليوئنديبي سيقوم بإجراء عطاء أن تحيط علما بالمعلومات الواردة فيه التي تفيد بأن   )ب(
في   المواد المستنفدة لألوزون فور توافرها في البلدغير قائمة علىتخدام تكنولوجيا تسمح باس

 في تصنيع رغوة 11-إلزالة استخدام الكلوروفلوركربونالنهائي المشروع الجامع "إطار 
قدم إلى الشركات م اليدعم االستثمارال إزالة الحاجة إلى مواصلة مما يؤدي إلى، "البوليوريتان
  ؛التي تم تحويلهالقدرات التصنيعية  لذات الصلة

 استخدام المواد تجنبإمكانية بشأن  مع البلدان المعنية اتمناقشإجراء أن تطلب إلى الوكاالت   )ج(
إن  ،بديلة في أنشطة التحويل في إطار خطط اإلزالةالهيدروكلوروفلوروكربونية كتكنولوجيا 

  ؛أمكن
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ها السنوية المتعلقة بتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات أن تطلب إلى الوكاالت اإلشارة في تقارير  )د(
 لتحل محل تكنولوجيا إلى الحاالت التي تستخدم فيها تكنولوجيا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، والقدرات المحولة ، بما في ذلك أسماء ومواقع المستفيدين المعنيينالكلوروفلوركربونيةالمواد 
، وسبب اختيار التكنولوجيا، وما إذا كانت الكلوروفلوركربونية المواد أو االستهالك السابق من

 المواد المستنفدة لألوزون غير قائمة علىالمعدات المختارة يمكن استخدامها أيضا مع تكنولوجيا 
  .المساعدة من الصندوق المتعدد األطرافلتخفيض الحاجة إلى المزيد من 

  

---  


