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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
  خمسـون  و الالثامناالجتمـــاع 
  2009 وزتم/ه يولي10-6مونتريال، 

 
  

   االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذيةتقرير

  مقدمة

 بمقر  لتنفيذ بروتوآول مونتريالعقد االجتماع الثامن والخمسون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف -1
  .2009تموز / ة يولي10 إلى 6 من  الدوليةلطيران المدنيمنظمة ا

 لالجتماع XX/22الية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، طبقا للمقرر حضر االجتماع ممثلون عن البلدان الت -2
 : لألطراف في بروتوآول مونتريالالعشرين

ألمانيا،  أستراليا، وبلجيكا، و: من البروتوآول5 من المادة 1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة   )أ (
  ؛ة، والواليات المتحدة األمريكي)الرئيس(واليابان، ورومانيا، والسويد 

بوليفيا، والصين، والجمهورية :  من البروتوآول5 من المادة 1األطراف العاملة بمقتضى الفقرة   )ب (
 .وجورجيا، وناميبيا، واليمن، وغابون، )نائب الرئيس(الدومينيكانية 

برنامج عن ممثلون آمراقبين طبقا لمقررات اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن حضر االجتماع  -3
، ومنظمة األمم المتحدة الصندوقخزانة  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة آوآالة منفذة وأمين  المتحدة اإلنمائي،األمم

 .للتنمية الصناعية، والبنك الدولي

 .حضر االجتماع أيضا رئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ -4

 . نائب األمين التنفيذي في أمانة األوزونحضر االجتماع أيضا -5

 .التحالف من أجل سياسة رشيدة معنية بالغالف الجويضا آمراقب ممثل عن حضر االجتماع أي -6
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 افتتاح االجتماع:  من جدول األعمال1البند 

 حسام الدين / الرئيس السيد2009تموز / ه يولي6افتتح االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنين  -7
 ).السويد(اي أحمدز

وهو التاريخ الذي يتعين ، 2009م تتبق إال ستة أشهر على نهاية عام ورحب بالحاضرين، مذآرا إياهم بأنه ل -8
 وسوف ينظر هذا االجتماع في . إلى الصفر5عنده أن يصل استهالك الكلوروفلوروآربون في البلدان العاملة بالمادة 

كين البلدان من ، التي ستكون الموافقة عليها حاسمة في تماإلزالة النهائيةبعض الشرائح المتبقية من خطط إدارة 
اإلزالة النهائية إلى اإلسراع بتنفيذ خطط إدارة والمنفذة الثنائية  ودعا آل الوآاالت .الوصول إلى هدف اإلزالة الكاملة

 .المتبقية

 في 50وآان أقل من . 5لمادة لة االمتثال في البلدان العاملة طبقا لسوف تنظر اللجنة التنفيذية أيضا في حا -9
وآانت ، 2008لعام برامجها القطرية بيانات  بلدا قد أبلغت عن 143 وعددها 5لمادة العاملة طبقا لالمائة من البلدان 

ويتعين بذل آل . من بين هذه البلدان تسعة بلدان ربما لم تحقق االمتثال فيما يتعلق بالمواد الكلوروفلوروآربونية
ام القائم النظتستعمل في تقديم بياناتها يا من البلدان لم  وذآر أن أ.الجهود لمساعدة هذه البلدان على الوفاء بالتزاماتها

 . يهدف إلى تسهيل تحليل البيانات والتعجيل بهعلى اإلنترنت والذي

تأثير على إعداد من  سيكون لها  لما هناك عدد من المسائل المتعلقة بالسياسات تحتاج إلى عناية عاجلة -10
تحويل  المسائل المرحلة الثانية من عمليات  وتشمل هذه.المشروعات والموافقة على المشروعات فيما بعد

، وتحديد تواريخ نهائية لألهلية للتمويل، وقواعد توجيهية لخطط إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون
 لتوفير دخل إضافي من ؛ وإنشاء مرفق خاص2010والتعزيز المؤسسي بعد سنة الهيدروآلوروفلوروآربون؛ 
وفيما يتعلق بالمسألة األخيرة، تم تحديث الورقة التي قدمت في األصل إلى االجتماع . رىالقروض والمصادر األخ

