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حديد مستويات التمويل الالزمة إلعداد  أنشطة االستثمار المتعلقة تتضمن هذه الوثيقة هيكال للتكاليف لت 1
) د (55/13 تكليف المقرر الوارد في واألنشطة المرتبطة بها على النحو كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروبالمواد 

 .للنظر فيه في االجتماع السادس والخمسين

  النطاق والخلفيـــة

عها الخامس والخمسين واتفقت على عناصر هيكل للتكاليف لتمويل إعداد ناقشت اللجنة التنفيذية في اجتما 2
وقد استُند في هذه . 54/39 تمشيا مع المقرر كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورو المواد إزالة دارةخطة عامة ال

تتألف منها ، الذي قسم فيه التمويل اإلجمالي إلى عدة عناصر 55/17المناقشات إلى المرفق الرابع من الوثيقة 
 : على النحو التاليكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورو المواد إزالة ادارة خطة

المساعدة في مجال السياسة والتشريع؛ على سبيل المثال إلعداد تشريعات جديدة أو توسيع نطاق   )أ (
ى هذه ، والمنتجات المحتوية علالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموجود منها فيما يتعلق بالمواد 
 المواد، والحصص، والتراخيص؛

  وتحليل البيانات؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استخدام قصاءاست  )ب (

بما في ذلك لها، ووضع النص النهائي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة دارة إلخطة  إعداد  )ج (
 شبيهة بخطط إدارة هذ، وه2015 و2013 في العامين تدابير المراقبةتناول التي تمرحلتها األولى 

  القطاعية لخدمة التبريد؛طاإلزالة النهائية أو الخط

المواد إعداد أنشطة استثمارية للقطاعات اإلنتاجية في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )د (
 .، إذا كانت هذه األنشطة ضروريةالهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد لتمويل إعداد خطة إدارة إزالة وفي نفس االجتماع، ناقشت اللجنة التنفيذية هيكال  3
من الفقرة أعاله ووافقت على تمويل لعدة ) ج(إلى ) أ( لم يتناول سوى العناصر من الهيدروكلوروفلوروكربونية

 بإعداد أنشطة االستثمار للبلدان التي بها منشآت للتصنيع، خاص الوفيما يتعلق بالعنصر. بلدان على هذا األساس
، في جملة أمور، أن تعد هيكال للتكاليف لتحديد مستويات التمويل ) د (55/13ألمانة في المقرر طلبت اللجنة إلى ا

لالجتماع وتقديمه  واألنشطة المرتبطة بها الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلعدادأنشطة االستثمار الخاصة بالمواد 
 الوكاالت الثنائية والوكاالت آراءمس نة أيضا إلى األمانة أن تلتلجوفي هذا الصدد، طلبت ال. السادس والخمسين

 . تجاربها مع خطط قطاع الكلوروفلوروكربون والخطط الوطنية لإلزالةبناء علىالمنفذة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة عدادنة التنفيذية إلجه اللتحدد هيكل التمويل الذي أقرت 4
 عام في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك البلدان من في االجتماع الخامس والخمسسين استنادا إلى

 :، على النحو الذي يجمله الجدول التالي2006
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إلى ) أ(تمويل المكونات المذكورة أعاله من  المجموعة مصنفة حسب نمط االستهالك
)ج(  

 دوالر أمريكي30 000 بلدان ليس بها استهالك للهيدروكلوروفلوروكربون
 فقط، أو 22-استهالك للهيدروكلوروفلوروكربونبلدان بها 

 في العام أطنان من قدرات استنفاد األوزون 6استهالك أقل من 
 دوالر أمريكي85 000

 أطنان من قدرات استنفاد 6بلدان ذات استهالك متوسط، بين 
في  طن من قدرات استنفاد األوزون 100 وفي العاماألوزون 

 العام

 دوالر أمريكي150 000

 طن من قدرات استنفاد 100لدان ذات استهالك عال، بين ب
في  طن من قدرات استنفاد األوزون 1 200 و في العاماألوزون 

 العام

 دوالر أمريكي195 000

  طن من قدرات استنفاد األوزون1 200بلدان يتجاوز استهالكها 
 )الصين فقط (في العام

النظر بصفة فردية

  

، قامت األمانة بتعميم مذكرة مفاهيمية على )د(55/13يذية الوارد في المقرر استجابة لطلب اللجنة التنف 5
 ألغراض إعداد يفلاالوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية ذات الصلة فيما يتعلق بنهجها في تحديد هيكل التك

الت التي سبق  جميع الوكاحضرتهونوقش هذا أيضا مع الوكاالت خالل اجتماع مع األمانة . مشروعات االستثمار
 .النهج أو قدمت أنشطة مرتبطة بذلكهذا أن قدمت تعليقات على 

