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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

  خمسـون  و الالسابعــاع االجتمـ
  2009 نيسان/بريلأ  3- آذار/مارس 30مونتريال، 

  

  تقرير االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

 مقدمة
  
 بمقرعقد االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال  - 1

  .2009نيسان / أبريل3آذار إلى / مارس30، مونتريال، آندا من )كاواالي (منظمة الطيران المدني الدولي

الصادر عن  XX/22 وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية األعضاء في اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر - 2
  : االجتماع العشرين لألطراف في بروتوآول مونتريال

استراليا، بلجيكا، :  من البروتوآول5دة  من المااألولىاألطراف غير العاملة بموجب الفقرة   )أ(
 والواليات المتحدة؛) الرئيس(ألمانيا، اليابان، رومانيا، السويد 

بوليفيا، الصين، الجمهورية :  من البروتوآول5 من المادة األولىاألطراف العاملة بموجب الفقرة   )ب(
  .وغابون، وجورجيا وناميبيا واليمن) نائب الرئيس(الدومينيكية 

ممثلو االجتماع ها الثاني والثامن، يحضر ي التي اتخذتها اللجنة التنفيذية خالل اجتماعللمقرراتا ووفق - 3
بوصفهما الوآالة المنفذة وأمين ) اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) يديبناليوئ(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 .والبنك الدولي بصفة مراقب) اليونيدو (خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 الرئيس وميسر اللجنة التنفيذية والرئيس المشارك للجنة التقييم التكنولوجي وحضر االجتماع أيضا نائب - 4
  .واالقتصادي

 . األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزونحضر آما  - 5

  . ة الجوية المسؤولة ومنظمة غرين بيس آمراقبينممثلو التحالف المعني بالسياسات العامأيضًا حضر و - 6
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  افتتاح االجتماع:  من جدول األعمال1البند 

 بواسطة الرئيس السيد 2009آذار / مارس30افتتح االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين  - 7
رد، وأآد أن اللجنة التنفيذية الذي أشاد بالنجاح الذي تحقق في مفاوضات تجديد الموا) السويد(حسام الدين أحمد زاي 

، خالل فترة السنوات الثالث الجديدة، مسؤولية آبيرة في مواصلة عملها الجيد والسيما فيما يتعلق باالمتثال حملتقد 
  واإلسراع بعملية اإلزالة المعجلة5 بالنسبة لبلدان المادة 2010 في عام آربونللموعد النهائي إلزالة الكلوروفلورو

 .فلوروآربونيةرودروآلولهيللمواد ا

وسوف يطلب من اللجنة النظر في الموافقة على عدد من الشرائح لمشروعات خطط إدارة اإلزالة النهائية  - 8
 وحث الرئيس ،الكلوروفلوروآربونوخطط اإلزالة الوطنية والتي ستكون حاسمة فيما يتعلق باإلزالة النهائية لمادة 

آما ذآر أن اللجنة .  مع البلدان المعنية لإلسراع بتنفيذ هذه المشروعاتالوآاالت على العمل بصورة وثيقة للغاية
 .2010سوف تدرس بعناية حالة امتثال البلدان والتأخيرات في التنفيذ وخاصة في ضوء اإلزالة في 

يليها  وسيجري خالل االجتماع النظر في عدد من قضايا السياسات التي ستؤثر في وضع المشروعات وما - 9
، مثل ترتيب أولويات الهيدروآلوروفلوروآربونيةوتتعلق هذه القضايا بالدرجة األولى بالمواد .  عليهامن موافقات

تكنولوجيات إزالة هذه المواد للتقليل إلى أدنى حد ممكن من التأثيرات األخرى على البيئة، وعمليات االنتقال للمرحلة 
، وتمويل الهيدروآلوروفلوروآربونيةلمعتمدة على المواد الثانية وتحديد التاريخ الفاصل لترآيب معدات التصنيع ا

 في ضوء التحديات الجديدة والمسؤوليات اإلضافية التي حدثت نتيجة 2010مشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام 
 وقطاع إنتاج هذه المواد مما يقضي بإعادة الهيدروآلوروفلوروآربونيةلمقرر األطراف بشأن اإلزالة المعجلة للمواد 
وتتصدر المسائل المالية أيضا جدول األعمال حيث يتحول اهتمام اللجنة  .عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج

إلى التخطيط المالي الذي يتصل اتصاال خاصة بهذه المسائل، بالنظر إلى المناخ المالي الحالي والى المرفق الخاص 
 . من القروض والمصادر األخرىإلضافيا الدخلبضمان 

 طلب خالل االجتماع السادس والخمسين بفحص االختصاصات  آان قدوسوف تنظر اللجنة أيضا في تقرير -10
الحالية لوظيفة الرصد والتقييم في إطار الصندوق المتعدد األطراف ومدى تماثلها مع وظائف التقييم في المؤسسات 

الموظف ة من التقرير في عملية شغل وظيفة  عن األمل في أن تساعد االستنتاجات المستمدالرئيسوأعرب . المماثلة
  .فقط" مؤقت" على أساس  في الوقت الحاضرالتي تم شغلهالرصد والتقييم ل األقدم

  المسائل التنظيمية:  من جدول األعمال2البند 

  اعتماد جدول األعمال  )أ(
الوثيقة  اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي على أساس الجدول المؤقت الوارد في اعتمدت -11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/1.  

 افتتاح االجتماع - 1

  الشؤون التنظيمية - 2

 إقرار جدول األعمال  )أ (

 تنظيم العمل  )ب (

  أنشطة األمانة - 3
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  حالة المساهمات والمصروفات - 4

  حالة الموارد والتخطيط - 5

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  )أ(

  .2011-2009التخطيط المالي للفترة   )ب(

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة 5متأخرة وبلدان المادة حالة تنفيذ المشروعات ال - 6
  التالية لبروتوآول مونتريال؛

  :2011-2009خطط أعمال فترة   - 7

خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف والنظر في تحديث خطة اإلزالة  (أ)
  2011-2009النموذجية المستمرة للثالث سنوات 

  ل الوآاالت المنفذةخطط أعما  )ب(

  الوآاالت الثنائية؛ )1(

 ؛)يوئنديبيال(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )2(

 ؛)يونيبال(برنامج األمم المتحدة للبيئة  )3(

 ؛)يونيدوال(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )4(

  .البنك الدولي )5(
  :تنفيذ البرامج - 8

 تنظيم وتنفيذ مهام التقييم في تقرير عن شروط التكاليف الحالية وآيفية: الرصد والتقييم  )أ(
 ؛))د (56/8المقرر (المنظمات المشابهة 

 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛   )ب(

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة؛  )ج(

  :مقترحات المشروعات - 9

 نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات؛  )أ(

 التعاون الثنائي؛  )ب(

  ؛:برامج العمل  )ج(

 ؛2009برنامج عمل اليوئنديبي لعام  (1)
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 ؛2009برنامج عمل اليونيب لعام  (2)

 ؛2009برنامج عمل اليونيدو لعام  (3)

  .2009برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)

  :المشروعات االستثمارية  )د(

 .البرامج القطرية -10

المقّررين (ية يف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوناالعتبارات المتعلقة بالتكال -11
  ):56/65و) ح (55/43

 لتقليل اآلثار األخرى الهيدروآلوروفلوروآربونيةتحديد أولويات تكنولوجيا إزالة المواد  (أ)
 على البيئة إلى حّد أدنى؛

ب معدات التصنيع القائمة على تحويالت المرحلة الثانية وتحديد التواريخ النهائية لترآي )ب(
  .الهيدروآلوروفلوروآربونيةالمواد 

  :قطاع اإلنتاج  -12

مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد   )أ(
 ؛))ب(و) أ (56/64المقّرر  (الهيدروآلوروفلوروآربونية

مل آلية التنمية موجز عن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات الصلة بع  )ب(
  المتاحة لرصيد االنبعاثات22-الهيدروآلوروفلوروآربونالنظيفة وآميات اإلنتاج من 

 ؛بها سموحالم

  .تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  )ج(

 ).53/39المقرر (التمويل ومستويات المساندة : 2010التعزيز المؤسسي ما بعد عام   -13

 ).55/2(وض والمصادر األخرى مرفق للّدخل اإلضافي من القر  -14

 ).56/67المقرر  (2007 و2006تسوية حسابات عاًمي   -15

 ).54/43المقرر (عمل اللجنة التنفيذية   -16

تقرير عن الطلب المقدم من االجتماع العشرين لألطراف في بروتوآول مونتريال بشأن حالة   -17
 بمقياس للجرعات في بلدان االتفاقات المتعّلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة

 ).XX/4 المقرر( وتنفيذ المشروعات الموافق عليها 5المادة 

  .مسائل أخرى  -18

  .اعتماد التقرير  -19

  .اختتام االجتماع  -20
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": مسائل أخرى" من جدول األعمال 18 إدراج بنود إضافية تحت البند  الصندوقآبيرة مسؤولي حتواقتر -12
مل المفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في الحد من انبعاثات المواد الخاضعة تقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العا

 ورد ،)الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف XVII/6 متابعة للمقرر(للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع 
لمواد المستنفدة لألوزون  على أمانة األوزون فيما يتعلق باإلدارة السليمة بيئيا لمصارف االمنتظرأمانة الصندوق 
حلقة العمل المعنية بالحوار بشأن البدائل المحتوية والصادر عن االجتماع العشرين لألطراف،  XX/7 إعماال للمقرر

الصادر عن االجتماع  XX/8 على إمكانيات عالية لالحترار العالمي للمواد المستنفدة لألوزون، بحسب المقرر
  . ومكاني انعقاد االجتماعين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين للجنة التنفيذيةالعشرين لألطراف، وتأآيد موعدي

  تنظيم العمل  )ب(
أشار ممثل ألمانيا إلى أن القضايا ذات الصلة بالمناخ ترد تحت العديد من البنود المختلفة من جدول األعمال  -13

آربونية لتقليل وزالة المواد الهيدروآلوروفلورتحديد أولويات تكنولوجيا إ) (أ(11 و،)برامج العمل) (ج(9مثل البند 
ولذا ). األخرى مرفق للدخل اإلضافي من القروض والمصادر (14و) اآلثار األخرى على البيئة على حد أدنى

 .اقترح استخالص العناصر ذات الصلة بالمناخ من بنود جدول األعمال هذه ومعالجتها معا

 وافقت الهيدروآلوروفلوروآربونية المسائل ذات الصلة بإنتاج المواد نبشأوفيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية  -14
على إعادة تشكيل الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج والمكون من بوليفيا والصين والجمهورية الدومينيكية 

ات المتحدة األمريكية وألمانيا واليابان والسويد والوالي) الميسر(ستراليا أ و5وجورجيا وناميبيا ممثلة لبلدان المادة 
 .5ممثلة للبلدان غير العاملة بالمادة 

 . اللجنة التنفيذية على إتباع إجراءاتها المعتادة فيما يتعلق بتنظيم العملووافقت -15

  أنشطة األمانة:  من جدول األعمال3البند 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/2 اهتمام االجتماع إلى الوثيقة  الصندوقفيالمسؤولين  آبيرة عتواستر -16
 .التي تشتمل على تقرير عن أنشطة األمانة منذ االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

بشأن اختيار موظف أقدم مؤقت للرصد والتقييم، وضعت األمانة ) ب (56/8وقالت إنه استجابة للمقرر  -17
س ونائب الرئيس للنظر  وقدمت إلى الرئيقائمة مختصرة بخمسة مرشحين بالتشاور مع الموظف األقدم المنصرم،

 واختير السيد آارلوس آاناليس لشغل وظيفة الموظف األقدم المؤقت على أساس خبراته في مجال التقييم .فيها
 D1مدير اللجنة أيضا بأن عملية التصنيف بشأن وظيفة آبيرة المسؤولينوأبلغت . ومعرفته بالصندوق لمدة ستة أشهر
، ووظيفتين P3والوظيفتين برتبة   D1مديروأعلن عن وظيفة .  قد استكملتP3ة  الجديدة والوظيفتين الجديدتين برتب

GS6 على الموقع الشبكي العالمي لألمم المتحدة، وأصبح اإلعالن عن وظيفة P3الباقية وشيكا . 

 المعني بمسألة تحديد مصادر للتمويل المشترك الذي يكون مماثال ومالئما لمعالجة 55/43ومتابعة للمقرر  -18
افع اإلضافية لتغير المناخ التي يمكن تحقيقها من خالل أنشطة األوزون في الصندوق المتعدد األطراف، تلقت المن

 عن األمل في أن تساعد مناقشات آبيرة المسؤوليناألمانة ردودا إيجابية من العديد من الكيانات األخرى، وأعربت 
 .د على جميع المؤسسات وفي رسم طريق للمستقبلاالجتماع بشأن مرفق الدخل اإلضافي األمانة في إعداد ردو

 وثيقة تتعلق بمشروعات للتمويل في بلدان محددة 39 وثيقة لالجتماع من بينها 60وأعدت األمانة أآثر من  -19
 للعرض على اللجنة للنظر عقب 200 طلبا للتمويل منها 227وتلقت األمانة ما مجموعه . 5من بلدان المادة 

 مشروعا ونشاطا للنظر الفردي، وآان من بين الوثائق التي تكتسي 59مانة بما في ذلك استعراضها من جانب األ
، أربع وثائق عن 2011-2009التخطيط المالي ولألعمال لفترة السنوات الثالث : يلي أهمية خاصة تلك المتعلقة بما

 محتملة للمرفق المعني بالدخل ، وورقة عن االستخدامات الالهيدروآلوروفلوروآربونيةقضايا تتعلق بإزالة المواد 
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 المؤسسي للتعزيز، واستعراض ترتيبات التمويل 55/2تمشيا مع المقرر من القروض والمصادر األخرى اإلضافي 
 .وبناء القدرات

 وتلقت .أخرى متعددة األطرافاتفاقات ومنظمات بيئية عدة أمانات بين األمانة وصاالت وآانت هناك ات -20
لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية لتقديم تقرير إلى الدورة الثانية للمؤتمر دعوة من أمانة ااألمانة 

عن األنشطة التي  2009أيار / مايو15 إلى 11من في جنيف المقرر عقده الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية 
اف المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد قدم الصندوق المتعدد األطراف الدعم لها والتي أسهمت في تحقيق أهد

آبيرة وطلبت . الكيميائية بما في ذلك تحديث أي اعتبار قدمته األطراف للبروتوآول بشأن االنخراط في المبادرة
 التوجيه من اللجنة بشأن الرد على الطلب المقدم من أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد المسؤولين
 .الكيميائية

 والعديد من الموظفين الفنيين عددا من االجتماعات على النحو الوارد في آبيرة المسؤولينآما حضرت  -21
 بما في ذلك مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بوزنان، بولندا، UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/2الوثيقة 

 في نيويورك، يبيدنوئيين لإلدارة العليا في ال مع ممثلالهيدروآلوروفلوروآربونيةواجتماعات بشأن إزالة المواد 
 عقدت الهيدروآلوروفلوروآربونيةواليونيدو في فيينا، وحلقة العمل االفتتاحية األولى إلعداد خطط إدارة إزالة المواد 

ي وشارك موظف برامج أقدم آمحاضر في بعثة للتقييم أوفدت إلى ترآيا بشأن برنامج قطاع تبريد المبان. في ماليزيا
 .نفذه البنك الدوليالذي ي الكلوروفلوروآربونباستخدام 

ية الفرق في تكاليف سفر الموظفين  أن حكومة مصر لن تتمكن من تغطآبيرو المسؤولينوأخيرا أوضحت  -22
وخدمات المؤتمرات ذات الصلة باستضافة االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية في شرم الشيخ بالتوالي مع 

دوالر أمريكي  250 000 يقدر بنحووسوف يتعين تدبير مبلغ إضافي . وتوآول مونتريال األخرىاجتماعات بر
غير أنها قالت إن بالوسع وضع . 2009 تشرين الثاني/ نوفمبر14 إلى 10لعقد االجتماع في شرم الشيخ من 

 إلى 23و من تشرين الثاني أ/ نوفمبر20 إلى 16ترتيبات بديلة للجنة لالجتماع في مونتريال إما من 
وطلبت التوجيه من األعضاء . تشرين الثاني إلتاحة الوقت الكافي للمندوبين للعودة من اجتماع األطراف/نوفمبر 27

 "مسائل أخرى" من جدول األعمال 18في هذا المجال في إطار البند 

أهمية النهوض وشدد أحد المندوبين على . وأعرب العديد من األعضاء عن الشكر لألمانة لعملها الممتاز -23
وخالل  .بالعمل الجيد الذي تم وخاصة بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه حاليا الصناعة نتيجة لألزمة المالية

المناقشات التي أعقبت ذلك، أثير عدد من النقاط بشأن تقرير الصندوق المتعدد األطراف إلى الدورة الثانية للمؤتمر 
، آبيرة المسؤولينوذآر أنه استجابة لطلب الحصول على معلومات من . يةالدولي المعني بإدارة المواد الكيميائ

الصندوق بأنه استجابة لمقرر صادر عن اجتماع األطراف في بروتوآول مونتريال، لم أمانة أبلغت أمانة األوزون 
وفي حين أنه يمكن . تتخذ أية خطوات لمتابعة الطلب المقدم من النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

النظر إلى المعلومات بشأن تجربة الصندوق المتعدد األطراف في مجال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على أنه 
أحدها آان . أحد المدخالت المفيدة لعملية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، أثيرت بعض الشواغل

الزمين إلعداد تقرير بالنظر لألولويات العديدة األخرى للصندوق المتعدد األطراف، لوقت والجهد البا يتعلق
.  بسرعة الجتماع الدورة الثانية للمؤتمر الدولي إلدارة المواد الكيميائيةأيار/واقتراب الموعد النهائي في شهر مايو

ثل، واقترح أن تستخدم، بعد إجراء وأشير إلى أن رسالة قد أرسلت إلى أمانة اتفاقية روتردام ردا على طلب مما
آما آانت . التغييرات الضرورية، آأساس للرد على طلب النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

محتويات التقرير مثار مشكلة بالنظر إلى أنها قد تثير التوقعات بما يتعلق بمشارآة الصندوق المتعدد األطراف في 
 من 10 بشدة المادة تحددها ولذا فإن من األهمية البالغة أن يذآر بوضوح أن أنشطة الصندوق .النهج االستراتيجي

 أنها آانت تعتزم تقديم آبيرة المسؤولينوأآدت .  البروتوآول إّال إلى ضمان االمتثال ألهداففتهد والالبروتوآول 
، وأن ترآز على أن أنشطة الصندوق المتعدد تقرير وقائعي عن األنشطة المتصلة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

 . من البروتوآول10األطراف تخضع للمادة 
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أن يحضر الرئيس ونائب الرئيس اجتماع واحد أو أآثر للرئاسة وقد اقترح، لمصلحة ضمان االنتقال السلس  -24
بة لذلك، أشار آبير واستجا. المشترك بين الوآاالت بين أمانة الصندوق والوآاالت المنفذةمن اجتماعات التنسيق 

آانون الثاني من /الموظفين إلى أن هناك اجتماع تنسيق واحد مشترك بين الوآاالت يعقد فيما بين الدورات في يناير
تنطوي على آل عام بهدف إعداد خطط األعمال ومشارآة الرئيس القادم أو نائب الرئيس القادم في االجتماع س

بين الوآاالت تعقد من آلن آلخر على أساس األخرى عات التنسيق المشترآة آانت اجتماو. انعكاسات على الميزانية
وردا على سؤال عما إذا آانت قد وضعت سوابق لذلك، . آل حالة على حدة على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية

مسائل ناك حيثما تكون هفي الماضي أمانة األوزون إلى الحضور ممثلي  ه قد تم دعوة أنآبيرة المسؤولينأوضحت 
 وأعرب أحد . المواعيد األخيرة لتدابير االمتثالمن تقتربيرة التي خوالسيما في السنوات األمحددة متعلقة باالمتثال، 

األعضاء عن قلقه بعدم وجود وقت آاف للنظر بصورة شاملة في المسألة قبل االجتماع ولكنه اقترح أن يحضر نائب 
 .الرئيس االجتماعات قبل توليه منصبه

وقد اقترح الرئيس أن حًال بسيطًا ال ينطوي على انعكاسات على الميزانية هو أن يحضر الرئيس ونائب  -25
 وفي االجتماع أي اجتماعات للتنسيق مشترآة بين الوآاالت تعقد على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذيةالرئيس 

للتنسيق فيما بين االجتماعات العادية األخير من آل عام، إذا وجد أن نائب الرئيس القادم سيستفيد من حضور 
آانون الثاني، يمكن نقل المسألة إلى علم اللجنة التنفيذية من أجل الموافقة على تكاليف السفر /في ينايرالوآاالت 

  . المرتبطة بذلك

 : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،  -26

  .نةأن تحيط علما، مع التقدير، بالتقرير المتعلق بأنشطة األما  )أ(

  :أن تطلب من األمانة  )ب(

أن تعد تقريرا للدورة الثانية للمؤتمر الدولي إلدارة المواد الكيميائية مع مراعاة التوجيه   )1(
الصادر خالل االجتماع السابع والخمسين، والرسالة التي أرسلت إلى أمانة اتفاقية 

  روتردام؛

لجنة التنفيذية والرئيس قبل أن يعمم مشروع التقرير على األعضاء المهتمين في ال  )2(
النهج اإلستراتيجي  الستعراضه قبل إرساله إلى أمانة 2009نيسان /منتصف أبريل

  أيار؛/قت مناسب للعرض على اجتماع مايولمواد الكيميائية في والدولية لإلدارة ل

 بشأنلخمسين  تقديم تقرير للجنة التنفيذية خالل اجتماعها الثامن واآبيرة المسؤولينأن تطلب من   )ج(
  .لدورة الثانية للمؤتمر الدولي إلدارة المواد الكيميائيةاحضورها 

اجتماعات التنسيق المعقودة على هامش قد يحضر، آمراقب، الرئيس بأن  تحيط علماأن   )د(
 وإذا وجد في االجتماع األخير من آل عام أن نائب الرئيس القادم .اجتماعات اللجنة التنفيذية

آانون الثاني، /ر اجتماع التنسيق المشترك بين الوآاالت المعقود في ينايرسيستفيد من حضو
  . لرئيس نقل المسألة إلى علم اللجنة التنفيذيةل يمكن

  )57/1المقرر (

  حالة المساهمات والمصروفات:  من جدول األعمال4البند 

 حتى )UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/3(عرض أمين الخزانة التقرير عن حالة الصندوق  -27
دوالرا  59 761 456 في ذاك التاريخ، آان رصيد الصندوق.  آما سّجلها أمين الخزانة2009شباط /فبراير 27
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 بعد األخذ بالحسبان آافة األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى، وبما فيه، االجتماع السادس أمريكيا
  .والخمسين

 تبلغ إضافية، تلقي مساهمات 2009شباط / في فبرايرأشار أمين الخزانة أنه منذ أن صدرت الوثيقةوقد  -28
 سواء بالكامل أو جزئيا، بينما قدمت 2009 وسددت تسعة أطراف تعهداتها عن عام دوالرا أمريكيا 1 693 894

ومنذ االجتماع السادس والخمسون للجنة التنفيذية، خسر . 2009ستة أطراف مدفوعات عن تعهدات ما قبل عام 
وآانت األرباح الكلية من سعر الصرف منذ . يون دوالر أمريكي نتيجة آلية سعر الصرف الثابتالصندوق حوالي مل

وبلغ مجموع الدخل بما في ذلك المدفوعات النقدية وأذونات الصرف . دوالرا أمريكيا 37 557 537بدء اآللية هي 
وبلغ . دوالرا أمريكيا 2 485 807 598والمساعدة التعاونية الثنائية والفوائد المصرفية المتحققة ودخل متنوع 

 33 173 579لغ ـه مبـ مندوالرا أمريكيا 61 451 861ندوق حتى االجتماع السابع والخمسين ـرصيد الص
واختتم أمين الخزانة  . صرفأذونات على هيئة دوالرا أمريكيا 28 278 282 آان نقدا ومبلغ دوالرا أمريكيا

الوارد في الوثيقة  من التقرير 6تحاط علما بالفقرة العرض بأن طلب من اللجنة التنفيذية أن 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/3  المبلغ الذي تحتفظ به حكومة الواليات المتحدة األمريكية باعتباره بشأن تصنيف

  ".مساهمات محل نزاع"

ينعكس وبعد أن أشار ممثل ألمانيا بأن حكومة فرنسا قد اختارت آلية سعر الصرف الثابت، إال أن ذلك لم  -29
  .ف يتم إجراؤه، قال الرئيس إن التعديل الضروري سوUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/3في المرفق األول بالوثيقة 

  : اللجنة التنفيذيةقررتو -30

أن تحيط علمًا بتقرير أمين الخزانة بشأن حالة المساهمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة   )أ(
 هذا التقرير؛ يرد في المرفق األول بحسبما بأذونات الصرف 

أن تحث جميع األطراف على أن تسدد مساهماتها إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وبأسرع   )ب(
  ما يمكن؛

أن تحث األطراف المؤهلة الستخدام آلية سعر الصرف الثابت على إبالغ أمين الخزانة بما تعتزم   )ج(
  لتنفيذية؛القيام به قبل انعقاد االجتماع الثامن والخمسين للجنة ا

أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يضيف في التقرير الذي سيقدمه إلى االجتماع الثامن والخمسين   )د(
للجنة التنفيذية قائمة باألطراف التي اختارت أن تستخدم آلية سعر الصرف الثابت لسداد مساهماتها 

  . 2011-2009إلى الصندوق خالل فترة تجديد الموارد للفترة 
  

  )57/2المقرر (

  حالة الموارد والتخطيط:  من جدول األعمال5البند 

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ(
 المتضمنة موجزًا للتسويات المالية التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/4الوثيقة عرض ممثل األمانة  -31

نات إحصائية من مشروعات وشملت أيضًا بيا. حددتها الوآاالت الثنائية والمنفذة والتي وافقت عليها أمانة الصندوق
 شهرًا المسموح بها بعد إتمام المشروع، وحددت مستوى الموارد المتاحة 12ذات أرصدة احُتفظ بها ألآثر من فترة 

 . التنفيذيةالجتماع السابع والخمسين للجنةفي ا
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لى االجتماع  إا أمريكيا دوالر449 113 همجموعما أشارت الوثيقة إلى أن الوآاالت المنفذة قد أعادت وقد  -32
 إلى ذلك، ستعيد وباإلضافة.  دوالر أمريكي يمثل تكاليف دعم الوآالة34 800السابع والخمسين، مع مجموع يبلغ 

 ذلك تكاليف في إلى االجتماع السابع والخمسين، بما ا أمريكيا دوالر355 028 1الوآاالت الثنائية مبلغ مجموعه 
 اإلضافية إعادة المبالغ  التعديل الذي حدث بعد عقبإنه ممثل األمانة لوقا. ا أمريكيرا دوال55 856الدعم البالغة 

دعم المقدمة لليونيدو بوصفها الوآالة المنفذة للمشروع الثنائي، الخفض تكاليف من قبل حكومة اليابان نتيجة 
 األرصدة وصلت ،54/3متابعة للمقرر  قد تم تسجيله بالفعل آحكومة أسترالياباإلضافة إلى أن المبلغ المعاد من 

 بدال من ا أمريكيا دوالر1 005 112 إلىالمعادة من الوآاالت الثنائية إلى االجتماع السابع والخمسين 
 ا أمريكيا دوالر46 728وقدم الرقم المحدث البالغ .  في الوثيقةاإلشارة آما تمت ا أمريكيا دوالر1.028.355

بدال من   (ا أمريكيا دوالر432 849لغ ـاليف الدعم ومبـ من تكادتهـإلع) ا أمريكيا دوالر55 856بدال من (
  .آفوائد إضافية أبلغت عنها اليونيدو بشأن المشروع الثنائي الخاص باليابان) ا أمريكيا دوالر422.864

  : اللجنة التنفيذيةقررتو -33

أن تحيط علما بتقرير األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/4؛  

 االجتماع السابع فيأن تحيط علما بالمستوى الصافي لألموال التي ستردها الوآاالت المنفذة   )ب(
 41.294 لغـويتضمن ذلك رد مب.  مقابل مشاريعا أمريكيادوالر 449 113 سين والتي تبلغـوالخم
 ادوالر 43 398 لغـيونيب ومبال من اكيـ أمريادوالر 364 421يوئنديبي وال من اكيـ أمريادوالر
  يونيدو؛ ال من اأمريكي

 االجتماع السابع فيأن تحيط علما بالمستوى الصافي لتكاليف الدعم التي ستردها الوآاالت المنفذة   )ج(
 ادوالر 5 042 دوالر أمريكي مقابل مشاريع ويتضمن ذلك رد مبلغ 34 800 والخمسين وتبلغ

 من ا أمريكيادوالر 4 271يونيب وال من ا أمريكيادوالر 25 487 ومبلغ. يوئنديبيال من اأمريكي
  يونيدو؛ال

 من جانب الوآاالت إعادتهاأن تحيط علما بالمستوى الصافي للتمويل وتكاليف الدعم التي سيجري   )د(
   مقابل مشروعات؛ا أمريكيادوالر 1 005 112 الثنائية إلى االجتماع السابع والخمسين البالغة

  :تطلب من أمين الخزانة  )ه(

 ويشتمل هذا المبلغ على  لفرنساا أمريكيادوالر 448 876 بمبلغ التمويل الثنائي يخفضن  أ(1)
 ادوالر 23 798و لليونيدو ةناتج عن تكاليف دعم المشروع المحدد 25 000 رصيد قدره

آما يتبين ذلك في المرفق الثاني من   لليابانا أمريكيادوالر 57 965 إليطاليا واأمريكي
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/4الوثيقة 

 ا أمريكيادوالر 41 624  آفوائد تحققت ومبلغا أمريكيادوالر 432 849 ن يسجل مبلغأ (2)
 عقب استالم المبالغ المكافئة آمكاسب سعر الصرف تحت بند دخول متنوعة للصندوق

   نقدا؛

ون في أن تحيط علما بأن فرنسا قد حولت مشروع بشأن القضاء على المواد المستنفدة لألوز  )و(
يونيدو ال إلى )IVC/REF/37/INV/17(وحدة ألجهزة التبريد المرآزي في آوت ديفوار  50

دوالر  75 000 دوالر أمريكي وتكاليف دعم مقدارها 1 000 000 بمستوى أموال صافي قيمته
  أمريكي؛ 
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 اأمريكي ادوالر 6 635 720 أن تحيط علما بأن الوآاالت المنفذة لديها أرصدة يصل مجموعها إلى  )ز(
 481 669ويتضمن ذلك . باستثناء تكاليف الدعم من مشاريع تم استكمالها منذ ما يزيد على عامين

 857 335يونيب ومبلغ ال من ة أمريكياتدوالر 2 158 709 نديبي ومبلغئيوال من ا أمريكيادوالر
    من البنك الدولي؛ة أمريكياتدوالر 3 138 007 يونيدو ومبلغال من ا أمريكيادوالر

، دوالرا أمريكيا 289 465 أن تحيط علما بأن لدى الوآاالت الثنائية أرصدة يصل مجموعها إلى  )ح(
 اليف الدعم من مشروعات تم استكمالها منذ ما يزيد على عامين، ويتضمن ذلكـ تكالفـبخ

 ادوالر 80 225من الدانمرك و ا أمريكيادوالر 43 947و من فرنسا ا أمريكيادوالر  165.898
  .  دوالرات أمريكية من إيطاليا605 ناقص من فنلندا ايكيأمر

  )57/3المقرر (
 2011-2009التخطيط المالي للفترة   )ب(

  
التخطيط المالي على ضوء المتعلقة ب UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5الوثيقة عرض ممثل األمانة  -34

 حدد فيه ميزانية تبلغ الذيالصندوق والخاص بتجديد موارد لالجتماع العشرين لألطراف  XX/10 المقرر
 مليون دوالر 340وأشار إلى توافر مبلغ . 2011-2009مليون دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث  490 

 مليون دوالر أمريكي من 80ويمكن للوآاالت الثنائية أن تطلب حتى مبلغ . أمريكي من أجل التزامات جديدة
.  ماليين دوالر أمريكي4 لم يتم االلتزام سوى بنحو رغم من أنه مليون دوالر أمريكي، بال490الميزانية البالغة 

أن تطلب إلى التنفيذية ومن أجل ضمان أن الصندوق يمكن أن يستوعب جميع األنشطة الثنائية، يطلب من اللجنة 
 المائة من  في85وفيما يتعلق بالتدفق النقدي، تم تسديد . الوآاالت الثنائية أن تقدم خطط عمل لفترة السنوات الثالث

ووجد مستوى آاف من الموارد المتاحة نقدا لتمويل جميع األنشطة الموافق عليها . التعهدات في السنة الواجبة فيها
  .منذ االجتماع الثامن واألربعين

 مليون 43مبلغ  2008-2006من فترة السنوات الثالث مليون دوالر أمريكي المرحل  73.9 شمل مبلغو -35
  16,1 وفضال عن ذلك، اعتمد مبلغ. 2009 وهو مبلغ آان من المتوقع أن يسدد في عام دوالر أمريكي متأخرات،

مليون دوالر أمريكي المتوقع آفوائد مصرفية لفترة الثالث سنوات إلى حد آبير على معدالت الفائدة وأرصدة مبالغ 
. ية سعر الصرف الثابتومع ذلك، من الممكن وجود مشكلة تدفق نقدي نتيجة للخسائر الممكنة بسبب آل. تجمع

 مليون دوالر أمريكي لعام 170 ومبلغ 2009 مليون دوالر أمريكي لعام 128وتقترح الوثيقة تخصيص مبلغ 
  .2011 مليون دوالر أمريكي لعام 192 ومبلغ 2010

التي و،  من الوثيقة25 في الفقرة المقترحة) ز(وخالل المناقشة التي تلت ذلك، تم مالحظة أن التوصية  -36
وبناء على . بمسألة أآبر لبرامج العمل وتستحق مزيدا من المناقشةآانت مرتبطة س تخصيص مورد مقترح، تعك

ذلك، ينبغي إعادة النظر في مبالغ الميزانية في التوصية في مرحلة الحقة من االجتماع بمجرد اتخاذ مقررات بشأن 
 من نفس 25في الفقرة المقترحة ) ط( في التوصية وبالمثل، تم اقتراح إزالة مبلغ الميزانية المحدد. برامج العمل

  .فيما يتعلق باالتفاقات متعددة السنوات في انتظار مزيد من المناقشات خالل االجتماع الحاليالوثيقة 

 )91 إلى 48نظر الفقرات ا( من جدول األعمال 7وبعد النظر في خطط األعمال الواردة في إطار البند  -37
، أشار ممثل )ز( التوصية المعدلة حولوردًا على سؤال ). ط(و) ز(ذية تعديل التوصيتين ، قررت اللجنة التنفيأدناه

ولذلك . األمانة إلى أنها ال تشتمل على طريقة آلية إلعادة تخصيص األموال غير المستخدمة أو التي تتجاوز الميزانية
  .2010 تخصيص الموارد خالل االجتماع األول في عام استعراضيجب 
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بشأن تكاليف مقترحات بمشروعات فردية في  من الوثيقة 25الواردة في الفقرة ) ب(شة التوصية وعند مناق -38
أن الوآاالت يطلب بوجود حاجة إلضافة نص يوضح ، آان هناك اتفاق  في خطط األعمالتقدير التكاليف األصلية

  . التقديرات المحددةإطارفي " تحاول أن تظل"منها أن 

، آانت هناك إشارة إلى البلدان التي تمر  من الوثيقة25الواردة في الفقرة  )و(وفيما يتصل بالتوصية  -39
وقال .  إلى ما يجرى عمله لتصحيح الموقفوصف لم تسدد المبالغ المطلوبة منها، مع يةاقتصاداتها بمرحلة انتقال

اتها بمرحلة انتقال التي لم ممثل األمانة إنه في الماضي اتخذت اللجنة التنفيذية مقررات تحث البلدان التي تمر اقتصاد
وفضال عن ذلك، بذل آبير موظفي الصندوق . تسدد في السابق أن تقدم مساهماتها إلى الصندوق المتعدد األطراف
ولم يسدد بلدان أبدا أي مدفوعات بينما جميع . جهودا عديدة لتشجيع البلدان التي لم تسدد أن تقوم بتسديد مساهماتها

  . قد بدأت بتسديد مدفوعاتيةر اقتصاداتها بمرحلة انتقالالبلدان األخرى التي تم

   :اللجنة التنفيذية قررتوعقب مزيد من المناقشة،  -40

، آما ورد في 2011-2009أن تحيط علمًا بالتقرير عن التخطيط المالي لفترة السنوات الثالث   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5الوثيقة 

نائية تكاليف األنشطة المخّططة في خطط أعمالها السنوية، وأن أن تطالب بأن تحّدد الوآاالت الث  )ب(
تبقى ضمن حدود هذه التقديرات لدى تقديمها هذه المشروعات خالل فترة السنوات الثالث 

  ؛2009-2011

 من آل حزيران/هيونيبحد أقصى األول من  على تسديد المدفوعات األطراف المساهمةأن تحّث   )ج(
لالجتماع الحادي عشر لألطراف، إلتاحة االلتزام الكامل  11/6  المقرر من7، وفقًا للفقرة عام

، آما نص 2011-2009 مليون دوالر أمريكي خالل فترة السنوات الثالث 490البالغة  بالميزانية
  لالجتماع العشرين لألطراف؛ XX/10  من المقرر3على ذلك في الفقرة 

 أن تسّددها 208-2006رات من فترة السنوات الثالث أن تحّث األطراف المساهمة التي لديها متأخ  )د(
  مليون دوالر أمريكي من ترحيالت مبلغ 43.2، حيث أنها تأخذ بالحسبان مبلغ 2009خالل عام 

  ؛2008-2006 مليون دوالر أمريكي من فترة السنوات الثالث 73,9

في أن تنظر  الصرف مستعجل ألذونات قبضإلى  تشر لم تيالاألطراف المساهمة أن تطلب إلى   )ه(
 المستعجل، أو في تعديل جدولها الزمني لقبض أذونات الصرف في للصرفإتاحة جدول زمني 

  المستقبل ليتوافق مع السنة التي تستحق فيها هذه المساهمات؛

، أن تسدد مساهماتها أبدا والتي لم تسّدد يةمّر اقتصادها بمرحلة انتقالتأن تحّث البلدان التي   )و(
  ؛2011-2009ا للصندوق المتعّدد األطراف لفترة السنوات الثالث مساهماته

 مليون دوالر 181، و2009 مليون دوالر أمريكي في عام 106أن تعتمد تخصيص موارد تبلغ   )ز(
  ؛2011 مليون دوالر أمريكي في عام 203، و2010أمريكي في عام 

 على 2011 االجتماع األول من عام  خالل2011أن تنظر في توافر التدفق النقدي لميزانية عام   )ح(
ضوء تحصيل الفائدة، وتسديد المساهمات من البلدان التي لم تسّدد سابقًا، وأية خسائر نتيجة لعدم 

  التسديد أو آللية أسعار الصرف الثابتة؛ 

أن ترصد، في سياق تخطيط األعمال، تأثير تخصيص تمويل الشرائح السنوية في االتفاقات متعددة   )ط(
 مليون دوالر أمريكي في الميزانية 340.6وات على المخصصات اإلرشادية الجديدة البالغة السن
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، لتمكين أآبر عدد من خطط إدارة إزالة المواد 2011-2009لفترة السنوات الثالث 
  .  ألآبر عدد ممكن من البلدان خالل فترة السنوات الثالثالهيدروآلوروفلوروآربونية

  )57/4المقرر (

 من حيث احتماالت تحقيق 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة : ن جدول األعمال م6البند 
  االمتثال بتدابير الرقابة التالية في بروتوآول مونتريال

وقد أعد الجزء : ، التي تضمنت خمسة أجزاءUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/6قدم ممثل األمانة الوثيقة  -41
 اللذين طلبا إلى األمانة إعداد تحديث لكل من اجتماعات اللجنة التنفيذية 46/4و) ب(32/7 للمقرريناألول استجابة 

 التي تخضع لمقررات األطراف 5؛ والجزء الثاني يتضمن معلومات عن بلدان المادة 5عن حالة امتثال بلدان المادة 
ويعرض الجزء . رامج القطريةوتوصيات لجنة التنفيذ المعنية باالمتثال؛ ويعرض الجزء الثالث بيانات عن تنفيذ الب

الرابع نتائج التقدم بالنسبة لتحقيق االمتثال، بما في ذلك معلومات عن مشروعات لديها تأخيرات في التنفيذ؛ ويقدم 
عمال الجزء الخامس التقرير عن جدوى ومستوى الجهد المتعلقين بإعداد التقييمات لمخاطر عدم االمتثال والذي أعد 

 .)ب(53/4لمقرر با

تم اإلعراب عن القلق بشأن الصعوبات الناشئة عند استخدام النظام القائم على اإلنترنت لتقديم د وق -42
 بلدا، المشار إليه في 23 في 12-  سعر الكلوروفلوروآربونوانخفاضالمعلومات عن تنفيذ البرامج القطرية 

بالجرعة المقننة التي تستخدم آما طلب إرسال البيانات المتعلقة بأجهزة االستنشاق .  من الوثيقة11 الجدول
 وأآدت األمانة أن ذلك قد تم .الكلوروفلوروآربون والمتضمنة في الوثيقة إلى لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي

 .بالفعل

 وُذِآر أنه نظرا إلى أن .نوقشت مسألة جدوى الجهد المرتبط بإعداد تقييمات لخطر عدم االمتثالو -43
المتثال مستمدة من المعلومات التي قدمتها األطراف نفسها، فإن هذه األطراف هي أفضل المعلومات الخاصة بعدم ا

 .من يقيم أي خطر لعدم االمتثال ويمكن تشجيعها على االستفادة من المنهجيات التي أعدتها األمانة

م تقديم لوحظ أن إآوادور ال تزال مدرجة في القائمة آبلد تجاوز استهالآه تجميد بروميد الميثيل، رغو -44
 .معلومات توضح أن إآوادور امتثلت اللتزاماتها

أن ثمة توصية بإلغاء مشروع االسترداد وإعادة التدوير في جمهورية تنزانيا المتحدة نظرا إلى األمانة ُذِآر و -45
وآان هناك اتفاق متبادل على عدم إلغاء المشروع نظرا إلى عدم ورود . 2006أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ سنة 

.  للحصول على مزيد من المعلوماتا، بوصفها الوآالة الثنائية،حكومة على الطلبات المقدمة من ألمانيالأي رد من 
أن المشروع سوف يتعرض لإللغاء في االجتماع الثامن بحكومة ال أنه من المناسب إبالغ واقترح أحد األعضاء

ير أنه قبل اختتام االجتماع، وردت معلومات تفيد  غ.والخمسين ما لم ترد معلومات توضح إحراز مزيد من التقدم
 .بأن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تعتبر أن المشروع قد أآمل

أشار ممثل األمانة إلى أنه ريثما يتم التنفيذ الكامل لنظام اإلبالغ القائم على اإلنترنت، فإن األمانة تفضل و -46
وفيما يتعلق بإآوادور، قال أن المعلومات المتعلقة باالمتثال مع . ريةاستالم النسخ الورقية لطلبات تنفيذ البرامج القط

 . تلقتها األمانة7التجميد المستهدف مستمدة من أحدث بيانات للمادة 

 :التنفيذية اللجنة قررتفي أعقاب المناقشة،  -47

 :تالحظأن   )أ(
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ق��دمتها لألمان��ة   ف��ي التنفي��ذ الت��ي  المت��أخرة تق��ارير الحال��ة بش��أن المش��روعات  ،م��ع التق��دير  )1(
حكوم��ات اس��تراليا وألماني��ا والياب��ان وأس��بانيا والبرتغ��ال والوآ��االت المنف��ذة األرب��ع الت��ي       

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/6تتناولها الوثيقة 

تعتب���ر أن ثالث���ة عش���رة مش���روعا م���ن ب���ين المش���روعات الثالث���ة والثالث���ين الت���ي آان���ت       )2(
  كملت؛تعاني من تأخير في التنفيذ قد استمشروعات 

أن األمانة والوآاالت المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي أجرته�ا               )3(
وتبلغ وتخطر الحكومات والوآاالت المنفذة حس�ب مقتض�ى         ) التقدم أو بعض التقدم   (األمانة  
  الحال؛

   بلدا بشأن مؤشرات المخاطر؛53 التعليقات التي وصلت من ،مع التقدير  )4(

 بل��دا أوض��حت حت��ى اآلن ثقته��ا ف��ي االمتث��ال لت��دابير الرقاب��ة بموج��ب     92 أن ، التق��ديرم��ع  )5(
  .بروتوآول مونتريال بعد أن استعرضت تقييم المخاطر

 على إجراء تقييمها الخاص لمخاطر االمتثال مع االستفادة 5تحث األطراف المعنية بالمادة أن   )ب(
 .األمانةالكاملة من المنهجية والمؤشرات التي أعدتها 

تواصل النظر في دور األمانة فيما يتعلق بتقييم مخاطر عدم االمتثال في سياق برامج العمل أن   )ج(
  .المعنية بالرصد والتقييم

تضاف إلى التقرير  الثاني تطلب تقارير حالة إضافية عن المشروعات المدرجة في المرفقأن   )د(
  .الحالي

 وإعادة تدوير المواد الكلوروفلورآربونية تحيط علما بإآمال مشروع استردادأن   )ه(
)URT/REF/36/TAS/14( الذي نظر في إلغائه، وأن تطلب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم تقرير ،

  إآمال المشروع؛

نتيجة لعدم ) IRA/FOA/28/INV/50(تلغي مشروع التبريد في جمهورية إيران اإلسالمية أن   )و(
  .آة خالل االجتماع السادس والخمسينتحقيق المعالم الرئيسية من جانب الشر

)57/5المقرر (  

   2011-2009خطط أعمال الفترة :  من جدول األعمال7البند 

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف والنظر في تحديث خطة اإلزالة النموذجية المستمرة   )أ(
   2011-2009للثالث سنوات 