 .السابع والخمسين بناء على التعليقات الواردة إلى ذلك االجتماع

؛ واالختصاصات  والمنفذةالثنائيةارير المرحلية للوآاالت التق: من المسائل األخرى التي يتعين النظر فيها -11
 .وخفض وإزالة انبعاثات رابع آلوريد الكربون، والذي أعد تقرير بشأنهموظفي الرصد والتقييم، المنقحة لكبير 

  العضويةمل المفتوحافريق العلذآَّر الرئيس بأن االجتماع الحالي يسبق مباشرة االجتماع التاسع والعشرين ل -12
تؤثر على عمل اللجنة التنفيذية، بما والذي تناقش فيه قضايا مهمة من شأنها أن لألطراف في بروتوآول مونتريال، 

، وبنوك المواد المستنفدة لألوزون والمواد في ذلك بدائل االحتمال الكبير الرتفاع درجات الحرارة في العالم
، وطلب من اللجنة أن تضع هذه القضايا في اعتبارها أثناء الهيدروفلوروآربونية باعتبارها مواد تخضع للمراقبة

 .مداوالتها

 شؤون تنظيمية:  من جدول األعمال2البند 

  على أساس جدول األعمال المؤقت آما ورد في الوثيقةأقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي -13
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/1: 

  إقرار جدول األعمال  )أ(

  ؛افتتاح االجتماع  -1

  :شؤون تنظيمية  -2

  ؛إقرار جدول األعمال  )أ(
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  .العملتنظيم   )ب(

  ؛األمانةأنشطة   -3

  ؛حالة المساهمات والمصروفات  -4

  :حالة الموارد والتخطيط  -5

  ؛تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ(

  ؛ والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2009خطط األعمال لعام   )ب(

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   )ج(
  .رقابة التالية لبروتوآول مونتريالال

  :امجيذ البرتنف  -6

  :الرصد والتقييم  )أ(

المقرران (شروط التكليف وحجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم   )1(
  ؛)12/57و) ه ( 8/56

  ؛التقرير النهائي عن تقييم خطط إدارة اإلزالة المباني  )2(

  . تبريد المبانيدراسة نظرية عن تقييم مشروعات  )3(

  :2008آانون األول /  ديسمبر31 حتى التقارير المرحلية  )ب(

  التقرير المرحلي المجمع؛  )1(

  التعاون الثنائي؛  )2(

  ؛)يوئنديبي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )3(

  ؛)يونيب (برنامج األمم المتحدة للبيئة  )4(

  ؛)يونيدو (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )5(

  .البنك الدولي  )6(

  ؛2008تقييم تنفيذ خطط أعمال   )ج(

  .تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )د(

  :مشروعاتالمقترحات   -7

  نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛  )أ(
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اختيار مشروعات التخلص من مشروع تقرير عن المعايير والمبادئ التوجيهية من أجل   )ب(
  ؛)57/6المقرر  (المواد المستنفدة لألوزون

  التعاون الثنائي؛  )ج(

  :2009تعديالت على برامج العمل لعام ال  )د(

  ؛)يوئنديبي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(

  ؛)يونيب (برنامج األمم المتحدة للبيئة  )2(

  ؛)يونيدو (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )3(

  .البنك الدولي  )4(

  .المشروعات االستثمارية  )ه(

  البرامج القطرية؛  -8

  :االعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  -9

 اآلثار األخرى لتقليلالهيدروآلوروفلوروآربون المواد تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة   )أ(
  ؛)57/33المقرر  ( إلى الحد األدنىةعلى البيئ

تحليل المناهج الجديدة بشأن تحويالت المرحلة الثانية، وتحديد التواريخ النهائية وغير ذلك   )ب(
المقرر  (من المسائل المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الهيدروآلوروفلوآربونية

57/34.(  

  ؛2010 بعد للتمويل ماخيارات : التعزيز المؤسسي  -10

  ؛)57/37 و55/2المقرران  (مرفق للتمويل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى  -11