تكمل بذلك هي ، و)د(1إعداد أنشطة االستثمار الوارد بيانها في الفقرة كال لتمويل يوتصف هذه الوثيقة ه 6
كل مرحلتها  وإعداد األنشطة التي تشالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة ط هيكل التمويل إلعداد خط

 ).ج(54/39األولى على النحو المبين في المقرر 

، تنطبق سياسات الصندوق المتعدد األطراف ومبادئه التوجيهية لتمويل إزالة )د(53/37بموجب المقرر  7
 على تمويل إزالة المواد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المستنفدة لألوزون غير 

إعداد لمبادئ التوجيهية القائمة بشأن لذلك فإن ا. ا لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك مكربونيةالهيدروكلوروفلورو
 .لمشاريع االستثمارية تظل سارية إلى أن تلغيها مقررات جديدةا

  هيكل التمويل

قامت األمانة خالل اإلعداد لالجتماع الخامس والخمسين بتقييم التمويل الذي سبقت الموافقة عليه إلعداد  8
، والخطط القطاعية والوطنية على الجامعة، والمشروعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةات إزالة مشروع

وأكدت مجددا أن تمويل . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17النحو الوارد في المرفق الرابع من الوثيقة 
 دوالر 80 000ا، و دوالر أمريكي للمشروعات القائمة بذاته30 000 في حدود يتماإلعداد في الماضي كان 

طرأت التي زيادة الت األمانة راعو.  دوالر أمريكي للخطط القطاعية150 000، والجامعةأمريكي للمشروعات 
على بعض العناصر كتكاليف السفر، كما أخذت بعين االعتبار المبالغ الموافق عليها إلجراء االستقصاءات في 

، وانتهت إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الموافقات األخيرة على إعداد مشروعات خطط إطار 
 .عداد للمشروعات االستثماريةاإلبعض ن الجهد المبذول في تقليل ت يمكن أن تؤدي إلى االستقصاءأن هذه ا

 بلدا والوثيقة 13 في كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورواستنادا إلى االستقصاءات التي أكملت بشأن  9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47 ) إزالة المواد  تحليل معدل لالعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل

 :، تعتزم األمانة ألول مرة تحديد خمس قطاعات إنتاجية مختلفة)كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورو
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 ؛)أجهزة تبريد المبانيبما فيه (التبريد   )أ (

 ؛وتجديدهنظم تكييف الهواء   )ب (

 ن الجاسنة؛رغاوي البوليوريثا  )ج (

 ؛المنبثق بوليستيرينالرغاوي   )د (

 .ستخدامات المذيبات في التصنيع  )ه(

استنادا إلى هذه القطاعات، أعدت األمانة الهيكل التالي لتمويل األنشطة االستثمارية، آخذة بعين االعتبار  10
، والخطط جامعةال للمشروعات ذات الصلة، والمشروعات  بالنسبةالمستويات السابقة لتمويل إعداد المشروعات

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالقطاعية، فضال عن المقررات المتعلقة بإعداد التمويل لخطط إدارة إزالة 
إعداد المرحلة األولى من خطة إدارة وسيحدد الحد األقصى لتمويل . س والخمسينخالل االجتماع الخامالصادرة 

بناء على العدد اإلجمالي للمنشآت التي سيجري تحويلها ات التصنيع لقطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
، باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي القطاع المعني في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

من المقرر ) و (إلى) ب(المنشآت التي بها مشروعات تدليلية قد يقع اختيار اللجنة التنفيذية عليها وفقا للفقرات من 
55/43 : 

   دوالر أمريكي؛30 000: لتصنيعلمنشآة واحدة سيتم تحويلها في قطاع   ) أ(

  دوالر أمريكي؛60 000: لتصنيعلمنشأتان سيتم تحويلهما في قطاع   )ب(

 دوالر 80 000: لتصنيعلأربع عشرة منشأة سيتم تحويلها في قطاع إلى منشآت من ثالث   )ج(
  ؛أمريكي

   دوالر أمريكي؛150 000: لتصنيعل تحويلها في قطاع ة أو أكثر سيتمخمسة عشر منشأ  )د(

لخطط القطاعية ذات أهداف األداء التي تتجاوز تدابير الرقابة لعام اإعداد الحد األقصى لتمويل   )ه(
 يمكن تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع أخذ المستويات المحددة في الفقرات من 2015

  .عين االعتبارأعاله ب) د(إلى ) أ(

، ينبغي أن يشمل 55/43من المقرر ) و(إلى ) ب(وفيما يتعلق بالمشروعات التدليلية، وفقا للفقرات من  11
 لإلعداد تحديد البلد، والقطاع، ووصفا موجزا للمشروع، وحجم اإلزالة المزمع تحقيقها على وجه مبالغطلب 

 اللجنة التي تدفع، ووصفا لآلسباب الوجيهة 55/43رر التقريب، وإشارة إلى الفقرة الفرعية ذات الصلة من المق
ويمكن اعتماد التمويل بما ال يتجاوز ). ب(55/43 في المقرر على النحو الواردهذا المشروع الختيار التنفيذية 