 التي تحتوي على تجميع لخطط أعمال UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7قدم ممثل األمانة الوثيقة  -48
 مليون دوالر 208الميزانية بمبلغ المقترحة نشطة األ وقد تجاوزت. 2011-2009المنفذة للفترة والثنائية الوآاالت 
 األنشطة الخاصة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكاليف عدم التيقن المتعلق هو وأحد أسباب ذلك. أمريكي
وباإلضافة إلى ذلك، من الضروري أن ينظر أعضاء . وجود مبادئ توجيهية تسمح بحساب تقديرات أآثر دقةوعدم 

  .اللجنة التنفيذية في المشروعات التدليلية المقترحة التي ينبغي إدراجها في خطط األعمال
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إلى أنه يمكن تقديم وفيما يتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، أشار ممثل األمانة  -49
بعض األنشطة االستثمارية قبل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، واقترح أن تقدم مثل هذه 

وباإلضافة إلى ذلك، ُحثت الوآاالت المنفذة الثنائية على آفالة . المشروعات في سياق مشروع يتعلق بهذه الخطط
، وهو آخر عام الستهالك 2009 طنًا من قدرات استنفاد األوزون في عام 8 836تحقيق اإلزالة النهائية لمقدار 

 على ة شفهياتآما قام ممثل األمانة بإجراء تصحيح. المواد الكلوروفلوروآربونية والهالونات ورابع آلوريد الكربون
ع التدليلي الخاص ، فإن التكنولوجيا التي تقترحها اليونيدو للمشرو2 في الجدول :الجداول الواردة في الوثيقة

، 3 وفيما يتعلق بالجدول ؛برغاوي المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في إندونيسيا تستخدم السايكلوبنتان المحلي
التي تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتي الخاصة قطاع التبريد  المشروعات التدليلية فإنه ينبغي إدراج

  .المشروعاتاقترحها اليوئنديبي في قائمة 

 مليون دوالر أمريكي، ُأشير إلى أن مستوى التمويل 208وفي المناقشة المتعلقة بتجاوز الميزانية بمبلغ  -50
لوحظ أن المقترحات يمكن و. يمثل مشكلة حيث أنه قد ينتج عنه توقعات عالية من المحتمل عدم تحقيقها في المستقبل

التمويل المطلوب لتحقيق تدابير الرقابة الخاصة بالمواد  قد ال تحصل على 5أن تعني أن بعض بلدان المادة 
  . 2015 وعام 2013الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام 

وقال عدة أعضاء إنه من الهام العودة إلى نموذج موجه نحو االمتثال عند تناول مسألة إزالة المواد  -51
يث ُاقترح عدد قليل فقط من وح. الهيدروآلوروفلوروآربونية من أجل ترتيب المشروعات حسب األولوية

، فقد ُيطلب من األمانة إعداد إطار إستراتيجي 2009المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام 
  . توفير اإلرشادات للوآاالت المنفذةلونموذج موجه نحو االمتثال لتخصيص الموارد، استنادًا إلى النماذج القائمة 

.  في خطط األعمالسيحتفظ بهااجة إلى معايير لتحديد المشروعات التدليلية التي ثم ناقش األعضاء الح -52
واعتبرت المشروعات التدليلية ذات صلة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أآثر أهمية، نظرًا لآلثار المترتبة على 

جودة وإنه ليس من الواضح آيف وقال عدة أعضاء إن المشروعات التدليلية تتباين بدرجة آبيرة من حيث ال. إزالتها
وتم االتفاق على أن هناك حاجة إلى المزيد من اإلرشادات بشأن هذه المسألة . تم اختيار بعض المشروعات للتمويل

إنشاء فريق اتصال لبحث معايير إدراج مشروعات رغاوي المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وأنه ينبغي 
  .المذيبات في خطط أعمال الوآاالت المنفذةليلية خاصة بمشروعات تدومشروعات قطاع التبريد و

تحديد بمعايير وفي جلسة الحقة، استمع االجتماع إلى تقرير مقدم من ألمانيا بشأن عمل الفريق المعني  -53
  وقد وضع الفريق المعايير التالية الختيار.أولويات المشروعات التدليلية المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

انتشارها الجغرافي؛ ومدى إسهامها في إزالة قدرات استنفاد األوزون؛ وتحديد تكنولوجيا بديلة؛ : المشروعات
مناقشات ال ولتيسير. والطابع المؤآد أو غير المؤآد للتكنولوجيات البديلة؛ وما إذا آان هناك تمويل مشترك للمشروع

  .  بالمشروعات المقترحة وفقًا للمعايير التي تم إعدادهاصفوفةم تقديمُطلب من األمانة في إطار جدول األعمال هذا، 

أحد وآان رأي . ، والحظت المشروعات التي تم حذفهاالمصفوفة المقدمةونظرت اللجنة التنفيذية في  -54
. ها أن القائمة النهائية تفتقد التوازن فيما يتعلق باالنتشار الجغرافي ونطاق التكنولوجيات التي نظر فيمفادهاألعضاء 

واقترح أن ُيطلب من الوآاالت المنفذة اقتراح المزيد من المشروعات التدليلية في االجتماع الثامن والخمسين لتحقيق 
واستجابة لذلك، طلب ممثل اليونيدو السماح بإعادة تصنيف المشروعات التدليلية التي . أقصى استفادة من هذه العملية

ات استثمارية، وإعادة تقديمها مع مراعاة الحاجة إلى ربط هذه تساعد أيضًا على االمتثال بوصفها مشروع
وقد أعرب ممثل اليوئنديبي عن أمله في . المشروعات بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية القادمة

ثامن والخمسين  في اجتماعها ال وآالتهأن تنظر اللجنة التنفيذية في المشروعات التدليلية التي تم حذفها من خطة عمل
  . عقب تقديم جميع المعلومات المطلوبة

ولدى مناقشة المشروعات التدليلية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، شدد األعضاء على  -55
لالجتماع العشرين  XX/7 وُأشير إلى المقرر. أهمية وضع معايير إلدراج هذه المشروعات في خطط األعمال
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لى أن المشروعات الريادية قد تشمل جمع ونقل وتخزين وتدمير المواد المستنفدة لألوزون، لألطراف، الذي نص ع
 5مع الترآيز على األرصدة المجمعة ذات صافي إمكانية احترار عالمي مرتفع، في عينة تمثيلية من بلدان المادة 

 المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة وقد شدد أيضًا األعضاء على أن تكون المشروعات التدليلية. المتنوعة إقليميًا
واقترح أيضًا وضع حد أقصى لكل . لألوزون قابلة للتنفيذ، وأنه ينبغي أن تشتمل على طرق لتوفير التمويل المشترك

وُسلم بأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون من المسائل الهامة . من عدد المشروعات والمبالغ المرتبطة بها
وعلى الرغم من .  التي ليس لديها المرافق الالزمة لتدمير األرصدة من المواد الكلوروفلوروآربونية5دة لبلدان الما

الحاجة إلى المضي قدمًا، أشير إلى أن عدد من الدراسات المتصلة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في 
خيارات التمويل الخاصة بتدمير عن لى تجميع  دراسة تقوم بها أمانة األوزون تشتمل عمنهامرحلة اإلعداد اآلن، 

ومن شأن هذه الدراسات أن تؤدي إلى اتخاذ . المواد المستنفدة لألوزون، ودراسة أخرى يقوم بها البنك الدولي
  . قرارات مبنية على علم فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية التي ينبغي إدراجها في خطط األعمال

تصال لمواصلة النظر في هذه المسألة، وعمل فيه ممثل الجمهورية وعقب المناقشة، أنشئ فريق ا -56
. وعقد فريق االتصال عدد من الجلسات وقدم تقريرًا إلى اللجنة التنفيذية بشأن نتائج مفاوضاته. الدومينيكية آميسر

ط أعمالها وقد طلب من الوآاالت المنفذة ترتيب مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون الواردة في خط
: وآانت أول ثالثة مشاريع في الترتيب هي.  لالجتماع العشرين لألطرافXX/7وفقًا للمعايير المحددة في المقرر 

التخلص من المواد مشروع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون الذي ينفذه البنك الدولي في إندونيسيا، ومشروع 
 ينفذه التخلص من المواد المستنفدة لألوزون الذيالمكسيك، ومشروع  تنفذه اليونيدو في المستنفدة لألوزون الذي
وينبغي استبعاد المشروعات المتبقية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون من . اليوئنديبي في البرازيل

املة من وقد طلب فريق االتصال من األمانة أن تستند إلى تعليقات الفريق لصياغة مجموعة آ. خطط األعمال
، وتقديم إلى االجتماع الثامن والخمسين وثيقة التخلص من المواد المستنفدة لألوزونالمعايير الختيار مشروعات 

    . تشتمل على المبادئ التوجيهية تستند إلى هذه المعايير

وبناء على التقرير المقدم من فريق االتصال، أثار بعض األعضاء شواغل تتعلق بالتوزيع اإلقليمي  -57
ومن أجل .  الثالثة التي سيتم االحتفاظ بها في خطط األعمالالتخلص من المواد المستنفدة لألوزونشروعات لم

مراعاة مصلحة تمثيل بلدان المناطق األخرى، زادت قائمة المشروعات إلى ستة، وذلك بإضافة المشروع الثاني 
 اقترحه المواد المستنفدة لألوزون الذيالتخلص من مشروع : وهذه المشروعات هي. على قائمة آل وآالة منفذة

ترآيا، ومشروع ل اليونيدو اقترحته التخلص من المواد المستنفدة لألوزون الذيلفلبين، ومشروع لالبنك الدولي 
ومع ستة مشروعات فقط آان من الصعب . غانال اليوئنديبي اقترحه التخلص من المواد المستنفدة لألوزون الذي

غير أنه ُأشير إلى أنه بالرغم من استبعاد المشروعات المتبقية المتعلقة بالتخلص من . نصفتحقيق توزيع إقليمي م
وستنعكس في مرفق مقرر اللجنة التنفيذية المتعلق بهذه المسألة بوصفها . ، إال أنها لن تفقدالمواد المستنفدة لألوزون

الختيار، جنبًا إلى جنب مع تفسير ألنشطة مشروعات يمكن تقديمها في وقت الحق، بعد االنتهاء من وضع معايير ا
وحث أحد األعضاء الوآاالت المنفذة .  التي تم االحتفاظ بها في خطط األعمالالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون
، وال سيما مع مراعاة تحقيق توازن التخلص من المواد المستنفدة لألوزونعلى اقتراح المزيد من مشروعات 

  . إقليمي

التخلص من المواد المستنفدة د األعضاء من الوآاالت المنفذة أن توضح آيف تستوفي مشروعات وطلب أح -58
وأشار ممثل اليابان إلى أن  .XX/7 الستة المحتفظ بها في خطط األعمال المعايير المحددة في المقرر لألوزون
بعد في عملية االختيار حيث تم  الوارد في خطة أعمال بلده لم يستالتخلص من المواد المستنفدة لألوزونمشروع 

  . االحتفاظ بمثل هذه المشروعات في خطط األعمال السابقة

قبل إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مقترح مشروع استثماري وفيما يتعلق بتقديم الطلب الخاص ب -59
من أجل أن يقدم البلد ة إلى أنه  أشار ممثل األمانإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،إدارة  ةخطالموافقة على 

المعلومات التي تطلبها األمانة للنظر في المشروع، عليه أن ينظر في آيفية ترابط المشروع االستثماري مع الخطة 
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 المتعلقة بالمواد العامة، وآيف يتوافق مع اإلستراتيجية العامة للبلد الرامية إلى تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة
  . فلوروآربونيةالهيدروآلورو

ينبغي أن تؤدي ) 1( أنه ى علي نصذ ال)د(54/39المقرر بوقد أعاد عدة أعضاء تأآيد هذا الفهم، مذآرين  -60
تخصم من االستهالك المحدد ولمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية االموافقة على المشروعات االستثمارية إلى إزالة 
ربونية، وال يمكن الموافقة على مشروعات من هذا القبيل بعد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ

في حالة األخذ بنهج المشروعات الفردية، ينبغي أن يوفر الطلب ) 2( إال إذا آانت جزءًا من هذه الخطة؛ و2010
الخاص بأول مشروع مؤشرًا عن آيفية ارتباط المشروعات التدليلية بخطة إدارة إزالة المواد 

وشدد عضو آخر على أن تقديم طلب خطة إدارة  .روآربونية ومؤشرًا للوقت الذي تقدم فيه الخطةالهيدروآلوروفلو
إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في حد ذاته ليس هو الهام، ولكن الهام هو وضع نقطة بداية إلجمالي 

م المشروع االستثماري إسهاما  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من أجل ضمان أن يسهاالستهالك منتخفيضات 
  . حقيقيًا في عملية اإلزالة

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،  -61

  :أن تالحظ  )أ(
، حسبما ترد في 2011-2009 للصندوق المتعدد األطراف للفترة     جمعةخطة األعمال الم    )1(

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7الوثيقة 

ال�ثالث،  الس�نوات    األعم�ال تتج�اوز الميزاني�ة لفت�رة          ططالمبالغ الواردة في خ   أن  مع القلق،     )2(
  يقن في تقدير تكاليف أنشطة الهيدروآلوروفلوروآربون؛توذلك أساسا بسبب عدم ال

أن تتسق طلبات المشروعات االستثمارية والخطط القطاعية الخاصة بالمواد   )ب(
عن آيفية ارتباط هذه  وأن توفر مؤشرًا 54/39الهيدروآلوروفلوروآربونية مع شروط المقرر 

المشروعات التدليلية بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ومؤشرًا للوقت الذي 
  تقدم فيه الخطة؛

أنه ينبغي النظر في قيمة الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الخاصة بالمواد   )ج(
  ؛ الهيدروآلوروفلوروآربونية في ضوء قيود الميزانية

أن تحث الوآاالت المنفذة الثنائية على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعات المعتمدة بما   )د(
   طن من قدرات استنفاد األوزون؛8 836 بمقدار 2009يكفل اإلزالة المتوقعة لعام 

جنة التنفيذية أن تطلب من األمانة إعداد، لالجتماع التاسع والخمسين، تحليل استراتيجي لمساعدة الل  )ه(
في توفير إرشادات إلى الوآاالت المنفذة والثنائية بشأن آيفية تخصيص، في خطط أعمالها لعامي 

المتثال إلى التجميد تمكينهم من ا ل5، األموال بصورة منصفة لجميع بلدان المادة 2011 و2010
 في المائة في عام 10 والتخفيض البالغ 2013الخاص بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام 

 وينبغي أن يراعي التحليل اإلستراتيجي أي مقررات بشأن . في حدود الموارد المتاحة2015
التكاليف المرتبطة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ومدى التأهيل للتمويل تتخذها اللجنة 

التمويل، مع التنفيذية قبل االجتماع التاسع والخمسين، وأن يقدم خيارات عن آيفية تخصيص 
مراعاة إجمالي استهالك البدالن من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتوزيع القطاعي لهذا 

  االستهالك؛
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  : أن تحذف من خطط أعمال الوآاالت المنفذة  )و(

  جميع اإلستراتيجيات المتعلقة بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛  )1(

  لهيدروآلوروفلوروآربونية؛جميع عناصر إنتاج المواد ا  )2(

 :جميع المشروعات التدليلية المتعلقة برغاوي المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باستثناء  )3(
  

مجموع قيمة   القطاع الفرعي/القطاع  الوآالة  البلد
المشروع 

دوالر (التدليلي 
  )أمريكي

مجموع المواد 
المستنفدة 

قدرات (لألوزون 
استنفاد 
  )األوزون

روع إعداد المش
 دوالر 000(

  )أمريكي

  0  0.0  499 000   الرغاويفي قطاعالتحقق من الميثيالل   اليوئنديبي  البرازيل
تدليل لبوليول الهيدروآربون المختلط مسبقا في شرآات   البنك الدولي  الصين

  توزيع الرغاوي
000 000 1*  60.0  86  

 العزل في استخدام عوامل نفخ الهيدروآربون في رغاوي البنك الدولي  الصين
  سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية 

000 840  20.0  32  

ب بثاني أآسيد 141-استبدال الهيدروآلوروفلوروآربون البنك الدولي  الصين
  الكربون السائل في استخدامات رغاوي الرش 

000 323  20.0  32  

  32  0.0  462 000  التحقق من الهيدروآربون منخفض التكلفة في الرغاوي  اليوئنديبي  مصر
  

  . تم تطبيق حد أقصى إرشادي لقيمة هذا المشروع على هذا النشاط* 
  

جميع المشروعات التدليلية في قطاع التبريد المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،   )4(
  مع مالحظة أن مشروع األردن قد ُأعيد تصنيفه آمشروع استثماري؛

علقة بالُمذيبات التي تستخدم المواد جميع المشروعات التدليلية المت  )5(
  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

  : باستثناءالتخلص من المواد المستنفدة لألوزونجميع مشروعات   )6(
مجموع قيمة   المشروع  الوآالة  البلد

المشروع التدليلي 
  )دوالر أمريكي(

مجموع المواد المستنفدة 
قدرات استنفاد (لألوزون 

  )األوزون

 إعداد المشروع
 دوالر 000(

  )أمريكي
  43 000  75  753 000  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  اليوئنديبي  البرازيل
  32 000  75  753 000  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  اليوئنديبي  غانا

  54 000  60  0  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  البنك الدولي  إندونيسيا 
  86 000  40  645 000  تخلص من المواد المستنفدة لألوزونال  اليونيدو  المكسيك
  54 000  12  0  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  البنك الدولي  الفلبين
  65 000  14  538 000  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون  اليونيدو  ترآيا

إقليمي آلسيا 
  والمحيط الهادئ

لتخلص من المواد مشروع تدليلي ل  اليابان
  المستنفدة لألوزون

   غير محدد  غير متاح  200 000

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 
 
 

18 
 

التخلص من المواد المستنفدة بالتقرير الحالي قائمة بالمشروعات الثالث أن تدرج في المرفق   )ز(
 المستبعدة من خطط األعمال مع تفسيرات بشأن الخطط التي تم االحتفاظ بها فيما يتعلق لألوزون

  بمعايير االختيار؛

التخلص األمانة إعداد وثيقة تشتمل على معايير ومبادئ توجيهية الختيار مشروعات أن تطلب من   )ح(
 مع  آي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين،من المواد المستنفدة لألوزون

 لالجتماع العشرين لألطراف ومناقشات فريق االتصال المتعلقة باختيار XX/7مراعاة المقرر 
  .  التي جرت في االجتماع السابع والخمسينالتخلص من المواد المستنفدة لألوزونمشروعات 

  )57/6المقرر (
  خطط أعمال الوآاالت المنفذة  )ب(

  الوآاالت الثنائية  )1(
تعرض خطط األعمال للوآاالت الثنائية التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8قدم ممثل األمانة الوثيقة  -62

قد أوردت حكومات آندا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وهنغاريا واليابان و. 2011- 2009لفترة السنوات 
 2010 و2009وبيانات الشرائح السنوية لعاَمي . 2011-2009معلومات عن أنشطتها الثنائية المخططة لفترة 

  .إليطاليا وإسبانيا هي أيضًا مضمَّنة

بالمواد المستنفدة مكافحة االتجار غير المشروع وأشار إلى أن خطة أعمال آندا تتضمن تمديدا للنشاط ل  -63
 18على  2009 خطة أعمال ألمانيا لعام واشتملت. في أمريكا الالتينية، لم يعرض آموضوع مناقشةلألوزون 

من تعهدات % 20 دوالرا أمريكيا، ويمثل هذا المبلغ أقل من 2 554 551قدرت قيمتها اإلجمالية بمبلغ نشاطا 
 على الرغم من أن ألمانيا قد تجاوزت القيمة اإلجمالية ألنشطتها الثنائية على مدى فترة الثالث ،2009ألمانيا لعام 
وطلبت ألمانيا تمويال إضافيا لقطاع خدمة الهيدروآلوروفلوروآربون في الهند يتجاوز المستويات التي . سنوات

هذا  في األنشطةآافيا إلعداد ، موضحة أن التمويل الذي حصلت عليه لم يكن 56/16ووفق عليه في المقرر 
 مدرج في خطة أعمال  باتحاد تبريد إقليمي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىخاصنشاط وفيما يتعلق ب. قطاعال

 عدم تمويل اتحاد تبريد إقليمي لشبكة الماضيأشار إلى أن اللجنة التنفيذية آانت قد قررت في ، 2009هنغاريا لعام 
 تضمنت أنشطة للتخلص 2009ن خطة أعمال اليابان لعام إوقال أخيرا . الناطقة باإلنجليزيةمنطقة الكاريبي للبلدان 

 .من المواد المستنفدة لألوزون

هنغاريا، على حكومة أوضح ممثل رومانيا أن حكومة رومانيا لم تدخل رسميا في مشروع مشترك مع و -64
 .قيد النظر من الوثيقة 23النحو المشار إليه في الفقرة 

 المتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في )ي(56/16اإلشارة إلى أن المقرر بعد و -65
قطاع الخدمة تسمح لألمانة بأن تقترح على اللجنة التنفيذية إجراء تعديالت على هيكل تكاليف 

خطط إدارة إزالة  اع الخدمة فيقطالتكاليف اإلضافية لنه، فيما يتعلق بإالهيدروآلوروفلوروآربون، قال ممثل األمانة 
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، قد ووفق على آل التكاليف وأنه ال توجد لدى األمانة أسباب تدعوها إلى اقتراح 

ونظرا إلى أن األمانة لم تتقدم بأي مقترح، فقد رئي أنه يتعين . تعديل قرار لم يتخذ إال في االجتماع السابق فقط
 . المقدم من حكومة ألمانيااستبعاد المشروع

أعرب عضو عن تأييده لمشروع اتحاد التبريد اإلقليمي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مميزا بينه و -66
وباإلضافة إلى ذلك، فإن اتحادات التبريد الوطنية . وبين مشروع منطقة الكاريبي، نظرا لقيامه على أنشطة قائمة

غير أن أعضاء آخرين الحظوا . اون على المستوى اإلقليمي لكفالة استدامتهاالحالية ضعيفة وتحتاج إلى تعزيز وتع
جميع المبالغ المخصصة قد تمت الموافقة أو سيتم الموافقة على  و.أن اللجنة التنفيذية لم تمول أي اتحاد تبريد إقليمي

 .غير مؤهلة للتمويللقطاع خدمة التبريد من خالل خطط إدارة اإلزالة النهائية وأن المشروعات المستقلة 
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التخلص من المواد وأخيرا، فيما يتعلق باليابان، تم تأآيد أنه ينبغي االحتفاظ بالمشروع التدليلي المتعلق ب -67
المواد المستنفدة لألوزون في خطة أعمال اليابان وأن يطلب من ألمانيا تقديم معلومات عن إزالة المستنفدة لألوزون 
  .بشأن خطة أعمالها

 :نة التنفيذية اللجقررتو  -68

 بشأن التعاون الثنائي 2011-2009تحيط علما مع التقدير بخطط أعمال فترة الثالث سنوات أن   )أ(
المقدمة من آندا، والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا واليابان على النحو الوارد في 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8الوثيقة 

بشأن المشروع التدليلي لرغاوي  57/6المقرر ب) 3) (ز ( الفرعيةتالحظ الفقرة أن  )ب(
 الهيدروآلوروفلوروآربون في خطة أعمال ألمانيا؛

في المواد المستنفدة لألوزون إزالة المبالغ المتعلقة ب مدخالت عن رتطلب من حكومة ألمانيا توفيأن  )ج (
  ؛خطة أعمال ألمانيا

  :تستبعدأن  )د(

  في خطة أعمال ألمانيا؛بالهند  خدمة التبريد  مشروع إضافي لقطاعإعداد  (1)

  .سيا الوسطى في خطة أعمال هنغاريااتحاد التبريد اإلقليمي في أوروبا الشرقية وآ (2)
  )57/7المقرر (

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (2) 
ت في  آما ورد2009�2011 اإلنمائي خطة أعمال الوآالة للفترة المتحدةقدمت ممثلة برنامج األمم  -69

ولخصت أنواع األنشطة التي تحتوي عليها الخطة، ثم أبرزت ثالثة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9الوثيقة 
تدمير /ة؛ إدارةيالمواد الهيدروآلوروفلوروآربون: لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجاالت لألنشطة ذات أهمية خاصة

  .د المناخية المشترآةنفايات المواد المستنفدة لألوزون؛ تعبئة الموارد للفوائ

 أن يدرج في خطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوأحاطت اللجنة التنفيذية بأن حكومة تايالند طلبت من  -70
غير أن الخطاب .  في قطاعي التبريد وصناعة أجهزة تكييف الهواءاستثماريةأعماله طلبا إلعداد مشروع ألنشطة 

برنامج األمم   حكومتي مصر والمغرب طلبتا منأنوأوضحت أيضا . ورد بعد انتهاء آخر موعد لتقديم الطلبات
آما . 2010�2011بالهيدروآلوروفلوروآربون من خطة أعماله للفترة  المتحدة اإلنمائي استبعاد أنشطتهما الخاصة

وزون تدمير نفايات المواد المستنفدة لأل/إدارةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي استبعاد نشاط  مصر منحكومة طلبت 
 خفض االحترار العالمي القائمة على إمكانيةوباإلضافة إلى ذلك، تم سحب مشروع التحقق من خيارات . من الخطة

 .الهيدروفلوروآربون في قطاع الرغاوي في األرجنتين بناء على طلب البلد

 من جانب واختتمت بيانها باإلعراب عن قلقها من زيادة مستوى المعلومات والتفاصيل المتوقع تقديمها -71
وآان من رأيها أن ذلك لم يؤد فقط إلى طمس الحدود بين خطط . الوآاالت المنفذة عند إعدادها لخطط أعمالها

واقترحت أن يطلب إلى الوآاالت . األعمال وبرامج العمل، بل أحدث ضغطا غير متوقع فيما يتعلق بالوقت والجهد
االجتماع األخير في العام السابق على بدء األنشطة إلتاحة إعداد وتقديم نسخة أآثر إيجازا من خطة أعمالها إلى 

 .وقت أطول إلعداد برنامج العمل للعام التالي

واقترح في المناقشة التي أعقبت ذلك، ونظرا لحالة عدم التيقن التي شابت المسائل المتعلقة  -72
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وجيه الالزم في هذا الصدد في بالهيدروآلوروفلوروآربون والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وعدم توفر الت
 في آل وآالة مع اإلحاطة 2009الوقت الراهن، أن تصادق اللجنة التنفيذية فقط على األنشطة المخططة لعام 

 . بنية العودة إلى بحثها في وقت الحق2011 و2010باألنشطة المخططة للعامين 

برنامج األمم المتحدة فرت عنها مشروعات عدم إدراج إزالة المواد المستنفدة لألوزون التي أسومشيرًا إلى  -73
 في خطة األعمال، رحب عضو بالمقترح المقدم من البرنامج بتقديم هذه المعلومات في الرغاوي للتحقق من اإلنمائي

 .طلبات تقدم في وقت الحق

 :التنفيذية اللجنة قررتو -74

 األمم المتحدة اإلنمائي برنامج في خطة أعمال 2009على األنشطة المخطط لها في عام أن تصدق   )أ (
مع مراعاة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9  آما وردت في الوثيقة 2011 � 2009للفترة 

أدناه، مع اإلشارة إلى أن المصادقة ال تعبر ال عن ) ج(االعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية 
  الموافقة على المشروعات المبينة فيها وال على مستويات التمويل؛

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  في خطة أعمال 2009باألنشطة المخطط لها في عام حيط علما أن ت  ) ب(
مع مراعاة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9  آما وردت في الوثيقة 2011 � 2009للفترة 

 أدناه؛) ج(االعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية 

  : آكل2011 � 2009فيما يتعلق بخطة أعمال   ) ج(

 الخاصة باالستراتيجيات االنتقالية 57/6 المقرر من) ز ( الفرعية بالفقرة تحيط علماأن   (1)
ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، والمشروعات التدليلية لرغاوي 
، الهيدروآلوروفلوروآربون، والمشروعات التدليلية للتبريد بالهيدروآلوروفلوروآربون

التخلص من المواد لوروفلوروآربون، وأنشطة والمشروعات التدليلية لمذيبات الهيدروآ
  ؛المستنفدة لألوزون

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لألنشطة التالية المتعلقة بالتخلص من   استبعادأن تالحظ   (2)
  : المواد المستنفدة لألوزون

  
   2011 و2010 في التخلص من المواد المستنفدة لألوزون: مصر
   2011 و2010 في مواد المستنفدة لألوزوناإلعداد للتخلص من ال: مصر

  
  : المشروعات التاليةأن تدرج  )3(

  
مجموع القيمة   المشروع  البلد

  2009في عام 
  )دوالر أمريكي( 

مجموع القيمة 
 2010في عام 

  )دوالر أمريكي(

مجموعة القيمة 
 2011في عام 

  )دوالر أمريكي(

مجموعة القيمة 
 2011بعد عام 

  )دوالر أمريكي(

المواد مجموع 
المستنفدة لألوزون 

أطنان قدرات (
  )استنفاد األوزون

إعداد مشروع لقطاع أجهزة   تايلند
تكييف الهواء، باستثناء 

  الهواء -إلى-أجهزة الهواء

000 118  0  0  0  0  

خطة قطاعية ألجهزة تكييف   تايلند
  الهواء

0  000 000 5  000 000 5  000 000 10  200  
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بهذا  المرفق الرابع  آما وردت فيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيداء ل على مؤشرات األأن توافق  )د(
  .التقرير

  )57/8المقرر (
 )يونيبال(برنامج األمم المتحدة للبيئة   (3)
وأآد على المسائل المتعلقة بالمنهج . 2011- 2009أوجز ممثل اليونيب خطة أعمال البرنامج للفترة  -75

 ومشروعات بروميد ئ في بلدان جزر المحيط الهاديةيدروآلوروفلوروآربونالهاإلقليمي لخطط إدارة إزالة المواد 
، الذي يتضمن مبادرة  في المواد المستنفدة لألوزونقليمية ألفريقيا وأنشطة لمنع االتجار غير المشروعاإلميثيل ال

آلوروفلوروآربونية في بخطط إدارة إزالة المواد الهيدرووفيما يتعلق . الجمارك الخضراء وشبكات التنفيذ اإلقليمية
 ذات مستويات استهالك مماثلة تم 5بلدان جزر المحيط الهادي، أشار إلى أن جميع البلدان العاملة بمقتضي المادة 

وفيما .  على أساس آل بلد على حدةالهادئالنظر فيها على أساس فردي وينبغي أيضا النظر في بلدان جزر المحيط 
 نتائج مشروع إقليمي للبرنامج وسوف انتظارفي أفريقيا، قال إن اليونيب في يتعلق بمشروعات بروميد الميثيل 
مبادرة ب ذّآر بان المقرر المتعلق وعند عرض أنشطة منع االتجار غير المشروع، . يستخدمها في أنشطته المقترحة

. لمدة سنة واحدةل قد اعتمد التموي) 52/28المقرر ( في االجتماع الثاني والخمسين الذي اتخذالجمارك الخضراء 
والحظ أن نية اليونيب آانت التقدم بمقترح تمويل إلى االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية، يوفر التزاما من 

  .الشرآاء بالتمويل النظير وخطة عمل متفق عليها وتقرير مرحلي عن التنفيذ

مؤآدين على أنها ستكون مهمة في أعرب عدد من األعضاء عن دعم حلقات العمل اإلقليمية في أفريقيا و -76
وأيضا، بالرغم من أن الكميات المستخدمة منخفضة، فإن الطابع . زيادة الوعي باستخدام بروميد الميثيل في اإلقليم

وفضال عن ذلك، يمكن أن تساعد .  الذي يجعل بروميد الميثيل مسألة مهمة لإلقليمهوالحرج لالستخدام وتوافره 
  .حديد بدائلحلقات العمل هذه على ت

اعتبر أعضاء آخرون عدم وجود تبرير آاف لدعم حلقات عمل إقليمية في أفريقيا بشأن منع االستخدامات و -77
.  أنها ال تعتبر ذات عالقة باالمتثالوال سيماالجديدة لبروميد الميثيل وأنه ينبغي إزالة هذا النشاط من خطة األعمال، 

مكن ترحيل نشاط في تاريخ الحق تحت برنامج المساعدة على االمتثال ، ويإضافيويمكن أن تزال في انتظار تنسيق 
وقال أحد األعضاء إن من المفيد إذا تمكنت الوآاالت المنفذة من . باعتباره مشروعا لزيادة الوعي ببروميد الميثيل

  .تحديد الثغرات فيما يتعلق باستخدام بروميد الميثيل في أفريقيا

 سيما فيما يتعلق باستخدامات ما بعد ية إيجاد بدائل لبروميد الميثيل، والوأعاد أحد األعضاء تأآيد أهم -78
الحصاد، على حين أشار عضو آخر إلى المناقشات السابقة وذآر أنه تمت الموافقة على عدة مشروعات إقليمية 

 .أي فجوات فيهاوقد طلبت اللجنة التنفيذية بالفعل إجراء تحليل لهذه المشروعات وتحديد . تنفذها وآاالت مختلفة
لذلك اقترح أنه ينبغي وعقب المزيد من المناقشة، الحظ الرئيس عدم وجود توافق في اآلراء بشأن هذه المسألة و

   .استبعاد المشروع من خطة األعمال في الوقت الراهن

آان وفيما يتعلق بتمديد مبادرة الجمارك الخضراء، أشار ممثل اليونيب إلى أن الطلب لمزيد من التمويل  -79
  .مخططا ليقدم إلى االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية وسيقدم التقرير المرحلي مع طلب التمويل

تم التشديد على أهمية أن يقوم اليونيب بزيادة وعي البلدان بأن مع اليونيب بوصفه الوآالة الوحيدة لن تقدم و -80
روفلوروآربونية ما لم يتم تحويل بعض مبالغ إعداد أي معدات رأسمالية في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلو
وال ينبغي وجود سوء فهم بشأن هذه المسألة في . المشروعات المخصصة لليونيب إلى الوآاالت المنفذة األخرى

 في المائة من مجموع تكاليف إعداد المشروعات 50وتم اقتراح بأن تكون نفقات اليونيب محدودة بنسبة . المستقبل
  .ها باآلثار المترتبة على الحالةحديد شريك أو تلقي رسالة من الحكومة ذات العالقة تشير إلى فهمحتى يتم ت
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بلدان جزر غير مالئم لإلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية اعتبر بعض األعضاء أن النهج اإلقليمي و -81
فلديها قدرات مختلفة لتناول . حديا آبيرا نظرا ألنها متفرقة جغرافيا وتجعل السفر وجمع المعلومات تالهادئالمحيط 

ومع ذلك، أعرب  .هو أآثر فاعلية لتحقيق االمتثالالمشروعات وتلبية أهداف اإلزالة ولذا فإن منهج آل بلد على حدة 
بلدان جزر المحيط المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لأعضاء آخرون عن دعم المنهج اإلقليمي لخطط إدارة إزالة 

را لقدرات التآزرات فيما بين البلدان والمستوى المنخفض من المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها  نظالهادئ
  .وحقيقة أن البلدان لديها أنشطة مماثلة

 يحدد وعقب المزيد من المشاورات بين الوفود المهتمة باألمر واليونيب، اقترح أحد األعضاء مشروع نص -82
 دوالر أمريكي في المرة األولى 300 000لة المواد الكلوروفلوروآربونية بمبلغ تمويل إعداد خطط إدارة إزا

 والخمسين للجنة التنفيذية الثامنويقترح أن يواصل اليونيب التشاور مع بلدان المنطقة وتقديم تقرير إلى االجتماع 
على أساس إقليمي، إال أن واقترح عضو آخر إضافة نص لإلشارة إلى أنه في حين يمكن أن يكون إعداد هذه الخطط 

  . التنفيذ قد يضطلع به بصورة فردية

  :التنفيذية اللجنة قررتو -83

 الواردة في 2011-2009 لخطة أعمال اليونيب للفترة 2009أن تعتمد األنشطة المخططة لعام   )أ (
، على أن تخضع لالعتبارات الواردة في الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/10الوثيقة 
أدناه، مع اإلشارة إلى أن ذلك االعتماد ال يعني الموافقة على المشروعات المحددة في ) ج(الفرعية 

  الخطة وال على مستويات تمويلها؛

 في خطة أعمال اليونيب للفترة 2011 و2010أن تحاط علما باألنشطة المخططة لعامي   )ب(
 ، على أن تخضعUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/10 الواردة في الوثيقة 2009-2011

  أدناه؛) ج(لالعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية 

من المقرر ) و( آكل، أن تحاط علمًا بالفقرة الفرعية 2011-2009وفيما يتعلق بخطة أعمال الفترة   )ج(
 فيما يتعلق بإعداد مشروع تدليلي لقطاع خدمة التبريد الذي يستخدم المواد 57/6

  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

حلقات العمل اإلقليمية بشأن منع االستخدامات الجديدة لبروميد الميثيل من خطة أعمال  أن تستبعد  )د(
 وأن تطلب إلى اليونيب العمل مع الوآاالت المنفذة األخرى لتحديد الفجوات في اليونيب

المشروعات اإلقليمية المتعلقة ببروميد الميثيل في أفريقيا آي ُينظر فيها ضمن أنشطة خطة 
  ؛ لمستقبلاألعمال في ا

وفيما يتعلق بطلبات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الفردية في البلدان   )ه(
  :الجزرية في المحيط الهادئ

أن يقتصر مجموع التمويل المتاح إلعداد خطط إدارة إزالة المواد   )1(
  ولي؛  دوالر أمريكي في المرة األ300 000الهيدروآلوروفلوروآربونية على مبلغ 

أن يطلب من اليونيب استكشاف مع هذه البلدان إمكانية إتباع نهج إقليمي في عملية إعداد   )2(
 ومواصلة التشاور بشأن نهج إقليمي خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 والخمسين للجنة التنفيذية بشأن نتائج هذه الثامنللتنفيذ وتقديم تقرير إلى االجتماع 
  مشاورات إذا سمح الوقت بذلك؛ال
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 في المائة من مجموع تكاليف إعداد مشروعات خطط 50أن يقتصر صرف اليونيب على نسبة   )و(
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى يتم تحديد شريك أو وآالة تستطيع تقديم تمويل 

همها باآلثار المترتبة على الحالة استثماري أو تلقي رسالة من الحكومة ذات العالقة تشير إلى ف
وأنها لم تحصل على تمويل استثماري لهذه الخطة حيث أن اليونيب لن يستطيع تقديم هذا التمويل 
ولن يسأل اليونيب بتقاسم أموال إعداد المشروع من أجل إعداد العنصر االستثماري، بما في ذلك 

  معدات االسترداد وإعادة التدوير؛

 التقرير الخامس ب وأهدافه آما وردت في المرفق2009مؤشرات أداء اليونيب لعام أن توافق على   )ز(
  .الحالي

  
  )57/9المقرر (

  )يونيدوال(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   (4) 
مؤآدا ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/11 (2011-2009عرض ممثل اليونيدو خطة األعمال للفترة  -84

 لمساعدة البلدان في لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية اليونيدو قدم مشروعات بيانية لوقال إن. على عدد من المسائل
 وناشد اللجنة التنفيذية النظر في مسألة المشروعات البيانية على أن يكون من 2015 و2013تحقيق أهداف عامي 

 استكهولمات بيانية بناء على اتفاقية وتقوم اليونيدو أيضا بتنفيذ مشروع. المفهوم أنها ستساعد فعال في تحقيق االمتثال
  .بشأن الملوثات العضوية المستدامة وأنها ستبني على أساس الدروس المستفادة من تلك المشروعات

 في الوقت المحدد إلدراجها في خطة األعمال، وبما أن تايلند تايلندلم تقدم أنشطة إزالة عديدة لحكومة و -85
وآربونية، اعتبرت اليونيدو أن الواجب عليها أن تكون مستعدة لهذه المسألة لمواد الهيدروآلوروفلورمستهلك آبير ل

يمقراطية دوستقوم اليونيدو باستعراض مشروع اإلزالة في قطاع المذيبات لجمهورية آوريا ال. على وجه السرعة
أن الصعوبات  عقب تقرير من استشاري بش2009الشعبية وقد تحتاج إلى أن تقدم طلبا يتعلق بالمشروع خالل عام 

  .التكنولوجية المتعلقة بالمنتجات المكلورة

 آيفية حساب مبالغ مشروع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لألردن، قال ممثل بشأنوردا على تساؤل  -86
 بيانات التكاليف التفصيلية فقط عندما ستتلقىها األمانة إن اللجنة التنفيذية قد وافقت فعال على إعداد المشروع ولكن

وفي هذه الحالة ستكون األمانة في وضع أفضل لتوفير معلومات عن آيفية حساب . قدم المشروع نفسه إلى األمانةي
  .المبالغ قيد التساؤل

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،  -87

 2011-2009 في خطة أعمال اليونيدو لفترة الثالث سنوات 2009 األنشطة المخططة لعام أن تقر  )أ(
وعلى أن تخضع لالعتبارات الواردة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/11في الوثيقة آما وردت 
 الموافقة على المشاريع المحددة فيه أو على اإلقرارأدناه، بينما ال يعني هذا ) ج(في الفقرة 

  مستويات التمويل؛

 في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2011 و2010أن تحاط علما باألنشطة المخططة لعامي   )ب(
، على أن تخضع UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/11 الواردة في الوثيقة 2009-2011

  أدناه؛) ج(لالعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 
 
 

24 
 

  : آكل2011-2009وفيما يتعلق بخطة أعمال الفترة   )ج(

  فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية57/6من المقرر ) ز ( الفرعيةأن تحاط علما بالفقرة  )1(
 وأنشطة التخلص من يةآربونرومواد الهيدروآلوروفلوتبريد القائمة على ال والللرغاوي

 المواد المستنفدة لألوزون؛

 : أن تدرج المشروعات التالية  )2(    
مجموع القيمة   المشروع  البلد

  2009في عام 
دوالر  (

  )أمريكي

مجموع القيمة 
 2010في عام 

دوالر (
  )أمريكي

مجموعة 
القيمة في عام 

دوالر  (2011
  )مريكيأ

مجموعة 
القيمة بعد عام 

دوالر  (2011
  )أمريكي

مجموع المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

أطنان قدرات (
استنفاد 
  )األوزون

إعداد مشروع استثماري ألجهزة التكييف   تايلند
  الهواء إلى الهواء

000 70  0  0  0  0  

إعداد مشروع استثماري للمواد  تايلند
الهيدروآلوروفلوروآربونية للخطة 

  XPSقطاعية لرغاوي ال

000 48  0  0  0  0  

إعداد مشروع استثماري للمواد  تايلند
الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع 

  المذيبات

000 22  0  0  0  0  

مشروع استثماري ألجهزة التكييف الهواء  تايلند
  إلى الهواء

0  000 075 1  000 075 1  0  20  

مشروع استثماري للمواد  تايلند
آربونية للخطة الهيدروآلوروفلورو

  XPSالقطاعية لرغاوي 

0  000 860  000 860  0  10  

  6  0  430 000  430 000  0  مشروع استثماري في قطاع المذيبات تايلند

 بالتقرير السادسآما وردت في المرفق وأهدافها  2009أن توافق على مؤشرات أداء اليونيدو لعام   )د(
 . الحالي

  )57/10المقرر (

  البنك الدولي  (5) 
) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/12 (2011-2009ض ممثل البنك الدولي خطة األعمال للسنوات عر -88

أنه اقترح التعاون مع اليونيب في وضع خطط إلدارة إزالة إلى وأشار البنك الدولي . مؤآدا على عدد من المسائل
وزون والمناخ عند إزالة المواد استكشاف فرص لفائدة األ: المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للبلدان األفريقية بهدف

توفير خبرة البنك الدولي في حشد الموارد لدعم تطوير أنشطة والهيدروآلوروفلوروآربونية في البلدان األفريقية؛ 
  .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتمويلها في تلك البلدان

وائد المشترآة لألوزون والمناخ في المنطقة  في الربط بين الفالمبتكرتمت تهنئة البنك الدولي على منهجه و -89
  .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاألفريقية والعمل مع اليونيب في وضع خطط إلدارة إزالة 

وفيما يتعلق بإعداد وتنفيذ مشروع ريادي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون للمكسيك، سيعمل البنك  -90
 أموال موافق عليها البنك الدولي ستغطي دراسة عن آيفية توفير أي بأن الدولي واليونيدو معًا على أساس الفهم

التمويل المشترك للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وأن تكاليف الدراسة ستخصم من األموال الموافق عليها في 
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وعات التخلص من المستقبل للمشروع حسب الحد األقصى للمبلغ التي قد توافق عليه اللجنة التنفيذية لتمويل مشر
  . المواد المستنفدة لألوزون

  : اللجنة التنفيذيةقررتو -91

 في خطة أعمال البنك الدولي لفترة الثالث سنوات 2009 األنشطة المخططة لعام أن تصدق على  )أ(
 وعلى أن تخضع ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/12 آما وردت في الوثيقة 2009-2011

 الموافقة على المشاريع التصديقدناه، بينما ال يعني هذا أ) ج(لالعتبارات الواردة في الفقرة 
  المحددة فيه أو على مستويات التمويل؛

 في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2011 و2010أن تحاط علما باألنشطة المخططة لعامي   )ب(
، على أن تخضع UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/12 الواردة في الوثيقة 2009-2011

 أدناه؛) ج(ردة في الفقرة الفرعية لالعتبارات الوا

من المقرر ) و ( الفرعيةأن تحاط علما بالفقرة  آكل،2011-2009وفيما يتعلق بخطة أعمال الفترة   )ج(
 للرغاوي فيما يتعلق بأنشطة إنتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمشروعات البيانية 57/6

  وأنشطة التخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ةيآربونروالقائمة على المواد الهيدروآلوروفلو

  .بهذا التقريرالسابع  في المرفق حسبما ترد توافق على مؤشرات أداء البنك الدولي أن  )د(
  )57/11المقرر (

  تنفيذ البرنامج:  جدول األعمالمن 8البند 

ام التقييم في المنظمات تقرير عن شروط التكليف الحالية وآيفية تنظيم وتنفيذ مه: الّرصد والتقييم  )أ(
  ))د (56/8المقرر (المشابهة 