  ؛)55/45المقرر (رابع آلوريد الكربون تخفيضات االنبعاثات وإزالة مواد تقرير عن   -12

  ؛2008الحسابات المؤقتة لعام   -13

   في بروتوآول مونتريال؛ والعشرين لألطرافالحادي تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع مشروع  -14

  أخرى؛ مسائل  -15

  التقرير؛اعتماد   -16

 .االجتماعاختتام   -17

 ": أخرىمسائل" من جدول األعمال، 15 الموظفين إدراج بندين إضافيين تحت البند ة آبيرتاقترح -14
لخزانة؛ وتاريخ ومكان استعراض االتفاق بين اللجنة التنفيذية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بخدمات أمين ا

 .االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية والمعلومات المؤقتة عن االجتماع الستين
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من ) أ(9سيدَرج تحديث تحت البند  الموظفين أنه ة آبيرت، شرح للوحداتردا على سؤال عن النهج الوظيفي -15
وروآربون لإلقالل من اآلثار األخرى على البيئة  تحديد أولويات تكنولوجيات إزالة الهيدروآلوروفل"جدول األعمال، 

 )".57/33المقرر (
  

 تنظيم األعمال  )ب(

 . اللجنة التنفيذية على مواصلة إجراءاتها المعتادةوافقت -16
  

  أنشطة األمانة  : جدول األعمالمن 3البند 

ية على  المحتوUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/2 آبيرة الموظفين بلفت نظر االجتماع إلى الوثيقة قامت -17
وباإلضافة إلى األنشطة العادية فيما بين   .تقرير عن أنشطة األمانة منذ االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

 لالجتماع العشرين والسابع عشر لألطراف على التوالي، قامت XVII/6 وXX/4الدورات، واستجابة للمقررات 
اقات لتحويل منشآت تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس األمانة بتحديث مشاريع التقارير على حالة االتف

، وعلى خفض انبعاثات المواد المراقبة من استخدامات عوامل المعالجة، عن طريق دمج 5للجرعات في بلدان المادة 
للتقديم إلى وقد تم إرسال التقارير النهائية إلى أمانة األوزون  .معلومات وتعليقات جديدة من أعضاء اللجنة التنفيذية

 . االجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل المفتوح العضوية فيما بعد الترخيص من قبل رئيس االجتماع

 وثيقة مرتبطة ببلدان محددة 20 وثيقة لالجتماع الحالي، بما في ذلك 55لقد قامت األمانة بإعداد ما يزيد عن  -18
 منها ُيبت فيها عن طريق اللجنة فيما بعد 77مويل، حيث آانت  طلب ت82تسلمت األمانة ما مجمله  .5من بلدان المادة 

أشارت آبيرة  . للبت فيها بشكل فرديا ونشاًطا مشروًع33ومن هذا الرقم آان هناك  .المراجعة من قبل األمانة
 2009الموظفين إلى الوثائق الرئيسية التي تم إعدادها عن طريق األمانة والتي اشتملت على تحليل لخطط أعمال 

الخاصة بالوآاالت، مما أفضى إلى تعديالت في الموارد المخصصة، ووثيقة عن اختصاصات ومهام عمل المسؤول 
 .األعلى للرصد والتقييم، ومشروع معايير وتوجيهات الختيار مشاريع إزالة المواد المستنفذة لألوزون

من االجتماعات منذ االجتماع السابع لقد شارآت آبيرة الموظفين والعديد من العاملين المحترفين في العديد  -19
وعند حضورها للمؤتمر الدولي الثاني حول إدارة المواد الكيميائية في جنيف بسويسرا، قدمت آبيرة  .والخمسين

لدولية إلدارة الالموظفين بشكل مختصر التقرير الخاص بإسهامات الصندوق المتعدد األطراف في النهج االستراتيجي 
 آبير سؤولآما شارك م .لذي تم تقديمه فيما بعد التعليقات الخاصة بالعديد من أعضاء اللجنة التنفيذيةلمواد الكيماوية ال

آخر في اجتماع شبكة مسؤولي األوزون في منطقة جنوب شرق أسيا والمحيط الهادئ في تايالند، وفي اجتماعات 
يًضا فقد شارك أحد آبار مسؤولي وأ .الشبكة المشترآة لمسؤولي األوزون في غرب وجنوب أسيا في البحرين