 :المستويات التالية

 دوالر 30 000: مشروعكل ، لللتصنيعفي قطاع ) 55/43(المشروعات التدليلية القائمة بذاتها   ) أ(
  ريكي؛أم

ثة وأربعة عشر التي يتراوح عدد المستفيدين منها بين ثال) 55/43 (الجامعةالمشروعات التدليلية   ) ب(
  دوالر أمريكي؛80 000: جامع، لكل مشروع د واحمستفيدا في قطاع تصنيع
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و أكثر ال يمكن أن تتلقى تمويال التي تخدم خمسة عشر مستفيدا أ) 55/43(المشروعات التدليلية   )ج(
ن المشروعات من هذا الحجم ينبغي أن ، أل55/43 تدليلية مرتبطة بالمقرر مشروعاتد إلعدا

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمشروع خطة إدارة إزالة إعداد تكون جزءا من 

. أيضا إلى بعض األنشطة المرتبطة بأنشطة االستثمار) د(55/13أشارت اللجنة التنفيذية في مقررها  12
 مكوناتها شكلأن تعلى هذه األنشطة مباشرة بإعداد الخطط الوطنية والقطاعية وربط جرت العادة على و

االستثمارية جزءا من موافقة واحدة، ولذلك فإن إعدادها مشمول بالفعل في تكلفة الهيكل التمويلي المعروض في 
 .10الفقرة 

  التوصيـــة

 :أنفي ضوء التحليل الوارد أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية في  13

خطط إدارة بتحيط علما بهيكل التكاليف لتحديد مستويات التمويل إلعداد أنشطة االستثمار   ) أ(
 واألنشطة المرتبطة بها على النحو الوارد في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
  ؛56/13الوثيقة 

خطة من  إلعداد المرحلة األولى تصنيعقطاعات الفي تقرر أن الحد األقصى لتمويل اإلعداد   ) ب(
 إجمالي عدد المنشآت سيتم تحديده على أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

المواد لها في القطاع المعني بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة يالتي سيحري تحو
جنة ، باستثناء المنشآت التي بها مشروعات تدليلية قد تختارها اللالهيدروكلوروفلوروكربونية
 :55/43من المقرر ) و(إلى ) ب(التنفيذية وفقا للفقرات من 

  دوالر أمريكي؛30 000: تصنيعللمنشآة واحدة سيتم تحويلها في قطاع  )1(

  دوالر أمريكي؛60 000: لتصنيعلمنشأتان سيتم تحويلهما في قطاع  )2(

 80 000: لتصنيعلمن ثالث إلى منشآت أربع عشرة منشأة سيتم تحويلها في قطاع  )3(
 ر أمريكي؛دوال

  دوالر أمريكي؛150 000: لتصنيعلخمسة عشر منشأة أو أكثر سيتم تحويلها في قطاع  )4(

الحد األقصى لتمويل اإلعداد للخطط القطاعية ذات أهداف األداء التي تتجاوز تدابير  )5(
 يمكن تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع أخذ المستويات 2015الرقابة لعام 

 .أعاله بعين االعتبار) 4(إلى ) 1(من المحددة في الفقرات 

، أن 55/43من المقرر ) و(إلى ) ب( يتعلق بالمشروعات التدليلية، وفقا للفقرات من فيماتقرر   )ج(
يشمل طلب األموال لإلعداد تحديد البلد، والقطاع، ووصفا موجزا للمشروع، وحجم اإلزالة 

، 55/43 الفرعية ذات الصلة من المقرر المزمع تحقيقها على وجه التقريب، وإشارة إلى الفقرة
 في على النحو الواردهذا المشروع الختيار اللجنة التنفيذية التي تدفع ووصفا لآلسباب الوجيهة 

  :ويمكن اعتماد التمويل بما ال يتجاوز المستويات التالية). ب(55/43المقرر 

: روعـــمشكل ، ليعللتصنفي قطاع ) 55/43(المشروعات التدليلية القائمة بذاتها   )1(
   دوالر أمريكي؛30 000
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التي يتراوح عدد المستفيدين منها بين ثالثة ) 55/43 (الجامعةالمشروعات التدليلية   )2(
 دوالر 80 000: جامع، لكل مشروع  للتصنيعوأربعة عشر مستفيدا في قطاع واحد

  أمريكي؛

أن تتلقى تمويال إلعداد  المشروعات التي تخدم خمسة عشر مستفيدا أو أكثر ال يمكن  )3(
 .55/43مشاريع تدليلية مرتبطة بالمقرر 

في إعداد عناصر ال عند تقييم استحقاق مختلف المذكورتطلب إلى األمانة أن تطبق هيكل التكاليف   )د(
 للتمويل، وأن تقترح على اللجنة التنفيذية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

 .عند االقتضاءه فيتعديالت إجراء 

-----  
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