 المحتوية على تقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13قدم آبير موظفي الرصد والتقييم المؤقت الوثيقة  -92
المستشار الذي ينطوي على مقارنة بين شروط التكليف الحالية لمنصب آبير موظفي الرصد والتقييم وعمل مهمة 

المتعدد األطراف والمناصب األخرى في مكاتب التقييم التابعة لمرفق البيئة العالمي والصندوق التقييم في الصندوق 
وأشار إلى أن  .الدولي للتنمية الزراعية ومجموعة البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان األمريكية واليوئنديبي

سؤولين عن التقييم والرصد في تلك المستشار قد قام بجمع المعلومات للتقرير عن طريق مقابلة الموظفين الم
وقد ُوجد أن مهمة وإجراءات الرصد  .المؤسسات متعددة األطراف، وعن طريق مراجعة جميع الوثائق ذات الصلة

والتقييم في الصندوق المتعدد األطراف آانت شبيهة تماًما بتلك الموجودة في المؤسسات األخرى حيث أنها التزمت 
وضوعة من قبل فريق التقييم التابع لألمم المتحدة، وآانت تحكمها نفس مبادئ النزاهة جميًعا بنفس المعايير الم
وأخيًرا، أشار إلى أنه قد تمت دعوة المستشار إلى االجتماع من أجل تقديم مادة التقرير  .والحيادية واالستقالل
  .ونتائجه واستنتاجاته

ومن بين هذه النقاط حقيقة أن  . للمزيد من الدراسةأثار عدًدا من النقاطوقد أوضح المستشار أن تقريره قد  -93
بغض النظر عن و.  سنوات10ميزانية الموارد المالية والبشرية لمنصب الرصد والتقييم لم يطرأ عليها التغيير منذ 

ر وقد أوضح أن آبي .التغيرات في مهام العمل، قد تكون هناك حاجة إلى تعديل الميزانية ألخذ التضخم بعين االعتبار
، وبناء عليه ال المكلف بهالمسؤوليات الكبيرة نظرًا لموظفي التقييم والرصد يجب أن يكون مسؤول رفيع المستوى، 

مسؤوال بصورة وأشار المستشار أيًضا إلى أن آبير موظفي الرصد والتقييم  .P5يجب أن يكون من مستوى أقل من 
لجدير باالعتبار إنشاء مكتًبا للتقييم والرصد على أن يرأسه نه قد يكون من اإاللجنة التنفيذية، وقال مباشرة أمام 

 .مسؤول رفيع المستوى
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وفيما بعد تقديم المستشار، توجه األعضاء بالشكر لكبير موظفي الرصد والتقييم المؤقت وللمستشار على  -94
تزام بالمعايير العالية آان ُينظر إلى مهمة الرصد والتقييم على أنها من العناصر الجوهرية لضمان االلوقد .التقرير

والنجاح داخل الصندوق المتعدد األطراف عن طريق تقديم الدروس المستفادة وإتاحة إمكانية ضبط وتحسين 
وعلى الرغم من أن مهمة الرصد والتقييم آان ُينظر إليها على أنها آافية جًدا، لكن آانت  .العمليات بشكل مستمر

ات األخيرة من األنشطة للتأآد مما إذا آان من الضروري إجراء أي تعديالت هناك حاجة إلى إعادة تقييم العشر سنو
وقد تم إلقاء الضوء على أهمية إعطاء درجة من االستقاللية  .على شروط تكليف من سيتولى المنصب في المستقبل

 . ستوى بأنه يجب تولي المنصب عن طريق مسؤول عالي المالقائلةلمهمة الرصد والتقييم وتم دعم الفكرة 

آانت هناك العديد من المقترحات فيما يتعلق باألنشطة المستقبلية المحتملة للمنصب، خاصة في ضوء و -95
آما تمت اإلشارة إلى أن التأآيد المتجدد على الرصد  .التحديات المستقبلية مثل التغير المناخي ومخاطر عدم االمتثال

ة للمراجعة أيًضا، مع قيام آبير موظفي الرصد والتقييم وآان هناك مقترح بمهم .يمكن أن تثبت فائدته الشديدة
ويمكن أن  .بالتحقق من فعالية التنظيمات المؤسسية وقياسها في مقابل المقياس المتبع في المؤسسات الدولية األخرى

 أيًضا وقد آان هناك مقترح .المسؤول أيًضا تحليل تأثير أنشطة التقييم على العمل العام للصندوقهذا تشمل وظائف 
، بما في ذلك بمراجعة شروط التكليف فيما يتعلق باألنشطة المحددة المفيدة في إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

وفيما يتعلق بمدة تفويض المسؤول، آان هناك مقترح بمراجعة الوضع الحالي، خالل مدة  .اآلثار ذات الصلة بالمناخ
ا تم إلقاء الضوء عليه عن طريق المستشار آوضع مختلف عن سنتين قابلة للتجديد على نحو غير ُمحدد، وهو م

وفيما يتعلق بالحاجة إلى تعديل الميزانية، آان هناك تعليق على نحو معبر على  .السائد في المنظمات الدولية األخرى
 .أن الصندوق دائًما ما ثبت إبداعه الشديد في تخصيصه لموارد مهمة الرصد والتقييم

 : اللجنة التنفيذية ما يليرتقر المناقشات، وعقب -96

   :أن تحاط علمًا  )أ(
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13في الوثيقة  المستشار الوارد تقرير ،مع التقدير  )1(

مهمة الرصد والتقييم على على مواصلة أعضاء اللجنة التنفيذية أن تعرب على موافقة  (2)
 عن طريق شخص محترف مستوى الميزانية الحالية وضرورة أن يظل المنصب مشغوًال

 على مستوى عالي من التأهيل، و

أن تطلب من األمانة إعداد وتقديم، إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية، اختصاصات  ) ب(
وأعباء عمل آبير موظفي الرصد والتقييم للموافقة عليها مع مراعاة أن أعضاء اللجنة التنفيذية 

وينبغي أن تقترح . كون مستقلة وأفضل موقع لها هو األمانةت ينبغي أن أعادوا تأآيد أن هذه الوظيفة
األمانة مسؤوليات إضافية إلى أعباء العمل واالختصاصات، بما في ذلك أعمال بشأن المنافع 
المناخية، وخطر عدم االمتثال، والمراجعة، وزيادة التشديد على مهام الرصد، مع مراعاة أن العمل 

آما ينبغي أن .  ومفيدًا في عملية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةينبغي أن يكون هامًا
تشتمل االختصاصات على شرط بأن تكون هذه الوظيفة لمدة محددة بما يتسق مع الممارسات 

  .ة األخرىالمتبعة في مؤسسات التمويل الدولي
  )57/12المقرر (

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  )ب(
 التي تتناول التأخيرات في تقديم الشرائح UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14ألمانة الوثيقة قدم ممثل ا -97

السنوية التي آانت مستحّقة لالجتماع السابع والخمسين والتي تورد المعلومات المقدمة من آندا وفرنسا وألمانيا 
 من أصل الشرائح 32إن إجمالي  .وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي حول أسباب التأخيرات

 آانت مستحقة التقديم إلى االجتماع السابع والخمسين ولكنها لم ُتقّدم، والعديد من الشرائح تم تقديمها 90السنوية الـ 
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وقد أخبر اللجنة بأنه، حيث أنه قد تم حل المسألة المتعلقة بتقرير التحقق من قطاع إنتاج  .لكنها ُسحبت فيما بعد
، إًذا UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/29ملحق الوثيقة في  حسبما يشار إلى ذلكلوروآربون في الصين، الكلوروف

فلم تعد هناك أي حاجة لإلشارة إلى مشروع إزالة قطاع إنتاج الكلوروفلوروآربون في القسم الخاص بالتأخيرات في 
 .التقديم

فيذية عدم اإلدراج في وثائق االجتماع ، قررت اللجنة التن50/14وقد ذآر أيًضا بأنه فيما بعد المقرر  -98
للمقترحات الخاصة بالمشاريع واألنشطة التي، حتى الموعد النهائي للتقديم الخاص بكل اجتماع، لم تتضمن 

وحيث أنه قد تم اتخاذ هذا . المعلومات أو العناصر الضرورية ألخذ التقديم بعين االعتبار للموافقة المحتملة عليه
وآان من الواضح أنه ال توجد أي أسباب لعدم اك تحسن في المعلومات الواردة في الطلبات، فقد آان هنالمقرر، 

 .اإلجراءهذا االستمرار في 

 اشتراك في حالةواستجابة ألحد التعليقات حول عدم وضوح الوثائق فيما يتعلق بأسباب التأخيرات، خاصة  -99
 من الوآاالت المنفذة تحديث المعلومات المقدمة في الوثيقة أآثر من وآالة منفذة واحدة، قال ممثل األمانة أنه سُيطلب

 .جرى مع الحكومات حول التأخيرات في المشروعيُُقبل أي اتصال 

 : اللجنة التنفيذيةقررت المناقشات، وعقب - 100

 في االعتبار المعلومات الخاصة بالشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى أن تضع ) أ(
 واليونيب واليونيدو والبنك الدولي يواليوئنديبة العامة من قبل آندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا األمان

آما هو متضمن في الوثيقة الخاصة بتأخيرات تقديم الشرائح السنوية 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14(؛ 

مستحقة التقديم قد تم  شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات 90 من الـ 58 علًما بأن أن تحيط ) ب(
 ؛لمالئم لالجتماع السابع والخمسينتقديمها في الوقت ا

 المعنية فيما يتعلق 5 أنه يتعين إرسال رسائل إلى الوآاالت المنفذة ذات الصلة وبلدان المادة  )ج(
بالشرائح السنوية التي لم تقدم إلى اجتماعين متتابعين أو أآثر باألسباب الُمحددة للتأخير، على 

 بالتقرير الحالي، وأنه ينبغي تشجيع الوآاالت المنفذة ? من المرفق 1النحو المبين في الجدول 
 المعنية على اتخاذ اإلجراءات لإلسراع بتنفيذ الشرائح المعتمدة حتى يمكن تقديم 5وحكومات المادة 

 ؛ التقدم الكافييكون قد تم إحرازالشرائح المعدة للتقديم إلى االجتماع الثامن والخمسين بشرط أن 

 المعنية فيما 5المنفذة ذات الصلة وبلدان المادة الثنائية وأنه يتعين إرسال رسائل إلى الوآاالت  ) د(
يتعلق بالشرائح السنوية التي آانت مستحقة التقديم لالجتماع السابع والخمسين باألسباب الُمحددة 

لتقرير الحالي، وأنه ينبغي تشجيع  با? من المرفق 2للتأخير، على النحو المبين في الجدول 
 المعنية على اتخاذ اإلجراءات لإلسراع بتنفيذ الشرائح 5المنفذة وحكومات المادة الثنائية والوآاالت 

يكون قد المعتمدة حتى يمكن تقديم الشرائح المعدة للتقديم إلى االجتماع الثامن والخمسين بشرط أن 
 ؛تم إحراز التقدم الكافي

 :تشجعأن   )ه(
 الهند على تقديم طلبات قطاع اإلنتاج الخاصة بها لالجتماع الثامن والخمسين،حكومة  ) 1(

آوستاريكا على تعجيل تنفيذ الشرائح الحالية من خطة إزالة بروميد الميثيل لديها، حكومة  ) 2(
  من أجل تقديم الشريحة التالية للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن،
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ر وملديف على تعجيل تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية لديها من أجل آوت ديفواحكومتي  ) 3(
  للمراجعة في أقرب وقت ممكن،2009تقديم الشرائح السنوية لعام 

 خطتها الوطنية لإلزالة على تقديم تقرير تحقق آامل حول الجمهورية الدومينيكيةحكومة  ) 4(
 .إلى االجتماع الثامن والخمسين

 )57/13المقرر (

  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )ج(
مكّونة من تقارير مرحلية بشأن ، وهي UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/15الوثيقة عرض ممثل األمانة  - 101

خطة اإلزالة الوطنية ألفغانستان؛ خطة إدارة غازات التبريد لبروني دار السالم؛ خطة : تنفيذ المشروعات التالية
 لقطاع رغوة البوليوريتان في الصين؛ خطة إدارة اإلزالة النهائية لفيجي؛ اإلزالة 2009شطة ما بعد عام العمل ألن
 بروميد الميثيل في األردن؛ الخطة من أجل اإلزالة النهائية لرابع آلوريد الكربون في جمهورية الستعمالالكاملة 

 لخطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد آوريا الشعبية الديمقراطية؛ ومراجعة حسابات وتقرير التحقق
 أن مستويات استهالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون ذات إلىأشار  و.ترينيداد وتوباغوفي الكلوروفلوروآربونية 

 من 7الصلة، حسب انطباقها، في جميع هذه البلدان آانت بحد أدنى مماثلة للبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 
ريال أو المستويات المسموح بها بموجب االتفاقات المبرمة بين الحكومة المعنية واللجنة التنفيذية، إن بروتوآول مونت
  .لم تقّل عنها

 وتساءل البعض .أشير إلى غموض بعض العبارات الواردة في الوثيقة لوصف األنشطة في بلدان معينةو - 102
 دار السالم بينما برونييه بين اليوئنديبي وحكومة بصفة محددة عن سبب عدم التوقيع على وثيقة المشروع المتفق عل

وأفاد ممثل اليوئنديبي بأنه تم التوقيع على وثيقة المشروع . تم التوقيع على مذآرة التفاهم مع اليونيب قبل ذلك بسنتين
  .2009شباط /في فبراير

  : اللجنة التنفيذيةقررتو - 103

  :فيما يتعلق بأفغانستان  )أ(
 الخاص بالخطة الوطنية 2008ر المرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل  بالتقريأن تحيط علما  )1(

  إلزالة الكلوروفلوروآربون في أفغانستان؛

 ؛2007 بتقرير التحقق من استهالك الكلوروفلوروآربون في أن تحيط علما  )2(

  ؛2010 � 2009  للفترة على برنامج التنفيذ السنويأن توافق  )3(

م، أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة إدارة غازات بروني دار السالبفيما يتعلق و  )ب(
 ؛2009خطة التنفيذ السنوية لعام أن توافق على التبريد و

 :وفيما يتعلق بالصين  )ج(
  ؛2012 إلى 2010وافق على خطة العمل لقطاع الرغاوي في الصين للسنوات أن ت  )1(

 . للجنة التنفيذية37/46 ر المرونة للصين آما هو محدد في المقررأن توف  )2(
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 :وفيما يتعلق بفيجي  )د(
 نفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛بالتقرير المرحلي بشأن ت أن تحيط علما  )1(

 ؛2009وافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام أن ت  )2(

 :وفيما يتعلق باألردن  )ه(
  ؛ستخدام بروميد الميثيلالكاملة البالتقرير المرحلي عن تنفيذ اإلزالة  أن تحيط علما  )1(

 دوالرا أمريكيا للشريحة الرابعة من 499 930 لحكومة ألمانيا بصرف مبلغ أن تأذن  )2(
 المشروع؛

أن تطلب من حكومة ألمانيا أيضا أن تواصل رصد إزالة بروميد الميثيل في األردن   )3(
 ؛وترفع تقاريرها بصورة منتظمة إلى اللجنة التنفيذية

 : الديمقراطية لق بجمهورية آوريا الشعبيةما يتع أن وفي  )و(
 التقرير المرحلي المقدم من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةب أن تحيط علما  )1(

  ؛عن اإلزالة النهائية لرابع آلوريد الكربون) يونيدوال(

را ماليا  أن تقدم إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية تقرياليونيدوأن تطلب إلى   )2(
 ؛زينالدفعات التي تم صرفها حتى اآلن، بما فيها تكلفة التخجميع عن 

وفيما يتعلق بترينيداد وتوباغو، أن تحيط علما بالتحقق الناجح من امتثال ترينيداد وتوباغو   )ز(
اللتزاماتها بشأن إزالة استهالك الكلوروفلوروآربون بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية في 

2007. 

  )57/14المقرر (

  مقترحات المشروع:  جدول األعمالمن 9البند 

  نظرة عامة إلى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات  )أ(
تحليل  : التي تتألف من ستة أقسامAdd.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/16قدم ممثل األمانة الوثيقة  - 104

الثنائية والمنفذة إلى االجتماع السابع والخمسين؛ وتقييم لألموال لعدد المشروعات واألنشطة التي قّدمتها الوآاالت 
المتوافرة مقابل مستوى التمويل المطلوب؛ وقضايا سياسة عاّمة تّم تحديدها خالل عملية استعراض المشروعات؛ 

نشطة ومشروعات وأنشطة ُقّدمت للحصول على موافقة شمولية؛ ومشروعات استثمارية ُينظر فيها على انفراد؛ وأ
  .ومشروعات غير مطلوبة لالمتثال

  إرجاء شريحة االتفاق متعدد السنوات نظرًا لمعدل الصرف المنخفض للشريحة السابقة

خالل التقديم، لفت ممثل األمانة انتباه األعضاء لقضايا السياسة العامة حول طلبات الموافقة على الشرائح  - 105
عض األنشطة في الشريحة السابقة ذات معدل تنفيذ منخفض، الالحقة لالتفاقات المتعددة السنوات حيث آانت ب

وعند تقديم هذه الطلبات، قالت الوآاالت المنفذة أن االعتبار األهم في  .باإلضافة إلى معدل الصرف المنخفض جًدا
واد صرف الشرائح يجب أن يتمثل فيما إذا آان البلد قد أوفى بأهداف االمتثال للبروتوآول وتخفيضات استهالك الم

ومع ذلك، رأت األمانة أن تحقيق أهداف إزالة المواد المستنفذة  .المستنفذة لألوزون آما تنص عليها االتفاقات
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لألزون لم تكن هي فقط المطلب األساسي للموافقة على التمويل الخاص بالشريحة التالية حيث يمكن ربط هذه 
 األمانة أيًضا إلى أن مستوى التمويل ألي شريحة آان أشار ممثل .ألنشطةااإلزالة بعوامل أخرى غير معدل تنفيذ 
 . من قبل اللجنةامرتبًطا باألنشطة المحددة الموافق عليه

، تمت اإلشارة إلى أن الشروط الواقعة خارج نطاق سيطرة البلد قد يكون لها تأثير الالحقةمناقشة الوفي  - 106
ناء عليه قد يكون من الحكمة المتابعة حسب آل وب .على معدل الصرف ومعدل تنفيذ األنشطة في مشاريع اإلزالة

ومع ذلك، مع التسليم بالطلب الكبير  .حالة عند تقرير منع التمويل عن الشرائح الالحقة لضمان المساواة في المعاملة
التي لديها على موارد التمويل متعدد األطراف، آان من الهام على حد سواء االمتناع عن صرف التمويل للمشاريع 

عالوة على ذلك، تستلزم المتابعة حسب  .ا من التقدم، خاصة عند مالحظة معدل منخفض جًددة غير مستخدمةأرص
آما تمت اإلشارة أيًضا إلى أن تأسيس عملية للتعامل مع  .آل حالة على حدة مخاطر صرف شريحة اإلدارة الجزئية

  .القضية سوف يجعل إجراء تقديم المشروع أآثر سالسة وفعالية

ر العديد من األعضاء إلى أنه، وفًقا للممارسة السابقة، تم تأجيل النظر في الشرائح الخاصة بالمشاريع وأشا - 107
 اشتملتوفي الواقع،  .ذات معدل الصرف المنخفض ومعدل التنفيذ المنخفض لألنشطة إلى اجتماعات الحقة

تباط المباشر بين تنفيذ األنشطة وصرف االتفاقات المبرمة بين البلدان واللجنة التنفيذية على فقرات محددة لالر
عالوة على ذلك، في حالة الظروف غير العادية في البلد التي يمكن أن تحول دون الصرف وتنفيذ األنشطة  .الشرائح

 .طلب ألن تقوم اللجنة التنفيذية بصرف التمويل على أساس استثنائيفي الوقت المناسب، يتاح لممثل هذا البلد خيار 
 . آُميسرةالدومينيكي بتعقد المسألة، تم تأسيس فريق اتصال للنظر أآثر في المسألة، مع ممثل الجمهورية ومع التسليم

الثنائية  اللجنة التنفيذية أنه ال يجب على الوآاالت �وفيما بعد التقرير المقدم من ميسر فريق االتصال،  - 108
 المتعددة السنوات ذات المعدالت المنخفضة االتفاقاتالمنفذة التقدم بطلبات للبت فيها من قبل اللجنة لتمويل شرائح و

لتنفيذ األنشطة التي تم البدء فيها مع الشرائح التي سبق الموافقة عليها وحيث آان معدل صرف التمويل المتاح من 
 في المائة، حتى عندما آانت مستويات استهالك المواد المستنفذة 20الشريحة التي سبق الموافقة عليها أقل من 

ألوزون التي يتم البت فيها أقل من الحد األقصى للمستويات المسموح بها بموجب بروتوآول مونتريال وفي االتفاق ل
 . المعنية واللجنة التنفيذيةةالمبرم بين الحكوم

)57/15المقرر (   
  قائمة بالمشروعات واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية

إلى قائمة المشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليها ية التنفيذلفت ممثل األمانة انتباه اللجنة  - 109
 .Add.1 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/16المقدمة في المرفق األول من الوثيقة 

وفيما بعد التقديم، ُطلب اإليضاح فيما يتعلق بطلب اليونيب بإعداد مشروع خطة إدارة إزالة  - 110
الخامسة من خطة اإلزالة الوطنية لجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية، الهيدروآلوروفلوروآربون ولتنفيذ الشريحة 

سأل األعضاء  .مثل مكتب مشروع اليوئنديبي المستخدم من قبل اليونيب لتوزيع األموال في هذا البلد الذي تم إغالقه
ليوئنديبي آان من وقد قال ممثل اليونيب بأن مكتب مشروع ا .هذين المشروعينن آيفية توزيع التمويل الخاص بع

المتوقع أن يعود للعمل قريًبا وأنه، في غضون ذلك، يمكن استخدام منظمات األمم المتحدة األخرى التي لها مكاتب 
آما شعر األعضاء أنه سيكون من  . األموالتوزيعفي جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية يمكن استخدامها في 

ا يتعلق بالوسائل الفعلية لتوزيع التمويل قبل الموافقة على المشروعات موضع األفضل انتظار التأآيد من اليونيب فيم
 .المناقشة

 : اللجنة التنفيذيةقررت المناقشات، وعقب - 111

 في خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون والشريحة الخامسة من خطة النظر أن تؤجل  )أ(
ي جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية اإلزالة الوطنية التي سيتم تنفيذها عن طريق اليونيب ف
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 صرفلق بسبل لالجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية، بعد التأآيد من قبل اليونيب فيما يتع
 ؛التمويل للبلد

 على المشروعات واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل الُمشار إليها في أن توافق  )ب(
 تقييم المشروع وثائقتقرير الحالي، مع الشروط أو األحكام الُمدرجة في  من الالتاسعالمرفق 

 ؛مشاريع عن طريق اللجنة التنفيذيةالمناظرة والشروط الُمرفقة بال

 على االتفاق بين حكومة بوتسوانا واللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة اإلزالة النهائية، آما أن توافق  )ج(
 205 000ن التقرير الحالي، بمبلغ إجمالي، من حيث المبدأ، قدره  مالعاشررفق ـهي واردة في الم

دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا، وعلى  26 650 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة وقدرها
 ؛ من التقرير الحاليالتاسعالشريحة األولى للمشروع بالمبلغ المبّين في المرفق 

حكومة غينيا االستوائية واللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة اإلزالة  على االتفاق المبرم بين أن توافق  )د(
من التقرير الحالي، بمبلغ إجمالي قدره، من الحادي عشر النهائية، آما هي ُمدرجة في المرفق 

دوالر أمريكي  23 400 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة وقدرها 180 000 حيث المبدأ،
 ؛ من التقرير الحاليالتاسعلى للمشروع بالمبلغ المبّين في المرفق لليونيب، والشريحة األو

 على االتفاق الُمبرم بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية من أجل خطة إدارة اإلزالة أن توافق  )ه(
 من التقرير الحالي، بمبلغ إجمالي قدره، من حيث الثاني عشرالنهائية، آما هي واردة في المرفق 

 350 (ا أمريكيادوالر 15 950 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة وقدرها 150 000 المبدأ،
، وعلى الشريحة األولى للمشروع )دوالر أمريكي لليوئنديبي 3 600 لليونيب، وا أمريكيادوالر 12

  من التقرير الحالي، و التاسعبالمبلغ المبين في المرفق 

بتجديد التعزيز المؤسسي، شملت الموافقة الشمولية الموافقة أنه بالنسبة للمشروعات ذات الصلة   )و(
من التقرير الثالث عشر على المالحظات التي ستوجه إلى الحكومات المتلقية المدرجة في المرفق 

 .الحالي
  )57/16المقرر (

  التعاون الثنائي  )ب(
لتعاون لات  طلبتشتمل على ، وهيUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/17 الوثيقة األمانة ة ممثلتعرض - 112

 دوالرا أمريكيا، بما في ذلك رسوم الوآاالت، التي تم 2 294 101 طلبا، بقيمة قدرها 15 عددها يبلغالثنائي 
أحد عشر طلبا مقدمة من حكومة هناك  إن توقال.  التماسا للموافقة عليهاوالخمسينتقديمها إلى االجتماع السابع 

وجميع الطلبات في . مهورية التشيكية وفرنسا وإيطاليا باقتراح واحدألمانيا، بينما تقدمت آل من حكومة آندا والج
ى ة بالموافقة الشمولية علوصيتمت الت و2009 المعنية ألغراض التعاون الثنائي لعام اتحدود المخصص للحكوم

وع مشرالجمهورية التشيكية للبدء، باالشتراك مع اليونيب، في حكومة  إنه يجري عرض طلب من وقالت.  طلبا14
وآسيا الوسطى الشرقية ضوابط على تجارة المواد المستنفدة لألوزون في بلدان شبكة أوروبا للتعاون اإلقليمي إلنفاذ 

  . على اللجنة التنفيذية للنظر فيه بصفة منفصلة

بدء التعاون اإلقليمي إلنفاذ ضوابط على تجارة المواد المستنفدة لألوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا 
  )الجمهورية التشيكية واليونيب) ( األولىالشريحة(ى الوسط

 األمانة إن مقترح المشروع يمثل مبادرة لمدة سنتين تتضمن عقد اجتماعات، وإعداد أدوات ة ممثلتوقال - 113
، فضال عن إقامة نظام إقليمي للمعلومات يعود بالفائدة على بلدان شبكة وتحليلهالإلنفاذ، واستعراض البيانات الهامة 
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 مبلغ منها دوالرا أمريكيا، 239 750 أن الميزانية المقترحة للعامين هي توأضاف. ا وآسيا الوسطىأوروب
على شكل مساعدة ثنائية مقدمة من دوالر أمريكي  161 000يكون مبلغ وليونيب ل دوالرا أمريكيا 78.750

الجمهورية التشيكية، يوصى حكومة  إنه بعد مناقشة المشروع مع اليونيب وتوقال. حكومة الجمهورية التشيكية
بالموافقة عليه لمدة عام واحد فقط، على أساس أنه يلزم تقديم تقرير عن عمل الشبكة خالل السنة األولى عند طلب 

آما ذآرت أن مستوى التمويل وتكاليف دعم الوآالة المخصصة . التمويل اإلضافي للسنة الثانية من المشروع
 .ضان على االجتماع لدى نظره في برنامج عمل اليونيبلمشارآة اليونيب في المشروع سيعر

  :  اللجنة التنفيذيةوقررت - 114

 على مشروع بدء التعاون اإلقليمي إلنفاذ ضوابط االتجار بالمواد المستنفدة لألوزون في أن توافق  )أ( 
لسنة واحدة فقط، على أن يقوم ) الشريحة األولى(وآسيا الوسطى الشرقية بلدان شبكة أوروبا 

 دوالر أمريكي، زائدا 80 500فيذه حكومة الجمهورية التشيكية واليونيب، بمستوى تمويل قدره بتن
  : دوالرا أمريكيا للجمهورية التشيكية، على أساس10 465تكاليف دعم الوآالة وقدرها 

  المشروع؛  أن الموافقة ال تمس موافقات التمويل في المستقبل للسنة المتبقية المقترحة لهذا  )1( 
أن تعّد حكومة الجمهورية التشيكية واليونيب، لدى تقديم طلب تمويل للسنة الثانية، تقريرًا   )2(

 ن نواتج سنة العمل األولى للشبكة؛مشترآًا ع

لتكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع السابع تسوية أن تطلب من أمين الخزانة   )ب( 
 :والخمسين على النحو التالي

مقابل رصيد مساهمة آندا الثنائية لعام ) بما فيها رسوم الوآالة( دوالرا أمريكيا 99 440 )1(
 ؛2009

جمهورية المقابل رصيد مساهمة ) بما فيها رسوم الوآالة( دوالرا أمريكيا 90 965 )2(
 ؛2009 الثنائية لعام يةالتشيك

سا الثنائية مقابل رصيد مساهمة فرن) بما فيها رسوم الوآالة( دوالرا أمريكيا 202 367 )3(
 ؛2009لعام 

مقابل رصيد مساهمة ألمانيا ) بما فيها رسوم الوآالة( دوالرا أمريكيا 1 748 779 )4(
 ؛2009الثنائية لعام 

مقابل رصيد مساهمة إيطاليا الثنائية ) بما فيها رسوم الوآالة( دوالرا أمريكيا 152 550 )5(
 .2009لعام 

  )57/17المقرر (

  برامج العمل  )ج(
 2009امج األمم المتحدة اإلنمائي لعام برنامج عمل برن )1(
  

 التي تضمنت برنامج العمل المقترح UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  - 115
على ) أ(يحتوي القسم :  في الوثيقة1ولفتت انتباه اللجنة إلى الجدول . 2009لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 

؛ وطلبات إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد المؤسسيز  مشروعا تغطي تجديد التعزي28
الهيدروآلوروفلوروآربونية؛ والمصادقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية التي ووفق عليها في إطار الموافقة 

في على عدد من األنشطة للنظر ) ب(من جدول األعمال المشار إليه أعاله؛ ويحتوي القسم ) أ (9الشمولية في البند 
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تبق للنظر من لم ي، أعاله 7لمناقشات التي جرت بموجب البند  وا57/6المقرر غير أنه نتيجة . آل منها على حدة
مشروع تدليلي واحد لبدائل الهيدروآلوروفلوروآربون، في مصر، وطلبان إلعداد مشروعات رائدة إال قبل اللجنة 

 اللتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، في البرازيل وغان

  مصر: إعداد مشروع للتحقق من استعمال الهيدروآربون منخفض التكلفة في الرغاوي
، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طلبا إلعداد مشروع مساعدة فنية في )ه( 55/43بناء على المقرر  - 116

تي تستعمل هذه قطاع الرغاوي، يمكن أن تثبت نتائجه فوائد البوليول الذي يعتمد على الهيدروآربون للبيوت ال
ولم يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معلومات عن آمية المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي يمكن . األنظمة

إزالتها من خالل المشروع التدليلي، آما أن البرنامج لم يقدم، فيما ترى األمانة، حالة إلزامية تدعو اللجنة التنفيذية 
 المواد مستوىوأشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن ). 1 (56/56على المقررإلى اختيار المشروع بناء 

الهيدروآلوروفلوروآربونية التي يمكن إزالتها لن تعرف إال بعد تنفيذ المشروع التدليلي، نظرا إلى أن الطلب يتعلق 
أن آمية إزالة قدرات المواد أيضا ي أآد ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ وقد .بالمصادقة على التكنولوجيا فقط

المستنفدة لألوزون سوف توضح فعال في طلب تمويل المرحلة الثانية من المشروع، الذي سيقدم إلى منظمة األمم 
 .المتحدة للتنمية الصناعية، وأن مقترح التحقق لم يتضمن إزالة لقدرات المواد المستنفدة لألوزون تتصل بتنفيذه

 استخدام للتحقق من اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد مشروع قررت، في أعقاب المناقشةو - 117
 التمويل المطابق ى بمستو)ه( 55/43المقرر عمال ب في الرغاوي في مصر، منخفضة القيمةالهيدروآربونات 

 . من هذا التقرير9الموضح في المرفق 

  )57/18المقرر (
  

  والتخلص منهاالمواد المستنفدة لألوزون إدارة نفايات ريادي بشأن إعداد مشروع تدليلي : البرازيل
  والتخلص منهاالمواد المستنفدة لألوزون ريادي بشأن إدارة نفايات إعداد مشروع تدليلي : غانا

 
تضمن برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طلبين إلعداد مشروعين للتخلص من المواد المستنفدة  - 118

وقدم .  لالجتماع العشرين لألطرافXX/7 من المقرر 2انا، قدما في ضوء الفقرة لألوزون، في البرازيل وغ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الطلب معلومات عن النهج الذي سيتبع في المشروعين الرائدين، وآمية المواد 

  .المستنفدة لألوزون التي يمكن تدميرها نتيجة لتنفيذهما

جنة التنفيذية الموافقة على طلبات إعداد المشروعات للمشروعين الرائدين في أعقاب المناقشة، قررت اللو - 119
 من هذا 9 التمويل المطابق الموضح في المرفق ىللتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل وغانا بمستو

 .التقرير

  )57/19المقرر (
 

  2009برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام    (2)
 

المقترح عمل ال التي تضمنت برنامج UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/19مثلة األمانة الوثيقة قدمت م - 120
 نشاطا 52تضمن توصية بالموافقة الشمولية على ) 1(من الجدول ) أ(وأشارت إلى أن القسم . 2009 لعام لليونيب

مقترح إعداد مشروعات آما أآدت أنه يتعين تأجيل . من جدول األعمال) أ(9وأنه قد ووفق عليها بموجب البند 
 يدرج إلى اجتماع الحق وأنه لم الهادئلخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في بلدان جزر المحيط 

ولم يتبق للجنة التنفيذية إال مشروعان . )ه(57/9 بما يتسق مع المقرر  في االجتماع الحاليبرنامج عمل اليونيبفي 
 مشروع لغواتيماال، وتمويل الجهة النظيرة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لشبكة اإلنفاذ في مقترح بإعداد: للنظر فيهما
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  .بلدان أوروبا وآسيا الوسطى

  إعداد مشروع إلزالة بروميد الميثيل: غواتيماال
 

قدمت ممثلة األمانة طلبا من برنامج األمم المتحدة للبيئة للحصول على األموال الالزمة إلعداد مشروع  - 121
 ولدعم خطة 2015لتصميم السياسة العامة والمساعدة في نشر الوعي للوفاء بإزالة بروميد الميثيل في واتيماال لغ

التي تضطلع بتنفيذها في البلد الوقت الراهن منظمة األمم المتحدة المتعلقة بقطاع بروميد الميثيل اإلزالة الحالية 
دة للبيئة أثناء المناقشة المسألة المتعلقة باألموال الالزمة إلعداد وأوضح ممثل برنامج األمم المتح. للتنمية الصناعية

 تعاونت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 2008 و2006المشروع في غواتيماال، مالحظا أنه في الفترة من 
مم المتحدة للبيئة يضطلع وبرنامج األمم المتحدة للبيئة لتيسير إزالة استعمال بروميد الميثيل في البلد، وأن برنامج األ

وقد طلبت األموال الالزمة إلعداد المشروع . بمسؤولية معالجة قضايا السياسات والعمل مع أصحاب المصلحة
لتيسير تحديد أصحاب المصلحة، وتحديد المؤسسات ذات الصلة بإزالة بروميد الميثيل، وتحديد الروابط بقضايا 

والحظ عضو بقلق أن . 2010 وسوف يقدم المشروع الكامل في سنة .السياسات، وتحليل االحتياجات المؤسسية
الموافقة على أموال إضافية لغواتيماال لتصميم السياسات سيكون مخالفا للخطوط التوجيهية للجنة التنفيذية نظرا إلى 

. ال هذه العناصرأنه قد تمت الموافقة من قبل على أموال لخطة إزالة بروميد الميثيل وآان ينبغي أن تشمل هذه األمو
واقترح . آما الحظ أن البلد قد حصل على أموال للتعزيز المؤسسي الغرض منها مساعدة البلد في إعداد السياسات

 .استبعاد نشاط إعداد المشروع على أن يغطى من خالل الموارد المتوفرة بموجب برنامج المساعدة على االمتثال

 .في غواتيماالإزالة بروميد الميثيل  طلب إعداد مشروع  اللجنة التنفيذية عدم الموافقة علىقررتو - 122
  )57/20المقرر (

 
البدء في التع�اون اإلقليم�ي إلنف�اذ الت�دابير الرقابي�ة عل�ى االتج�ار ف�ي الم�واد المس�تنفدة ل�ألوزون ف�ي بل�دان ش�بكة                              

  )ئةالجمهورية التشيكية وبرنامج األمم المتحدة للبي) (الشريحة األولى(أوروبا وآسيا الوسطى 
 

الحظت ممثلة األمانة أن طلب برنامج األمم المتحدة للبيئة تمويل مشروع البدء في التعاون اإلقليمي إلنفاذ  - 123
التدابير الرقابية على االتجار في المواد المستنفدة لألوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى قد نوقش من قبل 

 . األعمال بشأن التعاون الثنائيمن جدول) ب (9وتمت الموافقة عليه بموجب البند 

 اللجنة التنفيذية الموافقة على مشروع البدء في التعاون اإلقليمي إلنفاذ التدابير الرقابية على والحظت - 124
وقررت ) )أ(57/17المقرر (وآسيا الوسطى الشرقية االتجار في المواد المستنفدة لألوزون في بلدان شبكة أوروبا 

 دعم دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف 51 230 بمستوى تمويل قدره احد فقطلمدة عام و الموافقة على عنصر اليونيب
 .للبيئةلبرنامج األمم المتحدة  دوالرا أمريكيا 6 663البالغة لوآالة ا

  )57/21المقرر (
 2009برنامج عمل اليونيدو لعام ) 3(

 األنشطة السبعة والعشرين  التي تتضمنUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/20قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  - 125
المدرجة في قائمة المشروعات الموافقة عليها تي قدمتها اليونيدو للتمويل وقد ووفق بالفعل على المشروعات لا

التي دارت في  ونتيجة المناقشات 57/6وعمال بالمقرر . من جدول األعمال) أ (9في إطار البند موافقة شمولية 
، آان مشروع التعزيز المؤسسي ألرمينيا وطلبات إعداد مشرعين للتخلص عاله من جدول األعمال أ7إطار البند 

 .من المواد المستنفدة لألوزون في المكسيك وترآيا المشروعات الوحيدة التي آانت للنظر على إنفراد

 )المرحلة األولى(التعزيز المؤسسي : أرمينيا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 
 
 

35 
 

واستذآرت أن أرمينيا . مؤسسي جديد في أرمينياقالت ممثلة األمانة إن اليونيدو قدمت طلبا لمشروع تعزيز  - 126
 في بروتوآول مونتريال تحصل 5آانت قد صنفت في األصل على أنها طرف من األطراف غير العاملة بالمادة 

. 2002 في 5على التمويل في إطار مرفق البيئة العالمية، وأن حالتها قد تغيرت إلى طرف من أطراف المادة 
ستان التي ووفق لها على أموال لمشروع للتعزيز ان أرمينيا يماثل ذلك السائد في ترآموقالت أيضا إن الوضع في
 .46/21المؤسسي بموجب المقرر 

والحظ أحد األعضاء أنه يتعين، لدى الموافقة على مثل هذا الدعم المؤسسي، تذآير الحكومات بأنه يتوقع  - 127
 األوزون الوطنية، وأن عليها أن تنظر في ارة وحدةمطاف على تحمل مسؤولية إدمنها أن تكون قادرة في نهاية ال

المعنية  الوطنية ةتحويل التمويل والدعم لوحدات األوزون الوطنية من الصندوق المتعدد األطراف إلى الحكوم
 .لتمكينها من تولي ملكية تلك الوحدات في المستقبل

رحلة األولى من مشروع التعزيز  اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب المقررتوعقب هذه المناقشات،  - 128
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوآالة البالغ 120 000 المؤسسي ألرمينيا لمدة سنتين فقط بمبلغ قدره

 .دوالر أمريكي لليونيدو 9 000 مجموعها

 )57/22المقرر (

  والتخلص منها  المواد المستنفدة لألوزونمشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات: المكسيك

 مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها: ترآيا

 ، هناكليونيدوا برنامج عمل من ضمن المشروعات الواردة فيأبلغت ممثلة األمانة اللجنة التنفيذية بأنه  - 129
وآان المشروعان قد قدما في . ورة منفردةمشروعان تجريبيان فقط للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون للنظر بص

 .الصادر عن االجتماع العشرين لألطراف XX/7  من المقرر2ضوء الفقرة 

وأوضح ممثل اليونيدو أنه قد طلب من منظمته إعادة النظر في المشروعين اللذين آانت قد قدمتهما  - 130
صال المعني بالتخلص من المواد المستنفدة لالجتماع الحالي في ضوء المعايير التي نوقشت خالل مداوالت فريق االت

وقال إنه على الرغم من أن المعايير الخاصة باختيار هذه المشروعات لم توضع بعد بالكامل، فإن . لألوزون
ولذا فإن المشروع التجريبي للتخلص من المواد . المشروعين التجريبيين للمكسيك وترآيا آانا في إطار هذه المعايير

زون في المكسيك والذي آان ضمن خطة األعمال الخاصة باليونيدو أضيف إلى برنامج اليونيدو لعام المستنفدة لألو
آما آان من المفهوم أن اليونيدو سوف يصوره وثيقة مع البنك الدولي في وضع وتنفيذ المشروع التجريبي . 2009

 .الخاص بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في المكسيك

 : اللجنة التنفيذيةقررت، وعقب المناقشات - 131

أن توافق على الطلب للمشروع التجريبي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في ترآيا على   )أ(
 مستوى مقابل للتمويل المبين في المرفق التاسع بهذا التقرير؛

 أن تدرج الطلب الخاص بإعداد المشروعات ألنشطة التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في  )ب(
برنامج عمل اليونيدو وأن توافق على المشروع بمستوى تمويل مقابل لذلك المبين في المرفق 

 التاسع بهذا التقرير
 )57/23المقرر (
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 2009برنامج عمل البنك الدولي لعام ) 4(

لبنك المقترح لعمل ال التي تتضمن برنامج UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/21قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  - 132
 الذي يتضمن طلبين لتحديد مشروعين للتعزيز لمؤسسي 1واسترعت اهتمام اللجنة إلى الجدول . 2009ام الدولي لع

، والمناقشات التي 57/6من جدول األعمال غير أنه نتيجة للمقرر ) أ (9آان قد ووفق عليهما بالفعل في إطار البند 
تدليلية تستخدم المواد وعات  أعاله لم يتبق سوى ثالثة طلبات إلعداد مشر7جرت في إطار البند 
 لقطاع الرغاوي في الصين وطلبين إلعداد مشروعين تجريبيين للتخلص من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .المستنفدة لألوزون في اندونيسيا والفلبين لكي تنظر فيها اللجنة

 وي الرشإعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من رغا: الصين

  إعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الرغاوي العازلة في سخانات المياه: الصين

 إعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الشرآة المعنية بنظم الرغاوي : الصين

في الصين إلعداد مشروعات تدليلية في قطاع الرغاوي قال ممثلة األمانة إن البنك الدولي قدم ثالثة طلبات  - 133
 أو ثاني أآسيد الكربون السائل آبديل 245fa السالمة التقنية والتجارية باستخدام الهيدروآلوروآربونات :لتقييم

للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في رغاوي الرش، واستخدام الهيدروآربون في رغاوي العزل في سخانات 
 ).1 (56/16 و)ه( 54/43إعماال للمقررين الرغاوي ستخدام بوليول الهيدروآربون في شرآات نظم المياه، وا

إحدى األعضاء أنها ترى، على أساس الخبرات المكتسبة من إزالة المواد وقالت  - 134
ر إلى أن  بالنظ5الهيدروآلوروفلوروآربونية في بلدها، أن ثاني أآسيد الكربون السائل أفضل البديلين لبلدان المادة 

 باهظة التكلفة، ونقطة الغليان فيها شديدة االنخفاض وتتطلب عناية أآبر 245faمادة الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 .لدى نقلها وطلبت من البنك الدولي أن ينظر في ذلك لدى إعداد المشروعات

 : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشات،  - 135
 55/43تدليلية الثالثة في الصين تمشيا مع المقررين أن توافق على طلبات إعداد المشروعات ال  )أ (

 بالمبالغ المبينة أدناه؛) 1 (56/16و )ه(
 

: إعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من رغاوي الرش (1)
 دوالرا 2 250دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة  30.000

 الدولي؛أمريكيا للبنك 
 

إعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من رغاوي العزل في  (2)
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة  30 000: سخانات المياه

 دوالرا أمريكيا للبنك الدولي؛ 2 250
 

 :وآربونية من شرآة نظم الرغاويإعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الهيدروآلوروفلور (3)
دوالر  6 000 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة 80 000

 .أمريكي للبنك الدولي
 

 )57/24المقرر (
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   والتخلص منهاإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزونبشأن تجريبي مشروع تدليلي إعداد : إندونيسيا

   تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منهاإعداد مشروع: الفلبين

قالت ممثلة األمانة إن البنك الدولي قدم طلب إلعداد مشروعات تدليلية تجريبية للتخلص من المواد  - 136
رين الصادر عن االجتماع العش XX/7  من المقرر2ندونيسيا والفلبين في ضوء الفقرة إالمستنفدة لألوزون في 

 .لألطراف

وقد الحظت األمانة أن هناك عنصرا مشترآا في هذه الطلبات يتمثل في أن المشروعات ستعمل على إدرار  - 137
. بيانات وخبرات عملية بشأن طرائق اإلدارة والتمويل وأنها سوف تدرس الفرص المتاحة لزيادة التمويل المشترك

لة الناشئة عن أموال اإلعداد من خالل الصندوق المتعدد يكون من الضروري أن تمول المشروعات الكام ولذا قد ال
 .مول من قروض الكربون التي يمكن أن تدرها المواد المستنفدة لألوزون المدمرةتاألطراف بل قد 