العالمية، الذي آان يبت في المسائل الخاصة بالمواد  البيئة لمرفق الفني الكيميائي االستشاري البرنامج في الفريق
 .المستنفذة لألوزون، وقام مسؤول برنامج آبير آخر بحضور مجلس مرفق البيئة العالمية الخامس والثالثين

المسؤول اإلداري ومسؤول إدارة الصندوق األعلى بزيارة إلى القاهرة وشرم الشيخ لمناقشة وباإلضافة إلى ذلك، قام 
 .الترتيبات الخاصة باالجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية مع حكومة مصر

 2008امجي للصندوق لعام نوالعمل البرحسابات للأخبرت آبيرة الموظفين اللجنة بإجراء مراجعة خارجية  -20
وسوف  . آجزء من مراجعة عامة لليونيب بتفويض من الجمعية العامة لألمم المتحدة2009 هوعين في يونيخالل أسب

 .يتم توفير التقرير النهائي للجنة بمجرد استكماله عن طريق المجلس الخارجي للمراجعين

أة البيئة  في االجتماعات المعنية بتموين منشالصندوق المتعدد األطرافورًدا على سؤال بخصوص تمثيل  -21
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وقد ذآر نائب  .العالمية، أشارت آبيرة الموظفين إلى أن مهام عمل األمانة في وقت االجتماع قد حالت دون حضورها
األمين التنفيذي ألمانة األوزون بأن العالقة بين بروتوآول مونتريال ومرفق البيئة العالمية آانت فريدة من نوعها فيما 

لم يكن هناك أي  . األطراف من حيث أن البروتوآول لم يطلب تمويل مرفق البيئة العالميةبين االتفاقات البيئية المتعددة
دور رسمي لبروتوآول مونتريال في عملية تمويل مرفق البيئة العالمية ولذلك فإن أي حضور له سيكون بصفة 

 .مراقب

عالمية يأخذ بعين االعتبار القضاء ال البيئة لمرفق الفني الكيميائي االستشاري وخالل مناقشة ما إذا آان الفريق -22
فهم أن الفريق يأخذ ينه إعلى المواد المستنفذة لألوزون، وما إذا آان يجب إشراك األمانة في العملية، قال ممثل األمانة 

شمل ذلك القضاء على المواد المستنفذة لألوزون دون أن يرآز ويبعين االعتبار دورة حياة المواد الكيميائية آكل، 
مل المفتوح افريق العالصرح نائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون بأنه سيستشير و .على وجه الخصوصعليه 

العضوية واجتماع األطراف للتعرف على ما إذا آانوا يرغبون في المشارآة بشكل مختلف مع مرفق البيئة العالمية 
روآلوروفلوروآربون ومرآبات في قضايا مثل القضاء على المواد المستنفذة لألوزون ومرآبات الهيد

الدعوة إلى باقي األعضاء لتعزيز مثل هذه التعاونيات عند اللجنة التنفيذية وقد وجه أحد أعضاء  .الهيدروفلوروآربون
 .العودة إلى عواصمهم

ألطراف في للقد تم حث األمانة على التجنب قدر اإلمكان لعقد اجتماعات تتزامن مع االجتماعات الرئيسية  -23
وفيما يتعلق بتوقيت  .، على سبيل المثالقات البيئية المتعددة األطراف األخرى أو الخاصة بمرفق البيئة العالميةاالتفا

االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية، صرحت آبيرة الموظفين بأنه آان ُمخطط ُمقدًما، وفي وقت لم يتعارض 
يع األحوال فإن رغبات وضوابط البلد المضيف آان يجب وفي جم .آنذاكمع أي اجتماعات رئيسية أخرى معروفة 

 .أخذها أيًضا بعين االعتبار

 .، مع التقدير، بالتقرير الخاص بأنشطة األمانةعلًما اللجنة التنفيذية أحاطتوفيما بعد المناقشة،  -24

 

  .حالة المساهمات والمصروفات : جدول األعمالمن 4البند 
 

حتى السابع ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/3( حالة الصندوق الصندوق تقريًرا عنخزانة قدم أمين  -25
وقد صرح بأنه منذ ذلك التاريخ آان يتم استالم اإلسهامات النقدية من النمسا وبلغاريا . 2009أيار /والعشرين من مايو

 21وهكذا فإن  .2009وآندا، وأن آندا قد أخطرت أمين الصندوق أيًضا بإيداع إذن صرف بخصوص تعهداتها في 
 سواء بشكل جزئي أو بالكامل، بينما قام بلد آخر بالدفع بخصوص تعهداته لما 2009بلًدا قد قاموا بدفع تعهداتهم لعام 

آما أخطر االجتماع بأن أندورا، آطرف جديد في بروتوآول مونتريال، طلبت فاتورة بتعهداتها لعام   .2008قبل 
 وتمت إضافة أندورا إلى قائمة البلدان  أمريكي دوالر8 868.36 وقد تم تقدير المبلغ النسبي ألندورا بمقدار. 2009

 .المتعهدة باإلسهام في الصندوق

 عانى من ، منذ االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية الصندوق،الصندوق أيًضا عن أنخزانة أبلغ أمين  -26
إجمالي   وبالتالي فإن.الثابت دوالر أمريكي على آلية سعر الصرف 2 670 137خسائر في سعر الصرف بمقدار 

وقال أيًضا أنه نتيجة .  دوالر أمريكي34 887 400 إلى  قد انخفضبدايتهامنذ المكاسب من آلية سعر الصرف الثابت 
آما توقف إجمالي .  دوالر أمريكي37 830 504الستالم أذونات صرف جديدة، زاد رصيد أذونات الصرف إلى 

ات الجديدة ـاص بالمخصصـد الخـغ الرصيـ دوالر أمريكي، وبل2 548 364 116د ـدوق عنـي للصنـل الحالـالدخ
 دوالر أمريكي آأذونات 37 830 504 دوالر أمريكي نقًدا و56 999 643 دوالر أمريكي، مما يشكل 94 830 147
 .صرف

سويد قال ممثل السويد أن آل من النمسا والسويد سيستمران في استخدام آلية سعر الصرف الثابت وأن ال -27
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 . في المستقبل القريب2009سوف تقدم اإلسهام الخاص بها لعام 

 : اللجنة التنفيذيةقررت -28

اإلحاطة علًما بتقرير أمين الصندوق المتعلق بحالة المساهمات والمصروفات والمعلومات الخاصة  ) أ(
 ؛بأذونات الصرف، آما هو موضح في المرفق األول من التقرير الحالي

ا بقائمة األطراف الذين فضلوا استخدام آلية سعر الصرف الثابت عند الوفاء بمساهماتهم اإلحاطة علًم ) ب(
، آما هو موضح في 2011 إلى 2009في الصندوق المتعدد األطراف خالل فترة التمويل من 

   المرفق األول من التقرير الحالي، و
 
طراف آاملة وفي أسرع وقت حث جميع األطراف على دفع ُمساهماتهم في الصندوق المتعدد األ ) ج(

  .ممكن
 

  )58/1المقرر (
 

  حالة الموارد والتخطيط:  من جدول األعمال5البند 
  
 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  ) أ(
  

صدة ذات الصلة التي تتضمن موجزا لألرUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4 .قدمت ممثلة األمانة الوثيقة -29
شروعات الملغاة، ومجموع الموارد المتوافرة خالل االجتماع الثامن بالمشروعات المستكملة وإعادة األموال من الم

 آاالت الثنائية قدو، وإن ال دوالرًا أمريكيًا366 750وقالت إن الوآاالت المنفذة قد أعادت. والخمسين للجنة التنفيذية
. فوائد المستحقة عنها عن ال فضال، على التوالي،دوالرا أمريكيا من المشروعات وتكاليف المساندة 369 076 أعادت

وسوف تقدم جميع األموال المعادة من الوآاالت الثنائية نقدا باستثناء األموال المعادة من ألمانيا والتي ستقيد مقابل 
ويبلغ مجموع الموارد المتوافرة لاللتزامات الجديدة خالل االجتماع الحالي بعد . المشروعات الثنائية في المستقبل