شترك في مشروع تدليلي للتخلص من ي أنه سوف ، خالل العرض الذي قدمه، ممثل البنك الدوليوأوضح - 138
 عملية مشارآة البنك تشتمل وسوف )ب(57/23 عليه لليونيدو بموجب المقرر المواد المستنفدة لألوزون ووفق

 دراسة تستكشف خيارات التمويل المشترك في سياق مشروع آخر ممول من البنك الدولي بشأن برنامج علىالدولي 
 .خمسين وسيطلب البنك الدولي أمواال لهذه الدراسة في االجتماع الثامن وال.تطبيق آفاءة الطاقة في البلد

 اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد المشروعات للمشروعات التجريبية للتخلص من المواد وقررت - 139
 .المستنفدة لألوزون الندونيسيا والفلبين بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق التاسع بهذا التقرير

 )57/25المقرر (

  المشروعات االستثمارية  )د (

  قطاع الرغاوي
  

 في إنتاج رغوة األلواح المرنة في شرآة المثيلين آلوريد إلى 11-التحويل من آلوروفلوروآربون: العراق
 )اليونيدو (الهادي

 
، قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدمت، نيابة عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/38لدى تقديم الوثيقة  - 140

ل تقديم البرنامج القطري للعراق وخطة اإلزالة حكومة العراق مشروعا استثماريا قائما بذاته في قطاع الرغاوي قب
 . االجتماع الثامن والخمسينإلىغير أن الحكومة تعتزم تقديم هاتين الوثيقتين . الوطنية

  بأن يستعيض عنها بكلوريد11- طنا من آلوروفلوروآربون20واقترح مشروع قطاع الرغاوي إزالة  -141
وقد ترآزت المناقشات مع اليونيدو على مستوى اإلنتاج . ة الهادي في إنتاج رغاوي األلواح المرنة في شرآالمثيلين

 في 40يعادل   طنا من آلوروفلوروآربون وهو ما20وقد حسبت تكاليف المشروع على أساس استهالك . في المنشأة
غير أنه نظرا لألوضاع الخاصة السائدة في العراق، آان استهالك . المائة من قدرات اإلنتاج في المنشأة

ووفقا لما .  طنا من قدرات استنفاد األوزون12 و10لوروفلوروآربون خالل السنوات الماضية يتراوح بين الك
 مستوى إنتاجها إلى 2011ذآرته اليونيدو، آانت مخرجات اإلنتاج تتزايد وآان من المتوقع أن تصل المنشأة في عام 

 التكنولوجيا المختارة إلى بتنفيذ المشروع بالنظر آما ناقشت األمانة القضايا التقنية وإمكانية اإلسراع. العادي
 .المتعلقة باستخدامهاخبرات الو

وبعد أن استذآرت اللجنة التنفيذية الوضع الخاص في العراق بوصفه طرفا جديدا في بروتوآول مونتريال  -142
لف وباء على النحو الذي  في المرفقين أجةوالصعوبات المحتملة التي يواجهها في تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد المدر
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 الموافقة على مشروع تحويل قررتناقشته األطراف في بروتوآول مونتريال خالل اجتماعها العشرين، 
  في إنتاج رغاوي األلواح المرنة في شرآة الهادي بتكلفة إجمالية تبلغالمثيلين آلوريد إلى 11- الكلوروفلوروآربون

دوالرا أمريكيا لليونيدو دون أضرار  11 381 اليف دعم الوآالة بمبلغ تكإلىدوالرا أمريكيا باإلضافة  126 457
بآلية عدم االمتثال في بروتوآول مونتريال وعلى أساس الفهم بأنه لن تتم الموافقة على أي مشروع آخر إلزالة 

 .آربونية في قطاع الرغاوي في العراق خارج خطة اإلزالة الوطنيةوفلوروالمواد الكلور
 )57/26المقرر (

  قطاع التبريد
  

 مع عامل نفخ الرغاوي a134- بهيدروفلوروآربون12- استبدال غاز التبريد آلوروفلوروآربون: العراق
 بسايكلوبنتان في صنع الثالجات المنزلية والمجمدات الصندوقية في شرآة 11- آلوروفلوروآربون
 )اليونيدو (الصناعات الخفيفة

 
ن اليونيدو قد تقدمت، نيابة عن إ، قال ممثل األمانة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/38لدى تقديم الوثيقة  -143

حكومة العراق، بمشروع استثماري قائم بذاته في قطاع التبريد قبل تقديم البرنامج القطري العراقي وخطة اإلزالة 
 غاز التبريد ويتعلق المشروع المقترح باستبدال. االجتماع الثامن والخمسيناللذان آان معتزم تقديمهما إلى  ،الوطنية

 في صناعة الثالجات المنزلية والمجمدات 11- وعامل نفخ الرغاوي الكلوروفلوروآربون12- آلوروفلوروآربون
 للتبريد 134a- وتمثل تكنولوجيات االستبدال بالنسبة للهيدروفلوروآربون .الصندوقية في شرآة الصناعات الخفيفة

وفيما يتعلق باختبار . حية التقنية وتستخدم بالفعل في اإلقليموالسيكلوبنتان لنفخ الرغاوي حلوال آافية من النا
 الصادر عن االجتماع ،)ج (11 الفقرة 19/6، آان من رأي األمانة، في ضوء المقرر 134a-لوروآربونفالهيدرو

يا ار الوحيد للتكنولوجي آان هو االخت)تكنولوجيا السيكلوبنتان(لألطراف، أن استخدام االيسوبوتان التاسع عشر 
وعلى الرغم من أن اليونيدو آانت قد اقترحت .  أدنى حد من اآلثار على البيئةإلىالمالئمة للمشروع حيث أنها تقلل 

في األصل استخدام االيسوبوتان، فإن شرآة الصناعات الخفيفة تصورت حدوث مشكالت فيما يتعلق بتوافرها في 
الجمهورية العربية السورية التي تستخدم اإلقليم، وفضلت التعاون الوثيق مع إحدى المنشئات في 

 . والبنتان134a-الهيدروفلوروآربون

 12-وخالل المناقشات التي جرت بعد ذلك بشأن استبدال غاز التبريد الكلوروفلوروآربون -144
، قال بعض األعضاء إنهم يرغبون في الموافقة على المشروع على أساس استثنائي 134a-بالهيدروفلوروآربون

أن العراق قد أصبح مؤخرا طرفا ويتعين عليه االمتثال لإلزالة الكاملة للكلوروفلوروآربون في هذا  إلىبالنظر 
أن ذلك سوف يشكل سابقة، وآان من رأيهم أن  إلىتشير وأعرب أعضاء آخرون عن شواغل . الوقت القصير

 بااليسوبوتان 12-لوروآربونوخاصة أنه يبدو أن استبدال الكلوروف 19/6 تراعي اللجنة التنفيذية مقاصد المقرر
 .ممكن من الناحية التقنية

ورأى بعض األعضاء أنه ال من المناسب أو المرغوب فيه إقرار سابقة باستخدام الحالة الخاصة المتعلقة  -145
 أي توجيه دوال يوجيتعلق بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية فقط،  19/6  أن المقررإلىوأشاروا أيضا . بالعراق

 إمكانيات االحترار العالمي في وتقل.  والهيدروآربوناتةالهيدروفلوروآربونيعالجة المواد يتعلق بم
 ويجدر التذآر بأنه ستتوافر منافع مناخية 12- آثيرا عن إمكانيات الكلوروفلوروآربون134a-الهيدروفلوروآربون

 .من تحسين آفاءة الطاقة نتيجة لهذا التحويل

ث مراقب من إحدى المنظمات غير الحكومية بأن ذآر أن الوقت يمضي وبناء على دعوة من الرئيس، تحد -146
 عدم إلىودعا اللجنة التنفيذية . سريعا للتعامل مع تغير المناخ وحذر من الكارثة الوشيكة إذا لم تتخذ إجراءات فورية

 استخدام إلىا الموافقة على أية مشروعات تستخدم المواد الهيدروفلوريةآربونية حيثما تتوافر بدائل لها ودع
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 .الهيدروآربونات في هذا المجال

، ذآر 134a-وردا على سؤال عن االنعكاسات التكاليفية الستخدام االيسوبوتان بدال من الهيدروفلوروآربون -147
ممثل اليونيدو أنه على الرغم من أن التكلفة ستكون مرتفعة قليال بالنسبة لاليسوبوتان نتيجة لجوانب السالمة المتصلة 

وآانت المنشأة العراقية قلقة من . 12-إن التكلفة ليست االعتبار الرئيسي في اختيار بديل للكلوروفلوروآربونبها، ف
وقال إن اليونيدو سوف تراجع المنشأة العراقية . يوجد أي منتج آخر للثالجات المنزلية يستخدم االيسوبوتان أنه ال

 .لمحاولة إقناعها باختيار االيسوبوتان

ألمانة بعد ذلك بأن حكومة العراق قد أبلغت اليونيدو بأن المنشأة مستعدة في الواقع الختيار وأفاد ممثل ا -148
آما أبلغ اللجنة التنفيذية بالتغييرات التي يلزم إدخالها على تمويل المشروع وأوضح أن جدوى التكلفة . األيسوبيوتان

  .ل آيلوجرام من قدرات استنفاد األوزوندوالر أمريكي لك 11.17 لتكنولوجيا الهيدروآربون المذآورة ستكون

إحالل األيسوبيوتان المشروع الخاص ب اللجنة التنفيذية الموافقة على قررتوفي ضوء هذه التطورات،  -149
 11- وإحالل السيكلوبينتان محل عامل نفخ الرغاوي آلوروفلوروآربون12-محل غاز التبريد آلوروفلوروآربون

 Light Industriesالتجميد الصندوقية في شرآة الصناعات الخفيفة في تصنيع الثالجات المنزلية وغرف 
Company دوالرا أمريكيا مضافا إليه تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 2 161 581، وذلك بمستوى تمويل إجمالي قدره 

س أنه ، دون مساس بآلية عدم االمتثال الخاصة ببروتوآول مونتريال، وعلى أسالليونيدو دوالرا أمريكيا 162 119
لن تتم الموافقة على أي مشروع آخر إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد بالعراق 

  .خارج نطاق الخطة الوطنية لإلزالة

  )57/27المقرر (
  خطة اإلزالة الوطنية

  )اليونيب/اليوئنديبي) (بعةالشرائح الثانية والثالثة والرا(خطة إزالة وطنية لمواد مستنفدة لألوزون : بنغالديش

 التي تتضمن تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/23قدم ممثل األمانة الوثيقة  -150
العمل األول لخطة اإلزالة في بنغالديش، وتقرير التحقق الذي يتطلبه االتفاق، وطلب لتمويل الشرائح الثانية والثالثة 

 2007وأشار إلى أن مستويات استهالك الكلوروفلوروآربون في عامي  .يبي واليونيبوالرابعة التي سينفذها اليوئند
 آانت أعلى مما هو مسموح به بموجب بروتوآول مونتريال، واالتفاق بين حكومة بنغالديش واللجنة 2008و

مة التبريد التنفيذية وذلك على الرغم من تخفيض مستويات المواد الكلوروفلوروآربونية المستخدمة في قطاع خد
 .2008 و2004وحده فيما بين 

وأبلغ ممثل األمانة أيضا أن حكومة بنغالديش واليونيب قد فهما أن الموافقة على المشروع االستثماري  -151
 المزودة بمقياس للجرعات آان اعترافا بأن استهالك الكلوروفلوروآربون في قطاع أجهزة االستنشاقألجهزة 

عات قد يتجاوز مستوى االستهالك المسموح به في إطار البروتوآول واالتفاق وأن االستنشاق المزودة بمقياس للجر
وإذا أظهر تقرير التحقق : االستهالك في قطاع المواد الصيدالنية سوف يعالج من خالل مشروع أجهزة االستنشاق

 االتفاق، سوف تعتبر  في قطاع خدمة التبريد آان في الحدود المقررة فيةالكلوروفلوروآربونيأن استهالك المواد 
ولذا فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا آان ينبغي، لدى . بنغالديش في حالة امتثال لخطة اإلزالة الوطنية

، النظر في االستهالك في القطاع الفرعي لخدمة 2008 و2007تقييم أهداف إزالة الكلوروفلوروآربون في عامي 
ك في آل من القطاعين الفرعيين لخدمة التبريد وتصنيع أجهزة االستنشاق المزودة التبريد فقط أو في مجمل االستهال

 .بمقياس للجرعات

وخالل المناقشات، أثار أحد األعضاء شواغل تشير إلى أن هدف االستهالك المحدد بموجب االتفاق لم  -152
 أن حكومة بداولذا . لجرعاتيتغير عندما ووفق على اتفاق الحق بشأن إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس ل
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، وينبغي تطبيق بند العقوبات بطريقة مرنة لكي تتسق مع االتفاق ومع 2007بنغالديش لم تحقق هدفها لعام 
وأشار عضو آخر إلى أن مستويات االستهالك القصوى تشير إلى االستهالك الكلى، ولم تميز بين .  السابقةةالممارس
 .القطاعات

 .ق اتصال لمواصلة مناقشة هذه المسألةوطلب الرئيس إنشاء فري -153

 :قررت ،وبعد أن استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير فريق االتصال -154

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى للخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة   )أ(
د بفعالية من استهالك المواد لألوزون في بنغالديش بما في ذلك الجهود التي بذلتها بنغالديش للح

 الكلوروفلوروآربونية لقطاع خدمة التبريد؛

 ؛2007-2004أن تحاط علما بتقرير التحقق عن استهالك آلوروفلوروآربون في األعوام   )ب(

العقوبة الواردة في االتفاق بين حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية المحسوبة، على بند أن تطبق   )ج(
 في المائة من مبلغ آل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي قدمت 5بنسبة أساس استثنائي 

 :على أساس االعتبارات التالية بسبب عدم االمتثال ألحكام االتفاق وذلك للجنة التنفيذية للموافقة
مستويات المواد الكلوروفلوروآربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وحدها هي التي  )1(

 طن بقدرات  59.9 إلى 2004 طن بقدرات استنفاد األوزون في 232.1خفضت من 
 ؛2008استنفاد األوزون في 

 
تعزى حالة عدم امتثال بنغالديش التفاقها إلى حد آبير، إلى استهالك آلوروفلوروآربون  )2(

المتصل بتصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي وافقت اللجنة على 
 ؛2007خالل اجتماعها الثاني والخمسين فقط عام مشروع إلزالتها 

  
 44 575 أعاله لتطبيق عقوبة إجمالية قدرها) ج( الطريقة المبينة في الفقرة الفرعية أن تستخدم  )د(

دوالرا أمريكيا على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة 
 لألوزون في بنغالديش؛

 على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون ن توافقأ  )ه(
دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف دعم  669 750 في بنغالديش بمستوى تمويل إجمالي قدره

افة إلى دوالرا أمريكيا باإلض 177 175دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 50 231 الوآالة البالغة
دوالرا أمريكيا لليونيب، والتي أخذت في االعتبار العقوبة  23 033 تكاليف دعم الوآالة البالغة

 أعاله؛) ج(باستخدام الطريقة المبينة في الفقرة الفرعية 

أن تحاط علما بأن المستوى األقصى الستهالك الكلوروفلوروآربون لكل من القطاعين الفرعيين   )و(
قدرات استنفاد األوزون على النحو من طن  53.0  بلغ2009مواد الصيدالنية في لخدمة التبريد وال

المنصوص عليه في االتفاق، وفي حالة تجاوز هذه الكمية، قد تنظر اللجنة التنفيذية في تطبيق 
  من االتفاق المتعلقة بالتخفيضات في التمويل الكامل في حالة الفشل في االمتثال؛10الفقرة 

ن حكومة بنغالديش واليوئنديبي تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية أن تطلب م  )ز(
للمواد المستنفدة لألوزون في بنغالديش والمشروع الخاص بإزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في 

 .قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، إلى االجتماع الستين للجنة التنفيذية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 
 
 

41 
 

 )57/28المقرر (

  )يوئنديبيال) (الشريحة السادسة(الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية : نيجيريا
  

، التي تتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/46عرض ممثل األمانة بالنيابة عن حكومة نيجيريا الوثيقة  -155
 اليوئنديبي لم يقدم تقريرا للتحقق وأشار إلى أن. إلزالةلمن الخطة الوطنية ) 2007(طلبا لتمويل الشريحة السادسة 
، وذلك ألن تقرير التحقق، حسب تفسير اليوئنديبي لالتفاق، ال يتعين تقديمه إال 2007المتعلق باستهالك البلد في عام 

وقال إن األمانة . تم تقديمهما إلى االجتماع الرابع والخمسين) 2006 و2005(آل عامين وألن التقريرين السابقين 
ينبغي أن يرفق بكل ثاني طلب لشريحة تمويل تقرير للتحقق يغطي السنوات السابقة، األمر الذي يستبعد تفهم أنه 

تضمنت الوثيقة اقتراحا من حكومة نيجيريا، يرد فيه  و.تقديم طلب للشريحتين السابعة والثامنة إلى االجتماع الحالي
 التفاق، ويشير إلى أن التحقق من االستهالك سيقدم معاتفاق بين اليوئنديبي واألمانة على التماس توضيح بشأن نص ا

  .ةثانيالطلبات المتعلقة بكل شريحة تمويل 

في أثناء المناقشة، قال ممثل اليوئنديبي إن االتفاق آان من أول االتفاقات المبرمة وبالرغم من أن معظم و -156
.  إلى تقديم تقارير التحقق آل عاميناالتفاقات تقتضي من البلدان إعداد تقارير للتحقق في آل عام، فإنه يشير

وأضاف أن ذلك تم تفسيره، في أعقاب المناقشات التي جرت مع األمانة، بأنه يعني ضرورة تقديم تقرير للتحقق مع 
وأشار ممثل اليوئنديبي إلى أنه يجري طلب شريحة واحدة في االجتماع . آل ثاني طلب للحصول على شريحة تمويل

  . مع طلبات الشرائح المقبلة2008 و2007بي سيعود إلى اللجنة التنفيذية بتقارير التحقق للعامين الحالي، وأن اليوئندي

أعِرب عن التأييد لحكومة نيجيريا والتشديد على توفير وقت آاف لتقديم تقارير التحقق دون أن يكون من  -157
ر للتحقق تم تقديمه في عام غير أن أحد األعضاء أعرب عن قلقه ألن آخر تقري. الضروري سحب طلبات الشرائح

، فإنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا آانت حكومة نيجيريا قد  أصبحت وشيكةاإلزالة الكاملةوحيث أن ، 2006
مليون  1.8 وأضاف عالوة على ذلك، أن أرصدة المشروع غير المنفقة تبلغ. 2008 و2007حققت أهدافها للعامين 

، وأن تأخير الموافقة على الشريحة حتى يتم تقديم تقارير 2008نون األول آا/دوالر أمريكي اعتبارا من ديسمبر
واقترح عضو آخر أن يعّد تقريرا التحقق عن . التحقق ال يبدو أنه سيضر بقدرة حكومة نيجيريا على تنفيذ األنشطة

  . على وجه السرعة2008 و2007العامين 

ا من المبالغ التي يبدو أنها لم تصرف بعد في قال ممثل اليوئنديبي على سبيل التوضيح إن جانبا آبير -158
 قد تم اآلن االلتزام بها، وإنه قد تمت االستعانة باستشاري لالضطالع بتقريري التحقق 2008آانون األول /ديسمبر

، وإن اليوئنديبي يعتزم أن يتقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين 2008 و2007عن العامين 
  .لتمويل الشريحتين اإلضافيتين من االتفاقبطلبات 

  : اللجنة التنفيذيةقررتو - 159

أنه ال بد من تقديم التحقق من االستهالك آجزء من الطلب المقدم لصرف آل ثاني شريحة من   )أ(
التمويل بموجب االتفاق بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية الموافق عليه في االجتماع الثامن 

  والثالثين؛

ن تحيط علما بالتقرير السنوي عن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في أ  )ب(
  ؛2008نيجيريا لعام 

  ؛2009إلزالة في نيجيريا لعام لأن توافق على برنامج تنفيذ الخطة الوطنية   )ج(
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 بتكلفة إجمالية إلزالة في نيجيريالمن الخطة الوطنية ) 2007(أن توافق على الشريحة السادسة   )د(
 دوالرا أمريكيا 32 770 دوالر أمريكي، مضافا إليها تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 385 000قدرها 

 إلى األمانة في موعد 2008 و2007لليوئنديبي، على أنها تتوقع تقديم تقريري التحقق عن العامين 
  .مالئم لعرضهما على اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين

  )57/29المقرر (

 2009برنامج عمل عام : الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية: جمهورية فنزويال البوليفارية
  )اليونيدو(

، قال ممثل األمانة إن اليونيدو قدم، بالنيابة عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/55لدى تقديمه الوثيقة  -160
إزالة المواد إلدارة الخطة الوطنية لتمويل الشريحة الرابعة من ، طلبًا جمهورية فنزويال البوليفاريةحكومة 

 2006وُأرفق بهذا الطلب تقرير مرحلي يتعلق بأنشطة السنوات السابقة وتقرير تحقق لعامي . الكلوروفلوروآربونية
نفاد  طن من قدرات است2 641.7 بلغ 2006 في عام المواد الكلوروفلوروآربونية بّين أن االستهالك من 2007و

 طن من قدرات استنفاد 980.5األوزون، أي أآثر من الحد األقصى لالستهالك المسموح به لهذا العام بمقدار 
 514.4الذي بلغ  2007غير أن تقرير التحقق بّين أيضًا أن استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية في عام . األوزون

 طن من 114.4 طن من قدرات استنفاد األوزون بمقدار 400آان أقل من الحد األقصى المتفق عليه والبالغ طن 
  .قدرات استنفاد األوزون نتيجة الكميات المصدرة

 على مستوى استهالك يتجاوز الحد 51/32وقال ممثل األمانة إن اللجنة التنفيذية قد وافقت في المقرر  -161
د تنظر اللجنة التنفيذية، آعامل من وعقب هذه السابقة، ق. المسموح به بموجب اتفاق لعام معينلالستهالك األقصى 

عوامل التخفيف، في أن اإلنتاج من المواد المستنفدة لألوزون قد تم تخزينه آي ُيصدر لتلبية االحتياجات المحلية 
غير أن استعراض بيانات المخزونات المؤآدة لجمهورية فنزويال البوليفارية قد أظهر أن . األساسية للبلدان النامية

وآانت .  طن من قدرات استنفاد األوزون169لمخزنة للتصدير تبدو أقل من متطلبات التصدير بمقدار المستويات ا
وحدة األوزون الوطنية في جمهورية فنزويال البوليفارية قد أرسلت خطابًا إلى األمانة تؤآد فيه أن الكمية البالغة 

 األخرى قد 5لبية احتياجات بلدان المادة  طن من قدرات استنفاد األوزون والتي آان ينبغي تصديرها لت173.7
  . استهلكت داخليًا لتلبية االحتياجات األساسية للبلد

. 2006 في حالة عدم امتثال اللتزاماتها لعام ال تكونوُأعرب عن قلق بأن جمهورية فنزويال البوليفارية قد  -162
خفف من حدة أي انتهاك سابق اللتزامات ولوحظ أيضًا أنه في حين أن العودة في وقت الحق إلى حالة االمتثال ال ي

ويجب تقييم أي عقوبة في . البلد، إال أنه قد يبدو غير مالئم فرض العقوبة المنصوص عليها آاملة في هذه الحالة
غير أن بعض البلدان قد تعرضت لعقوبة بالفعل نتيجة انتهاك اتفاقاتها مع اللجنة . ضوء التقدم الذي يحرزه البلد

  .ذا، يجب فرض نوع من أنواع العقوبة من أجل آفالة أن يحصل جميع البلدان على معاملة عادلةالتنفيذية، ول

 بتدمير أي مخزونات من المواد ستقومآما أبلغ ممثل اليونيدو االجتماع بأن جمهورية فنزويال البوليفارية  -163
  . المستنفدة لألوزون ال ُتصدرها

  : اللجنة التنفيذيةقررت المناقشة، وعقب - 164

 :أن تالحظ  )أ(
  

فنزويال البوليفارية خالل التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة في جمهورية   )1(
 ؛2008 و2007العامين 
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 معأن جمهورية فنزويال البوليفارية آانت في حالة عدم امتثال ألحكام االتفاق المبرم   )2(
 ؛2006اللجنة التنفيذية لعام 

  
 البوليفارية قد اتخذت اإلجراءات الالزمة للعودة إلى حالة االمتثال أن جمهورية فنزويال  )3(

 ؛ 2007أعاله، لعام ) 2)(أ ( الفرعيةألحكام االتفاق المشار إليه في الفقرة
  
التزام حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية بتصدير أو تدمير أي مخزونات متبقية من   )4(

  رت إلى ذلك اليونيدو؛المواد الكلوروفلوروآربونية، حسبما أشا
 في المائة من مبلغ 20أن تطبق بند العقوبة الوارد في االتفاق وحساب العقوبة على أساس   )ب(

عدم االمتثال ألحكام االتفاق، وذلك استنادًا إلى بسبب الشريحة المقدمة للجنة التنفيذية للموافقة 
  :االعتبارات التالية

 البلد في حالة عدم امتثال ألحكام االتفاق؛هذه المرة األولى التي يكون فيها   )1(
  
 يؤدي عدم االمتثال ألحكام االتفاق إلى أن يكون االستهالك في جميع السنوات التي نل  )2(

 يغطيها االتفاق أآبر من القيم المجمعة لالستهالك الموافق عليه لهذه السنوات؛
  
 فية من الصندوق؛عاد البلد مرة أخرى إلى حالة االمتثال بدون مساعدة إضا  )3(
  

 128 366أعاله وأن تفرض عقوبة تبلغ ) ب(أن تستخدم الطريقة المبينة في الفقرة الفرعية   )ج(
  دوالرًا أمريكيًا على الشريحة الرابعة من الخطة الوطنية لإلزالة في جمهورية فنزويال البوليفارية؛

ي جمهورية فنزويال البوليفارية بمبلغ أن توافق على الشريحة الرابعة من الخطة الوطنية لإلزالة ف  )د(
،  لليونيدو دوالرات أمريكية38 510 دوالرًا أمريكيًا، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 513 465

  أعاله؛) ب(والتي أخذت في الحسبان العقوبة المحتسبة بالطريقة المبينة في الفقرة الفرعية 
انية أسابيع قبل االجتماع الحادي والستين للجنة أن تطلب من اليونيدو أن تقدم، بحد أقصى ثم  )ه(

 2008التنفيذية، تحققًا عن مستوى المخزونات من المواد الكلوروفلوروآربونية في نهاية عامي 
، وعن تدمير أي آمية متبقية 2009 و2008، وأي آمية مصدرة من هذه المواد في عامي 2009و

  . 2009آانون األول /ا قبل ديسمبرمن المواد الكلوروفلوروآربونية لم يتم تصديره
  
حاجة إلى ال احتواء، مع توافر المرونة الالزمة في حالة 2009أن توافق على برنامج التنفيذ لعام   ) و(

  ؛ التالية) 2( المطلوب في الفقرة الفرعية تحقق إضافيالإجراء 
  

  )57/30المقرر ( 
  

  قطاع اإلنتاج
  

 )البنك الدولي (2009البرنامج السنوي لعام : يةوروفلوروآربونالكلخطة القطاع إلزالة إنتاج المواد : الصين
 

البرنامج السنوي لعام  ويةالكلوروفلوروآربونعرض ممثل األمانة خطة قطاع الصين إلزالة إنتاج المواد  - 165
 التي قدمها البنك الدولي والتي احتوت أيضا UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/29/Add.1 الواردة في الوثيقة 2009
واستنتج تقرير . 2008ية للصين لعام الكلوروفلوروآربونير تحقق بشأن تنفيذ برنامج إزالة إنتاج المواد على تقر
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 إنتاج المواد منفريق التحقق الوحاول . يةالكلوروفلوروآربونالتحقق أن الصين قد امتثلت لهدف إنتاج المواد 
الستخدامات الضرورية، آما والمتعلق بامقننة  أجهزة االستنشاق بالجرعات الالمستخدم فيية الكلوروفلوروآربون
ومع ذلك، لم يتمكن فريق التحقق من التحقق .  لإلنتاج بين اللجنة التنفيذية وحكومة الصينالمعجلةطلب اتفاق اإلزالة 

ية المنتجة في مصنع الكلوروفلوروآربونمن أن إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة المستخدمة للمواد 
Zhejiag Juhua Fluoro-Chemical Co. Ltd (Juhua) ،قد بيعت إلى منتجي أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة 

، 2008وفي عام . ية قد بيعت إلى ستة عمالء أو تم تخزينهاالكلوروفلوروآربونبالرغم من أنه تحقق من أن المواد 
ولهذا، . تصدر تراخيص بيعها حتى اآلن ولم Juhuaطن من قدرات استنفاد األوزون في مرفق  233,37 تم تخزين

وقال الممثل إذا ظلت المواد . لم يتم التحقق من استخدامها من أجل أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة
 قد تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بالتحقق نظرا ألن 2009ية المخزنة غير مستخدمة طوال عام الكلوروفلوروآربون

 .2010ذية وحكومة الصين سينتهي العمل به في نهاية عام االتفاق بين اللجنة التنفي

 بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية يسمح المعجلةوقال ممثل األمانة أيضا إن بالرغم من أن اتفاق اإلزالة  - 166
ض  يوما قبل اجتماع اللجنة التنفيذية، فقد ترك ذلك لألمانة وقتا قليال الستعرا30بالتحقق المستقل بأن يقدم حتى 

، قد ترغب اللجنة التنفيذية 2010ومن أجل حل المشكالت المحتملة آلخر شريحة سنوية تقدم في عام . تقرير التحقق
 .2010 في عام اإلمكانفي حث حكومة الصين على بذل آل الجهود لتقديم التحقق مبكرا قدر 

 : اللجنة التنفيذيةقررتو - 167

ج استعراض التراخيص لبيع المواد أن تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي إدرا  )أ(
 2009 و2008ية لمنتجي أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في عامي الكلوروفلوروآربون

 آجزء من تقرير التحقق ليقدم إلى االجتماع الستين للجنة التنفيذية؛

لما آان أن تحث حكومة الصين والبنك الدولي على بذل آل الجهود لتقديم تقرير التحقق مبكرا آ  )ب(
 اللجنة التنفيذية؛أعضاء  لحل المشاآل المحتملة مقدما عند إرسال الوثائق إلى 2010ممكنا في عام 

 دوالر 562 500مليون دوالر أمريكي وتكاليف الدعم المرتبطة به البالغة  7.5 أن تفرج عن مبلغ  )ج(
المواد  التفاق قطاع إنتاج 2009لتنفيذ برنامج عمل عام  للبنك الدولي أمريكي 

ية في الصين على ضوء نتائج التحقق التي تشير إلى أن الصين قد لبت هدف الكلوروفلوروآربون
ية الكلوروفلوروآربونية الوارد في اتفاق قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروآربونخفض إنتاج المواد 

 .2008لعام 
 )57/31المقرر (

 البرامج القطرية:  من جدول األعمال10البند 

 التي تتضمن البرنامج القطري لغينيا UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/58ثل األمانة الوثيقة قدم مم - 168
قيد وأثارت األمانة، في سياق خطط إدارة اإلزالة النهائية . االستوائية قدمه اليونيب نيابة عن حكومة غينيا االستوائية

يحها في نهاية األمر بعد مناقشات مع مسألة تتعلق بنظام التراخيص في البلد جرى توضالنظر في هذا االجتماع، 
 .اليونيب وأمانة األوزون

 : اللجنة التنفيذيةوقررت - 169
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 على البرنامج القطري الخاص بغينيا االستوائية مع مالحظة أن الموافقة على البرنامج أن توافق  )أ(
مويل تعني الموافقة على المشروعات المحددة في هذا البرنامج وال على مستويات الت القطري ال
  الخاصة بها؛

 إلى حكومة غينيا االستوائية تقديم المعلومات سنويا إلى اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز أن تطلب  )ب(
 135الفقرة (في تنفيذ البرنامج القطري وذلك انسجاما مع قرار اللجنة بشأن تنفيذ البرامج القطرية 

ام النموذج المعتمد المتوافر على ، وأن يتم ذلك باستخد)UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40من 
آانون الثاني /شبكة اإلنترنت ويجب أن يتم تقديم التقرير األول الذي يغطي الفترة من أول يناير

أيار /يتجاوز أول مايو  إلى أمانة الصندوق في موعد ال2008آانون األول / إلى ديسمبر2008
2009. 

 )57/32المقرر (
 

تبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد االع:  من جدول األعمال11البند 
  )56/65و ) ح (55/43المقّرران  (الهيدروآلوروفلوروآربونية

تحديد أولويات تكنولوجيا إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني�ة لتقلي�ل اآلث�ار األخ�رى عل�ى البيئ�ة إل�ى                     )أ(
  حّد أدنى

 التي تتضمن تقريرا عن األوضاع القائمة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59قدم ممثل األمانة الوثيقة  - 170
بشأن مزيد من التحليل لنهج الوحدة الوظيفية آقاعدة مرضية وشفافة لتحديد أولويات تكنولوجيات إزالة المواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية لتقليل اآلثار األخرى على البيئة وعلى المناخ أيضا آما آان التفكير به في المقرر 

إعداد للتمكين من وذآر أن األمانة تقوم، بدعم من الخبراء، بالتشاور التقني . لالجتماع التاسع عشر لألطراف 19/6
ولم . وحدات وظيفية متفق عليها بالتبادل لقطاعي التبريد والرغاوي، تكون لها خصائص واضحة ومحددة بشكل جيد

 أنه لم يكن هناك نمط استخدام ثابت في هذه القطاعات تدرج األمانة المذيبات واالستخدامات األخرى نظرا إلى
  .للسماح بتوحيد ذي مغزى

األولى تتعلق بالدرجة التي يمكن عندها، في البلدان التي ليس لديها قطاع تصنيع، أن : تم إبراز مسألتينوقد  - 171
ارات تقلل من تحدد أولويات لمشروعات وبرامج مجدية التكاليف ترآز، من جملة أمور أخرى، على بدائل وخي

وتتعلق المسألة الثانية باستعمال المؤشرات التي تقيم أثر المناخ )). ب(11، الفقرة 19/6 المقرر(اآلثار على المناخ 
القطاع الفرعي، وآيف يمكن أن تقترن الحوافز بمؤشرات آهذه /على المستوى القطري وعلى مستوى المؤسسة

  .إلعطاء األولويات المرغوب فيها للمشروع

ونظرا إلى أن الوثيقة آانت في حيز اإلعداد، . وحظ أن األمانة قد استكشفت ثالثة نهج واستبعدت اثنينلو - 172
 الحسابات، وقال ممثل األمانة أنه، بعيدا عن. فإنه لم يتضح بعد ما إذا آان نهج الوحدة الوظيفية هو أآثر النهج فعالية

حول فوائد المناخ لمشروع ما بشكل مطلق، باإلضافة إلى فإن نتيجة تحليل نهج الوحدة الوظيفية ستقدم معلومات 
 أنه من المفيد أن تقدم األمانة ورأى بعض األعضاء. تكلفة التدابير المستقبلية، ويمكن تطبيقها على المستوى القطري

نهاية تم وفي ال. التبريدتكنولوجيتين في قطاع في قطاع الرغاوي والمنهجية على تكنولوجيتين أمثلة ملموسة لتطبيق 
توجيه الشكر إلى األمانة على الورقة التي قدمتها وجرى التأآيد على أن تسهيل الفوائد المشترآة للمناخ يتطلب 

، مع تقديم تحليل له في وقت الحق إتباعهبيانات تتسم بالشفافية ويمكن الوثوق بها، وتمثل الوثيقة نهجا مفيدا يمكن 
  .إلى االجتماع الثامن والخمسين

  : التنفيذيةاللجنة قررت ،اب المناقشاتفي أعق - 173
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الذي تحتوي " لنهج الوحدة الوظيفية" علما بتقرير األوضاع القائمة بشأن التحليل اإلضافي تحيطأن   )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59عليه الوثيقة 

يتين في على تكنولوج ةأن تطلب من األمانة إعداد وثيقة تقدم أربعة أمثلة فعلية لتطبيق المنهجي  )ب(
لجنة االجتماع الثامن والخمسين ل لتقديمها إلى قطاع الرغاوي وتكنولوجيتين في قطاع التبريد

  للمزيد من النظر في المنهجية؛التنفيذية 

أن تناقش المسائل المتعلقة بنوع الحوافز التي يجب إقرانها بالمؤشرات التي يجري وضعها، وغير   )ج(
 .رات في مهلة ال تتجاوز موعد االجتماع الثامن والخمسينذلك من األسئلة ذات الصلة بالمؤش

  
  )57/33المقرر (

صنيع القائمة على المواد تحويالت المرحلة الثانية وتحديد التواريخ النهائية لترآيب معدات الت  )ب(
  آربونيةالهيدروآلوروفلورو

 56/65تجابة للمقرر  تم إعدادها اس، التيUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60 الوثيقةعرض ممثل األمانة  - 174
وهي تورد تحليًال للمسائل المعلقة التي سيتوّجب على اللجنة التنفيذية تناولها، وبخاّصة، التواريخ النهائية لترآيب 
المعدات التي تستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون، وتحويالت المرحلة الثانية، المرتبطة باستحقاق التمويل إلحالل 

 التي يتم ترآيبها بمساعدة من الصندوق، ونقطة البدء في دروآلوروفلوروآربونالهيالمعدات القائمة على 
وقال إن هذه المسائل الثالث جميعا لها تأثير . التخفيضات المجمعة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

جيه وتيسير إعداد خطة إدارة آبير على استحقاق التمويل، وإن األمر يتطلب مقررات من اللجنة التنفيذية لتوفير التو
  .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وأعرب عدد آبير من األعضاء عن . وخالل المناقشة، أشير إلى أنه يجري النظر في ستة مواعيد نهائية - 175
ه ، باعتباره التاريخ الذي اتفق في2007أيلول / سبتمبر21، بينما ذآر البعض 2007تأييدهم للموعد النهائي في 

غير أن أحد األعضاء أشار إلى أنه بينما . على الجدول الزمني المعجل إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
يمكن استبعاد بعض التواريخ المقترحة، فإنه ال يمكن اختيار موعد واحد محدد بدون دراسة اآلثار اإلجمالية التي 

ال يمكن اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للموعد النهائي إال في وأضاف أنه . تنطوي عليها التكلفة بالنسبة للصندوق
ونقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة  ؛ تحويالت المرحلة الثانية:سياق مجموعة من القضايا المعلقة، منها

وى التكلفة  والحدود الدنيا لجد؛والتكاليف اإلضافية المسموح بهاالستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛ 
 ؛ والتحسينات التكنولوجية والتحويل قبل انتهاء عمر استخدام المعدات؛بالنسبة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  .الستهالك المنخفض فيما يتعلق بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالبلدان ذات ا فئة ومدى قابلية تطبيق

 لتوفير التوجيه المطلوب في إعداد خطط إدارة إزالة أآد بعض األعضاء ضرورة التحرك بأسرع ما يمكنو - 176
وقيل إن من المهم تحديد بارامترات ثابتة إلعداد هذه الخطط والبدء في االتصال . ةالهيدروآلوروفلوروآربونيالمواد 

. إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإدارة بالقطاع الخاص في مختلف البلدان اللتماس مشارآته في خطط 
أشار أحد األعضاء أيضا إلى أن خير وسيلة لتحقيق الهدف من اإلزالة المعجلة لهذه المواد إنما يكون بتحديد شروط و

. منصفة للشرآات بصفة عامة، وبالموافقة على تمويل تحويالت المرحلة الثانية آشكل من أشكال الحوافز للشرآات
  .حديد موعد نهائيوأعرب عن استعداد بلده إلبداء المرونة فيما يتعلق بت

بالنظر إلى أهمية تزويد البلدان بفكرة واضحة عن المساعدة التي يقدمها الصندوق المتعدد األطراف إلزالة و - 177
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستبذل محاولة للنظر في جميع بارامترات التكلفة الرئيسية في مجموعة واحدة 

ودعا الرئيس لذلك إلى أن يعقد أعضاء اللجنة التنفيذية، . سبة للسياساتللتمكن من اتخاذ القرارات الالزمة بالن
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بمساعدة من األمانة، اجتماعات على هامش االجتماع لمناقشة قائمة المسائل المعلقة المذآورة أعاله، آخذين بعين 
  .االعتبار التعليقات التي أبديت، ومن ثم إبالغ االجتماع بكامل هيئته بما يتم التوصل إليه

أفاد ممثل السويد بشأن المداوالت التي جرت في االجتماع غير الرسمي، وقال إن قدرا آبيرا من المناقشة و - 178
تعلق بالمبادئ العامة، فضال عن المبادئ التوجيهية واالستراتيجيات الالزمة لتحويل المواد 

وينطوي أحد هذين . ين جديدينوأضاف أن اثنين من األعضاء قدما مدخل. الهيدروآلوروفلوروآربونية في المستقبل
المدخلين على تحويل تكاليف التشغيل اإلضافية من الدفع المباشر للمنشآت، آما هي الممارسة المعتادة، إلى الدفع 
للبلدان استنادا إلى نسبة مئوية من تكلفة رأس المال المقترنة بالتحويل من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى 

ويمكن استخدام تلك الموارد حسب تقدير .  غير القائمة على هذه المواد من حيث جدوى التكلفةأآثر التكنولوجيات
على سبيل الناتجة عن إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية البلدان إلنشاء إطار للتصدي لآلثار المرتبطة بالمناخ 

، بل 2015 لتحويالت المرحلة الثانية بعد عام  طويلة األجلبإستراتيجيةأما المدخل الجديد اآلخر فيتعلق . المثال
وقال إنه لم يتحقق تقدم آبير بشأن المسائل المعلقة . ، مع مراعاة احتياجات االمتثال وجدوى التكاليف2020و

 هماوعليه فقد تم تكليف األمانة بطلب مقترحات من العضوين اللذين اقترحا النهجين الجديدين، وتحليل. المتبقية
آما اقترح وضع فعاليات . تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسينآي  وثيقة ا فيموعرضه

االجتماع غير الرسمي على شبكة اإلنترانت الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف في الفترة بين االجتماعات التماسا 
مرتبطة بتحويل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، لتعليقات األعضاء وآرائهم فيما يتعلق بالمسائل المعلقة المتبقية ال

  .وذلك إلدراجها في وثيقة تقدم بعد ذلك إلى االجتماع الثامن والخمسين

 2010تطرقت المجموعة أيضا إلى مناقشة موجزة لمسألة تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام و - 179
دعم تجديدات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي وانتهت إلى أن يجرى ، )186انظر الفقرة (منها ِلب  ُطحسبما
وطلب أحد األعضاء إضافة مسألة التعزيز المؤسسي إلى المواد التي . 2010 آانون األول/نهاية ديسمبرحتى 

  .تلتمس تعليقات األعضاء بشأنها بين االجتماعين

  : اللجنة التنفيذية قررتوبعد االستماع للتقرير عن االجتماع غير الرسمي،  - 180

أن يقدم العضوان اللذان اقترحا المدخلين الجديدين معلومات فيما يتعلق باقتراحيهما إلى األمانة في   )أ(
  أسرع وقت ممكن؛

أن تطلب إلى األمانة وضع وقائع االجتماع غير الرسمي المتعلق بقضايا السياسات الخاصة بإزالة   )ب(
بما في ذلك المدخالن اللذان اقترحهما المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والتعزيز المؤسسي، 

العضوان المذآوران، على شبكة اإلنترانت الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف بحلول 
  ، التماسا لتعليقات أعضاء اللجنة التنفيذية بشأنها؛2009نيسان /أبريل 10

ة بالموقع، وذلك في ألمانة تعليقاتهم على الوثيقة المنشورإلى اأن تطلب إلى األعضاء أن يقدموا   )ج(
  ؛2009نيسان / أبريل24موعد ال يتجاوز 

أن تطلب إلى األمانة آذلك إعداد وثيقة لتجميع المداخل الجديدة المقترحة وتحليلها، والتعليقات   )د(
المقدمة من األعضاء في الفترة ما بين االجتماعات، تمهيدا ألن تنظر فيها اللجنة التنفيذية في 

  .لخمسيناجتماعها الثامن وا

  )57/34المقرر (
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 قطاع اإلنتاج:  جدول األعمالمن 12البند 
 
المقررات (المزيد من اإلسهاب في وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون  )أ(

  ،))ب(و) أ (56/65
  
تنمية النظيفة وآميات موجز عن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات الصلة بعمل آلية ال )ب(

   المتاحة للرصيد،22-اإلنتاج من الهيدروآلوروفلوروآربون
  
 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  ) ج(

  
اجتمع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج مرة أخرى في االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية إلنهاء  - 181

لمقرر المستقبلي فيما يتعلق بقطاع إنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون العمل الخاص بفريق االتصال حول عناصر ا
أستراليا وبوليفيا والصين والجمهورية الدومينيكية ممثلي وقد آان الفريق الفرعي يتألف من . 56/64وفًقا للمقرر 

آما حضر  . آميسراممثل أسترالي ، وعملوجورجيا وألمانيا واليابان وناميبيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية
ناقش الفريق الفرعي مسائل المراجعات الفنية في  و. اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي آمراقبينوممثل

 في مقابل المواد األولية، 32- في مقابل التحول إلى الهيدروفلوروآربوناإلنتاجالصين وتحليل التكاليف إليقاف 
 .واستعرض مسألة المصانع المتحولة

الحظا عدم بعض األعضاء " أن لتوضيحقدم ممثل أستراليا تقرير الفريق الفرعي، مع التعديل الشفوي و - 182
 أي عالقة بين إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون من ناحية واإليرادات من آلية التنمية النظيفة لمشاريع ترميد وجود

التنمية النظيفة، في الواقع العملي، قد قدمت  اعتبروا أن آلية اآلخرين، لكن األعضاء 23- الهيدروفلوروآربون
 ".22-التمويل إلنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون

 : اللجنة التنفيذيةقررتوفيما بعد تقديم التقرير وتوصيات الفريق الفرعي،  - 183

مع  بما يتمشى علًما بأنه عند إعداد أي مشاريع لقطاع اإلنتاج، تم التفاهم على أنه أن تحيط  )أ(
قرر اللجنة التنفيذية أن تبعد في قطاع اإلنتاج أنشطة اإلزالة إعداد بدأ يفسوف لعادية، الممارسة ا

 ؛بدء المراقبة الفنية لمنشآت اإلنتاج ذات الصلة

   األمانة أن تطلب من  )ب(
 22- للجدوى الفنية وتكاليف إعادة توجيه إنتاج الهيدروآلوروفلوروآربونتحليلإجراء   )1(

  ؛بة إلى استخدامات المواد األوليةمن االستخدامات المراق

إذا وجد أن إعادة التوجيه هذا قابال للتنفيذ من الناحية التقنية، النظر خالل التحليل في   )2(
  ؛استخدامات المواد األوليةخيارات لضمان استدامة أي إعادة توجيه إلى 

 التي قامت بإنتاج مثل تلك( في أي تكاليف لمنشآت المرحلة النهائية النظر خالل التحليل  )3(
ستخدام المواد األولية للهيدروآلوروفلوروآربون الُمعاد المرتبطة با )البوليتترافلوروإيثيلين

  ؛توجيهه

 ؛التحليل في الوقت المالئم لالجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذيةإتاحة   )4(
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نمية النظيفة وآميات إنتاج ا بالمعلومات المقدمة عن طريق األمانة حول آلية التأن تحيط علًم  )ج(
  المتاحة للرصيد، و22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 التاسع والخمسين في المسائل التالية على وجه الخصوص، لكن على ها خالل اجتماعأن تنظر  )د(
 :سبيل المثال ال الحصر

 ؛ التاسع عشر لألطرافعلالجتما) 15الفقرة ( 19/6 المقرر  )1(

 ؛ب141روآربون فلوإنتاج الهيدروآلورو  )2(

 النهائية؛تواريخ ال  )3(

 .المصانع المتحولة  )4(

  )57/35المقرر (
 

المقرر (التمويل ومستويات الدعم : 2010التعزيز المؤسسي فيما بعد :  جدول األعمالمن 13البند 
53/39(  

لتمويل ، التي تتضّمن استعراضًا لترتيبات اUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63قدم ممثل األمانة الوثيقة  - 184
 وُتجري تحليًال لطلب مواصلة دعم التعزيز المؤسسي حيال 5الحالية للتعزيز المؤسسي وبناء القدرة لبلدان المادة 

لالجتماع التاسع عشر  19/6 آما أخذت بعين االعتبار تداعيات المقرر .إجراءات رقابة بروتوآول مونتريال القائمة
علق باإلزالة الُمعجلة للهيدروآلوروفلوروآربون، وقدمت للجنة لألطراف، الذي فرض التزامات جديدة فيما يت

وقد أوصت األمانة بأن يظل التمويل . 2010التنفيذية الخيارات الخاصة بتمويل مشاريع التعزيز المؤسسي لما بعد 
 .الخاص بالدعم الكلي للتعزيز المؤسسي على المستويات الحالية

انة على تحليلها الممتاز، الذي أوضح أهمية التعزيز المؤسسي في وجه أعضاء اللجنة التنفيذية الشكر لألم - 185
وبناء عليه آان هناك اقتراح  .مساعدة وحدة األوزون الوطنية على إجراء أعمالها لضمان نجاح بروتوآول مونتريال

نه، مع إء وقد قال العديد من األعضا .بضرورة الحفاظ على آم الدعم عند أفضل مستوياته، وال يجب خفضه بالتأآيد
التسليم بالدور الهام الذي تلعبه وحدات األوزون الوطنية في الوقت الحالي والعمل الحيوي الذي ينتظرهم فيما يتعلق 

 زيادة في عبء العمل، والمناخ المالي المتقلب الذي آانوا  والذي قد ينتج عنهبمرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون
ذلك مع العلم بأن التعزيز المؤسسي آان من العوامل  .ادة مستويات التمويليعملون فيه، يجب في الواقع أن تتم زي

 .الحيوية لضمان النجاح على المدى الطويل لبروتوآول مونتريال على المستوى العملي

ومع التسليم بأن التعزيز المؤسسي آان من مسائل السياسة العامة التي آانت متداخلة مع أمور السياسة  - 186
ل وإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون على سبيل المثال، والجاري البت فيها في االجتماع أيًضا، األخرى، مثل تموي

لمناقشة المسائل المتعلقة بالمواد المؤسس غير الرسمي فريق االتصال إلى  المسألةأحالت اللجنة التنفيذية 
 ).179رة انظر الفق() ب (11بموجب البند الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعزيز المؤسسي 

، آانت اللجنة التنفيذية ترى أن التمويل المستقبلي للتعزيز غير الرسميالفريق  ومع مراعاة مناقشات - 187
المؤسسي سوف يتطلب األخذ بعين االعتبار آجزء من مجموعة التمويل التي آان يجب الموافقة عليها في سياق 

 غير الرسمي الفريقلم يتوصل  .ة المزيد من المناقشةوبناء عليه فقد تطلبت المسأل .إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 مناقشة التعزيز المؤسسي عن طريق األعضاء فيما بين الدورات وفًقا اقترحتإلى أي نتائج حيال هذا األمر، وقد 

 .57/34للمقرر 
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 : اللجنة التنفيذيةقررتوبعد المناقشات،  - 188

بشأن استعراض ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63الوثيقة (أن تحيط علما بورقة األمانة   )أ(
 ؛ ألغراض التعزيز المؤسسي،الحاليةترتيبات التمويل 

 آانون األول/نهاية ديسمبرتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي حتى طلبات  تمويل أن تواصل  )ب(
ذية في اجتماعها  على المستويات الحالية انتظاًرا للحل النهائي لألمر عن طريق اللجنة التنفي2010
 ؛من والخمسينالثا

أن تطلب إلى األمانة استكمال العمل بشأن وضع األهداف والمؤشرات والنماذج حتى يمكن تطبيق   )ج(
 وما 2010النتائج على طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة اعتبارا من بداية عام 

 .بعده

 
  )57/36المقرر (

  )55/2المقرر (ن القروض والمصادر األخرى مرفق للّدخل اإلضافي م:  جدول األعمالمن 14البند 

 لتمكين اللجنة 55/2، الُمعدة وفًقا للمقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64قدم ممثل األمانة الوثيقة  - 189
التنفيذية من البت خالل اجتماعها السابع والخمسين في مرفق الدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى 

وقد قال بأنه آان جاري تقديم أربعة استخدامات محتملة لالجتماع، حيث يمكن  .موالواالستخدامات المحتملة لهذه األ
سوف يكفل الخيار األول توفير التمويل إلجراء المشروعات  .متابعة العديد منها أو متابعتها آلها بشكل متزامن

 موارد إضافية من المصادر الرائدة لترتيبات التمويل المشترك، بينما سيكون الخيار الثاني لمحاولة الحصول على
العامة والخاصة سواء بشكل مستمر أو لمرة واحدة، والخيار الثالث مبني على العمل المستمر في تأسيس العالقات 
مع هيئات التمويل األخرى، أما الخيار الرابع فسوف يحاول تطوير المرفق بشكل أآبر لتمكينه من طلب وحفظ 

 .التغير المناخي أو تدمير المواد المستنفذة لألوزون من أسواق الكربون العالميةوإدارة األرصدة المتاحة من فوائد 
 .بينما سيستفيد الخيار األخير من أي أبنية آانت مؤسسة بموجب الخيارات الثالثة األولى

تعبئة الموارد، المقترحة لمشروعات الوفي المناقشة، لوحظ أن الوآاالت قد اتخذت مناهج مبتكرة لبعض  - 190
وقد  . تعبئة المواردفي سياق في المائة 50ي ذلك التعلم من التجارب، وعن طريق توفير تمويل متوافق بنسبة بما ف

ظن بعض األعضاء أنه آان من الهام المضي ُقدًما بهذا التحليل وآان هناك اقتراح بُمطالبة األمانة بإعداد ورقة 
قانونية ووصف الترتيبات البنائية ومناقشة المسائل المتعلقة لالجتماع الثامن والخمسين الذي قام بالبت في المسائل ال

واقترح أيضًا أنه .بالتوقيت والتدفقات النقدية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل التطوعي والتمويل المشترك وآلية السوق
يث خيارات ملكية سندات االنبعاثات من حو ينبغي النظر في المسائل المتعلقة بالمخاطر التي يتعرض لها الصندوق

آلية السوق وأقترح التعاون مع أمانة مرفق البيئة العالمية لمواصلة بحث مسائل التوقيت والتدفقات النقدية المرتبطة 
وقد شعر  .آان من الهام أيًضا انتظار تقرير البنك الدولي حول األسواق الطوعيةو. بخيار التمويل المشترك

 وُأثيرت إحدى المسائل أيًضا فيما حوافز ضارة، لضمان عدم خلق أي يةينبغي النظر في آل خيار بعنااألعضاء أنه 
وعلى الرغم من أنه آان من الهام االنتباه إلى الفوائد المشترآة للمناخ، فقد آان  .يتعلق بإنشاء مؤسسة إضافية أخرى

  .من الهام أيًضا أن ُتحقق اللجنة التنفيذية أهداف الصندوق المتعدد األطراف

آي تشمل أنشطة تعبئة الموارد االحتفاظ بمثل األمانة أنه، بناء على فهمه للمناقشة، سوف يتم قد أوضح مو - 191
، لكن ال يمكن 2011- 2009لفوائد المشترآة للمناخ في خطط أعمال اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي للفترة ا

آما أآد أيًضا على تفهمه السمرار  .ليالموافقة على أي من األنشطة المتضمنة في برامج العمل في االجتماع الحا
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وقد شدد أحد األعضاء على أنه آان من الهام البت  .األمانة في متابعة االتصاالت واالتفاقات مع مؤسسات التمويل
في جميع المسائل المرتبطة بالمناخ بموجب عنصر واحد لجدول األعمال سوف يشمل المرفق الخاص بالدخل 

، واقترح أن تخصص األمانة الوقت الكافي خالل االجتماع القادم منهج الوحدة الوظيفيةة الموارد واإلضافي وتعبئ
 .للنظر المتعمق في هذه المسألة

 : اللجنة التنفيذية أن تطلب من األمانةقررتوبعد المناقشات،  - 192

 أن تحيط علما بالوثيقة المتعلقة بالمرفق الخاص بالدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى  )أ(
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64(؛  

 ورقة عن مرفق تمويل خاص في الصندوق المتعدد األطراف، باإلضافة إلى الملخص أن تعد  )ب(
السابع  االجتماع فييجب أن تأخذ هذه الورقة بعين االعتبار اآلراء التي تم التعبير عنها  .التنفيذي

الداخلي شرها على موقع الويب هي مجمعة عن طريق األمانة، وسوف يتم نوالخمسين حسبما 
  ؛الخاص بها، باإلضافة إلى أي آراء تتلقاها األمانة خالل فترة ما بين الدورات

  . إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسينالمنقحة الورقة أن تقدم  )ج(
  )57/37المقرر ( 

  )56/67مقرر ال (2007 و2006تسوية حسابات عاًمي :  جدول األعمالمن 15البند 

تسوية حسابات  : التي تتألف من أربعة أقسامUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65قدم ممثل األمانة الوثيقة  - 193
 التي يطالب بها اليوئنديبي وأمين الخزانة؛ 2007؛ وتسويات 2007؛ وتسوية حسابات عام 2006عام 

 .والتوصيات

، أبلغ ممثل األمانة عن أن اليونيب قد 2006فيما يتعلق بعنصري التسوية الرئيسيين من تسوية حسابات  - 194
 للسنوات السابقة لعام تكلفة الدعم بمصروفات مرتبط على أنه آان دوالرا أمريكيا 105 494فسر العجز البالغ 

وقد أشار البنك الدولي إلى أنه ال يزال . 2006 والتي تم تسجيلها عن طريق الخطأ لبعض مشروعاته في 2006
 دوالر أمريكي وآان يشك في أنه يمكن إرجاعها إلى أحد التسويات في 303دخل البالغة يحقق في الزيادة في ال

 وسوف تتم مراجعته 2006وبناء عليه سوف يظل المبلغ من العناصر المعلقة في تسوية حسابات  .التقرير المرحلي
  . التي تتم ممارستها في االجتماع التاسع والخمسين2008خالل تسوية حسابات 

ي العجز ـك الدولـر البنـ، فس2007تعلق بعناصر التسوية المعلقة من تسوية حسابات وفيما ي - 195
 في الدخل الخاص به على أنه آان ناتًجا عن الخصم المزدوج في تحويالت دوالرا أمريكيا  2.686.741البالغ
دوالرا  1 176 270لمبلغ وقد أآد أمين الخزانة على أن ا . إلى البنك بالنسبة للمشروعات الموافق عليها لهلاألموا
 آان قد تم خصمه مرتين من تحويل البنك الدولي، لكن ال يمكنه التأآيد بعد على الخصم المزدوج للمبلغ أمريكيا
، وأنه آان من الضروري إجراء المزيد من التحقق قبل إعادة سداد المبلغ للبنك دوالرا أمريكيا  1.510.471البالغ 
 في حسابات اليونيب، دوالرا أمريكيا 45 161نة بأنه، بعد التحقق من الفائض البالغ أوصى اليونيب األما .الدولي

 في المصروفات دوالرا أمريكيا 93 622آان يجب إعادة المبلغ الفائض إلى الصندوق وأنه سيقوم بتسوية مبلغ 
 . الخاصة به2008اإلضافية في حسابات 

 : اللجنة التنفيذيةقررتوبعد هذا التقديم،  - 196
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 على النحو الوارد في 2007 و2006أن تحيط علما بالوثيقة المتعلقة بتسوية حسابات العامين   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65الوثيقة 

  قد استكملت بالنسبة لليونيب؛2007 و2006أن تحيط علما بأن تسوية حسابات العامين   )ب(

 وتطلب دوالرا أمريكيا 45 161بلغ أن تحيط علما بإعادة الفائض المستحق في حالة اليونيب بم  )ج(
 إلى أمين الخزانة تسوية هذا المبلغ في التحويالت المقبلة إلى اليونيب؛ 

 وتطلب إلى أمين دوالرا أمريكيا 2 686 741أن تحيط علما بتفسير البنك الدولي للعجز البالغ   )د(
 ؛  الدولي إلى البنكدوالرا أمريكيا 1 176 270الخزانة إعادة مبلغ 

 قد استكملت بالنسبة لليوئنديبي 2007-2006حسابات تسوية أن تحيط علما بأن إجراءات المتابعة ل  )ه(
 ؛واليونيب واليونيدو

إلى االجتماع التاسع التالية رير اتقالمرهونة بتقديم  2007-2006عملية تسوية حسابات تكون أن   )و(
 :والخمسين

  دوالر أمريكي؛ 303من البنك الدولي بخصوص مبلغ الـ تقرير   )1(

 مرتين من دوالرا أمريكيا 1 510 471مبلغ  خصم للتحقق منأمين الخزانة تقرير من   )2(
  .التحويالت التي أرسلت إلى البنك الدولي

 
 )57/38المقرر (

 )54/43المقرر (عمل اللجنة التنفيذية :  من جدول األعمال16البند 

 التي تقدم موجزًا مقتضبًا لآلثار UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/66الوثيقة عرض ممثل األمانة  - 197
وتتضمن الوثيقة تحليًال لحجم عمل اللجنة . واالستنتاجات من الورقات السابقة المعدَّة بشأن عمل اللجنة التنفيذية

التنفيذية على مدى السنوات الثالث القادمة، وتختتم بمجموعة توصيات بشأن ترتيب اجتماعات اللجنة التنفيذية على 
. ددها في السنة ودوامها وجدول أعمال آل اجتماع على ضوء نوعية وتعقد حمل عمل اللجنة في المستقبلأساس ع

اإلبقاء على الوضع الراهن بعقد ثالثة ) 1 (:وآانت الخيارات الثالثة المعروضة أمام اللجنة لتنظيم عملها هي
االحتفاظ بإمكانية عقد اجتماع خاص ثالث في عقد اجتماعين عاديَّين مع مواعيد ثابتة و) 2( واجتماعات في السنة؛

  .اإلبقاء على الوضع الراهن لالجتماع ثالث مرات في السنة بصيغة أربعة أيام) 3( ومنتصف السنة، عند الحاجة؛

وخالل المناقشة، علق العديد من األعضاء بأنه نظرا لحمل العمل أمام اللجنة التنفيذية، وال سيما فيما يتعلق  - 198
، فإن من المستصوب الحفاظ على الهيدروآلوروفلوروآربونية العامة المعلقة بشأن إزالة المواد لسياسةابعدد قضايا 

 اقترح أنه يمكن إعادة النظر في المسألة في المستقبل، مع إمكانية االنتقال إلى ومن ناحية أخرى،. الوضع الراهن
 على الوضع الراهن على أن يرصد توقيت واقترح أحد األعضاء الحفاظ. 2011 و2010عقد اجتماعين في عامي 

االجتماعات بموضوعية فيما يتعلق باالستخدام الفعال والكفؤ للوقت وعدد بنود جدول األعمال، بالمقارنة باجتماعات 
  .األطراف في بروتوآول مونتريال والفريق العامل مفتوح العضوية

 حول مسألة ه عقد اجتماع ثالث يمكن عقدإمكانيةواقترح عضو آخر أن اجتماعين سنويا يعتبر آافيا مع  - 199
 2010 من المفيد، على أساس تجريبي، عقد اجتماع واحد في عام هنإ العضو أيضا وقال. محددة، إذا لزم األمر

ودعم االقتراح عضو آخر، الذي .  أيام للحصول على الخبرة والمساهمة في تقييم القضية في المستقبلأربعةولمدة 
  .االجتماع ينبغي ترآه لتقدير األمانةاقترح أن توقيت ذلك 
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  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،  - 200

 عقد ثالثة اجتماعات في السنة؛وهو الوضع الراهن أن يظل  )أ(

السنة القادمة، لمدة أربعة أيام، بدال من خالل اجتماع واحد، تنظيم  أن تطلب من األمانة االقتراح ب )ب(
  خمسة أيام؛

ألمانة رصد وقت وحمل عمل اجتماعات اللجنة التنفيذية بالمقارنة باجتماعات أن تطلب من ا  )ج(
  األطراف في بروتوآول مونتريال والفريق العامل مفتوح العضوية؛

 اللجنة التنفيذية على جدول أعمال االجتماع الحادي والستين، مع اتأن تضع مسألة عمل اجتماع  )د(
 )ج(ونتائج الفقرة الفرعية ) ب( عمال بالفقرة الفرعية األخذ في عين االعتبار الخبرة المكتسبة

  .أعاله

  )57/39المقرر (
  

تقرير عن الطلب المقدم من االجتماع العشرين إلى األطراف في بروتوآول  . من جدول األعمال17البند 
ة في مونتريال بشأن حالة االتفاقات المتعّلقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقنن

  )XX/4المقرر ( وتنفيذ المشروعات الموافق عليها 5البلدان العاملة بمقتضي المادة 

 من المقرر 2 التي أعدت تجاوبًا مع الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/67الوثيقة عرض ممثل األمانة  - 201
XX/4 فتوح العضوية في لألطراف في بروتوآول مونتريال التي طلبت من أمانة الصندوق أن تبلغ الفريق العامل م

اجتماعه التاسع والعشرين عن حالة االتفاقات لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في البلدان 
مانة من الوآاالت المنفذة المعنية أن تقدم تقريرًا مرحليًا عن حالة تنفيذ األ طلبت وقد. 5العاملة بمقتضي المادة 

 إلى الوآاالت المنفذة مسودة توقد ُأرسل.  من أجل إعداد الورقةعات المقننةمشروعات أجهزة االستنشاق بالجر
  . النهائيالنصيقاتها في المعنية لتستعرضها، وقد ُأدمجت تعل

 أحد األعضاء الحصول على تحديث بشأن الحالة الراهنة لتنفيذ المشروعات طلبوعقب العرض،  - 202
وشرح ممثل . ة الموافق عليها حتى اآلن من قبل اللجنة التنفيذيةاالستثمارية في أجهزة االستنشاق بالجرعات المقنن

ية الكلوروفلوروآربوناألمانة أن الترآيز الرئيسي آان على طلب معلومات بشأن المقادير المقدرة من المواد 
 الراهنة ، إال أن المعلومات المطلوبة بشأن الحالة2010المستخدمة في أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة بعد عام 

  .عن تنفيذ المشروعات يمكن الحصول عليها من الوآاالت المنفذة ذات العالقة وإدراجها في التقرير

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،  - 203

أن تطلب من الوآاالت المنفذة ذات العالقة تقديم تقرير إلى األمانة بشأن حالة تنفيذ المشروعات   )أ(
تنشاق بالجرعات المقننة الموافق عليها حتى اآلن من قبل اللجنة االستثمارية في أجهزة االس

  ؛2009نيسان / أبريل10التنفيذية، في موعد ال يتجاوز 

أن تطلب من األمانة أن تعمم، في فترة ما بين الدورات، التقرير المعدل عن حالة االتفاقات لتحويل   )ب(
 وتنفيذ 5دان العاملة بمقتضي المادة مرافق صنع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في البل
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في موعد ال المشروعات الموافق عليها على أعضاء اللجنة التنفيذية للحصول على تعليقاتهم 
 ؛2009نيسان / أبريل30 يتجاوز

أن تقدم التقرير المنقح، بعد أن يجيزه رئيس اللجنة التنفيذية، إلى االجتماع التاسع والعشرين للفريق   )ج(
 .2009 أيار/ مايو15وح العضوية، في تاريخ ال يتعدى العامل مفت

  
  )57/40 المقرر(

  مسائل أخرى : من جدول األعمال18البند 

 المواد الخاضعة انبعاثاتتقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العامل مفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في خفض 
  )لالجتماع السابع عشر لألطراف XVII/6ابعة المقررمت(للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع الكيميائية 

  
التقدم  التي احتوت على تقرير بشأن UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/Inf.2الوثيقة عرض ممثل األمانة  - 204

؛ وتشكيل آمية المواد  المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع الكيميائيةانبعاثاتالمحرز في خفض 
مرتبطة بها؛ وتنفيذ وتطور تقنيات خفض االنبعاثات والعمليات والمنتجات البديلة التي ال تستخدم الخاضعة للرقابة ال

لالجتماع السابع عشر لألطراف الذي طلب، من  XVII/6 وقد أعد التقرير عمال بالمقرر. المواد المستنفدة لألوزون
 وآل سنتين 2007عامل مفتوح العضوية في عام بين جملة أمور، من اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريرا إلى الفريق ال

وتعتبر الوثيقة تحديثا لتقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى الفريق العامل مفتوح العضوية . بعد ذلك عن هذا الموضوع
  .، استجابة للوالية الواردة أعاله2007في اجتماعه السابع والعشرين في عام 

 المتعلق بالتقدم التنفيذية أن تطلب من األمانة أن تنتهي من التقرير اللجنة قررتوبعد النظر في التقرير،  - 205
، مع األخذ في عين االعتبار المحرز في خفض انبعاثات المواد المراقبة الناتجة عن استخدامات عوامل التصنيع

ائي، ليقدم إلى ، عقب موافقة رئيس اللجنة التنفيذية على النص النه التنفيذيةالتعليقات المقدمة من أعضاء اللجنة
  .االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية

  )57/41المقرر (
  

  )XX/7 المقرر(لمواد المستنفدة لألوزون لمصارف ااإلدارة السليمة بيئيا 
  

لألطراف في بروتوآول مونتريال لالجتماع العشرين  XX/7 َذآر ممثل األمانة اللجنة التنفيذية بأن المقرر - 206
ر، من بين جملة أمور، أن يطلب من أمانة األوزون، وبمساعدة أمانة الصندوق المتعدد األطراف، التشاور مع قد قر

الخبراء من مؤسسات التمويل وخبراء التمويل اآلخرين، وضع تقرير عن فرص التمويل الممكنة إلدارة وتدمير 
ت إلى أنها عقدت مشاورات مع مؤسسات مالية وقال إن أمانة األوزون قد أشار .نمصارف المواد المستنفدة لألوزو

مفتوح الوطلبت مدخالت من الصندوق متعدد األطراف إلدراجها في التقرير الذي سيقدم إلى الفريق العامل 
صندوق، لم  زوج السيدة آبير موظفي اللوفاةونتيجة . العضوية، وآذلك لعقد مناقشات على هامش االجتماع الحالي

  .يتم عقد ذلك االجتماع

 أنه آان متوقعا من أمانة الصندوق المتعدد األطراف وأمانة األوزون أشير إلى، الالحقةوفي المناقشات  - 207
بدال اقترح و. التعاون عن آثب وتم التساؤل عما إذا آان من الضروري لألمانة أن تقدم عرضا تفصيليا ألنشطتها

أن أمانة األوزون قد طلبت مدخال من مانة األوشرح ممثل  . أنشطة األمانةخالل مناقشةعرض تقديم عن ذلك، 
  . من المهم إخطار اللجنة التنفيذية بذلك الطلبه وأن،متعدد األطراف وليس من أمانة الصندوق فقطالالصندوق 

بشأن طرائق ألمانة األوزون  اللجنة التنفيذية أن تمنح األمانة الوالية لتوفر قسما قررتوعقب المناقشة،  - 208
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المتعلق بإمكانيات التمويل الممكنة إلدارة مصارف المواد المستنفدة المتعدد األطراف للتقرير الصندوق في تمويل ال
  .الذي سيقدم إلى األطراف في االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضويةلألوزون والتخلص منها و

  )57/42المقرر (
  

 درجة حرارة العالم ارتفاعالمستنفدة لألوزون المتسببة في حلقة عمل من أجل حوار بشأن البدائل المحتملة للمواد 
  )XX/8 المقرر(
  

أخطر ممثل األمانة اللجنة التنفيذية بأن األمانة ستشارك في الحوار مفتوح العضوية بشأن البدائل المحتملة  - 209
الجتماع التاسع  الذي تنظمه أمانة األوزون قبل اذات إمكانية احترار عالمي عاليةللمواد المستنفدة لألوزون 

  . والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية مباشرة

  تواريخ وأماآن انعقاد االجتماعين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين للجنة التنفيذية
  

أشارت ممثلة األمانة إلى أن في االجتماع السادس والخمسين، قررت اللجنة التنفيذية مؤقتا أن يعقد  - 210
وفيما يتعلق باالجتماع التاسع . 2009تموز /يوليه 10 إلى 6 منسين في مونتريال االجتماع الثامن والخم

والخمسين، أشارت أيضا إلى أن آبير موظفي الصندوق قد شرح أن حكومة مصر لن تتمكن من تغطية فرق 
لة لالجتماع  دوالر أمريكي لسفر الموظفين وخدمات المؤتمر المتعلقة باالستضافة المحتم250 000التكاليف البالغة 
جنة االجتماع آي تعقد الليمكن القيام بترتيبات بديلة و. تشرين الثاني/ نوفمبر14 إلى 10 من) مصر(في شرم الشيخ 

تشرين الثاني، بالرغم من عدم / نوفمبر27 إلى 23  منتشرين الثاني أو/ نوفمبر20 إلى 16من في مونتريال سواء 
 دوالر أمريكي هو فقط تقدير وأنه من 250 000وأشارت إلى أن مبلغ . الدوليلطيران المدني ا منظمة ى مبنإتاحة

 من هذا المبلغ من خالل تقاسم تكاليف طائرات الوفود المتكفل بها مع أمانة األوزون جزءالممكن تعويض 
  .وباستخدام وفورات من أبواب أخرى من ميزانية األمانة

 من ميزانية األمانة، بالرغم إضافيةتكرار طلبات : ق بشأن عن القلاإلعرابوخالل المناقشة التالية لذلك، تم  - 211
 عقد نتيجة  للوفودإضافيةمن الزيادة الكبيرة في ميزانية األمانة عبر السنوات األخيرة؛ سيجرى تكبد تكاليف 

االجتماع التاسع والخمسين في مونتريال نظرا ألن الوفود الحاضرة لذلك االجتماع واالجتماع الحادي والعشرين 
لألطراف سيتطلب طائرتين؛ وانبعاثات الكربون المرتبطة بهاتين الطائرتين؛ عدم مالءمة توقيت بديل أو آخر 

  .لتواريخ مونتريال للوفود منفردة

 المقدرة قد قدمت إلعالم أعضاء اللجنة التنفيذية فقط ولم تكن اإلضافيةأوضحت ممثلة األمانة أن التكاليف و - 212
وفي حالة اختيار اللجنة التنفيذية عقد اجتماعها التاسع والخمسين مباشرة عقب . افيإضفي الحقيقة طلبات لتمويل 

االجتماع الحادي والعشرين لألطراف، حثت الوفود التي تمت آفالتها بأن تقدم إلى األمانة أسماء األعضاء المختارين 
 الصندوق واألوزون باتخاذ الترتيبات بمدة أربعة أسابيع على األقل قبل االجتماع التاسع والخمسين للسماح ألمانتي

  .الضرورية لحضورهم

  : اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشة،  - 213

  ؛2009تموز /يوليه 10 إلى 6من عقد اجتماعها الثامن والخمسين في مونتريال أن   )أ(

 تشرين الثاني،/ نوفمبر14 إلى 10 من) مصر(عقد اجتماعها التاسع والخمسين في شرم الشيخ أن   )ب(
  مباشرة عقب االجتماع الحادي والعشرين لألطراف؛
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 المتكبدة نتيجة لعقد االجتماع التاسع اإلضافيةأن تطلب من األمانة أن تحاول تعويض التكاليف   )ج(
 أخرى من الميزانية واإلبالغ عن أي بنودوالخمسين في شرم الشيخ باستخدام وفورات متحققة من 

  ع والخمسين؛مبالغ لم تسدد إلى االجتماع التاس

اجتماعات اللجنة التنفيذية لتنظر فيه اللجنة تكاليف أن تطلب من األمانة إعداد تحليل تاريخي عن   )د(
  .في اجتماعها الستين

  
  )57/43المقرر (

 Hugh Nolanإشادة بذآر السيد 
  

، زوج Hugh Nolanلسيد المؤلمة لوفاة لمدة دقيقة حدادًا على الصمت مع التزام ال التنفيذية اللجنةوقفت  - 214
 . موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطرافةآبير

  اعتماد التقرير:  من جدول األعمال19البند 

 مشروع التقرير الوارد في الوثيقة عتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساسا - 215
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/L.1.   

  اختتام االجتماع:  من جدول األعمال20البند 

 يوم الجمعة من مساء 4:30، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة المعتادةالت  تبادل المجامبعد - 216
 .2009نيسان /أبريل  3
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الدخل
: اإلسهامات التي وصلت

               2,126,050,475    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة
                    28,278,282    أذونات الصرف الموجودة

                  128,279,998    التعاون الثنائي
                  192,148,186    الفوائد المكتسبة

                      1,198,947    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى
                      9,851,710    دخول متنوعة 

               2,485,807,598مجموع الدخل

تخصيصات *واحتياطيات
564,948,563برنامج األمم المتحدة االنمائي .

158,534,372برنامج األمم المتحدة للبيئة.
536,163,859منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

993,524,844البنك الدولي .
2/55 1,198,947مشروعات غير محددة طبقا للمقرر

                         -ناقص التصحيحات
               2,254,370,585مجموع التخصيصات للوآاالت المنفذة

(2009 -1991) تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية
2011                     72,255,676     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام

                      3,050,550  أجر أمانة الخزانة (2009-2003)  
(2009-1999)                       2,941,754تكاليف الرصد و التقييم
(2005-1998)                          909,960تكاليف المراجعة التقنية

(2004-2003) تكاليف استراتيجية االعالم
 2004                          104,750   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام

                  128,279,998التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                  (37,557,537)    خسائر /مكاسب في القيمة

               2,424,355,737مجموع التخصيصات واالحتياطات

  33.173.579أموال نقدية
أذونات صرف:  

200910,445,988
20106,754,402
20111,929,829

9,148,063غير مجدول
28,278,282                    

                    61,451,861الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69

حتى 27 مارس/آذار 2009 

* تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها 
الوآاالت المنفذة بعد. وتعكس أرقام جرد األمانة بشأن المبالغ الصافية الموافق عليها. ويجري استعراض هذه 

األرقام في تمرين التسوية الجاري.

المرفق األول
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991-2009 (بالدوالرااألمريكي)
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2009-200820091991-20081991-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000367,630,9892,413,968,587133,333,3342,547,301,921إسهامات متعهد بها

وصلت / 206,290,209381,509,659412,094,904406,524,719415,073,241298,529,9152,120,022,6476,027,8282,126,050,475دفعات نقدية

4,366,25511,955,41022,035,58722,658,35248,181,29119,083,103128,279,9980128,279,998مساعدة ثنائية

00002,315,00025,963,28228,278,282028,278,282إذونات صرف

210,656,464393,465,069434,130,491429,183,071465,569,532343,576,3002,276,580,9276,027,8282,282,608,755مجموع الدفعات

08,098,26700032,869,13340,967,400040,967,400إسهامات متنازع فيها

24,272,77731,376,27838,436,51810,816,9308,430,46824,054,689137,387,660127,305,506264,693,166تعهدات غير مسددة

%89.61%4.52%94.31%93.46%98.22%97.54%91.87%92.61%89.67نسبة المدفوعات إلى التعهدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44940,292,243192,148,1860192,148,186الفوائد المكتسبة

1,198,9471,198,94701,198,947دخــل اضافــي

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1849,851,71009,851,710إيرادات متنوعة

217,422,212423,288,168480,039,605484,254,955486,330,158388,444,6742,479,779,7706,027,8282,485,807,598مجموع الدخل

2009-200820091991-20081991-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراآمة

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000367,630,9892,413,968,587133,333,3342,547,301,921مجموع التعهدات 

210,656,464393,465,069434,130,491429,183,071465,569,532343,576,3002,276,580,9276,027,8282,282,608,755مجموع الدفعات

%89.61%4.52%94.31%93.46%98.22%97.54%91.87%92.61%89.67نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,422,212423,288,168480,039,605484,254,955486,330,158388,444,6742,479,779,7706,027,8282,485,807,598مجموع الدخل

24,272,77731,376,27838,436,51810,816,9308,430,46824,054,689137,387,660127,305,506264,693,166مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%10.39%95.48%5.69%6.54%1.78%2.46%8.13%7.39%10.33آنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات 
االقتصاد االنتقالي

24,272,77731,376,27832,764,2589,811,7987,511,9836,366,431112,103,525
3,135,931115,239,456

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة 
من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي 

بالقياس إلى التعهدات
10.33%7.39%6.93%2.23%1.58%1.73%4.64%2.35%4.52%

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69

مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال
 الجدول 2: موجز حالة اإلسهامات واإليرادات األخرى في الفترة 1991- 2009

حتى 27 مارس/آذار 2009 
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اسهامات الطرف
أذونات تعاون ثنائيدفعات نقديةمتفق عليها

الصرف
اسهامات 
غير مسددة

خسائر/مكاسب 
الصرف المبلغ 
السلبي=مكسب

48,100,53546,828,6281,271,90700625324.7861استراليا  *
1,398,077-26,949,21825,381,594131,79001,435,834النمسا

877,648311,68300565,9650أذربيجان
2,692,8980002,692,8980بيالروس
33,386,04831,602,183001,783,865193,941بلجيكا
1,185,2001,152,8250032,3750بلغاريا

4,585,960-89,673,32175,392,0779,400,96804,880,277آندا  * 
415,396344,1700071,2250قبرص

7,153,5867,087,49666,0900090,458الجمهورية التشيكية
1,271,724-21,973,93820,572,679205,00001,196,258الدانمرك
219,063193,1620025,9010استونيا
998,220-17,318,49915,953,652451,8700912,977فنلندا
15,656,955-194,764,331159,478,97915,937,5299,148,06310,199,760فرنسا
2,469,867-285,593,298216,021,48341,210,31714,473,71913,887,779ألمانيا
1,496,005-13,548,01711,055,929002,492,088اليونان
76,259-4,519,6354,458,16646,494014,976هنغاريا
32,755-987,764927,8700059,894آيسلندا
7,968,4627,968,462000335,944آيرلندا
10,211,3283,724,671152,46206,334,1950اسرائيل
152,115,128129,201,45014,581,50708,332,1713,291,976ايطاليا
503,279,089454,494,51616,298,223032,486,3500اليابان
286,549286,5490000الكويت
2,483-421,695392,5570029,138التفيا

241,465241,4640000ليختنشتاين
638,32955,07800583,2510ليتوانيا

109,316-2,211,7852,211,785000لكسمبرغ
125,75051,4450074,3050مالطة
1,388-177,961177,961000موناآو
50,968,89947,936,975003,031,9240هولندا

7,284,8066,870,40500414,40168,428نيوزيلندا
19,016,55719,016,55700017,242النرويج

16,91516,9150000بنما
8,336,0167,066,002113,00001,157,0140بولندا

11,214,5238,775,618101,70002,337,205198,162البرتغال
213,435100,12200113,313رومــانيا

101,188,721000101,188,7210االتحاد الروسي
531,221459,24571,976000سنغافورة
2,212,5882,094,08416,5230101,9810سلوفاآيا
1,094,6001,094,6000000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا
1,462,766-74,635,48168,077,1792,318,84404,239,458اسبانيا
1,181,509-34,186,68130,624,6201,828,37701,733,684السويد
1,775,249-37,202,92233,321,2881,913,23001,968,403سويسرا

103,2668,6860094,5800طاجيكستان
293,2455,76400287,4810ترآمانستان  **

9,072,0021,082,925007,989,0760أوآرانيا
559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

9,860,479-168,592,306157,275,551565,000010,751,755المملكة المتحدة
589,083,770522,143,48921,567,1914,656,50040,716,5900الواليات المتحدة األمريكية

664,704188,60600476,0980أوزبكستان
37,557,537-2,547,301,9212,126,050,475128,279,99828,278,282264,693,166المجموع الفرعي

40,967,40000040,967,400  إسهامات متنازع فيها***
2,588,269,3212,126,050,475128,279,99828,278,282305,660,566المجموع 

*

**

***

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوآول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد 
تمت اعادة تصنيف ترآمانستان آبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في سنة 2004  و لذلك وردت مساهمته  البالغة 

5.764  دوالر أمريكي لسنة 2005  للسجل فقط.
 المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسهامات 1996 تظهر هنا من أجل التسجيل 

فقط و مبلغ الواليات المتحدة األمريكية بدون اسهامات عامي 2007 و 2008.

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و آندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية قامت 
بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 40 و هي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 دوالر 

أمريكي عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 الجدول 3: موجز حالة اإلسهامات  في الفترة 2009-1991

حتى 27 مارس/آذار 2009 
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اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
2,892,7112,892,7110أستراليا
1,435,8341,435,834النمسا

8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,865بلجيكا
32,37532,375بلغاريا
4,819,0274,819,027آندا

71,22571,225قبـــرص
454,869454,8690الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,258الدانمرك
25,90025,900استونيا
912,976912,976فنلندا
10,199,760010,199,760فرنسا
13,884,041013,884,041ألمانيا 
964,777964,777اليونان
394,976380,00014,976هنغاريا
59,89459,894آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
8,221,6458,221,645ايطاليا
26,910,14426,910,144اليابان
29,13829,138التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين
50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,519مــالطــة
4,8564,8560موناآو
3,031,9243,031,924هولندا

414,401414,401نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,995بولندا

853,083853,083البرتغال
113,313113,313رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
101,981101,981سلوفاآيا
155,400155,4000سلوفينيا
4,804,4584,804,458اسبانيا
1,733,6841,733,684السويد
1,968,4031,968,403سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوآرانيا

10,751,75510,751,755المملكة المتحدة
29,333,33329,333,333الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان
133,333,3346,027,82800127,305,506المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

2009 27 مارس/آذار حتى
2009 حالة االسهامات لعام :4 الجدول
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الصفحة 5

اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
2,660,1432,660,1430أستراليا
1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان
30,07730,077بيالروس
1,786,2391,786,2390بلجيكا
28,40628,4060بلغاريا
(142,848)4,700,3663,903,141940,073آندا

65,16765,1670قبـــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
10,075,793842,9809,148,06384,750فرنسا

14,473,719964,9152,891,0584,824,5735,793,173ألمانيا *
885,600885,600اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331114,356665,975اسرائيل
8,162,5624,665,8051,521,9941,974,763ايطاليا
(33,900)29,362,66729,362,66733,900اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,393مــالطــة
5,0135,0130موناآو
2,823,8961,671,6871,152,209هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا
1,134,5711,134,5710النرويج
770,305424,287346,018بولندا

785,344785,344البرتغال
100,122100,1220رومــانيا

1,838,0391,838,039االتحاد الروسي
85,21885,2180سلوفاآيا
137,017137,0170سلوفينيا
(565,000)4,210,7794,044,217731,562اسبانيا
1,667,6021,667,6020السويد
(88,787)2,000,1201,997,21891,689سويسرا

1,6711,671طاجيكستان
65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة
11,383,25811,383,258الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان
115,587,38070,176,3797,167,61213,972,63624,270,753المجموع الفرعي

17,979,40900017,979,409  إسهامات متنازع فيها**
133,566,78970,176,3797,167,61213,972,63642,250,162المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

2009 27 مارس/آذار حتى

 ا* المساعدة الثنائية البالغة 572.817 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الواحد والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008 أللمانيا.

ا** رصيد اسهام الواليات المتحدة األمريكية البالغ 32.869.133 دوالر أمريكي الذي تم تطبيق 14.889.724 منه عام 2007. 