ادة من المشروعات المستكملة والملغاة والمعلومات المحدثة بشأن حالة المساهمات واالنفاق التي إضافة األرصدة المع
 . دوالرا95 503 111  من جدول األعمال ما مقداره4قدمها أمين الخزانة في إطار البند 

جرى دوالرًا أمريكيًا من المشروعات المستكملة  7 983 528 د البالغي أيضا إن من مجموع الرصوقالت -30
ويحتفظ . دوالرًا أمريكيًا1 479 648 دوالرًا أمريكيا في حين  لم يلتزم بالمبلغ الباقي 6 503 880  االلتزام بمبلغ

خطة اإلزالة النهائية من بينها  لمشروعات في ترآيا دوالرًا أمريكيًا 461 338البنك الدولي برصيد حر قدره 
 .2005 في تي استكملتللهيدروفلوروآربون ال

إلزالة اخطة مشروعات التعزيز المؤسسي ولالمخصصة ل ح ممثل البنك الدولي أنه بعد تسوية المبالغوأوض -31
دوالرا أمريكيا إلى  461 338، أعاد البنك الدولي الرصيد غير الملتزم به البالغ  في ترآياالنهائية للهيدروفلوروآربون

 .الدعمأمريكيا من تكاليف دوالرا  28 289 الصندوق المتعدد األطراف باإلضافة إلى مبلغ

  :اللجنة التنفيذيةقررت وبعد االستماع إلى االيضاح الذي قدمه ممثل البنك الدولي،  -32

  
  :ط علمًا بما يلييأن تح  ) أ(
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تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة ال )1(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/4؛ 
ى االجتماع الثامن والخمسين صافي مستوى األموال التي أعادتها الوآاالت المنفذة إل )2(

 59 829دوالرًا أمريكيًا مقابل المشروعات والتي تضمنت إعادة  801 736والبالغة 
 دوالرا 64 015دوالرا أمريكيا من اليونيب و  209 562 من اليونئديبي و دوالرا أمريكيا

 ؛ دوالرًا أمريكيًا من البنك الدولي 468 330و أمريكيا من اليونيدو 
وى تكاليف المساندة التي أعادتها الوآاالت المنفذة إلى االجتماع الثامن صافي مست )3(

 396 دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات والتي تضمنت إعادة 54 641والخمسين والبالغة 
دوالرا  6 426 دوالرا أمريكيا من اليونيب و 14 621دوالرا أمريكيا من البونئديبي و 4

 ؛ دوالرا أمريكيا من البنك الدولي29 198 ، وامريكيا من اليونيدو
صافي مستوى األموال وتكاليف المساندة التي أعادتها إلى االجتماع الثامن والخمسين  )4(

 ؛ دوالرا أمريكيا مقابل المشروعات309 713الوآاالت الثنائية والبالغة 
 دوالرا أمريكيا باستثناء 5 290 966إن لدى الوآاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعها  )5(

 466ن ــكاليف المساندة من المشروعات المستكملة خالل سنتين سابقتين والتي تتضمت
 077و ب دوالرا أمريكيا من اليوني 1 530 274و  دوالرا أمريكيا من اليونئديبي 519
 ؛ دوالرا أمريكيا من البنك الدولي2 720 149و  من اليونيدودوالرا أمريكيا  521

 دوالرا أمريكيا بما فيها تكاليف المساندة 165 917ها إن لدى فرنسا أرصدة يبلغ مجموع )6(
 ؛من مشروعات استكملت خالل السنتين السابقتين

إن البنك الدولي أبلغ اللجنة خالل إجتماعها الثامن والخمسين بأنه قد أعاد الرصيد غير  )7(
  دوالرا أمريكيا مقابل مشروعين للتعزيز المؤسسي، واإلزالة461 338الملتزم به البالغ 

دوالرا 28 289 افة إلىـ باإلض2005النهائية للهيدروفلوروآربون في ترآيا استكمال في 
  .الدعمأمريكيا من تكاليف 

 :أن تطلب من أمين الخزانة  ) ب(
 دوالرا 43 947و  دوالرا أمريكيا بالنسبة لكندا 47 598أن يخفض التمويل الثنائي بمقدار  )1(