2008 حالة االسهامات لعام :5 الجدول

المساعدة الثنائية البالغة 353.814 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008 أللمانيا.  ا*
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6 الصفحة

اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

مسددة
2,660,1432,530,193129,950أستراليا

1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان

30,07730,077بيالروس

1,786,2391,786,2390بلجيكا

28,40628,4060بلغاريا

(1,629)4,700,3664,362,036339,959آندا

65,16765,1670قبــرص

305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك

20,05120,0510استونيا

890,613890,6130فنلندا

(50,850)10,075,7939,287,393839,250فرنسا

(2,894,691)14,473,7197,236,8592,894,6917,236,859ألمانيا

885,600885,600اليونان

210,539210,5390هنغاريا

56,81256,8120آيسلندا

584,830584,8300آيرلندا

780,331780,331اسرائيل

(231,724)8,162,5626,761,7751,632,512ايطاليا

(62,150)29,362,66729,362,66762,150اليابان

25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين

40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ

23,39323,393مـــالطــا

5,0135,0130موناآو

(576,104)2,823,8963,400,000هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا

1,134,5711,134,5710النرويج

770,305770,3050بولندا

785,34486,566698,778البرتغال

1,838,0391,838,039االتحاد الروسي

85,21885,2180سلوفاآيا

137,017137,0170سلوفينيا

4,210,7794,210,7790اسبانيا

1,667,6021,667,6020السويد

2,000,1201,603,22514,844382,051سويسرا

1,6711,671طاجيكستان

65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة

(0)14,472,94314,472,943الواليات المتحدة األمريكية*

23,39323,393أوزبكستان

118,576,943104,466,9185,783,4067,236,8591,089,759المجموع الفرعي
* 14,889,72400014,889,724  إسهامات متنازع فيها

133,466,667104,466,9185,783,4067,236,85915,979,483المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
2007 حالة اسهامات :6 الجدول

2009 27 مارس/آذار حتى
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اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

-مسددة
(129,950)2,660,1432,660,143129,950أستراليا
1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان
30,07730,077بيالروس
1,786,2391,786,2390بلجيكا
28,40628,4060بلغاريا
4,700,3664,095,934399,455204,977آندا

65,16765,1670قبــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
10,075,7939,342,968675,40057,425فرنسا
(2,894,744)14,473,71912,061,4322,894,7442,412,286ألمانيا
885,600885,600اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331780,331اسرائيل
(1,632,512)8,162,5628,162,5621,632,512ايطاليا
29,362,66729,362,6670اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,3930مــالطــا
5,0135,0130موناآو
(576,104)2,823,8963,400,000هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا
1,134,5711,134,5710النرويج
770,305770,3050بولندا

785,344785,3440البرتغال
1,838,0391,838,039االتحاد الروسي

85,21885,2180سلوفاآيا
137,017137,0170سلوفينيا
(4,400)4,210,7794,215,179اسبانيا
1,667,6021,667,6020السويد
(3,249)2,000,1201,603,345400,024سويسرا

1,6711,671طاجيكستان
65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة
(0)29,362,66727,021,1672,341,500الواليات المتحدة األمريكية

23,39323,393أوزبكستان
(1,305,822)133,466,667123,886,6186,132,0854,753,786المجموع

البلدان ذات االقتصاد االنتقالي    3,589,1881,582,384002,006,804

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
2006 حالة االسهامات لـعام :7 الجدول

2009 27 مارس/آذار حتى
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8 الصفحة

اسهامات متفقالطرف
اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةعليها

-مسددة
7,980,4297,850,479129,95000أستراليا
4,306,0234,306,023000النمسا

25,06400025,064أذربيجان
90,23100090,231بيالروس
5,358,7185,358,718000بلجيكا
85,21885,218000بلغاريا
14,101,09812,361,1111,679,487060,500آندا

195,500195,500000قبــرص
917,348917,348000الجمهورية التشيكية

3,599,2143,599,214000الدانمرك
60,15460,154000استونيا
2,671,8402,671,840000فنلندا
30,227,38018,630,3612,357,6309,148,06391,325فرنسا

* 43,421,15620,263,2068,680,49314,473,7193,738ألمانيا
2,656,8010002,656,801اليونان
631,617631,617000هنغاريا
170,436170,436000آيسلندا
1,754,4911,754,491000آيرلندا
2,340,9930114,35602,226,637اسرائيل
24,487,68719,590,1424,787,0180110,527ايطاليا
(96,050)88,088,00088,088,00096,0500اليابان
75,19275,192000التفيا

25,06425,064000ليختنشتاين
120,308000120,308ليتوانيا

385,988385,988000لكسمبرغ
70,18023,3930046,786مــالطــا
15,03815,038000موناآو
8,471,6878,471,687000هولندا

1,107,8361,107,836000نيوزيلندا
3,403,7133,403,713000النرويج
2,310,9161,964,89700346,019بولندا

2,356,031871,909001,484,122البرتغال
100,122100,122000رومــانيــا

5,514,1160005,514,116االتحاد الروسي
255,654255,654000سلوفاآيا
411,052411,052000سلوفينيا
(569,400)12,632,33812,470,176731,5620اسبانيا
5,002,8075,002,807000السويد
6,000,3615,203,789506,5570290,015سويسرا

5,0130005,013طاجيكستان
195,500000195,500أوآرانيا

30,713,62530,713,625000المملكة المتحدة
55,218,86741,494,11002,341,50011,383,257الواليات المتحدة األمريكية

70,18000070,180أوزبكستان
367,630,989298,529,91519,083,10325,963,28224,054,689المجموع

 ا* المساعدة الثنائية البالغة 572.817 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الواحد والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008 أللمانيا.
 ا* المساعدة الثنائية البالغة 353.814 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008 أللمانيا.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
2008-2006 حالة االسهامات للفترة :8 الجدول

2009 27 مارس/آذار حتى
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

هاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
د+ه+و+ز+ح=ط      أمين الصندوق

المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

000آندا

9,148,0639,148,0639,148,0639,148,063فرنسا

14,473,71914,473,71914,473,71914,473,719ألمانيا

000هولندا

000المملكة المتحدة

4,656,5004,656,5004,656,5004,656,500الواليات المتحدة األمريكية

028,278,28228,278,282000028,278,28228,278,282المجموع

الجدول 9: حالة أذونات الصرف حتى  27 مارس / آذار 2009

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوآاالت المنفذة التي تحتفظ لهايحتفظ بها

البلد
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10/25/2004 2004 آندا دوالر آندي 6,216,532.80                          3,963,867.12                 11/9/2004 البنك الدولي . 6,216,532.80                           1/19/2005 5,140,136.76                       1,176,269.64                    

4/21/2005 2005 آندا دوالر آندي 6,216,532.78                          3,963,867.12                 Nov. 2005 أمين الخزانة 6,216,532.78                           Nov. 2005 5,307,831.95                       1,343,964.83                    

12/22/2006 2006 آندا دوالر آندي 4,794,373.31                          3,760,292.79                 1/19/2007 أمين الخزانة 4,794,373.31                           1/19/2007 4,088,320.38                       328,027.59                       

6/27/2008 2008 آندا دوالر آندي 4,794,373.31                          3,760,292.79                 9/19/2008 أمين الخزانة 4,794,373.31                           9/19/2008 4,492,899.74                       732,606.95                       

12/31/2004 2004 فرنسا يورو 10,597,399.70                        9,784,322.50                 9/28/2006 أمين الخزانة 10,597,399.70                         9/28/2006 12,102,125.26                     2,317,802.76                    

1/18/2006 2005 فرنسا يورو 11,217,315.23                        10,356,675.50               9/28/2006 أمين الخزانة 11,217,315.23                         9/28/2006 12,810,062.64                     2,453,387.14                    

12/20/2006 2006 فرنسا يورو 7,503,239.54                          9,342,968.43                 7/31/2007 أمين الخزانة 7,503,239.54                           7/31/2007 10,249,425.21                     906,456.78                       

Dec.2007 2007 فرنسا يورو 7,483,781.61                          9,287,393.43                 9/16/2008 أمين الخزانة 7,483,781.61                           9/16/2008 10,629,963.40                     1,342,569.97                    

Dec.2008 2008 فرنسا يورو الرصيد                 9,148,063.43                          7,371,509.51 أمين الخزانة

8/9/2004 2004 ألمانيا BU 104 1006 01 دوالر أمريكي 18,914,439.57                        18,914,439.57               8/3/2005 أمين الخزانة 6,304,813.19                           8/3/2005 6,304,813.19                       -                                    

8/11/2006 أمين الخزانة 6,304,813.19                           8/11/2006 6,304,813.19                       -                                    

2/16/2007 أمين الخزانة 3,152,406.60                           2/16/2007 3,152,406.60                       -                                    

8/10/2007 أمين الخزانة 3,152,406.60                           8/10/2007 3,152,406.60                       -                                    
18,914,439.57                         

7/8/2005 2005 ألمانيا BU 105 1003 01 دوالر أمريكي 7,565,775.83                          7,565,775.83                 4/18/2006 أمين الخزانة 1,260,962.64                           4/18/2006 1,260,962.64                       -                                    

8/11/2006 أمين الخزانة 1,260,962.64                           8/11/2006 1,260,962.64                       -                                    

2/16/2007 أمين الخزانة 1,260,962.64                           2/16/2007 1,260,962.64                       -                                    

8/10/2007 أمين الخزانة 1,260,962.64                           8/10/2007 1,260,962.64                       -                                    

2/12/2008 أمين الخزانة 1,260,962.64                           2/12/2008 1,260,962.64                       -                                    

8/12/2008 أمين الخزانة 1,260,962.63                           8/12/2008 1,260,962.64                       -                                    
7,565,775.83                           

5/10/2006 2006 ألمانيا BU 106 1004 01 يورو 11,662,922.38                        14,473,718.52               

2,412,286.41                 2/28/2007 أمين الخزانة 1,943,820.40                           2/28/2007 2,558,067.65                       145,781.24                       

2,412,286.41                 8/10/2007 أمين الخزانة 1,943,820.40                           8/10/2007 2,681,305.85                       269,019.44                       

2,412,286.42                 2/12/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                           2/12/2008 2,821,066.54                       408,780.12                       

2,412,286.42                 8/12/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                           8/12/2008 2,930,114.87                       517,828.45                       

2,412,286.42                 2/17/2009 أمين الخزانة 1,943,820.40                           2/17/2009 2,492,560.89                       80,274.47                         

الرصيد                 2,412,286.44 أمين الخزانة 1,943,820.38                           
11,662,922.38                         

7/23/2007 2007 ألمانيا BU 107 1006 01 يورو 11,662,922.38                        14,473,718.52               

2,412,286.42                 2/12/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                           2/12/2008 2,821,066.54                       408,780.12                       

2,412,286.41                 8/12/2008 أمين الخزانة 1,943,820.39                           8/12/2008 2,930,114.87                       517,828.46                       

2,412,286.42                 2/17/2009 أمين الخزانة 1,943,820.40                           2/17/2009 2,492,560.89                       80,274.47                         

الرصيد                 7,236,859.27 أمين الخزانة 9,719,101.98                           
11,662,922.38                         

8/15/2008 2008 ألمانيا BU 108 1004 01 يورو 4,665,168.96                          5,789,487.42                 

964,914.57                    2/17/2009 أمين الخزانة 777,528.16                              2/17/2009 997,024.36                          32,109.79                         

الرصيد                 4,824,572.85 أمين الخزانة 3,887,640.80                           
4,665,168.96                           

12/8/2003 2004 هـــولـنـــدا D 11 دوالر أمريكي 3,364,061.32                          3,364,061.32                 11/17/2004 أمين الخزانة 3,364,061.32                           11/17/2004 3,364,061.32                       -                                    

12/8/2003 2005 هـــولـنـــدا D 11 دوالر أمريكي 3,364,061.32                          3,364,061.32                 12/5/2005 أمين الخزانة 3,364,061.32                           12/5/2005 3,364,061.32                       -                                    

5/18/2004 2004 المملكة المتحدة ليرة استرلينية 7,243,564.08                          10,718,502.63               

1,786,417.11                 8/23/2005 أمين الخزانة 1,207,260.68                           8/23/2005 2,166,550.02                       380,132.91                       

5,359,251.32                 Feb. 2006 أمين الخزانة 3,621,782.04                           Feb. 2006 6,303,711.64                       944,460.32                       

3,572,834.20                 7/24/2006 أمين الخزانة 3,621,782.04                           7/24/2006 4,473,383.73                       900,549.53                       
10,718,502.63               7,243,564.08                           12,943,645.39                     2,225,142.76                    

6/1/2005 2005 المملكة المتحدة ليرة استرلينية 7,243,564.08                          10,718,502.63               

1,786,417.11                 7/24/2006 أمين الخزانة 1,207,260.68                           7/24/2006 2,236,691.86                       450,274.75                       

4,681,386.55                 8/9/2006 أمين الخزانة 3,163,681.03                           8/9/2006 6,036,303.40                       1,354,916.85                    

 الجدول 10: سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2009-2004
المقبوضــات االستالمــات

 قيمة القبض الفعلي
الربح/الخسارة الى 
القيمة المقصودة 
(دوالر أمريكي)

الوآالةتاريخ  القبض

2009 آذار / 27 مارس 2004-2009 الى غاية سجل أذونات الصرف للفترة

سنة المشارآة رمز أذن الصرف  مبلغ التحويل بالفئة 
األصلية

 قيمة األذن بالدوالر 
األمريكي حسب 

اليونيب
فئة / نوع العملة تاريخ التسليمالبلد األصليتاريخ القبض  المبلغ (بالفئة األصلية)
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 الجدول 10: سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2009-2004
المقبوضــات االستالمــات

 قيمة القبض الفعلي
الربح/الخسارة الى 
القيمة المقصودة 
(دوالر أمريكي)

سنة المشارآةالوآالةتاريخ  القبض رمز أذن الصرف  مبلغ التحويل بالفئة 
األصلية

 قيمة األذن بالدوالر 
األمريكي حسب 

اليونيب
فئة / نوع العملة تاريخ التسليمالبلد األصليتاريخ القبض  المبلغ (بالفئة األصلية)

4,250,698.97                 8/16/2006 أمين الخزانة 2,872,622.37                           8/16/2006 5,429,236.28                       1,178,537.31                    
10,718,502.63               7,243,564.08                           13,702,231.54                     2,983,728.91                    

5/13/2005 2004
الواليات المتحدة 

األمريكية دوالر أمريكي 4,920,000.00                          4,920,000.00                 10/27/2005 أمين الخزانة 2,000,000.00                           10/27/2005 2,000,000.00                       -                                    

11/2/2006 أمين الخزانة 2,000,000.00                           11/2/2006 2,000,000.00                       -                                    

10/25/2007 أمين الخزانة 920,000.00                              10/25/2007 920,000.00                          -                                    
4,920,000.00                           

3/1/2006 2005
الواليات المتحدة 

األمريكية دوالر أمريكي 3,159,700.00                          3,159,700.00                 11/2/2006 أمين الخزانة 2,000,000.00                           11/2/2006 2,000,000.00                       -                                    

10/25/2007 أمين الخزانة 1,159,700.00                           10/25/2007 1,159,700.00                       -                                    
3,159,700.00                           

4/25/2007 2006
الواليات المتحدة 

األمريكية دوالر أمريكي 7,315,000.00                          7,315,000.00                 10/25/2007 أمين الخزانة 2,500,000.00                           10/25/2007 2,500,000.00                       -                                    

11/19/2008 أمين الخزانة 2,500,000.00                           11/19/2008 2,500,000.00                       -                                    

الرصيد                 2,315,000.00 أمين الخزانة 2,315,000.00                           

2/21/2008 2006
الواليات المتحدة 

األمريكية دوالر أمريكي 4,683,000.00                          4,683,000.00                 11/19/2008 أمين الخزانة 2,341,500.00                           11/19/2008 2,341,500.00                       -                                    

الرصيد                 2,341,500.00 أمين الخزانة 2,341,500.00                           
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المجموعالمستحقة في 2011المستحقة في 2010المستحقة في 2009
9,148,063.43غير مجدولةفرنســــا

ألمانيـــا
اذن صرف 

  (بمعدل آلية سعر الصرف الثابت اليالغ قدره 0.8058 يورو للدوالر األمريكي الواحد)
20062,412,2862,412,286
20072,412,2864,824,5737,236,859
2008964,9161,929,8291,929,8294,824,574

الواليات المتحدة
2,315,0002,315,000اذن صرف 2007 (دوالر أ)
2,341,5002,341,500اذن صرف 2008 (دوالر أ)

10,445,9886,754,4021,929,82928,278,282

مالحظة

بالنسبة للفترة 2006-2008 اختارت ألمانيا أن تدفع المبلغ باليورو مستعملة آلية سعر الصرف الثابت
تدفع ألمانيا المبلغ السنوي في شريحتين األولى في فبراير و الثانية في أغسطس

تدفع  الواليات المتحدة أذونات الصرف المستحقة في 2009 في نوفمبر/ تشرين الثاني

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوآول مونتريال

دوالر أمريكي
جدول 11: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  27 مارس / آذار 2009
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بإرسال تأآيد آتابي إلى أمين الخزانة يفيد إما  2009آذار /  مارس 27قائمة بالبلدان التي قامت حتى 
ستسدد  أنها  أو2011-2009بأنها ستستخدم آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة تجديد الموارد 

   إلى أمين الخزانةا رسميا خطابلارسا دون محليةمساهماتها بالعملة ال

  

  أستراليا  -1

  آندا  -2

  يةكجمهورية التشيال  -3

 فــرنســــا  -4

  ألمانيا  -5

  يرلنداا  -6

  لوآسمبورغ -7
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 المرفق الثـــاني
 

 عن الوضع القائم بشأنهاالمشروعات التي طلبت تقارير إضافية 

 
 اسم المشروع الــرمز  الوآالة
 )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  BHE/SEV/43/INS/19 اليونيدو
 )المرحلة الرابعة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  ETH/SEV/41/INS/12 اليونيب

 )المرحلة الرابعة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  ETH/SEV/50/INS/16 يونيبال
 )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  GBS/SEV/50/INS/09 اليونيب
 إعداد خطة إلزالة الهالونات KUW/HAL/45/PRP/07 اليونيدو
استهالآها الصافي في قطاع خطة إلزالة استيراد الهالونات و LIB/HAL/47/TAS/26 اليونيدو

 مكافحة الحرائق
 برنامج التوعية والحوافز: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد MDV/REF/38/TAS/05اليوئنديبي
 بدائل بروميد الميثيل للتبخير الهيكلي في المكسيك MEX/FUM/26/DEM/86اليوئنديبي
 )المرحلة الرابعة(سسي تمديد مشروع التعزيز المؤ PAN/SEV/44/INS/21 اليونيب
 )3المرحلة (تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  PER/SEV/37/INS/31 اليونيب
 )تعزيز مؤسسي(إنشاء لجنة أوزون وطنية  SOM/SEV/44/INS/05 اليونيب
تقديم المساعدة لتعزيز : مرآز جزر المحيط الهادئتنفيذ استراتيجية  VAN/REF/36/TAS/02 أستراليا

علقة بالمواد المستنفدة لألوزون والبرنامج التدريبي األنظمة المت
 لمسؤولي الجمارك

 )الشريحة األولى(الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية  YUG/PHA/43/TAS/23 اليونيدو
 )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  YUG/SEV/44/INS/25 اليونيدو
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  المرفق الثالث

  المستبعدة من خطط األعمال مع تفسيرات بشأن الخطط التي تم االحتفاظ بهاقائمة مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 

  

  الجزء األول

  من خطط األعمالالمستبعدة قائمة مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 
  

القيمة  رعيالقطاع الف/القطاع النوع الوآالة البلد
ألف (

) دوالر
في 

2009 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2009 

القيمة 
ألف (

) دوالر
في 

2010 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2010 

القيمة 
ألف (

) دوالر
في 

2011 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2011 

القيمة 
ألف (

) دوالر
بعد 

2011 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

بعد 
2011 

مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة  DEM اليوئنديبي بوليفيا
 لألوزون وتدميرها

    376 38         

إعداد مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد  PRP اليوئنديبي بوليفيا
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

32               

 0 0 0 0 60 645 0 0 ير المواد المستنفدة لألوزونمشروع تجريبي لتدم DEM اليونيدو شيلي
 0 0 0 0 0 0 0 65 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو شيلي
مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة  DEM اليوئنديبي الصين

 لألوزون وتدميرها
    1,505 151         

 0 0 50 806 50 806 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو الصين
 0 0 0 0 0 0 0 108 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو الصين
مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة  DEM اليوئنديبي آولومبيا

 لألوزون وتدميرها
    753 75         

إعداد مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد  PRP اليوئنديبي آولومبيا
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

43               

 0 0 0 0 15 323 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو آرواتيا
 0 0 0 0 0 0 0 32 دة لألوزونمشروع تجريبي لتدمير المواد المستنف PRP اليونيدو آرواتيا
مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة  DEM اليوئنديبي آوبا

 لألوزون وتدميرها
    286 29         
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القيمة  رعيالقطاع الف/القطاع النوع الوآالة البلد
ألف (

) دوالر
في 

2009 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2009 

القيمة 
ألف (

) دوالر
في 

2010 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2010 

القيمة 
ألف (

) دوالر
في 

2011 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2011 

القيمة 
ألف (

) دوالر
بعد 

2011 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

بعد 
2011 

إعداد مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد  PRP اليوئنديبي آوبا
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

32               

لشعبية جمهورية آوريا ا
 الديمقراطية

 0 0 0 0 10 218 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو

جمهورية آوريا الشعبية 
 الديمقراطية

 0 0 0 0 0 0 0 43 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو

المواد المستنفدة مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف  DEM اليوئنديبي مصر
 لألوزون وتدميرها

    753 75         

إعداد مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد  PRP اليوئنديبي مصر
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

43               

 0 0 0 0 5 131 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو إثيوبيا
 0 0 0 0 0 0 0 32 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP يونيدوال إثيوبيا
 0 0 0 0 5 131 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو غابون
 0 0 0 0 0 0 0 32 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو غابون
مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة  DEM اليوئنديبي الهند

 لألوزون وتدميرها
    753 75         

إعداد مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد  PRP اليوئنديبي الهند
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

65               

   0 100 1,075 100 1,075 0 0 وزونمشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لأل DEM اليونيدو الهند
 0 0 0 0 0 0 0 97 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو الهند

 �جمهورية (إيران 
 )اإلسالمية

 0 0 0 0 30 538 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو

 �جمهورية (إيران 
 )اإلسالمية

 0 0 0 0 0 0 0 65 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP دواليوني

 0 0 0 0 20 436 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو األردن
 0 0 0 0 0 0 0 43 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو األردن
البنك  المكسيك

 ليالدو
DEM 540   135   100     0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون 

البنك  المكسيك
 الدولي

PRP  إعداد مشروع تجريبي للتخلص من المواد المستنفدة
 لألوزون

54               

 0 0 0 0 10 218 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو المغرب
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القيمة  رعيالقطاع الف/القطاع النوع الوآالة البلد
ألف (

) دوالر
في 

2009 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2009 

القيمة 
ألف (

) دوالر
في 

2010 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2010 

القيمة 
ألف (

) دوالر
في 

2011 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

في 
2011 

القيمة 
ألف (

) دوالر
بعد 

2011 

أطنان 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 

بعد 
2011 

 0 0 0 0 0 0 0 54 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو المغرب
 0 0 0 0 10 218 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو نيكاراغوا
 0 0 0 0 0 0 0 43 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو نيكاراغوا
 0 0 0 0 50 860 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو نيجيريا
 0 0 0 0 0 0 0 75 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو نيجيريا
 0 0 0 0 50 860 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو باآستان
 0 0 0 0 0 0 0 43 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو باآستان
 0 0 0 0 50 860 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو صربيا
 0 0 0 0 0 0 0 43 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو صربيا
 0 0 0 0 50 860 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو  أفريقياجنوب

 0 0 0 0 0 0 0 86 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو جنوب أفريقيا
 0 0 0 0 20 436 0 0 زونمشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألو DEM اليونيدو الجمهورية العربية السورية
 0 0 0 0 0 0 0 54 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو الجمهورية العربية السورية

جمهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

 0 0 0 0 10 218 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو

 جمهورية مقدونيا
 اليوغوسالفية السابقة

 0 0 0 0 0 0 0 32 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو

مشروع تدليلي بشأن إدارة مصارف المواد المستنفدة  DEM اليوئنديبي أوروغواي
 لألوزون وتدميرها

    376 38         

ارة مصارف المواد إعداد مشروع تدليلي بشأن إد PRP اليوئنديبي أوروغواي
 المستنفدة لألوزون وتدميرها

32               

 �جمهورية (فنزويال 
 )البوليفارية

 0 0 100 1,075 100 1,075 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو

 �جمهورية (فنزويال 
 )البوليفارية

 0 0 0 0 0 0 0 75 ستنفدة لألوزونمشروع تجريبي لتدمير المواد الم PRP اليونيدو

 0 0 0 0 20 436 0 0 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون DEM اليونيدو اليمن
 0 0 0 0 0 0 0 43 مشروع تجريبي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون PRP اليونيدو اليمن
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 الجزء الثاني
 
ن التي تم االحتفاظ بها في خطط األعمال ووصف مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزو

 المشروعات
 

  االنمائيبرنامج األمم المتحدة  ألف 
 
 مقدمة  1
 
 مشروعات تجريبية بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة 8شمل برنامج األمم المتحدة االنمائي   1

اج هذه المشروعات، أخذ وعند إدر.  الجتماع األطراف20/7لألوزون في خطة أعماله آاستجابة للمقرر 
 .برنامج األمم المتحدة االنمائي في عين االعتبار الشروط واألولويات التي أقرها المقرر

 
إن جميع المشروعات التي اختارها برنامج األمم المتحدة االنمائي إلدراجها في خطة أعماله تستحق   2

هم في توليد بيانات عملية وخبرة في أن تكون جزء من مجموعة المشروعات التجريبية التي يمكن أن تسا
وبالرغم من أن . اإلدارة المالية وطرائقها وتحقيق فوائد للمناخ واستكشاف الفرص لزيادة التمويل المشترك

آل بلد في مرحلة مختلفة من العمل المتعلق بإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون، تمثل مجموعة 
 . وفي الحجم توفر معلومات يسعى إليها المقررالمشروعات المختارة تنوعا جغرافيا

 
 20/7ولوضع أولويات، تم تحليل آل مقترح من هذه المقترحات مقابل معايير وضعها المقرر   3

وآانت مشروعات برنامج األمم المتحدة االنمائي هي األفضل امتثاال للمعايير في البرازيل . وفريق االتصال
 .وغانا آما سيجرى توضيح ذلك أدناه

 
 البرازيل

 
جمع المواد المستنفدة لألوزون ونقلها (سيغطي المشروع مدى من األنشطة : الوالية  1

وسيغطي المشروع في البرازيل . 20/7 من المقرر 2تمشيا مع الفقرة ) وتخزينها وتدميرها
جميع العناصر المتضمنة في نظام إدارة النفايات بما في ذلك جمع المواد المستنفدة 

وهناك مبادرات وعاملون عديدون يعملون فعال في . نقلها وتخزينها وتدميرهالألوزون و
بعض األنشطة المختلفة المتعلقة بإدارة  نفايات المواد المستنفدة لألوزون، وسيساعد 

 . المشروع على توضيحها لتحديد نموذج مستدام
 
ن وهو يمتثل التفاقات يوجد لدى البرازيل تشريع إلزالة المواد المستنفدة لألوزو: التشريع  2

ولدي البرازيا، بصورة خاصة، تشريع يروج ألفضل ممارسات للخدمة . اللجنة التنفيذية
في مجال التبريد بما في ذلك استعادة سوائل التبريد؛ ومن خالل تنفيذ الخطة الوطنية 

 مراآز لإلزالة، أنشأت البرازيل بنية أساسية إلدارة المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك
ومن ناحية أخرى، لدي البرازيل قانون يطلب إلى شرآات توليد . عديدة لالستصالح

 في المائة من الدخل الصافي لتشغيلها لالضطالع 0,5الكهرباء االستثمار بنسبة 
ونتيجة لهذا القانون، وضعت العديد من شرآات . بمشروعات تشجع على آفاءة الطاقة
لمبردات المنزلية القديمة وتفكيكها الحاللها بأخرى ذات توليد الكهرباء مشروعات لجمع ا

وأدت هذه المبادرات إلى تجميع مخزونات من المواد المستنفدة . آفاءة في الطاقة أآثر
 .لألوزون ذات امكانية لالحترار العالمي تحتاج إلى التخلص منها
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مواد المستنفدة يوجد حاليا مخزون آبير من ال: مخزونات المواد المستنفدة لألوزون  3

وفي عام . لألوزون يجرى جمعها في البلد من خالل برامج إحالل المبردات المنزلية
ويوجد .  مبرد منزلي50 000، بدأ أول مشروع تجريبي من خالل مرفق الحالل 2008
 طن من المواد الكلورو فلورو آربونية 7 150ويوجد حاليا .  مبرد500 000حاليا 

. منزلية يتعين تفكيكها وإحاللها بمبردات ذات آفاءة في الطاقةموجودة في المبردات ال
بما في ذلك المواد الكلورو فلورو ( طن من المواد المستنفدة لألوزون 91وباالضافة إلى 

معدة للتدمير نتيجة ) آربونية والمواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية ومخلوطات منها
 �ت البرازيل أيضا، من خالل هيئة التنفيذ البيئي ؛ وقام.ألنشطة االستعادة وإعادة التدوير

IBAMA بتراآم مخزون من المواد المستنفدة لألوزون التي ينبغي إرسالها للتدمير� . 
  
وقد وافقت .  مليون مبرد منزلي قيد االستعمال في البلد50من المقدر وجود : االستدامة  4

 سنوات الحالل مليون مبرد 10حكومة البرازيل على مستوى الرئاسة على مشروع لمدة 
وأدى هذا إلى حث القطاع . منزلي سنويا مع الترآيز على األسر ذات الدخل المنخفض

وقامت شرآتان . الخاص على المنافسة في عمليات خفض االنتاج واالستثمار في المعدات
 .وتم شراء وحدتين لخفض االنتاج. باالستثمار لتوفير هذه الخدمة

 
باالضافة إلى العاملين الوارد ذآرهم أعاله، وفيما يتعلق بإنشاء : شتركفرص التمويل الم  5

 ماليين يورو لعنصر 5الشراآات وتحديد فرص التمويل المشترك، منحت ألمانيا مبلغ 
خفض االنتاج الذي سيسمح بالتدريب على معدات إعادة تدوير المبردات وآذلك إصدار 

إلى البيان بشأن أجهزة تبريد المباني التي وافق وباالضافة . شهادات معايير إعادة التدوير
عليها الصندوق المتعدد األطراف، يتوفر لدي البرازيل مشروع من مرفق البيئة العالمية 

 مليون دوالر أمريكي لتحويل السوق إلى منتجات ذات آفاءة في الطاقة يهدف 13,5بمقدار 
ة، مما يضيف مقدار آخر من المواد إلى إحالل أجهزة تبريد المباني التي ال تتمع بالكفاء
 .المستنفدة لألوزون التي يجرى استعادتها وتدميرها

 
ثبت أن مخططات مماثلة تم نجاحها في البلدان المتقدمة عندما توضع : توفير بيانات عملية  6

وتمثل البرازيل، مع التقدم المتحقق في . تشريعات وحوافز مناسبة وتكون األعمال مستدامة
ل حتى اآلن، فرصة ممتازة لبيان قابلية التطبيق لمخطط إدارة نفايات المواد هذا المجا

 .  مع مستوى مرتفع من االستهالك5المستنفدة لألوزون في بلد يعمل بمقتضي المادة 
 
والميزانية المقترحة لهذا المشروع البياني ستظل في نطاق مستوى التمويل الذي ناقشه   7

 .المشروعاتفريق االتصال لهذا النوع من 
 غانا

 
جمع المواد المستنفدة لألوزون ونقلها وتخزينها (سيغطي المشروع مدى من األنشطة : الوالية  1

ومع ذلك، فإن تدمير المواد المستنفدة لألوزون في . 20/7 من المقرر 2تمشيا مع الفقرة ) وتدميرها
مال اإلدارة لضمان التصدير بلد مثل غانا سيكون باهظ التكاليف، وبدال من ذلك، سيجرى تنفيذ أع

ويمكن أن تكون هذه . المالئم للمواد المستنفدة لألوزون هذه إلى مرافق سليمة بيئيا في الخارج
 .الطرق مفيدة للبلدان المستهلكة لحجم منخفض في المنطقة

 
وتعمل . يوجد لدي غانا تشريع للمواد المستنفدة لألوزون ونظام للتراخيص يعمل جيدا: التشريع  2

 .النظم باالمتثال الكامل لجميع تدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال
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خالل بعثة أخيرة، تأآد أن هناك عدد آبير من االسطوانات : مخزونات المواد المستنفدة لألوزون  3

الملوثة بالمواد الكلورو فلورو آربونية التي يتعين التخلص منها، مخزنة في الطابق السفلي لمباني 
ووردت تقارير عن وجود آميات أخرى في مراآز إعادة التدوير . ة البيئة في غاناوآالة حماي

وباالضافة إلى ذلك، لدى غانا، مثل آثير من البلدان النامية األخرى، سوق محلي . وأماآن أخرى
 مليون 2,9ومن المقدر وجود . آبير نسبيا للمبردات ال تتسم بكفاءة في االستعمال وإعادة التأهيل

وتمر غانا بعملية تحويل سوقها الوطني . هاز تجميد في القطاعات المنزلية وغير المنزليةج/مبرد
للمبردات الستبدال المبردات وأجهزة التجميد القديمة التي ال تتسم بالفاءة بمبردات أآثر آفاءة 

وتخطط غانا اآلن الستخدام تمويل قروض الكربون للمساعدة في تمويل برنامج . وصديقة للبيئة
 .إعالني وحافز سيعمل على إزالة أجهزة التبريد القديمة والمستعملة من السوق

 
سيسعي المقترح الممول بأموال من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية : االستدامة  4

الصندوق المتعدد األطراف أو مرفق (إلى إنشاء نظام سيكون مستداما دون مزيد من مساعدة المنح 
وفي الحقيقة، سيجرى إعداد . ولهذا السبب يجرى تصور تطبيق قروض الكربون).  العالميةالبيئة

وضع بيانات للمشروع خالل األشهر القادمة للبحث عن قروض للسوق الطوعية، وستبذل الجهود 
 .لتطبيق معيار الذهب، للتأآد من صحة المنهجية التي ستوضع

 
لبياني المقترح للصندوق المتعدد األطراف بمقترح سيرتبط المشروع ا: فرص التمويل المشترك  5

تشجيع األجهزة ذات آفاءة في الطاقة وتحويل سوق أجهزة التبريد "مرفق البيئة العالمية المعنون 
 مليون دوالر أمريكي سيأتي من مرفق 1,95منه مبلغ ( مليون دوالر أمريكي 3,95بمبلغ " في غانا

أيلول /األمم المتحدة االنمائي إلى مرفق البيئة العالمية في سبتمبرالذي قدمه برنامج ) البيئة العالمية
وخالل زيارة حديثة لبرنامج األمم المتحدة االنمائي، عقدت مناقشات مع لجنة الطاقة لغانا . 2008

لبدء حوار لتنسيق مقترح مرفق البيئة العالمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون المول من 
 .متعدد األطرافالصندوق ال

 
 مشروعات بيانية اختيرت في اجتماع 6هذا المشروع هو الوحيد من بين : توفير بيانات عملية  6

. اللجنة التنفيذية السابع والخمسين في أفريقيا، وهو الوحيد الذي يفيد بلد مستهلك لحجم منخفض
 . بلدان أخرى آثيرةوسوف تشتق البيانات والمنهجيات من هذا المشروع البياني وسوف يطبق على

 
والميزانية المقترحة لهذا المشروع البياني ستظل في نطاق مستوى التمويل الذي ناقشه فريق   7

 .االتصال لهذا النوع من المشروعات
 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  باء 
 
سين في إطار أول بينما اختيار مشروعات التدمير الدراجها للموافقة في االجتماع السابع والخم  4

مجموعة من المشروعات التجريبية، أخذت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في عين االعتبار المعايير 
 :الرئيسية التالية التي اقترحها الفريق العامل

 
 الشروط المسبقة العامة  ألف  

 
 تحديد عدد المشروعات والتكاليف •

 التوزيع الجغرافي •
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 ة للمشروعاتالمتطلبات المحدد  باء
 
 تشريعات المواد المستنفدة لألوزون الموجودة •

 األولوية للبلدان التي لديها مخزونات ومرافق •

 مخزونات المواد المستنفدة لألوزون ذات إمكانية لالحترار العالمي •

جمع المواد المستنفدة لألوزون ونقلها (ينبغي أن تشمل المشروعات التجريبية مدى من األنشطة  •
 )وتخزينها وتدميرها

 ضمان االستدامة الناتجة عن المشروعات من وجهة نظر األعمال •

 توفير بيانات عملية •

 استكشاف فرص التمويل المشترك •

تارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وعلى أساس المعايير المحددة للمشروعات أعاله، اخ  5
 :بلدا واحدا من آل منطقة آما يلي

  
  مصر-أفريقيا   1  
  الصين-آسيا   2  
  ترآيا-أوروبا   3  
  المكسيك�أمريكا الالتينية   4  

 
وعند تخطيط القائمة المقدمة من آل وآالة منفذة، . وتلبي المشروعات المختارة أعاله جميع المعايير  6

األمانة، على أساس متطلب التوزيع اإلقليمي وتحديد عدد المشروعات التجريبية التي تدرج في أوصت 
المكسيك : المجموعة األولي، بالبلدين التاليين الختيارهما من قائمة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .وترآيا
 
 :ناعية العناصر التاليةستشمل المشروعات التي تصممها منظمة األمم المتحدة للتنمية الص  7
 

 جرد بالمواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة  أ  
 الجمع والنقل  ب  
 فحص واختيار تكنولوجيات التدمير  ج  
 تحديث التشريعات والقوانين الوطنية لدعم أنشطة التدمير  د  
ر فيما تحديد احتياجات التدريب وبرامج التدريب لتنمية القدرات في تناول التخزين والتدمي  هـ

 بعد للمواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة
 واألسواق الطوعية أو األدوات CDMمثل (النظر في مصادر التمويل المحتملة المختلفة   و

 ).المالية األخرى
  
آانت المكسيك أآبر بلد منتج للمواد الكلورو فلورو آربونية والمواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية : المكسيك
ومن ثم، فإن القدرة التقنية لتفيذ مشروع معقد بعض . ا الالتينية مع بنية أساسية صناعية متنوعةفي أمريك
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وآانت المكسيك تستهلك آميات ضخمة من المواد . الشيء لتدمير المواد المستنفدة لألوزون متاح في هذا البلد
 وينتهي من MeBr خطة إزالة ونفذ البلد مخططا إلزالة الهالون ومصارفه ويعمل في. المستنفدة لألوزون

 تقني على ممارسات 5000وتم تدريب أآثر من . برنامج ناجح جدا الستعادة سوائل التبريد وإعادة تدويرها
وتم تنفيذ برنامج احالل المبردات المنزلية . الخدمة الجيدة والترآيز أيضا على التلوث واستعادة سوائل التبريد

وتخزن سوائل .  واستعادة سوائل التبريد وإعادة تدويرها آلما آان ممكناتمت بموجبه جمع المبردات القديمة
ولدي المكسيك . وتنتظر التدمير السليم بيئيا) المختلطة والملوثة بخطورة وما إلى ذلك(التبريد غير المطلوبة 

ق برنامج وحق. تشريع للمواد المستنفدة لألوزون فعال ويمتثل لجميع تدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال
ويمكن استنساخ نتائج المشروع في . الوعي بالمواد المستنفدة لألوزون الوصول إلى الجمهور العام في البلد

  .بلدان أخرى في أمريكا الوسطي ومنطقة الكاريبي
 

آانت ترآيا أآبر بلد أوروبي مستهلك للمواد المستنفدة لألوزون مع بنية أساسية صناعية متنوعة، : ترآيا
ونفذ البلد . القدرة التقنية المطلوبة لتنفيذ مشروع معقد بعض الشيء لتدمير المواد المستنفدة لألوزونولديها 

 وينتهي من برنامج ناجح جدا الستعادة MeBrمخططا إلزالة الهالون ومصارفه ويعمل في خطة إزالة 
. ثالث مدن رئيسية في البلدوهناك ثالثة مراآز استصالح تعمل بالكامل في . سوائل التبريد وإعادة تدويرها

وتم تدريب مجموعات آبيرة من تقني خدمة التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة والترآيز أيضا على 
ووضع برنامج احالل للمبردات للمستعمل النهائي للتحول من أجل تكيف . التلوث واستعادة سوائل التبريد

المختلطة (وتخزن سوائل التبريد غير المطلوبة . ونيةمعدات التبريد الملوثة بالمواد الكلورو فلورو آرب
ولدي ترآيا تشريع للمواد المستنفدة لألوزون . وتتطلب التدمير السليم بيئيا) والملوثة بخطورة وما إلى ذلك

وحقق برنامج الوعي بالمواد المستنفدة لألوزون . فعال ويمتثل لجميع تدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال
ويمكن استنساخ نتائج المشروع في بلدان أخرى في أوروبا ومنطقة .  الجمهور العام في البلدالوصول إلى
 .الشرق األوسط

 
 البنك الدولي  جيم

  المقترحة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التجريبيةوصف المشروعات
  )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/21من المرفق الثاني لبرنامج عمل البنك الدولي، (

 
تقترح ثالثة مشروعات تجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في خطة أعمال البنك   1

وتقترح .  وبرنامج العمل المرتبط بها لينظر فيها االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية2009الدولي لعام 
 .المشروعات التجريبية هذه ألندونيسيا والفلبين والمكسيك

 
ة مشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون الستيعاب الظروف وتصمم الثالث  2

أي، مصادر المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة (المختلفة للمواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة 
لنشاط وسوف يبين ا. في البلدان الثالثة هذه) وجمعها ونقلهل وتعبئتها وتخزينها والتخلص النهائي منها

المقترح للمكسيك استخدام منهجيات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون ومعايير وضعتها دراسة التخلص 
من المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة للمواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة التي تجمع من المبردات 

الطاقة في المكسيك الذي يقوم البنك الدولي وأجهزة تكييف الهواء بناء على برنامج المعدات ذات الكفاءة في 
 . من الوحدات القديمة والتخلص منهماCFC-11 و CFC-12وسيجرى جمع . بوضعه

  
وبالنسبة ألندونيسيا، سيتناول المشروع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون من الواردات غير   3

 المستنفدة لألوزون من قبل مرفق محلي وسيقوم المشروع باستكشاف جدوى القضاء على المواد. المشروعة
وسيبني تصميم المشروع على الخبرة السابقة لمشروع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون . للتخلص

 .مولته حكومة اليابان آجزء من مساهمتها الثنائية في الصندوق المتعدد األطراف
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اد الكلورو فلورو آربونية فحسب، بل وبالنسبة للفلبين، لن يتناول المشروع التخلص من آل المو  4

وسيتناول ).  وآخرينHFC-134a و CFC-12خليط من (أيضا من المواد الكلورو فلورو آربونية الملوثة 
المشروع بالنسبة للفلبين نقل المواد الكلورو فلورو آربونية من ورش الخدمة إلى مراآز االستعادة وإعادة 

 .بئة والتخلص النهائي، والتعNCPPالتدوير الممولة من قبل 
  
وسوف تشمل المشروعات التجريبية الثالثة تحليال ماليا لتحديد الصالحية المالية للتخلص من المواد   5

ويتوقع أن تغطى التكاليف الفعلية لتنفيذ التخلص . المستنفدة لألوزون لتدفقات مختلفة وألوضاع محلية مختلفة
.  الكربون التي يولدها التخلص من المواد المستنفدة لألوزونمن المواد المستنفدة لألوزون من قبل قروض

وسيجرى التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في مرافق التخلص الحالية التي تلبي آفاءة التدمير لحوالي 
 . في المائة على األقل99,99

 
 في خطة أعمال البنك وترد المقادير المتوقعة من المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم التخلص منها  6

 .وترد هذه األرقام موجزة فيما يلي. 2009الدولي لعام 
 
 

  البلد  أطنان من المواد المستنفدة لألوزون
  المجموع  2012-2015  2011  2010  2009

  60      60    أندونيسيا
  12      12    الفلبين
  775  540  135  100    المكسيك

 
 مليون مبرد سيجرى 1,2ألوزون للمكسيك على إفتراض أن قدرت آمية أطنان المواد المستنفدة ل: مالحظة

 .استبدالها بناء على برنامج المعدات ذات آفاءة في الطاقة
 

    اليونيدو-باء

  

ولدى اختيار مشروعات التدمير التي تدرج في طلب الموافقة في االجتماع السابع والخمسين ضمن   -4
اليونيدو في اعتبارها المعايير الرئيسية التالية التي المجموعة األولى من المشروعات التجريبية، أخذت 

  .اقترحها الفريق العامل

  شروط مسبقة عامة  -أ

 القيود المفروضة على عدد المشروعات والتكاليف •

 التوزيع اإلقليمي •

  الشروط الخاصة بمشروعات معينة  -ب

 التشريعات المطبقة فيما يتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون •
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 ان التي جمعت مخزونات وبها مرافق قائمةاألولوية للبلد •

 مخزونات المواد المستنفدة لألوزون ذات إمكانية االحترار العالمي العالية •

جمع المواد المستنفدة (ينبغي أن تشمل المشروعات التجريبية مجموعة واسعة من األنشطة  •
 )لألوزون ونقلها وتخزينها وتدميرها

 وجهة النظر التجاريةضمان استدامة المشروعات الناتجة من  •

 توفير البيانات العملية •

 استكشاف فرص التمويل المشترك •

واستنادا إلى المعايير المحددة المذآورة أعاله للمشروعات قامت اليونيدو باختيار بلد من ملفها في   -5
  :آل منطقة على النحو التالي

   مصر�أفريقيا   -1

   الصين�آسيا   -2

   ترآيا�أوروبا   -3

   المكسيك�لالتينية أمريكا ا  -4

ولدى تحديد القائمة المقدمة من آل من . تستوفي المشروعات المختارة أعاله جميع المعايير   -6
الوآاالت المنفذة، قامت األمانة، استنادا إلى شرط التوزيع اإلقليمي والقيد على عدد المشروعات التجريبية 

المكسيك : ختيار البلدين التاليين من قائمة اليونيدوالتي يتعين إدراجها في المجموعة األولى، بالتوصية با
  .وترآيا

  :دها اليونيدو على العناصر التاليةتي تحدسوف تشتمل المشروعات ال  -7

  قائمة بالمواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها؛  -أ

  الجمع والنقل؛  -ب

  فحص تكنولوجيات التدمير واالختيار من بينها؛  -ج

  ت واألنظمة الوطنية لدعم أنشطة التدمير؛تحديث التشريعا  -د

تحديد االحتياجات في مجال التدريب والبرامج التدريبية الالزمة لتنمية القدرة على معالجة   - هـ
  تخزين المواد غير المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها وتدميرها الحقا؛

يفة واألسواق الطوعية، أو مثل آلية التنمية النظ(النظر في مختلف مصادر التمويل المحتملة   - و
  ).أدوات التمويل األخرى
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 هي أآبر بلدان أمريكا الالتينية إنتاجا للمواد الكلوروفلوروآربونية والمواد المكسيك
وهكذا فإن القدرة التقنية على تنفيذ . الهيدروآلوروفلوروآربونية، وتوجد بها هياآل أساسية صناعية متنوعة

وتستهلك المكسيك مجموعة .  لألوزون المعقد نسبيا متاحة بسهولة في هذا البلدمشروع تدمير المواد المستنفدة
وقد نفذت مخططا إلزالة الهالونات واالحتفاظ بها في مصارف، وتقوم . آبيرة من المواد المستنفدة لألوزون

. دة تدويرهاحاليا بخطة إلزالة بروميد الميثيل وبإآمال برنامج ناجح للغاية السترداد غازات التدريب وإعا
 تقني على ممارسات الخدمة الجيدة، مع الترآيز أيضا على احتواء 5 000وقد تم تدريب ما يزيد على 
آما اضطِلع بتنفيذ برنامج لتبديل الثالجات المنزلية يتم من خالله جمع الثالجات . غازات التبريد واستردادها

ويجري تخزين غازات التبريد غير . يثما أمكنالقديمة واسترداد غازات التبريد منها وإعادة تدويرها ح
وهي في انتظار التدمير على نحو سليم من ) الممزوجة، الملوثة بدرجة خطيرة، وهكذا(المرغوب فيها 
آما أن المكسيك تطبق تشريعات بالغة الفعالية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون، وتمتثل . الوجهة البيئية

وقد وصل برنامج التوعية بالمواد المستنفدة لألوزون . المحددة في بروتوآول مونترياللجميع تدابير الرقابة 
ويمكن تكرار نتائج هذا المشروع في البلدان األخرى بأمريكا . إلى عامة الناس في جميع أنحاء القطر

  .الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

 المستنفدة لألوزون وبها هياآل أساسية صناعية  من البلدان األوروبية عالية االستهالك للموادآذلك ترآياو
. يح القدرة التقنية المطلوبة لتنفيذ مشروع تدمير المواد المستنفدة لألوزون المعقد إلى حد ماتمتنوعة، مما ي

وقد طبق البلد برنامجا زمنيا إلزالة الهالونات واالحتفاظ بها . وتستهلك ترآيا مجموعة آبيرة من هذه المواد
 وهو يعكف حاليا على خطة إلزالة بروميد الميثيل ويقوم بإآمال برنامج ناجح للغاية السترداد في مصارف

 مدن رئيسية بهذا ثوثمة ثالثة مراآز لالسترداد تعمل بكامل طاقتها في ثال. غازات التبريد وإعادة تدويرها
ة الجيدة، مع الترآيز أيضا وتم تدريب مجموعات آبيرة من تقنيي خدمة التبريد على ممارسات الخدم. البلد

آما أنشئ برنامج لتبديل الثالجات للمستعملين النهائيين يقوم بإعادة . احتواء غازات التبريد واستردادهاعلى 
ويجري تخزين غازات التبريد غير . تهيئة معدات التبريد التي تحتوي على المواد الكلوروفلوروآربونية

وهي في انتظار التدمير على نحو سليم من ) جة خطيرة، وهكذاالممزوجة، الملوثة بدر(المرغوب فيها 
آما أن ترآيا تطبق تشريعات بالغة الفعالية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون، وتمتثل . الوجهة البيئية