دوالرا  78 451ريكيا بالنسبة لفنلندا و  دوالرا أم76 855و  للدانمركأمريكيا بالنسبة 
  ؛ دوالرا أمريكيا لحساب الفوائد المتحققة59 363 مبلغ يقيدأمريكيا بالنسبة إليطاليا، وأن 

 مساهمة مقابلدوالرا أمريكيا في المشروعات الثنائية في المستقبل  62 862 أن يستخدم )2(
   .ألمانيا الثنائية عن فترة السنوات الثالث السابقة

  
  )58/2لمقرر ا(

 . والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية2009خطط األعمال لعام   )ب(
 

 المقررات ن تتناوالنتيلال Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 تينقدمت ممثلة األمانة الوثيق -33
هزة التي اتخذت خالل االجتماع السابع والخمسين فيما يتعلق بخطط األعمال والتي رفعت بمقتضاها اللجنة أج

االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وانتاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والعديد من نشاطات التخلص من 
 عمالاألوأوضحت الوثيقة أن القيمة االجمالية لخطط . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمواد المستنفدة لألوزون

التي قدمت إلى االجتماع الثامن ة أن طلبات التمويل ضافت اإلوبين. مليون دوالر أمريكي 113,5  تبلغ2009 لعام
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 وإن آانت مستويات ،عن المبالغ المبينة في خطط األعمالآانت تزيد مليون دوالر أمريكي  5,7بمقداروالخمسين 
ن مليو 4,8 التمويل التي اقترحتها االمانة للمشروعات التي ستنظر بصورة إفرادية سوف تخفض هذا الرقم بمقدار

 .دوالر أمريكي

 شريحة سنوية آان من المقرر تقديمها لالجتماع الثامن والخمسين 50وأبلغت ممثلة األمانة آذلك بأن هناك  -34
وقدمت شريحتان سنويتان أخريان اّال أنها سحبت بالنظر .  منها خالل االجتماع المتوالي الثاني21لم تقدم، وقد أرجئ 
ة بأن مستوى الشرائح السنوية المقدمة إلى االجتماع الثامن طالتنفيذية االحاوطلب من اللجنة . إلى أنها غير آاملة

 إلى 2010دوالر أمريكي ومن ثم فإن المستوى االجمالي لاللتزامات للفترة  7 238 300 والخمسين لالعتماد بلغ
 .مليون دوالر أمريكي 108,7  يبلغ2014

   اللجنة التنفيذية وقررت -35

  : ط علما  بما يلييأن تح  ) أ(
  

 على النحو الوارد في 2009التقرير عن حالة خطط األعمال لعام  )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 and Add.1الوثيقتين

 للنشاطات الالزمة لالمتثال لم تقدم لالجتماع الثامن  أمريكي مليون دوالر47,5أن مبلغ  )2(
   ؛والخمسين

والخمسين تقل عن القيمة أن قيمة االلتزامات المسبقة التي اعتمدت خالل االجتماع الثامن  )3(
 388 بمقدار  2011- 2009الواردة في خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

   ا؛ر أمريكيا  دوال5 129
المعلومات عن الشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المقدمة لألمانة من آندا  )4(

 الدولي على النحو الوارد في وإيطاليا وأسبانيا واليونئديبي واليونيب واليونيدو والبنك
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5الوثيقة 

  
أن تقدم لالجتماع التاسع والخمسين تلك النشاطات الالزمة المنفذة أن تطلب من الوآاالت الثنائية و  ) ب(

  ؛2009لالمتثال في خطط األعمال لعام 
 لالتفاقات المتعددة 73 شريحة من بين مجموع الشرائح السنوية البالغة 23ط علما بأن يأن تح  )ج(

السنوات التي يتعين تقديمها قد قدمت وقت االجتماع الثامن والخمسين في حين لم تقدم الشرائح 
  ؛الخمسين المتبقية

  
 في 1ط علما بأن رسائل قد أرسلت بشأن الشرائح السنوية على النحو المبين في الجدول يأن تح  )د(