 وقد وصل برنامج التوعية بالمواد المستنفدة لألوزون. لجميع تدابير الرقابة المحددة في بروتوآول مونتريال
ويمكن تكرار نتائج هذا المشروع في البلدان األخرى بالمنطقة . إلى عامة الناس في جميع أنحاء القطر

  .األوروبية ومنطقة الشرق األوسط

  

   البنك الدولي-جيم

  وصف المشروعات التجريبية المقترحة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/21من المرفق الثاني ببرنامج عمل البنك الدولي، (

 البنك في خطة أعمال .المستنفدة لألوزون المواد من للتخلص تجريبية مشروعات تقترح ثالثة  -1
 وبرنامج العمل  المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين2009الدولي لعام 
  .والمكسيك والفلبين إندونيسيا في الثالث المشروعات بهذه االضطالع وُيزمع .الملحق بها

ستصمم المشروعات التجريبية الثالثة للتخلص من المواد المستنفة لألوزون بغرض اإللمام   -2
أي، مصادر المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، (بالظروف المختلفة التي تخضع لها تلك المواد 

 النشاط يدللسوف و. في هذه البلدان الثالثة) خلص منها في النهايةوجمعها، ونقلها، وتعبئتها، وتخزينها، والت
استخدام منهجيات ومعايير التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي على المزمع القيام به في المكسيك 
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 المواد علىتضعها دراسة التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي يعكف البنك الدولي على إتمامها 
ء في إطار امن الثالجات وأجهزة تكييف الهوالتي سيتم جمعها نفدة لألوزون غير المرغوب فيها المست

وسيجري جمع آل من . برنامج آفاءة األجهزة من حيث الطاقة بالمكسيك، الذي يقوم البنك الدولي بإعداده
  . من الوحدات القديمة والتخلص منه11- والكلوروفلوروآربون12- الكلوروفلوروآربون

في حالة إندونيسيا، سيعالج المشروع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الواردات غير   -3
. آما سيستكشف المشروع جدوى تدمير المواد المستنفدة لألوزون بواسطة منشأة التخلص المحلية. القانونية

تخلص من المواد وسيبنى تصميم هذا المشروع على أساس من الخبرة المكتسبة في المشروع السابق لل
المستنفدة لألوزون، الذي قامت بتمويله حكومة اليابان في إطار إسهامها الثنائي في الصندوق المتعدد 

  .األطراف

أما بالنسبة للفلبين، فلن يقتصر المشروع على تناول التخلص من الكميات الكبيرة من المواد   -4
مزيج (وفلوروآربونية غير النقية الكلوروفلوروآربونية وإنما سيشمل أيضا المواد الكلور

وسيتناول المشروع بالنسبة للفلبين نقل ). أ وغيرهما134- ، والهيدروفلوروآربون12- الكلوروفلوروآربون
المواد الكلوروفلوروآربونية من محال الخدمة إلى مرآز االسترداد وإعادة التدوير الذي أنشئ بموجب 

آربونية بتمويل من الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلورو
  .التعبئة والتخلص النهائي

سوف تشمل المشروعات التجريبية الثالثة أيضا تحليال ماليا لتحديد الجدوى المالية للتخلص من   -5
التكاليف ومن المتوقع أن تغطى . المواد المستنفدة لألوزون في مختلف المسارات ومختلف األوضاع المحلية

الفعلية للقيام بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون عن طريق أرصدة الكربون التي يدرها التخلص من 
وسُيضطلع بالتخلص من هذه المواد في مرافق التخلص الحالية التي ال تقل نسبة . المواد المستنفدة لألوزون

  . في المائة99,99آفاءة التدمير فيها عن 

 الكميات المتوقع إزالتها من المواد المستنفدة 2009عمال البنك الدولي لعام وترد في خطة أ  -6
  :وفيما يلي ملخص لهذه األرقام تسهيال للرجوع إليها. لألوزون

 1,2آمية أطنان قدرات استنفاد األوزون في حالة المكسيك محسوبة على فرض أنه سيجري تبادل : مالحظة
  .مليون ثالجة وجهاز لتكييف الهواء بموجب برنامج آفاءة طاقة األجهزة

 

 المجمــوع 2015-2012 2011 2010 2009 لـــدالب أطنان قدرات استنفاد األوزون
 60   60  سياإندوني
 12   12  الفلبيــن
 775 540 135 100  المكسيــك
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  رابعال المرفــق

  
  أداءمؤشرات 

   برنامج األمم المتحدة االنمائي 
  

عام أهداف   البند
2009  

شرائح زائدة جديدة (عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المخططة 
  لمشروعات جارية متعددة السنوات

40  

,  إدارة غازات تبريد، بنوك هالونات خطط،ت استثماريةمشروعا(األنشطة اإلفرادية /عدد المشروعات
   موافق عليها مقابل تلك المخططة)مساعدة تقنية، تعزيز مؤسسي

12  

مستويات مواد مستنفدة لألوزون منجزة لشرائح سنوية متعددة السنوات موافق /أنشطة مرحلية متممة
  .عليها مقابل تلك المخططة

36  

  633  .مشروعات إفرادية مقابل تلك المخططة وفقًا للتقارير المرحلية ل مزالةمواد مستنفدة لألوزون
ديده لمشروعات غير حوآما تّم ت)  لمشروعات استثمارية28/2عمًال بالمقرر (إتمام مشروعات 

  استثمارية مقابل تلك المخططة في التقارير المرحلية
98  

  %)100 (1/1  المساعدة التنظيمية المتممة مقابل تلك المخططة/عدد مساعدات السياسة العامة
  في الوقت المحدد  سرعة اإلتمام المالي مقابل ذاك المطلوب بموجب تواريخ إتمام التقرير المرحلي
  محددفي الوقت ال  تقديم في الوقت المناسب لتقارير إتمام المشروعات مقابل تلك الموافق عليها
  في الوقت المحدد  تقديم في الوقت المناسب للتقارير المرحلية واالستجابات إال إذا تقّرر غير ذلك
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  خامــسال المرفــق

 

  مؤشـــرات األداء
2009 
 
 

 2009أهداف العام  البنـــد
ة من االتفاقات المتعددة حي شر51 (56  عدد البرامج السنوية واالتفاقات متعددة السنوات المعتمدة مقابل المخطط لها

  ) جديدة اتفاقات4المعتمدة و السنوات 

 ،بنوك الهالوناتزات التبريد، خطط إدارة غاالستثمار، مشروعات ا(األنشطة الفردية /روعاتعدد المش
   المعتمدة مقابل المخطط لها) المساعدة التقنية، التعزيز المؤسسي

88  

ومستويات المواد المستنفدة لألوزون التي تحققت للشرائح السنوية للبرامج متعددة /األنشطة الهامة التي استكملت
  لقيام بهالالسنوات مقابل المخطط 

51  

  0  وفقا للتقارير المرحلية له المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها في مشاريع فردية مقابل ما هو مخطط 

وآما هو محدد بالنسبة للمشاريع غير )  للمشاريع االستثمارية28/2تنفيذا للمقرر (استكمال المشاريع 
   التقارير المرحليةفي  لهااالستثمارية مقابل المخطط

86  

  األولالمرفقمن البلدان المذآورة في % 100  لقيام بهال مرات تقديم المساعدة في مجال وضع السياسات أو اللوائح التنظيمية التي استكملت مقابل المخطط عدد
، إما بالجزء الوصفي من خطة أعمال اليونيب

  . مساعدةالأنها تلقت مساعدة أو عرضت عليها 

  الموعدفي   تواريخ االستكمال الواردة في التقرير المرحليل وفقا مقابل المطلوب  الماليةمن الوجهةستكمال االسرعة 

  الموعدفي   تقديم تقارير إآمال المشاريع في الوقت المحدد مقابل الموافق عليها 

  الموعدفي   تقديم التقارير المرحلية والردود عليها في الوقت المناسب ما لم يكن قد تم االتفاق على غير ذلك
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  ؤشرات أداءم
  األمم المتحدة للبيئة التابع لبرنامج لمساعدة على االمتثالا برنامج  

  
 الهدف التقييـــم التــــاريخ  مؤشـــر األداء

الكفاءة في متابعة الشبكة 
 االجتماعات المواضيعية/اإلقليمية

قائمة توصيات منبثقة عن الشبكة 
 االجتماعات المواضيعية/اإلقليمية

 2008لعام 

ل تنفيذ توصيات االجتماعات التي معد
 2009يتعين تنفيذها في عام 

 في 90معدل تنفيذ نسبته 
 المائة

الدعم الفعال لوحدات األوزون الوطنية 
في عملها وخاصة تقديم التوجيه 
  لوحدات األوزون الوطنية الجديدة

 / المنتجات/ الوسائل/ قائمة الطرق
عم وحدات الخدمات المبتكرة لد

األوزون الوطنية في عملها، مع 
 إلى وحدات  منهاتحديد الموجه

  جديدة

الخدمات / المنتجات/الوسائل/عدد الطرق
المبتكرة لدعم وحدات األوزون الوطنية 

في عملها مع تحديد ما هو موجه نحو 
  الوحدات الجديدة

منتجات /وسائل/ طرق7
وخدمات؛ وتحصل آل 

الوحدات الجديدة على دعم 
  . مجال بناء قدراتهافي 

المساعدة للبلدان التي في حالة تقديم 
عدم امتثال فعلية أو يحتمل أن تصل 

رات مقربموجب (إلى هذه الحالة 
أو البيانات المبلغة /اجتماع األطراف و

   ) وتحليل االتجاهات7بموجب المادة 

قائمة البلدان التي في حالة عدم 
أو يحتمل أن تصبح فعلي امتثال 
 تلقت مساعدة برنامج التيوآذلك 

المساعدة على االمتثال خارج 
  اجتماعات الشبكات

عدد البلدان التي في حالة عدم امتثال أو 
يحتمل أن تصل إليها التي تلقت مساعدة 

من برنامج المساعدة على االمتثال خارج 
  اجتماعات الشبكات

آل البلدان التي ينطبق عليها 
  . ذلك

ال منتجات االبتكارات في إنتاج وإيص
  وخدمات المعلومات العالمية واإلقليمية

قائمة منتجات وخدمات المعلومات 
العالمية واإلقليمية الموجهة إلى 

أو التي مستهدفة جماهير جديدة 
تصل إلي متلقين موجودين بالفعل 

  ولكن بطرق جديدة

عدد منتجات وخدمات المعلومات العالمية 
 واإلقليمية الموجهة إلى جماهير جديدة

تصل إلى متلقين التي أو مستهدفة 
 موجودين بالفعل ولكن بطرق مستهدفين
  جديدة

 منتجات وخدمات من هذا 7
  النوع

التعاون الوثيق بين األفرقة اإلقليمية 
 المنفذة والثنائية العاملة في وآاالتوال

  المناطق

األنشطة المشترآة /قائمة بالبعثات
لمساعدة على الموظفي برنامج 

الوآاالت قليميين مع اإلاالمتثال 
  المنفذة والثنائية 

   في آل منطقة5  األنشطة المشترآة/عدد البعثات
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  سدــاسال المرفــق
  

  مؤشرات أداء
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

  
دـالبن 2009أهداف عام    

 28 . تنفيذهاعدد البرامج السنوية لالتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها مقابل البرامج المزمع

التعزيزارد، وتخزين الهالونات، والمشاريع االستثمارية، وبرامج إدارة المو( الفردية األنشطة/عدد المشاريع 
 20 . تنفيذها الموافق عليها مقابل تلك المزمع)المؤسسي

مستويات المواد المستنفدة لألوزون المحرزة بالنسبة للشرائح متعددة السنوات مقابل تلك/األنشطة الرئيسية المنجزة
 26 . تنفيذهاالمزمع

 155.2  .رير مرحليتقآل في  المزمع تنفيذهالمشاريع الفردية مقابل تلك اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون ل
وعلى النحو المحدد بالنسبة لمشاريع غير االستثمارية)  للمشاريع االستثمارية28/2وفقا للمقرر (إنجاز المشاريع 

 13 . في التقارير المرحليةالمزمع تنفيذهامقابل تلك 

 ال ينطبق .المزمع تنفيذهاالتنظيمية مقابل تلك ية والسياسعدد عليات المساعدة 

 شهرا بعد اإلنجاز 12 . ةرير المرحليانجاز التقتاريخ إلسرعة اإلنجاز المالي مقابل السرعة الالزمة لكل 
 التشغيلي

 في الوقت المحدد . المتفق عليهاتلكتقديم تقارير إنجاز المشاريع في حينها مقابل 

 في الوقت المحدد  .ي حينها ما لم يتفق على خالف ذلكوالردود فتقديم التقارير المرحلية 
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  الســابع المرفــق

  
 مؤشرات أداء
  البنك الدولــي

  
  أهداف  البند

  2009عام 
عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات التي تم الموافقة عليها مقابل ما هو مق#رر                

  منها
14/14  

المش##اريع االس##تثمارية، وخط##ط إدارة م##واد التبري##د،   (األنش##طة اإلفرادي##ة / ع##دد المش##اريع
التي تم الموافق#ة    ) ، والتعزيز المؤسسي   والخدمات االستشارية التقنية   الهالونات،ومصارف  

  عليها مقابل ما هو مقرر منها

7 

مثل التدابير المتعلقة بالسياسات، والمساعدة في مجال التنظيم        (المنجزة  المحورية  األنشطة  
ما يتعلق بالشرائح    فيمستويات المواد المستنفدة لألوزون التي تم التوصل إليها         )/ القانوني

 السنوية المتعددة السنوات التي تم الموافقة عليها مقابل ما هو مقرر منها

       14 

لتق##ارير وفق##ا لإزال##ة الم##واد المس##تنفدة ل##ألوزون م##ن مش##اريع معين##ة مقاب##ل م##ا ه##و مق##رر       
  المرحلية

 طنا من معادل 229
 استنفاد األوزون

 وحس##ب م##ا ه##و  ) المتعل##ق بالمش##اريع االس##تثمارية 28/2عم##ال ب##المقرر (إنج##از المش##اريع 
  ستثمارية مقابل ما هو مقرر في التقارير المرحليةغير االمحدد للمشاريع 

6 (*)  

التنظ#يم الق#انوني   / مشاريع متعلقة بتقديم المساعدة في مجال السياسات     ما تم تنفيذه من    عدد
  هامقابل ما هو مقرر من

100%  

  شهرا11  مقابل ما هو مطلوب وفقا لتواريخ إنجاز التقارير المرحليةسرعة اإلنجاز المالي 
%100  إحالة تقارير إنجاز المشاريع في حينها مقابل ما هو مقرر منها  

%100  إحالة التقارير المرحلية واالستجابات في حينها ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك  
  ن استثماريين، وثالثة مشاريع للتعزيز المؤسسي، ومشروعا واحدا للمساعدة التقنيةيشمل مشروعي  (*) 
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 ثامــنالمرفق ال
  

 1 جدولال
   إلى اجتماعين أو ثالثة اجتماعات متعاقبةالشرائح السنوية التي لم يتم تقديمها

عدد   التأخيرسبب   الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

أنتيغوا 
   وبربودا

البنك 
  الدولي

المواد خطة إزالة 
  الكلوروفلوروآربونية

تماعات السابقة،آان من الضروري إجراء تغيير آما أبلغت االج 2006
 منذ الموافقة على على خطة العمل نظرا النقضاء بعض الوقت

البنك قام وقد  .الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية
 الموافق  التنفيذ باستخدام األموالأتغيير خطة العمل، وبدب الدولي

الخاصة مراجعة ال يايجري حال، وعليها في الشريحة األولى
  .لتحققبا

4  

المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  البحرين
  الكلوروفلوروآربونية

آان المقرر إآمال  .تنفيذال بدأ والمنحة تم التوقيع على اتفاق  2008
. 2009آذار / في األسبوع األول من مارسالمرحلة األولى

تحديد ن شأبا مفيما بينهبالتنسيق  اليوئنديبي واليونيبقوم يوس
 التقدم  استنادًا إلى)الثانية (2008عام تاريخ تقديم طلب شريحة 

شريحة عام وسيقدم طلب . الشريحة األولىتنفيذ المحرز في 
. إما إلى االجتماع الثامن والخمسين أو التاسع والخمسين 2008

ي عدم إآمال وأسباب التأخير المقدمة إلى االجتماعات السابقة ه
 نتيجة التأخير في تعيين استشاري وما ىأنشطة الشريحة األول

يرتبط بذلك من تأخير في االنتهاء من تحديد المواصفات الالزمة 
  . لطلب المعدات

3  

المواد خطة إزالة   اليونيب  البحرين
  الكلوروفلوروآربونية

 االجتماعات السابقة وأفيد في. بطيئًاالشريحة األولى آان تنفيذ   2008
موال األتوقيع على مذآرة التفاهم وتحويل استمرار التأخير في الب

  . تدريبالمعهد الخاصة ب

3  

المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  آوبا
   المستنفدة لألوزون

، لم تستطع الجهة التي  إلعادة التهيئةالتجاريبرنامج الفي إطار  2008
 العقد وتطلب تنفيذ شروطفازت بحق توريد المواد والمعدات 

وتم التوقيع على عقد جديد .  من جديدلتعاقدعملية اإجراء األمر 
 2008وسيتم تقديم شريحتي .  قريبًاالمواد والمعداتوستصل 

 االجتماع فيسبب التأخير المقدم آان و. 2009 في عام 2009و
 من الشرائح  آافيةمبالغ صرف هو عدم السادس والخمسين

  . الحالية

2  

المواد خطة إزالة   اليونيب  الكويت
   ألوزونالمستنفدة ل

 السادس والخمسينفي االجتماع والسبب المقدم . آان التنفيذ بطيئًا 2008
 الوطني والفترة االنتقالية الناجمة هو وفاة موظف مكتب األوزون

  . عن ذلك

2  

المواد خطة إزالة   اليونيدو  الكويت
   المستنفدة لألوزون

 بعد  الوطني التأخير إلى عدم تعيين موظف لمكتب األوزونىيعز 2008
اليونيدو شراء أآملت  وبالرغم من ذلك،. وفاة الموظف السابق

المعدات وإعداد المواد التدريبية الالزمة للتدريب على إعادة تهيئة 
  . أجهزة تكييف الهواء المتحرآة

2  

المواد خطة إزالة   ئنديبياليو  يباراغوا
  الكلوروفلوروآربونية

 معة، غير أن مستوىفي األنشطة المزتم تحقيق بعض التقدم  2008
ظل منخفضًا المبالغ من الشريحة األولى الموافق عليها صرف 

وتم .  بشراء معداتيتعلقالشريحة تلك حيث أن جزءًا آبيرًا من 
من المتوقع إصدار أمر آان  و،تحقيق تقدم في عملية الشراء

4  
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عدد   التأخيرسبب   الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

وبناء .  بما يؤدي إلى إنفاق مقابل2009آذار /الشراء في مارس
 االجتماع الثامن إلىطلب الشريحة الثانية يم تقدعليه، سيتم 
على علم بهذا هو واليونيب هو الوآالة الرئيسية و. والخمسين
 آان السبب المقدم ،السابقةالثالثة وفي االجتماعات . الوضع

أيضا عدم صرف مبالغ آافية من الشريحة الحالية للتأخير هو 
  . الموافق عليها

المواد خطة إزالة   اليونيب  باراغواي
  الكلوروفلوروآربونية

 من يةآافمبالغ صرف ت آما أبلغ االجتماع السادس والخمسون، لم  2008
.  من الشريحة الحالية الموافق عليهااألموال للعناصر االستثمارية

 االجتماع الثامن في 2008ومن المقرر تقديم طلب شريحة عام 
  .والخمسين

2  

خطة إزالة المواد   اليونيدو  السودان
  مستنفدة لألوزونال

مع حكومة  التي قامت بها اليونيدو المتابعةعلى الرغم من   2008
ل تقرير التحقق في الوقت المحدد لتقديمه إلى يكم، لم السودان

 إلى التفسير للتأخير وقدم نفس: االجتماع السابع والخمسين
  .السادس والخمسيناالجتماع 

2  

البنك   تونس
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  تنفدة لألوزونالمس

،  من جانب الطرف الثالثالتحققالخاصة بمراجعة اللم تستكمل   2008
 من على الرغم من أنه من المتوقع مواصلة تنفيذ األنشطة الجارية

أسباب التأخير المقدمة تشمل و. الشريحة التي سبقت الموافقة عليها
إلى االجتماعات السابقة عدم وجود الوقت الالزم للتعاقد مع 

استشاري وقيام طرف ثالث باالنتهاء من المراجعة بحلول /سةمؤس
 مواصلة تنفيذ الشريحة األولى وضرورةالتاريخ النهائي للتقديم 

  . لشريحة الثانيةطلب لقبل تقديم 

3  

البنك   ترآيا
  الدولي 

خطة إزالة المواد 
  الكلوروفلوروآربونية

ذ إغالق  منلمشروع ل بديلة إشرافالحاجة إلى وضع ترتيبات   2008
  الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون، وذلكالجامعترآيا المشروع 

 التحقق واإلبالغ بدعم آامل من تيلكفالة أن يتم االضطالع بعملي
السادس  نفس السبب إلى االجتماع وقد قدم. الجهات المعنيةجميع 

 2008العام شريحة الطلب الخاص بومن المتوقع تقديم . والخمسين
  . ماع الثامن والخمسينإلى االجت

2  

البنك   فييت نام
  الدولي

من المتوقع تعديل االتفاق القائم  ،بدًال من إبرام اتفاق منحة جديد  2008  بروميد الميثيل
الكلوروفلوروآربونية لخطة الوطنية إلزالة المواد الخاص با
ولن . األنشطة المتعلقة ببروميد الميثيلفيه  ُتدرجكي ل والهالونات
االجتماع  (2009شريحة التالية مطلوبة حتى نهاية عام تكون ال

 نفس سبب التأخير إلى االجتماع وقد قدم). نوالتاسع والخمس
  . السادس والخمسين

2  
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 2الجدول 
  

 هذا العام إلى  للمرة األولى التي لم تقدم والتي آان من المقرر تقديمهاالشرائح السنوية
  االجتماع السابع والخمسين

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  وآالةال  البلد
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  ألبانيا

  لألوزون
 الموافق هناك أموال آافية في إطار الشرائح القائمة  2008

ن إلى االجتماع استقدم أخر شريحتعليها، ولذلك 
   .التاسع والخمسين

خطة إزالة المواد المستنفدة  اليونيدو  الجزائر
 لألوزون

 هناك أموال آافية متاحة في إطار الشريحة الحالية  2009
عام الومن المتوقع تقديم شريحة . الموافق عليها

  .  إلى االجتماع التاسع والخمسين2009
خطة إزالة المواد المستنفدة  اليونيدو  الكاميرون

 لألوزون
 هناك أموال آافية متاحة في إطار الشرائح الحالية 2009

 إلى 2009عام تقدم شريحة الوس. الموافق عليها
  .االجتماع الثامن والخمسين

خطة إزالة المواد   اليونيب  الرأس األخضر
  الكلوروفلوروآربونية

  .تأخر تسليم معدات التدريب 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  الكونغو
  لألوزون

  .لم يبدأ بعد العنصر االستثماري 2009

ة المواد المستنفدة خطة إزال  اليونيدو  الكونغو
  لألوزون

  .لم يبدأ بعد العنصر االستثماري 2009

خطة إزالة المواد   اليونيب  جيبوتي
 الكلوروفلوروآربونية

  .لم يبدأ بعد العنصر االستثماري 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  مصر
 الكلوروفلوروآربونية

 جهاز شئون البيئة المصريشهدت اليونيدو و  2008
 ة المتعلقة التدليليات المشروعي تنفيذتأخيرات ف

انية  آجزء من الشريحتين الثةبإعادة التهيئة المنفذ
 المواد إلزالةوالثالثة من الخطة الوطنية 

 ذلك إلى تأخير تقديم قد أدى، والكلوروفلوروآربونية
  . النهائية 2008شريحة 

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  إريتريا
  لألوزون

 يبدأ التنفيذ بعد نتيجة عدم وجود تشريعات متعلقة لم 2009
  . بالمواد المستنفدة لألوزون

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  إريتريا
  لألوزون

لم يبدأ التنفيذ بعد نتيجة عدم وجود تشريعات متعلقة  2009
  .بالمواد المستنفدة لألوزون

خطة إزالة المواد   ئنديبياليو  غيانا
  روآربونيةالكلوروفلو

 متاحةموال بعض األوع وال تزال ر تنفيذ المشرتأخ 2009
ومن المتوقع . الموافق عليها الشريحة األولىمن 

 إلى االجتماع الثامن 2009العام تقديم طلب شريحة 
  . والخمسين

خطة إزالة المواد   اليونيب  غيانا
  الكلوروفلوروآربونية

 موظف دوجوم عدلنظرا هناك رصيد تشغيلي آبير  2009
حيث ما زال ينتظر تعيينه جديد لمكتب األوزون 

تشرين األول / في أآتوبراألوزونعقب وفاة موظف 
. ليوئنديبيالعناصر الخاصة بابعد  ذولم تنف .2008

إلى االجتماع 2009الخاصة بالعام وستقدم الشريحة 
  .الثامن والخمسين

  جمهورية الو
  الديمقراطية الشعبية

واد خطة إزالة الم  فرنسا
  الكلوروفلوروآربونية

 في لى الشريحة األولى الموافقة عبالرغم من 2009
 تأخير في إعداد االتفاق حدث ،2008نيسان /أبريل
  . المالي

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيدو  الجبل األسود 
  لألوزون

 هناك أموال آافية متاحة في إطار الشرائح الحالية 2009
 إلى 2009عام ستقدم شريحة لذلك  والموافق عليها،

  .االجتماع الثامن والخمسين
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  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  وآالةال  البلد
خطة إزالة المواد   اليونيب  النيجر

 الكلوروفلوروآربونية
  .تأخر تسليم معدات التدريب 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  النيجر
 الكلوروفلوروآربونية

هو الوآالة المنفذة و ،اليونيبالتأخير في شريحة  2009
  .الرئيسية

خطة إزالة المواد   ليونيبا  قطر
 الكلوروفلوروآربونية

  . بطء التنفيذ 2009

خطة إزالة المواد   اليونيدو  قطر
 الكلوروفلوروآربونية

  . تنفيذالبطء  2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  تنزانيا
 لألوزون

  .تنفيذالبطء  2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليونيب  تنزانيا
 نلألوزو

  . بطء التنفيذ 2009
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ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $55,000 $4,125 $59,125

$55,000 $4,125 $59,125Total for Albania

ALGERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $257,400 $257,400

$257,400 $257,400Total for Algeria

ARGENTINA
PRODUCTION
CFC closure
Strategy for gradual phase-out of CFC-11 and CFC-12 
production: 2009 annual programme

IBRD $1,000,000 $47,000 $1,047,000

The Government and the World Bank were requested to submit a 
verification report and information on the control of the supply of 
CTC to the first meeting of 2010.
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
conditioning manufacturing sector)

UNIDO $80,000 $6,000 $86,000

Approved on the understanding that no further funding for project 
preparation to meet the 2013 and 2015 control measures for the air 
conditioning manufacturing sector would be approved by the 
Executive Committee.

$1,080,000 $53,000 $1,133,000Total for Argentina

ARMENIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening (phase I) UNIDO $120,000 $9,000 $129,000
Approved for two years only.

$150,000 $11,250 $161,250Total for Armenia

BANGLADESH
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

1
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REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase-out plan (second, third and fourth 
tranches)

UNEP $177,175 $23,033 $200,208

The Committee noted the progress report on the implementation of 
the first tranche of the phase-out plan, including the efforts of 
Bangladesh to effectively reduce its consumption of CFCs for the 
refrigeration servicing sector. Applied the penalty in the 
Agreement calculated, on an exceptional basis, as 5 per cent of the 
amount for each of the second, third and fourth tranches, on the 
basis of the following considerations: (i) the levels of CFCs used 
in the refrigeration servicing sector alone had been reduced from 
232.1 ODP tonnes in 2004 to 59.9 ODP tonnes in 2008;  (ii) the 
status of non-compliance by Bangladesh with its Agreement was 
attributable to a large extent to the CFC consumption associated 
with the manufacturing of CFC metered-dose inhalers, for which a 
phase-out project had been approved only at the 52nd Meeting in 
2007. The Committee also noted that the maximum level of CFC 
consumption for both the refrigeration servicing and the 
pharmaceutical sub-sectors in 2009 was 53.0 ODP tonnes as 
stipulated in the Agreement, and if this amount was exceeded the 
Committee might consider applying paragraph 10 of the 
Agreement on reductions in funding in full, for failure to comply. 
The Government and UNDP were requested to submit a progress 
report on the implementation of the national ODS phase-out plan 
and the project for the phase-out of CFCs in the MDI sector to the 
60th Meeting.
National ODS phase-out plan (second, third and fourth 
tranches)

UNDP $669,750 $50,231 $719,981 2.66

The Committee noted the progress report on the implementation of 
the first tranche of the phase-out plan, including the efforts of 
Bangladesh to effectively reduce its consumption of CFCs for the 
refrigeration servicing sector. Applied the penalty in the 
Agreement calculated, on an exceptional basis, as 5 per cent of the 
amount for each of the second, third and fourth tranches, on the 
basis of the following considerations: (i) the levels of CFCs used 
in the refrigeration servicing sector alone had been reduced from 
232.1 ODP tonnes in 2004 to 59.9 ODP tonnes in 2008;  (ii) the 
status of non-compliance by Bangladesh with its Agreement was 
attributable to a large extent to the CFC consumption associated 
with the manufacturing of CFC metered-dose inhalers, for which a 
phase-out project had been approved only at the 52nd Meeting in 
2007. The Committee also noted that the maximum level of CFC 
consumption for both the refrigeration servicing and the 
pharmaceutical sub-sectors in 2009 was 53.0 ODP tonnes as 
stipulated in the Agreement, and if this amount was exceeded the 
Committee might consider applying paragraph 10 of the 
Agreement on reductions in funding in full, for failure to comply. 
The Government and UNDP were requested to submit a progress 
report on the implementation of the national ODS phase-out plan 
and the project for the phase-out of CFCs in the MDI sector to the 
60th Meeting.

202.6

$946,925 $80,764 $1,027,689Total for Bangladesh 202.6
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BELIZE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (second 
tranche)

UNDP $72,000 $6,480 $78,4803.7

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
ODS in the refrigeration and air-conditioning sector (second 
tranche)

UNEP $48,000 $6,240 $54,240

$120,000 $12,720 $132,720Total for Belize 3.7

BENIN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Benin

BOLIVIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $222,000 $16,650 $238,65011.4

Terminal phase-out management plan (second tranche) Canada $88,000 $11,440 $99,440

$360,000 $31,840 $391,840Total for Bolivia 11.4

BOTSWANA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) Germany $155,000 $20,150 $175,150
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agency was urged 
to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 
49/6 during the implementation of the TPMP.

1.0

$155,000 $20,150 $175,150Total for Botswana 1.0

BRAZIL
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $150,000 $11,250 $161,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNDP $80,000 $6,000 $86,000
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Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
conditioning manufacturing)

UNDP $80,000 $6,000 $86,000

SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent sector)

UNDP $48,000 $3,600 $51,600

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(extruded polystyrene foam sector)

Germany $42,000 $5,460 $47,460

DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

UNDP $40,000 $3,000 $43,000

$440,000 $35,310 $475,310Total for Brazil

BURKINA FASO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
TPMP verification UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$20,000 $2,600 $22,600Total for Burkina Faso

BURUNDI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Burundi

CAMBODIA
SOLVENT
Technical assistance/support
Technical assistance for the total phase-out of CTC and 
TCA in the solvent sector

UNIDO $40,000 $3,600 $43,6000.1

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
CFCs (second tranche)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Terminal phase-out management plan for the phase-out of 
CFCs (second tranche)

UNDP $85,000 $6,375 $91,3757.0

$175,000 $16,475 $191,475Total for Cambodia 7.1

CAPE VERDE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Cape Verde
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Central African Republic

CHAD
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $77,000 $10,010 $87,010

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $82,000 $7,380 $89,3805.2

$159,000 $17,390 $176,390Total for Chad 5.2

CHILE
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

FUMIGANT
Methyl bromide
Project preparation in the elimination of methyl bromide in 
soil fumigation

UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

Approved on the understanding that this constitutes the final 
funding for preparation of methyl bromide phase-out projects.
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNDP $186,550 $13,991 $200,541

$336,550 $25,241 $361,791Total for Chile

CHINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation of a HCFC phase-out demonstration project 
(foam system house)

IBRD $80,000 $6,000 $86,000

Preparation of a HCFC phase-out demonstration project 
(spray foam sector)

IBRD $30,000 $2,250 $32,250

Preparation of a HCFC phase-out demonstration project 
(foam insulation for water heaters)

IBRD $30,000 $2,250 $32,250
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PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Phase-out of the production and consumption of CTC for 
process agent and other non-identified uses (phase I): 2009 
annual programme

IBRD $1,000,000 $75,000 $1,075,000

The World Bank was requested to provide, as part of their 
verification of the 2009 CTC production, information on 
management, treatment and monitoring of CTC containing residue 
in order to prevent CTC in the residue being released to the 
environment. The next verification report should contain a section 
describing how this requirement was enacted, and the results.
PRODUCTION
CFC closure
Sector plan for CFC production phase-out: 2009 annual 
programme

IBRD $7,500,000 $562,500 $8,062,500

The Government and the World Bank were requested to include 
the review of licenses for the sale of CFCs to MDI manufacturers 
in 2008 and 2009 as part of the verification report to be submitted 
to the first meeting of 2010. The Government and the World Bank 
were urged to make all efforts to submit the verification report as 
early as possible in 2010 in order to resolve any potential issues in 
advance of the dispatch of documents to the Executive Committee.
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan: 
extruded polystyrene foam (additional funding)

Germany $201,370 $26,178 $227,548

$8,841,370 $674,178 $9,515,548Total for China

COLOMBIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $150,000 $11,250 $161,250

$150,000 $11,250 $161,250Total for Colombia

COMOROS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Comoros

CONGO
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Congo
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CONGO, DR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (second tranche) UNDP $71,875 $5,391 $77,2665.0

National CFC phase-out plan (second tranche) UNEP $71,875 $9,344 $81,219

$143,750 $14,735 $158,485Total for Congo, DR 5.0

COSTA RICA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNDP $60,000 $4,500 $64,500

$60,000 $4,500 $64,500Total for Costa Rica

COTE D'IVOIRE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

CFC phase out plan
TPMP verification UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$105,000 $13,650 $118,650Total for Cote D'Ivoire

CROATIA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for the phase-out of HCFC-141b in 
polyurethane foam production

UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

Approved on the understanding that no further funding for project 
preparation to meet the 2013 and 2015 control measures for the 
foam sector would be approved by the Executive Committee.

$40,000 $3,000 $43,000Total for Croatia

CUBA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Cuba

DJIBOUTI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Djibouti
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DOMINICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $60,000 $4,500 $64,500

$60,000 $4,500 $64,500Total for Dominican Republic

EGYPT
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for validation of low-cost hydrocarbon in foams UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Egypt

EL SALVADOR
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNDP $285,000 $21,375 $306,37546.0

$345,000 $27,525 $372,525Total for El Salvador 46.0

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $105,000 $13,650 $118,650
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agency was urged 
to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 
49/6 during the implementation of the TPMP.

4.6

SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening (phase I) UNEP $80,000 $0 $80,000
Approved for two years only.

$185,000 $13,650 $198,650Total for Equatorial Guinea 4.6
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GABON
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $40,000 $3,600 $43,6001.5

$90,000 $10,100 $100,100Total for Gabon 1.5

GAMBIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $72,000 $9,360 $81,360

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $30,500 $2,745 $33,2453.6

$102,500 $12,105 $114,605Total for Gambia 3.6

GEORGIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
TPMP verification UNDP $20,000 $1,800 $21,800

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNDP $60,667 $4,550 $65,217

$110,667 $8,600 $119,267Total for Georgia

GHANA
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Ghana

GUATEMALA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $75,000 $5,625 $80,625

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $75,000 $9,750 $84,750

$150,000 $15,375 $165,375Total for Guatemala
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GUINEA-BISSAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Guinea-Bissau

HAITI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Haiti

HONDURAS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Honduras

INDONESIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector except air-to-air air-
conditioning)

UNDP $70,000 $5,250 $75,250

Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
to-air air-conditioning sector)

UNDP $20,000 $1,500 $21,500

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (foam 
sector)

IBRD $100,000 $7,500 $107,500

Approved on the understanding that no further funding for project 
preparation for the foam sector to meet the 2013 and 2015 HCFC 
control measures would be approved.
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

IBRD $50,000 $3,750 $53,750

$240,000 $18,000 $258,000Total for Indonesia

IRAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (rigid 
foam)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250
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REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector except air-to-air air-
conditioning)

UNDP $45,000 $3,375 $48,375

SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (fire-
fighting and solvent sectors)

UNDP $10,000 $750 $10,750

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (foam 
sector)

Germany $70,000 $9,100 $79,100

CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2009 annual implementation 
programme

Germany $512,208 $56,343 $568,551

The Government of Germany was requested to provide an annual 
implementation programme for 2010 not later than the 60th 
Meeting.

132.7

$667,208 $71,818 $739,026Total for Iran 132.7

IRAQ
FOAM
Flexible slabstock
Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the 
production of flexible slabstock foam at Al Hadi Co.

UNIDO $126,457 $11,381 $137,838 6.23

Approved without prejudice to the non-compliance mechanism of 
the Montreal Protocol, and on the understanding that no other 
project for the phase-out of CFCs in the foam sector would be 
approved for Iraq outside the national phase-out plan.

20.0

REFRIGERATION
Domestic
Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and 
foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the 
manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at 
Light Industries Company

UNIDO $2,161,581 $162,119 $2,323,700 11.17

Approved without prejudice to the non-compliance mechanism of 
the Montreal Protocol, and on the understanding that no other 
project for the phase-out of CFCs in the refrigeration 
manufacturing sector would be approved for Iraq outside the 
national phase-out plan.

193.6

SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening (phase I) UNEP $240,000 $0 $240,000
Approved for two years only.

$2,528,038 $173,500 $2,701,538Total for Iraq 213.6

KENYA
SOLVENT
Technical assistance/support
Technical assistance for the total phase-out of CTC and 
TCA in the solvent sector

UNIDO $40,000 $3,600 $43,6000.2
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PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal CFCs phase-out management plan (third tranche) France $179,086 $23,281 $202,36710.0

$219,086 $26,881 $245,967Total for Kenya 10.2

KUWAIT
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
TPMP verification UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$20,000 $2,600 $22,600Total for Kuwait

KYRGYZSTAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Kyrgyzstan

LEBANON
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $25,000 $1,875 $26,875

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
to-air air-conditioning sector)

UNDP $15,000 $1,125 $16,125

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector except air-to-air air-
conditioning)

UNDP $60,000 $4,500 $64,500

$100,000 $7,500 $107,500Total for Lebanon

LESOTHO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Lesotho

LIBERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $28,000 $2,520 $30,5208.4

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $81,500 $10,595 $92,095
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SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $85,213 $0 $85,213

$279,713 $24,165 $303,878Total for Liberia 8.4

MACEDONIA, FYR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNIDO $132,347 $9,926 $142,273

$132,347 $9,926 $142,273Total for Macedonia, FYR

MALAWI
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $77,000 $10,010 $87,010

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $47,500 $4,275 $51,7758.7

$124,500 $14,285 $138,785Total for Malawi 8.7

MALAYSIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $100,000 $7,500 $107,500

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (air-
to-air air-conditioning sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector except air-to-air air-
conditioning)

UNDP $120,000 $9,000 $129,000

$250,000 $18,750 $268,750Total for Malaysia

MALI
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $78,000 $10,140 $88,140

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $150,000 $11,250 $161,25016.2

$228,000 $21,390 $249,390Total for Mali 16.2

MAURITANIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $55,000 $4,950 $59,9502.4
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Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $59,000 $7,670 $66,670

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$174,000 $12,620 $186,620Total for Mauritania 2.4

MEXICO
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Mexico

MOZAMBIQUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $80,800 $0 $80,800

$80,800 $80,800Total for Mozambique

MYANMAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $42,500 $5,525 $48,025

Preparation of a HCFC phase-out management plan UNIDO $42,500 $3,188 $45,688

$85,000 $8,713 $93,713Total for Myanmar

NAMIBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

Germany $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Namibia

NEPAL
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan  (second tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Terminal phase-out management plan  (second tranche) UNDP $25,000 $2,250 $27,250

$60,000 $6,800 $66,800Total for Nepal

NIGERIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750
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PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (sixth tranche) UNDP $385,000 $32,770 $417,770
Approved on the understanding that the verification of 
consumption had to be provided as part of the request for every 
second funding tranche under the Agreement approved at the 38th 
Meeting, and with the expectation that verification reports for 
2007 and 2008 would be submitted to the Secretariat in time for 
the 58th Meeting.

464.6

$435,000 $36,520 $471,520Total for Nigeria 464.6

OMAN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNIDO $164,200 $12,315 $176,51525.0

Audit for the terminal phase-out management plan UNIDO $20,000 $1,800 $21,800

$184,200 $14,115 $198,315Total for Oman 25.0

PAKISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNDP $224,467 $16,835 $241,302

$224,467 $16,835 $241,302Total for Pakistan

PANAMA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Panama

PAPUA NEW GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050

$85,000 $11,050 $96,050Total for Papua New Guinea

PARAGUAY
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $60,000 $4,500 $64,500

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNDP $65,000 $4,875 $69,875

$125,000 $9,375 $134,375Total for Paraguay

15



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69
Annex IX

PERU
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $80,000 $6,000 $86,000

$80,000 $6,000 $86,000Total for Peru

PHILIPPINES
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

IBRD $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Philippines

RWANDA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $43,500 $3,915 $47,4154.6

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $67,000 $8,710 $75,710

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$170,500 $12,625 $183,125Total for Rwanda 4.6

SAMOA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$50,000 $5,300 $55,300Total for Samoa

SAO TOME AND PRINCIPE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $21,000 $2,730 $23,730

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNIDO $49,000 $4,410 $53,4100.7

TPMP verification UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$90,000 $9,740 $99,740Total for Sao Tome and Principe 0.7
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SENEGAL
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $100,500 $13,065 $113,565

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

Italy $135,000 $17,550 $152,55023.4

$235,500 $30,615 $266,115Total for Senegal 23.4

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $95,000 $12,350 $107,350
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNDP $40,000 $3,600 $43,600
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

12.2

$135,000 $15,950 $150,950Total for Sierra Leone 12.2

SRI LANKA
MULTI-SECTOR
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
and solvent sectors)

UNDP $40,000 $3,000 $43,000

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(refrigeration and air-conditioning sectors)

IBRD $60,000 $4,500 $64,500

$100,000 $7,500 $107,500Total for Sri Lanka

SWAZILAND
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Swaziland

TANZANIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan UNEP $85,000 $11,050 $96,050
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SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$195,000 $14,800 $209,800Total for Tanzania

THAILAND
FUMIGANT
Methyl bromide
National methyl bromide phase-out plan (third tranche) IBRD $942,395 $70,680 $1,013,075
The Government and the World Bank were requested to continue 
monitoring the phase-out of MB in Thailand and report back to the 
Executive Committee annually on the progress in meeting the 
reductions required by this project.

73.3

$942,395 $70,680 $1,013,075Total for Thailand 73.3

TOGO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $70,000 $9,100 $79,100

Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNDP $62,000 $5,580 $67,5805.9

$132,000 $14,680 $146,680Total for Togo 5.9

TURKEY
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

$60,000 $4,500 $64,500Total for Turkey

URUGUAY
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam 
sector)

UNDP $60,000 $4,500 $64,500

$60,000 $4,500 $64,500Total for Uruguay
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VENEZUELA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2009 work programme UNIDO $513,465 $38,510 $551,975
The Committee noted (i) the progress report on the 
implementation of the phase-out plan during the years 2007 and 
2008; (ii) that the country was in non-compliance with the 
Agreement for the year 2006; (iii) that the country had taken 
action to effectively return to compliance with the Agreement for 
the year 2007; and (iv) the commitment of the Government as 
reported by UNIDO, to export or destroy any remaining stockpiled 
CFCs. The Committee decided to apply the penalty clause in the 
Agreement calculated at 20 per cent of the amount of the tranche 
being submitted for non-compliance with the Agreement, on the 
basis of: (i) that it was the first time that the country had been in 
non-compliance with the Agreement; (ii) that non-compliance with 
the Agreement did not lead to aggregated consumption for all 
years of the Agreement being larger than the aggregated values of 
the agreed consumption for those years; (iii) the country had 
returned to compliance without additional assistance from the 
Fund. UNIDO was requested to submit, no later than eight weeks 
prior to the 61st Meeting, a verification of the level of stockpiles 
of CFCs at the end of  the years 2008 and 2009, any export of 
CFCs during 2008 and 2009, and the destruction of any remaining 
CFCs, that were not exported prior to December 2009.

985.0

$513,465 $38,510 $551,975Total for Venezuela 985.0

VIETNAM
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $118,976 $0 $118,976

$118,976 $118,976Total for Vietnam

YEMEN
FUMIGANT
Methyl bromide
Terminal phase-out of methyl bromide (first tranche, part 2) Germany $91,710 $11,613 $103,323

$91,710 $11,613 $103,323Total for Yemen

ZAMBIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for CFCs (second 
tranche)

UNEP $42,000 $5,460 $47,4604.1

TPMP verification UNEP $20,000 $2,600 $22,600

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $65,520 $0 $65,520

$127,520 $8,060 $135,580Total for Zambia 4.1
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ZIMBABWE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out of Annex A (Group I) substances (phase 
II, third tranche)

Germany $175,000 $22,347 $197,34720.0

$175,000 $22,347 $197,347Total for Zimbabwe 20.0

REGION: EUR
SEVERAL
Technical assistance/support
Initiating regional cooperation to enforce ODS trade 
controls in Europe and Central Asia network countries (first 
tranche)

Czech Repu $80,500 $10,465 $90,965

Approved for one year only on the understanding that the approval 
was without prejudice to future funding approvals for the 
remaining year proposed for this project. In requesting funding for 
the second year, the agencies would prepare a joint report on the 
outputs of the network’s first year of operation.
Initiating regional cooperation to enforce ODS trade 
controls in Europe and Central Asia network countries (first 
tranche)

UNEP $51,250 $6,663 $57,913

Approved for one year only on the understanding that the approval 
was without prejudice to future funding approvals for the 
remaining year proposed for this project. In requesting funding for 
the second year, the agencies would prepare a joint report on the 
outputs of the network’s first year of operation.

$131,750 $17,128 $148,878Total for Region: EUR

2,302.7GRAND TOTAL $25,509,337 $2,009,824 $27,519,161
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(ODP)

IBRD 73.3 $10,842,395 $785,180 $11,627,575
UNDP 809.0 $5,073,809 $393,063 $5,466,872
UNEP 8.7 $3,733,709 $286,755 $4,020,464
UNIDO 1,224.6 $3,819,550 $290,599 $4,110,149

$88,000 $11,440 $99,440Canada
$80,500 $10,465 $90,965Czech Republic

10.0 $179,086 $23,281 $202,367France
153.7 $1,557,288 $191,491 $1,748,779Germany

23.4 $135,000 $17,550 $152,550Italy

BILATERAL COOPERATION
Fumigant $91,710 $11,613 $103,323
Phase-out plan 187.1 $1,867,664 $232,149 $2,099,813
Several $80,500 $10,465 $90,965

187.1 $2,039,874 $254,227 $2,294,101TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Foam 20.0 $126,457 $11,381 $137,838
Fumigant 73.3 $942,395 $70,680 $1,013,075
Process agent $1,000,000 $75,000 $1,075,000
Production $8,500,000 $609,500 $9,109,500
Refrigeration 193.6 $2,161,581 $162,119 $2,323,700
Phase-out plan 1,828.4 $4,577,840 $434,789 $5,012,629

2,115.3 $17,308,273 $1,363,469 $18,671,742TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Foam $1,305,000 $97,875 $1,402,875
Fumigant $50,000 $3,750 $53,750
Multi-sector $40,000 $3,000 $43,000
Refrigeration $880,000 $66,000 $946,000
Solvent 0.3 $138,000 $11,550 $149,550
Phase-out plan $1,165,000 $127,988 $1,292,988
Destruction $280,000 $21,000 $301,000
Several $2,303,190 $60,965 $2,364,155

0.3 $6,161,190 $392,128 $6,553,318TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 2,302.7 $25,509,337 $2,009,824 $27,519,161
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 57TH MEETING OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES 

 
Agency Project Costs 

(US$) 
Support Costs 

(US$) 
Total (US$) 

UNDP (per decision 57/3(b)&(c)) 41,294 5,042 46,336
UNEP (per decision 57/3(b)&(c)) 364,421 25,487 389,908
UNIDO(per decision 57/3(b),(c)&(f)) 43,398 4,271 47,669
Total 449,113 34,800 483,913
 
 

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 57TH MEETING OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE FOR TRANFERS ON PROJECTS 

    
Agency Project Costs 

(US$) 
Support Costs 

(US$) 
Total (US$) 

UNIDO(per decision 57/3(f)) 1,000,000 75,000 1,075,000
Total 1,000,000 75,000 1,075,000
 
 

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL 
CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 57TH MEETING OF THE EXECUTIVE 

COMMITTEE 
    

Agency Project Costs 
(US$) 

Support Costs 
(US$) 

Total (US$) 

Canada (1) 88,000 11,440 99,440
Czech Republic (1) 80,500 10,465 90,965
France (1) 179,086 23,281 202,367
Germany (1) 1,557,288 191,491 1,748,779
Italy (1) 135,000 17,550 152,550
UNDP 5,032,515 388,021 5,420,536
UNEP 3,369,288 261,268 3,630,556
UNIDO 4,776,152 361,328 5,137,480
World Bank 10,842,395 785,180 11,627,575
Total  26,060,224 2,050,024 28,110,248
(1) Total amount to be assigned to 2009 bilateral contributions. 
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  عاشــرالمرفق ال
  

  بوتسوانا اّتفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية

  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("بوتسواناحكومة  االتفاق التفاهم بين مّثل هذاي  .1

 2010آانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألو
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوآول

 
 لفأ-2من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
لتمويل باتعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أّنه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل("

  .لمتعّدد األطراف بالنسبة للموادتلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3المحّددة في الفقرة 
  
للجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق ا  .3

وستوّفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 4التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل أيضًا . لفأ-2آما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4

، على النحو المبّين في الفقرة من تحقيق حدود االستهالك هذهالوآالة المنّفذة ذات الصلة جانب تحّقق مستقّل من إجراء 
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية 

  
 البلد بالشروط ما لم يِفجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع الل  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60التالية، قبل 
  :التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المدة المحدف اهدأن يكون البلد قد حّقق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحّقق مستّقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المّقرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد آبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
) "ةبرامج التنفيذ السنويشكل " (لفأ-4سنوي وفقًا لشكل التذييل ال تنفيذلل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يُطلب بالنسبة للسنة التي 
  .البرنامج

  
 وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ-5ل ـالتذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5
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 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذلبلد لتنفيذ التزاماات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
وفقًا  جزء من هذه المبالغلبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 

ت وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديال.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفلتغّير 
رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في 

يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ فمصّنفة آتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 
في التقرير عن تنفيذ البرنامج بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قيد  وا،السنوي الموافق عليه

  .السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

ت الخاّصة التي قد تطرأ  االتفاق لمعالجة االحتياجاا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةخالل تنفيذ ال

  
على مراحل، بحيث للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع لي، وستحققت المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج

 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوآاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
تفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي  االاإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

نفذة كون الوآالة المتعلى أن  ألمانيا وافقتو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
 الرئيسيةفذة وستكون الوآالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق) " الرئيسية الوآالة المنفذة("الرئيسية 

 المستقل على النحو لتحّققا، يس حصرًا، بما في ذلك، ولكن للفأ-6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
ل اعمأجري في إطار برامج ُتالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضًا على عمليات . )ب(5الوارد في الفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة  .وق المتعّدد األطرافلتابعة للصندالرصد والتقييم ا
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 5 ـة في الصفبالرسوم المبّين الرئيسية

  
في المذآورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمّكن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل البلد اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزف من بروتوآول مونترياللأ-2 التذييل
، أن تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب . بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

 وفائه على البلد أن يبرهنلتمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على اللتعيد التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منّقح 
. ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلشريح أن تتحّقق قبل تسلُّم من المقرربكاّفة التزاماته التي آان 

ّآل طن عن ، لفأ-7ّددة في التذييل  التمويل بمقدار المبالغ المحأن تخّفض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي
  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتمن تخفيض

  
 قد يؤثر  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي قطاعات االستهالك لات أخرىأية مشروععلى تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذلالرئيسية  يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة سوف  .12
المتثال طّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من اوبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذل
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 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في اُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
 ما لم يتّم تعريفها االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، اوآافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقهذ

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

 115 و 12، 11  الكلوروفلوروآربون  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 

  
  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009    

  
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى للمرفق   1

  ) األوزوناستنفادن قدرات أطنا(ألف 
1.0 0.0  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى للمرفق   2
   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (ألف

1.0 0.0  

 1.0 0.0 1.0  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة   3

 205,000 50,000 155,000   )دوالر أمريكي(لمنفذة الرئيسية التمويل المتفق عليه للوآالة ا  4

 26,650 6,500 20,150  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية   5

 231,650 56,500 175,150 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه   6

  
  التمويل على الجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 

  
 للموافقة عليهالشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2009على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2010 لسنة األول االجتماع ال يتجاوز في موعد
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
  

    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المَتّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  خطةلمواّد المستنفدة لألوزون لسنة المن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة   
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  األهــداف  .2
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات  

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          
  0  0  0  تصنيع
  0  0  0  خدمة
  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 
  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  التصنيع
              المجموع

  
              التبريد
              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

    :النشاط المقترح
    :الهدف

    :فةالفئة المستهد
  :تأثيرال
  

   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 

    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ
    توعية عامة
    أمور أخرى

  الموازنة السنوية  .6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    
    لمجموعا
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة األوزون "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .الوطنية
 
كليف الصادر إليها بمراقبة دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التالرئيسية وستلعب الوآالة المنفذة   .2

الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها آمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد للمشاريع 
هذه المنظمة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة  آما ستضطلع. المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

 غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل الواردات والصادرات
  .وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار اللجنة ) د (45/54وفقُا للمقرر   .3

، ينبغي الرئيسية  إلى التشاور مع الوآالة المنفذةواستنادًا. راجعة الحسابات ذات الصلة إلجراء مبوتسوانا التنفيذية على
 خطة إدارة اإلزالة لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة  بوتسواناختار تأن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدالنهائية
  

  فذة الرئيسيةدور الوآالة المن: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية هذا األداء والتحّقق المالي بمقتضى من تحّقق الضمان   )أ (
 ة بالبلد؛، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّص بهالخاّصة

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ بوتسوانامساعدة   )ب (
  
تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت   ) ج(

 حالة اختيار اللجنة وفي. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويًال ،45/54من المقرر ) د(تمشيًا مع الفقرة  بوتسوانالفيذية التن

  بهذه المهمة؛للقيام منفصًال للوآالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ السنوي االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(

 ؛المقبل
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2008ج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيدًا ، 2009
  
 التي تعّهدت بها الوآالة المنفذةلمراجعات التقنيَّة ل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 ؛ الرئيسية
  
  المطلوبة؛اإلشرافاء مهاّم إجر  ) ز(
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مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(
 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال

  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(

 يذية ذلك؛التنف

  ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ي(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن  10 000  مبلغ التمويل المخّصص بمقداراالتفاق، يمكن تخفيضهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل طن
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  عشــر  الحاديالمرفق

  غينيا االستوائيةاّتفاق بين 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة ") البلد ("غينيا االستوائيةحكومة يمّثل هذا االتفاق التفاهم بين   .1

آانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد("ألف -1واّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل لالستعمال المراقب للم
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوآول2010

 
من التذييل  4و  2 ينيوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  .2
ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . في هذا االتفاق") والتمويلاألهداف ("ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .للمواد

  
ة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحدد  .3

وستوّفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 7التمويل المحّدد في الصف 
  ").لموافقة على التمويلالجدول الزمني ل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل أيضًا . ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد آما هو مبّين في التذييل   .4

إجراء تحّقق مستقّل من جانب الوآالة المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين في الفقرة 
  .ا االتفاقمن هذ) ب(5الفرعية 

  
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد بالشروط   .5

 يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على 60التالية، قبل 
  :التمويل

  
 بلد قد حّقق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛أن يكون ال  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحّقق مستّقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المّقرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد آبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
") شكل برامج التنفيذ السنوية("ألف -4لبلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقًا لشكل التذييل أن يكون ا  ) د(

بالنسبة للسنة التي يُطلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة التنفيذية لهذا 
  .البرنامج

  
رصد المؤّسسات المحّددة في وسوف ت. سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6

وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف -5التذييـل 
  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف-5
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ى أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، توافق في حين أن التمويل قد ُحّدد عل  .7
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ وفقًا 

 التخصيص المصّنفة آتعديالت وإعادات. لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في 

أما إعادات التخصيص غير المصّنفة آتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في برنامج التنفيذ ). د (5الفقرة الفرعية 
افق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ البرنامج السنوي المو
  .السنوي

  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا   ) أ(
 خالل تنفيذ الخطة؛

  
سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل، بحيث   ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى آالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، وذلك المتبقية يمكن تحويل الموارد 
التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن آثب وفقًا للتذييل في الحاالت 

 ألف من هذا االتفاق؛-5
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوآاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
لة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشام  .9

على أن يكون الوآالة المنفذة يونيب ويوافق ال. ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
 وستكون الوآالة المنفذة الرئيسية .بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق") الوآالة المنفذة الرئيسية("الرئيسية 

ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصرًا، التحّقق المستقل على النحو -6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
وُيوافق البلد أيضًا على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال ). ب(5الوارد في الفقرة الفرعية 

سوف تكون الوآالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة (د والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف الرص
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية ) باء-6المنصوص عليها في قائمة التذييل 

  .ألف- 2 من التذييـل  8 نـة في الصفوالوآالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّي
  

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذآورة في   .10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل البلد ألف من بروتوآول مونتريال-2التذييل 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن .  له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويلبأنه لن يحّق
تعيد التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منّقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن البلد على وفائه 

.  قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلبكاّفة التزاماته التي آان من المقرر أن تتحّقق
ألف، عن ّآل طن -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخّفض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل 

  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنانمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
  

لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر   .11
  .على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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ة ومن الوآالة المنفذة الرئيسية لتسهيل تنفيذ هذا سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي  .12
وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية اإلطّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من االمتثال . االتفاق

  .لهذا االتفاق
  

 وعلى النحو المبّين في ُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال  .13
وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها . هذا االتفاق

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
  

  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

  12- والكلوروفلوروآربون11-الكلوروفلوروآربون  األولىالمجموعة   :ألفالمرفق 

 الهالونات  المجموعة األولى  :المرفق ألف

  
  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009  

  
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1

 0 0 4.7  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 
حد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى ال. 2

 0 0 4.6   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف
 جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال الخاص بمواد المجموعة الثانية -3

 0 0 14.2  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 
ستهالك الكلي من مواد المجموعة الثانية  الحد األقصى المسموح به لال-4

 0 0 0  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف
استنفاد ( التخفيض لمواد المجموعة األولى للمرفق ألف بموجب الخطة -5

 4.6 0 4.6)األوزون
 0 0 0  لمواد المجموعة الثانية للمرفق ألف التخفيض الجديد -6
 180.000 75.000 105.000  )دوالر أمريكيبال(آالة المنفذة الرئيسية التمويل المتفق عليه للو -7
 23.400 9.750 13.650  )دوالر أمريكيبال(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية . 8
 203.400 84.750 118.650 )دوالر أمريكيبال(لتمويل المتفق عليه الكلي لمجموع ال. 9

 
   على التمويلفقةالجدول الزمني للموا: ألف-3التذييل 

  
 سيجري النظر في تمويل الشريحة الثانية للموافقة عليه ،2009ثر الموافقة على الشريحة األولى لعام إعلى   .1

  .2010 لسنة ول االجتماع األقل عنفي موعد ال ي
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  ةسنة الخط  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المَتّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ   لسنة الخطةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون  
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة   
 

  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   فدة لألوزونالمستن

          
  0  0  0  تصنيع
  0  0  0  خدمة
  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
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  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 
  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  التصنيع
              المجموع

  
              التبريد
              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :فالهد  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(ات المقررة النفق  النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة األوزون "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

را بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها وستلعب الوآالة المنفذة الرئيسية دو .(NOU)الوطنية 
بمراقبة الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها آمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 

تتمثل في آما ستضطلع هذه المنظمة بالمهمة الصعبة التي . للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية
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مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من 
  .خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  التحقق واإلبالغ

  
نة تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار اللج) د (45/54وفقُا للمقرر   .2

واستنادًا إلى التشاور مع الوآالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةغينيا االستوائيةالتنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة غينيا االستوائيةالرئيسية، ينبغي أن تختار 

  .مج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنا
  

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .1
  

ضمان التحّقق من األداء والتحّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية   )أ (
 لخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ا

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛البلدمساعدة   )ب (
  
تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت   ) ج(

وفي حالة اختيار اللجنة . ألف-5ى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمش
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويًال 45/54من المقرر ) د( تمشيًا مع الفقرة غينيا االستوائيةالتنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقياممنفصًال للوآالة المنفذة الرئيسية 
  
ابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ السنوي التأّآد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّس  )د(

 المقبل؛
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة 2009اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة   )ه(

 ، تمهيدًا لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2010
  
تقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة ضمان تنفيذ الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين للمراجعات ال  )و(

 الرئيسية؛
  
 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة   ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
لمواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة من أن استهالك اللجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛    )ي (
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(
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  دم االمتثالتخفيضات في التمويل بسبب ع: ألف-7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن آّل  5,000  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10وفقا للفقرة   .1

  .طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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  ي عشــرناثالالمرفق 

  سيراليون اّتفاق بين
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية

  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("سيراليونحكومة  االتفاق التفاهم بين مّثل هذاي  .1

 2010آانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلألوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة ل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوآول

 
- 2من التذييل  4و 2 ين في الصفعلى النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أّنه، .  االتفاقافي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ
لمتعّدد األطراف بالنسبة تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .للمواد
  
 توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق،  .3

وستوّفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").يلالجدول الزمني للموافقة على التمو("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل أيضًا . لفأ-2آما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4

، على النحو المبّين في الفقرة من تحقيق حدود االستهالك هذهالوآالة المنّفذة ذات الصلة جانب تحّقق مستقّل من إجراء 
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية 

  
 البلد بالشروط ما لم يِفمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ست  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60التالية، قبل 
  :التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حّقق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحّقق مستّقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المّقرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد آبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
) "ةبرامج التنفيذ السنويشكل " (لفأ-4سنوي وفقًا لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يُطلب بالنسبة للسنة التي 
  .البرنامج

  
حّددة في وسوف ترصد المؤّسسات الم.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ-5ل ـالتذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5
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 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات تياجاحفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
وفقًا  جزء من هذه المبالغلبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 

 آتعديالت وإعادات التخصيص المصّنفة.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفلتغّير 
رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في 

يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ فمصّنفة آتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 
في التقرير عن تنفيذ البرنامج بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ كون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي ي وا،السنوي الموافق عليه

  .السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

الحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  االتفاق لمعالجة اا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةخالل تنفيذ ال

  
على مراحل، بحيث للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع لي، وستحققت النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها

 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوآاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اذ هذإدارة وتنفيشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوآالة المنفذة على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
منفذة المشارآة كون الوآالة الووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ي) "الوآالة المنفذة الرئيسية("الرئيسية 

وستكون . شراف الوآالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) الوآالة المنفذة المتعاونة(
، يس حصرًا، بما في ذلك، ولكن للفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الوآالة المن

التي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضًا على عمليات . )ب(5و الوارد في الفقرة الفرعية  المستقل على النحلتحّققا
الوآالة المنفذة  سوف تكون .لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج ُت

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة
- 2ل ـمن التذيي  11 و10ين ـة في الصف بالرسوم المبّينالوآالة المنفذة المتعاونةوعلى تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ
  

في ورة المذآإزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمّكن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل البلد اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوآول مونتريالأ-2 التذييل

، أن تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب . بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 وفائه على البلد أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للنّقح تعيد التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول م

. ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلشريح أن تتحّقق قبل تسلُّم من المقرربكاّفة التزاماته التي آان 
ّآل طن عن ، لفأ-7بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل  التمويل أن تخّفض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي

  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتمن تخفيض
  

 قد يؤثر  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروع على تمويل
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 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
ضرورية للتحّقق من االمتثال طّالع على المعلومات الوبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذل
  

 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في اُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
 ريفهاما لم يتّم تع االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، اوآافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقهذ

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت
  وادـالم: ألف-1التذييل 

 12- والكلوروفلوروآربون11-الكلوروفلوروآربون  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 115-الكلوروفلوروآربونو

  رابع آلوريد الكربون  المجموعة الثانية  :المرفق باء

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  المجموع  2010  2009  

  
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى للمرفق . 1

  0.0 11.8  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى للمرفق . 2
  0.0 11.8   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (ألف

ضات بروتوآول مونتريال الخاص بمواد المجموعة الثانية للمرفق باء جدول تخفي. 3
  0.0 0.4  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

 الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة الثانية للمرفق باء. 4
  0.0 0.4   )األوزوناستنفاد أطنان قدرات (

 11.8 0.0 11.8  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (رفق ألف التخفيض الجديد بموجب الخطة، الم. 5
 0.4 0.0 0.4  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة، المرفق باء . 6

 150,000 55,000 95,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية . 7

 60,000 20,000 40,000  )دوالر أمريكي(لمنفذة المتعاونة التمويل المتفق عليه للوآالة ا. 8

 210,000 75,000 135,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 19,500 7,150 12,350  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية . 10

 5,400 1,800 3,600  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة . 11

 24,900 8,950 15,950  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12
 234,900 83,950 150,950 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
للموافقة عليه الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2009على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2010 لعام األول االجتماع يسبقفي موعد ال 

  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المَتّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة   
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  األهــداف  .2

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات
العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون
          

  0  0  0  تصنيع
  0  0  0  خدمة
  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  دة لألوزونالمستنف

  0  0  0  )2(المجموع 
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 
  الصلة

ّد مستنفدة إزالة موا
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  التصنيع
              المجموع

  
              التبريد
              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

   من جانب الحكومةإجراءات  .5

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ ة العاّمة السياس
    .الخدمـة، إلخ: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    أمور أخرى

  الموازنة السنوية  .6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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   المتعلقة بهّسسات الرصد واألدوارمؤ: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة األوزون "ارةوحدة الرصد واإلد"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

وستلعب الوآالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة  .الوطنية
نفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها آمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد للمشاريع الواردات من المواد المست

هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوآالة المنفذة المتعاونة  آما ستضطلع. المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية
شروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير الم

  .السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنية
  

  التحقق واإلبالغ
  
 تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار اللجنة ،)د (45/54وفقُا للمقرر   .2

واستنادًا إلى التشاور مع الوآالة المنفذة الرئيسية، . لحسابات ذات الصلة إلجراء مراجعة اسيراليون التنفيذية على
 خطة إدارة لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة  سيراليونختار تينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصداإلزالة النهائية
  

  ئيسيةدور الوآالة المنفذة الر: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية هذا األداء والتحّقق المالي بمقتضى من تحّقق الضمان   )أ (
 د؛، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبل بهالخاّصة

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ البلدمساعدة   )ب (
  
تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت   ) ج(

 حالة اختيار اللجنة وفي. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويًال ،45/54من المقرر ) د(تمشيًا مع الفقرة  اليونلسيرالتنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام منفصًال للوآالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ السنوي االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(

 ؛المقبل
  
لسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحاليةج التنفيذ السنوي للسنة عن تنفيذ برنامغ اإلبال  )ه(

 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيدًا ، التالية
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة ل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  
  المطلوبة؛اإلشرافهاّم إجراء م  ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
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من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(
  ذلك؛التنفيذية

 تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(

  
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 

  

  :لة التنفيذ المتعاونة بما يليستقوم وآا  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآالة التنفيذ المتعاونة؛سيراليون ومساعدة  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وآالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7ل التذيي

  
دوالر أمريكي عن  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل طن
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  عشــــرلث الثاالمرفق 
  

   مشروعات التعزيز المؤسسي  عمليات تجديد عنها اللجنة التنفيذية بشأنآراء عبرت
  المقدمة إلى االجتماع السابع والخمسين

  
  الجزائر

 مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي الجزائ""ر   المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د  استعرض""ت اللجن""ة التنفيذي""ة التقري""ر    -1
 م""ن الم""واد المس""تنفدة ه أن اس""تهالآتش""ير إل""ىبيان""ات ب أمان""ة األوزون أبل""غ ق""د لبل""ده""ذا ام""ع التق""دير أن  توالحظ""

 تأم"ل اللجن"ة     ول"ذلك  .بروتوآ"ول مونتري"ال   الواردة في جدول اإلزالة وفقا ل      أقل من الحدود     2007  عام لألوزون في 
الوطني"ة لإلزال"ة    ة خطته"ا تنفي"ذ برنامجه"ا القط"ري وأنش"ط    ،  أن تواصل الجزائر، ف"ي الع"امين الق"ادمين       التنفيذية في 
 . في خفض استهالك المواد المستنفدة لألوزونبنجاح واضح

  بوروندي

 مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي بورون""دي  المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د استعرض""ت اللجن""ة التنفيذي""ة التقري""ر   -2
لوروآرب""ون ف""ي أن اس""تهالآه م""ن الكلوروفإل""ى ر ش""يبيان""ات تب أمان""ة األوزون م""ع التق""دير أن البل""د أبل""غ والحظ""ت

 تأم"ل   ول"ذلك  . وفقا لجدول اإلزالة الخاص ببروتوآول مونتري"ال        في المئة المطلوبة   85 أقل من نسبة خفض      2007
، جهودها في تنفيذ برنامجها القطري واألنش"طة ذات     العامين القادمين اللجنة التنفيذية في أن تواصل بوروندي، في        

 .واضحالصلة بنجاح 

 الرأس األخضر

ف""ي ال""رأس األخض""ر  لجن""ة التنفيذي""ة المعلوم""ات المرفق""ة بطل""ب تجدي""د التعزي""ز المؤسس""ي    استعرض""ت ال -3
 ه""و  م""ن الكلوروفلوروآرب""ونهاس""تهالآأن  مس""تمر ف""ي إب""الغ أمان""ة األوزون ب""ه""ذا البل""د م""ع التق""دير أن والحظ""ت
ظ""ة عل""ى  ذات أهمي""ة للمحاف بأنش""طة تاض""طلعق""د  وتالح""ظ اللجن""ة التنفيذي""ة أيض""ا أن ال""رأس األخض""ر      .ص""فر

 وتع"رب اللجن"ة التنفيذي"ة       .االستهالك الصفري عن طريق اإلنفاذ الصارم لنظام ترخيص المواد المستنفدة لألوزون          
 الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون    تها إلزال"ة تنفي"ذ أنش"ط  ،  الع"امين الق"ادمين   واصل الرأس األخضر، ف"ي      تعن أملها في أن     

 .رظاهبنجاح 

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي جمهوري""ة  المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د جن""ة التنفيذي""ة التقري""ر استعرض""ت الل -4
أن اس"""تهالآه م"""ن  إل"""ى ر ش"""ي أمان"""ة األوزون بيان"""ات ت أبل"""غ م"""ع التق"""دير أن البل"""د   والحظ"""تأفريقي"""ا الوس"""طى  

مونتريال بموجب جدول اإلزالة وفقا لبروتوآول       ض المطلوبة يخفلتا أقل من نسبة     2007الكلوروفلوروآربون في   
 تأمل اللجنة التنفيذية في أن تواص"ل جمهوري"ة أفريقي"ا الوس"طى تنفي"ذ برنامجه"ا القط"ري                    ولذلك . في المئة  85وهي

عل"ى   بهدف تحقيق اإلزالة الكامل"ة الس"تهالآها م"ن الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون       واضحواألنشطة ذات الصلة بنجاح   
 .قره بروتوآول مونترياللجدول الزمني لإلزالة الذي أالنحو الذي يقتضيه ا

  
  شيلي

استعرض"ت اللجن"ة التنفيذي"ة التقري""ر الخت"امي المق"دم م""ع طل"ب تجدي"د مش""روع التعزي"ز المؤسس"ي لش""يلي           -5
والحظ""ت اللجن""ة . والحظ""ت م""ع التق""دير اإلنج""ازات الت""ي حققته""ا المجل""س ال""وطني للبيئ""ة أثن""اء تنفي""ذ ه""ذه المرحل""ة

.  شيلي في مجال إنشاء وتنفيذ نظام ترخيص مح"دث يعم"ل بكام"ل طاقت"ه               التنفيذية بصفة خاصة التقدم الذي أحرزته     
إزالة هداف ألساعد في اإلبقاء على االمتثال تودعما آبيرا منسق األوزون الوطني بالبلد الخطوة  ه هذ تدعموسوف  

  المح"رز ف"ي    وتش"عر اللجن"ة باالرتي"اح للتق"دم       .  المحددة في بروتوآول مونتريال    استهالك المواد المستنفدة لألوزون   
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أنشطة تشمل خطة إدارة غازات التبريد والمساعدة الفني"ة ف"ي إزال"ة الم"ذيبات المس"تنفدة ل"ألوزون وه"و التق"دم                      عدة  
وأثن"ت اللجن"ة التنفيذي"ة عل"ى حكوم"ة      . اس"تهالك ثالث"ي آل"ورو اإليثيل"ين    ب م"ا يتعل"ق  الذي أسهم في تحقيق االمتث"ال في     

ب عن أملها في أن تواصل شيلي، في العامين الق"ادمين، تنفي"ذ أنش"طتها    شيلي لما أنجزت في المرحلة الراهنة وتعر 
المخطط لها وفقا للبرنامج بتقدم آبير، وأن تستديم مس"توياتها الحالي"ة م"ن تخفيض"ات الم"واد الكلوروفلوروآربوني"ة                

 .وتعتبرها أساسا لما بعدها

 جزر القمر

 مش"روع التعزي"ز المؤسس"ي ف"ي ج"زر القم"ر       المق"دم م"ع طل"ب تجدي"د      استعرضت اللجن"ة التنفيذي"ة التقري"ر         -6
 2007أن استهالآه م"ن الكلوروفلورآرب"ون ف"ي    إلى ر شي أمانة األوزون بيانات تأبلغ مع التقدير أن البلد     والحظت

. ئ"ة ا ف"ي الم   85وه"ي في الجدول الزمني لإلزالة المحدد ف"ي بروتوآ"ول مونتري"ال             التخفيض المطلوبة    أقل من نسبة  
، جهوده"ا ف"ي تنفي"ذ برنامجه"ا القط"ري       ن تواصل جزر القمر، في العامين القادمين      لتنفيذية في أ   تأمل اللجنة ا   ولذلك

 بهدف تحقيق اإلزالة الكامل"ة الس"تهالآها م"ن الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون طبق"ا        واضحواألنشطة ذات الصلة بنجاح    
 .للجدول الزمني لإلزالة الذي أقره بروتوآول مونتريال

 الكونغو

 مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي الكونغ""و    المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د   التقري""ر جن""ة التنفيذي""ة استعرض""ت الل -7
أنه خفض استهالآه من الكلوروفلوروآربون في إلى ر شي أمانة األوزون بيانات تأبلغأن البلد  مع التقدير والحظت

 85وه"ي آ"ول مونتري"ال   وفقا للجدول الزمن"ي لإلزال"ة المح"دد ف"ي بروتو    التخفيض المطلوبة   بأآثر من نسبة   2007
 تنفي""ذ برنامج""ه القط""ري ، الع""امين الق""ادمينواص""ل الكونغ""و، ف""ي  ي تأم""ل اللجن""ة التنفيذي""ة ف""ي أن  ول""ذلك. ف""ي المئ""ة

 طبق"ا   م"ن الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون    ا بهدف تحقيق اإلزالة الكامل"ة الس"تهالآه  واضحواألنشطة ذات الصلة بنجاح    
 .توآول مونتريالللجدول الزمني لإلزالة الذي أقره برو

 جيبوتي

 مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي جيب""وتي    المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د  استعرض""ت اللجن""ة التنفيذي""ة التقري""ر    -8
 نس"بة التخف"يض المطلوب"ة       نه"ا حقق"ت   إل"ى أ  ر  ش"ي قدمت إلى أمانة األوزون بيان"ات ت       مع التقدير أن جيبوتي      والحظت

 وقد اتخذت جيبوتي خطوات مهمة      . في المئة  85وهيتريال  وفقا للجدول الزمني لإلزالة المحدد في بروتوآول مون       
الع"امين   تأمل اللجن"ة التنفيذي"ة ف"ي أن تواص"ل جيب"وتي، ف"ي                ولذلك .إلزالة استهالآها من المواد المستنفدة لألوزون     

، تنفي""""""ذ نظ""""""ام الت""""""رخيص وخط""""""ة إدارة اإلزال""""""ة النهائي""""""ة وإع""""""داد خط""""""ة إدارة إزال""""""ة الم""""""واد  الق""""""ادمين
 .واضحوروآربونية بنجاح الهيدروآلوروفل

  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

راجع"""ت اللجن"""ة التنفيذي"""ة التقري"""ر المق"""ّدم م"""ع تجدي"""د مش"""روع التعزي"""ز المؤسس"""ي لجمهوري"""ة مق"""دونيا     -9
حظت مع بالغ التقدير أن البلد أبلغ حالي"ًا ع"ن ع"دم اس"تهالك أي"ة آمي"ة م"ن آل"ورو فل"ورو                          السابقة وال  اليوغوسالفية

 2010، مما يعني أنه حّقق اإلزالة الكاملة لمواد آلورو فلورو آربون التي آانت مخطط"ة لع"ام                2007ن عام   آربو
جمهوري"ة مق"دونيا اليوغوس"الفية      لحكوم"ة   يذية أيض"ًا ب"التعبير ع"ن تق"ديرها          وترغب اللجنة التنف  . قبل موعدها بكثير  

وتأم"ل  . ووس"ط آس"يا   وروب"ا   واد المستنفدة لألوزون أل   بالنسبة لقيامها بدور ريادي هام في شبكة مسؤولي الم        السابقة  
اللجنة التنفيذية بالتالي أن تواصل جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة خ"الل الس"نتين الق"ادمتين، جهوده"ا عل"ى                   

  .صعيد تنفيذ أنشطتها إلزالة المواد المستنفدة لألوزون بنجاح بارز

  جورجيا

 وتالح"ظ   ،ت المقدمة مع طلب تجديد التعزي"ز المؤسس"ي ف"ي جورجي"ا            استعرضت اللجنة التنفيذية المعلوما    -10
ي ت""ال ف""ي المئ""ة 85التخف""يض بنس""بة ه""و ف""ي ح""دود   المبل""غ عن""ه م""ن الكلوروفلوروآرب""ون  ه""ذا البل""دأن اس""تهالك 
 وتع"رب اللجن"ة التنفيذي"ة أيض"ا ع"ن تق"ديرها           . لم"واد الكلوروفلوروآربوني"ة   زال"ة ا   بروتوآ"ول مونتري"ال إل     ايشترطه
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 تن"وه ب"أن  و.  ف"ي ه"ذا البل"د   في تنس"يق أنش"طة إزال"ة الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون       التي حققتها جورجيا    ممتازة  الائج  نتلل
وتأم""ل اللجن""ة التنفيذي""ة ل""ذلك ف""ي أن تحق""ق  . كف""اءةال بةتس""ممبطريق""ة يج""ري ف""ي توقي""ت جي""د و تنفي""ذ آ""ل األنش""طة 

أنش"طة تتص"ل    ب  القي"ام  أتب"د أن   الكلوروفلوروآربوني"ة و   أهدافها المح"ددة إلزال"ة الم"واد      في العامين القادمين    جورجيا  
 .بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بناء على مقررات االجتماع التاسع عشر لألطراف

 هندوراس

 استعرض""ت اللجن""ة التنفيذي""ة التقري""ر المرف""ق بطل""ب تجدي""د مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي هن""دوراس        -11
 بموج""ب بروتوآ""ول   تخف""يض آ""ل الم""واد الخاض""عة للمراقب""ة   متث""ل لخط""وات  م""ع التق""دير أن البل""د ق""د ا  والحظ""ت
ه"ا ف"ي االجتم"اع    ب أح"يط علم"ا  به التي الخاصة الذي يتفق مع خطة العمل ، وبصفة خاصة بروميد الميثيل  مونتريال

ل م"ع  للتعام"  مع التقدير ب"أن هن"دوراس ق"د ش"كلت لجن"ة توجي"ه وطني"ة                وتقر اللجنة التنفيذية   .السابع عشر لألطراف  
 االتج"ار ف"ي الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون، واتخ"اذ          ومراقب"ة إزالة المواد المستنفدة لألوزون على المس"توى ال"وطني،          

وتأمل اللجنة التنفيذي"ة، فيم"ا يتعل"ق باألنش"طة المخط"ط له"ا ف"ي المرحل"ة التالي"ة، أن تواص"ل                     . بدائل لبروميد الميثيل  
 .واضحجاح هندوراس إزالة المواد المستنفدة لألوزون بن

 ليبيريا

 والحظت مشروع التعزيز المؤسسي في ليبيريا       المقدم مع طلب تجديد   استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير      -12
 2007 لع"ام  أنه خفض استهالآه من الكلوروفلوروآربون        إلى رشيبيانات ت ب أمانة األوزون    أبلغمع التقدير أن البلد     

 تأم""ل اللجن""ة ول""ذلك . بموج""ب بروتوآ""ول مونتري""ال  المئ""ة ف""ي85 التخف""يض المطلوب""ة وه""ي ليك""ون ض""من نس""بة  
 واض"ح ، تنفيذ أنش"طة إزال"ة الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون بنج"اح              العامين القادمين التنفيذية في أن تواصل ليبيريا، في       

به""دف تحقي""ق اإلزال""ة الكامل""ة الس""تهالك الم""واد المس""تنفدة ل""ألوزون طبق""ا للج""دول الزمن""ي لإلزال""ة ال""ذي أق""ره            
 .وتوآول مونتريالبر

 موريتانيا

 مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي موريتاني""ا  المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د استعرض""ت اللجن""ة التنفيذي""ة التقري""ر   -13
 أنه خفض استهالآه من الكلوروفلوروآربون في إلىرشيبيانات تب أمانة األوزون أبلغ مع التقدير أن البلد والحظت

، تنفي""ذ برنامجه""ا القط""ري  الع""امين الق""ادمينن تواص""ل موريتاني""ا، ف""ي   تأم""ل اللجن""ة التنفيذي""ة ف""ي أ ول""ذلك. 2007
 بهدف تحقيق اإلزالة الكامل"ة الس"تهالآها م"ن الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون طبق"ا        واضحواألنشطة ذات الصلة بنجاح    

 . الجدول الزمني لإلزالة الذي أقره بروتوآول مونتريالللمطلوب بموجب

 مبيقاموز

 والحظ"ت طلب تجديد التعزيز المؤسسي في موزامبيق فيذية المعلومات المقدمة مع     نة التن استعرضت اللج  -14
 فيها أن البلد قد خف"ض اس"تهالآه م"ن     التي أوضحت    2007ببيانات   أمانة األوزون    مع التقدير أن موزامبيق أبلغت    

تنفيذي"ة أيض"ا أن      اللجن"ة ال   تالحظ"  و . ف"ي المئ"ة    85 المس"تهدفة وه"ي      نس"بة البنس"بة تزي"د عل"ى       الكلوروفلوروآربون  
إلقرار القواعد المنظمة للمواد المستنفدة لألوزون التي تختص بواردات         موزامبيق اتخذت بعض الخطوات المهمة      

 وتق"در   .وتدريب موظفي الجمارك وفني"ي التبري"د      من خالل نظام الترخيص والحصص،      المواد المستنفدة لألوزون    
 وتع"رب اللجن"ة     . الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزون      ها م"ن  لخف"ض اس"تهالآ   اللجنة التنفيذية تقديرا عظيما جه"ود موزامبي"ق         

 إل"ى  ض"يف دارة اإلزالة النهائية وتإل تهاتنفيذ خط، العامين القادمين  موزامبيق، في    أن تكمل  أنها تتوقع التنفيذية عن   
 .مستويات تخفيضاتها الحالية للمواد المستنفدة لألوزون

 باآستان

ي""ر المق""دم م""ع طل""ب تجدي""د مش""روع التعزي""ز المؤسس""ي ف""ي باآس""تان،    استعرض""ت اللجن""ة التنفيذي""ة التقر  -15
وتالحظ مع التقدير اإلجراء العاجل الذي اتخذته باآستان بتق"ديمها خط"ة عم"ل للع"ودة إل"ى االمتث"ال لت"دابير مراقب"ة                      
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ي""ز وتالح""ظ اللجن""ة التنفيذي""ة أيض""ا أن""ه ف""ي إط""ار مش""روع التعز . راب""ع آلوري""د الكرب""ون ف""ي بروتوآ""ول مونتري""ال
المؤسسي، اتخذت باآستان خطوات ملموسة إلزالة استهالآها من المواد المستنفدة ل"ألوزون، وعل"ى وج"ه التحدي"د              

تق""دم ف""ي تنفي""ذ مش""روع بن""ك الهالون""ات، وخط""ة إدارة غ""ازات التبري""د واإلزال""ة القطاعي""ة لراب""ع آلوري""د      إلح""راز 
مارك وتؤيد اللجن"ة التنفيذي"ة بش"دة جه"ود باآس"تان         الكربون، وتنظيم حلقات عمل لتدريب فنيي التبريد وموظفي الج        

ول""ذلك ف""إن اللجن"ة التنفيذي""ة تأم""ل أن تواص"ل باآس""تان، ف""ي   .  الم""واد المس""تنفدة ل"ألوزون ها م"ن ف"ي خف""ض اس""تهالآ 
الع""امين الق""ادمين، تنفي""ذ برنامجه""ا القط""ري وأنش""طة اإلزال""ة الوطني""ة بنج""اح آبي""ر لخف""ض المس""تويات الحالي""ة            

وت"ود اللجن"ة التنفيذي"ة أيض"ا أن تهن"ئ حكوم"ة باآس"تان عل"ى انتخابه"ا رئيس"ا                    . د المس"تنفدة ل"ألوزون    الستهالك الموا 
 .مشارآا الجتماع فريق العمل المفتوح العضوية التاسع والعشرين لألطراف في بروتوآول مونتريال

 رواندا

 مع  والحظتفي رواندا   طلب تجديد التعزيز المؤسسي     المعلومات المقدمة مع    استعرضت اللجنة التنفيذية     -16
فيه"""ا أن البل"""د خف"""ض اس"""تهالآه م"""ن   الت"""ي أوض"""حت 2007ببيان"""ات  أمان"""ة األوزون التق"""دير أن روان"""دا أبلغ"""ت 

 آم"ا الحظ"ت اللجن"ة التنفيذي"ة أن روان"دا            . ف"ي المئ"ة    85 وه"ي    2007المس"تهدفة لع"ام      نس"بة الالكلوروفلوروآربون ب 
الفترة عن طريق إدخ"ال     هذه   خالل    المواد المستنفدة لألوزون   اتخذت بعض الخطوات المهمة إلزالة استهالآها من      

، تنفي"ذ   العامين الق"ادمين   وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل رواندا، في          .نظام ترخيص المواد المستنفدة لألوزون    
 وتح"افظ   ،واض"ح نظام الترخيص، وخطة إدارة اإلزالة النهائية، والدعم الفن"ي، والب"رامج غي"ر االس"تثمارية بنج"اح                  

 .وتتخذها أساسا لعملهاعلى مستويات تخفيضاتها الحالية للمواد المستنفدة لألوزون 

 تنزانيا

 م"ع  والحظتطلب تجديد التعزيز المؤسسي في تنزانيا نة التنفيذية المعلومات المقدمة مع   استعرضت اللج  -17
ي يغطيه"ا  الت" دة ل"ألوزون خ"الل الفت"رة     أن تنزانيا اتخذت خطوات مهمة إلزالة استهالآها من المواد المستنف      التقدير

 اللجنة أيضا على تنزانيا لوصولها إلى مرحل"ة متقدم"ة ف"ي تنفي"ذ نظ"ام ت"رخيص               وأثنت .مشروع التعزيز المؤسسي  
 .المواد المستنفدة ل"ألوزون، وت"دريب م"وظفي الجم"ارك وفني"ي التبري"د، وإنش"اء مرآ"ز لالس"ترداد وإع"ادة الت"دوير                       

، تنفي"ذ ه"ذه األنش"طة بنج"اح آبي"ر           الع"امين الق"ادمين    أن تواصل تنزانيا، ف"ي       أنها تتوقع  عن   وأعربت اللجنة التنفيذية  
 . على مستويات تخفيضاتها الحالية للمواد المستنفدة لألوزون وتتخذها أساسا لعملهاتحافظو

 فييت نام

 التق"دير أن     م"ع  والحظ"ت   مشروع التعزيز المؤسسي في فييت نام      استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير تمديد     -18
 حافظ"ت عل"ى إزالته"ا الس"تهالك الكلوروفلوروآرب"ون      بيانات تشير إل"ى أن فيي"ت ن"ام   ب أمانة األوزون هذا البلد أبلغ  

، تنفي"ذ برنامجه"ا القط"ري،    الع"امين الق"ادمين  ، ف"ي  جنة التنفيذية في أن تواص"ل فيي"ت ن"ام      تأمل الل  ولذلك. 1996منذ  
 وخط""""ة إزال""""ة برومي""""د الميثي""""ل، وخط""""ة إدارة إزال""""ة الم""""واد    ،وخط""""ة إزال""""ة الكلوروفلوروآرب""""ون الوطني""""ة  

 .واضحالهيدروآلوروفلوروآربونية، وغيرها من األنشطة بنجاح 

 زامبيا

 م"ع   والحظت طلب تجديد التعزيز المؤسسي في زامبيا     نة التنفيذية المعلومات المقدمة مع      استعرضت اللج  -19
 فيه""ا أن البل""د ق""د خف""ض اس""تهالآه م""ن      الت""ي أوض""حت 2007ببيان""ات  أمان""ة األوزون التق""دير أن زامبي""ا أبلغ""ت  

 والحظ"ت   . ف"ي المئ"ة    85وه"ي   بموج"ب بروتوآ"ول مونتري"ال        2007 المستهدفة لع"ام     نسبةالالكلوروفلوروآربون ب 
ن اللجنة التنفيذية أيضا أن زامبي"ا اتخ"ذت بع"ض الخط"وات المهم"ة إلزال"ة اس"تهالآها م"ن الم"واد المس"تنفدة ل"ألوزو               

 الخاص بها عن طري"ق إنف"اذ نظ"ام ت"رخيص الم"واد المس"تنفدة                تي يغطيها مشروع التعزيز المؤسسي    خالل الفترة ال  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 
Annex XIII 
 

 5

الع""امين وتأم""ل اللجن"ة التنفيذي""ة ف"ي أن تواص""ل زامبي"ا، ف""ي    . ل"ألوزون، وت""دريب م"وظفي الجم""ارك وفني"ي التبري""د   
لمواد المستنفدة لألوزون ستهالك ا ال، وتحافظ على مستويات تخفيضاتها الحالية       آبير، تنفيذ األنشطة بتقدم     القادمين

 .وتتخذها أساسا لعملها

-----  

 