 السابع و  ين التي آان من المقرر تقديمها خالل االجتماعالملحق الثاني بهذه الوثيقة، وهي الشرائح
مع بيان أسباب التأخير، ولتشجيع الوآاالت المنفذة وحكومات أطراف الخمسين و الثامن و الخمسين 

سراع بتنفيذ الشرائح المعتمدة حتى يمكن  على اتخاذ االجراءات الالزمة لإل ذات الصلة5المادة 
  .أآثر من الالزم إلى االجتماع التاسع والخمسينتقديم الشرائح التي تأخرت 

  
 من 2 في الجدول ، على النحو المبينط علما بأنه ينبغي ارسال رسائل بشأن الشرائح السنويةيأن تح  )هـ(

الملحق الثاني بهذه الوثيقة والتي آان يتعين تقديمها إلى االجتماع الثامن والخمسين مع األسباب 
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 ذات الصلة على تقديم هذه 5 الوآاالت المنفذة وحكومات أطراف المادة تشجيعلالمبينة للتأخير، و
  ؛الشرائح السنوية إلى االجتماع التاسع والخمسين

  
أن تشجع حكومة آوستاريكا على االسراع باستكمال الشريحة الحالية لكي تتمكن من تقديم الشرائح   )و(

   ؛السنوية بشأن مشروع بروميد الميثيل في آوستاريكا
  

نتاج إ قالغمشروع التعجيل بإل حكومة الهند على استكمال الوثائق الالزمة جعأن تش  )ز(
  ؛الكلوروفلوروآربون في الهند في أسرع وقت ممكن

  
 300 ط علما بمستوى الشرائح السنوية المقدمة لالجتماع الثامن والخمسين لالعتماد والبالغيأن تح  )ح(

  مقدار2014 إلى 2010ع مستوى االلتزامات للفترة  ومن ثم يبلغ مجموا أمريكيا دوالر 7 238
  .مليون دوالر أمريكي108,7

 )58/3المقرر (

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   ) ج(
  .لبروتوآول مونتريال

. وهي تتضمن موجزا تنفيذيا وخمسة أجزاء، UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6قدم ممثل األمانة الوثيقة  -36
 7 تشير في حالة عدة بلدان إلى احتمال عدم االمتثال استنادا إلى المادة 2008وأشار إلى أنه بالرغم من أن بيانات عام 

أو بيانات البرامج القطرية، فإن جميع البلدان إما تلقت دعما من الصندوق أو مشمولة في خطط األعمال الخاصة 
 التي تخضع لمقررات األطراف 5 وأضاف أن الوثيقة تتضمن معلومات عن البلدان العاملة بمقتضى المادة .بالدعم

وأشار ممثل األمانة إلى أنه قد تم تقديم نسخة من هذه الوثيقة إلى لجنة التنفيذ في . وتوصيات لجنة التنفيذ بشأن االمتثال
 أيضا على المنهجية المستخدمة لتقييم المخاطر لكي تستعين بها وقال إن الوثيقة تشتمل. اجتماعها الثاني واألربعين

 .57/5 التي يهمها األمر في إجراء تقييماتها الخاصة، على النحو الوارد في المقرر 5بلدان المادة 

 أشار ممثل األمانة إلى أن المسألة الوحيدة المتبقية فيما يتعلق بتقارير الحالة اإلضافية تتعلق بتقرير مقدم من -37
استراليا بأن األنشطة حكومة وأفاد ممثل . حكومة استراليا عن حالة استراتيجية بلدان جزر المحيط الهادئ في فانواتو

تعلق بإنشاء نظام إلصدار التراخيص وبتدريب موظفي الجمارك فيما بعد من فيما يفانواتو الجاري القيام بها في 
 .إلى االجتماع المقبل للجنة التنفيذيةالمتوقع أن تأتي بنتائج يمكن تقديم تقرير عنها 

 بالوثيقة 4 إلى 1ودعا أحد األعضاء األمانة إلى توضيح المعلومات المدرجة تحديدا في الجداول من  -38
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6 وال سيما فيما يتعلق بمعايير إدراج البلدان في هذه الجداول، ألن ذلك يوحي ،

ل األمانة أن المنهجية المستخدمة إلعداد التقرير عن حالة االمتثال تستند إلى وأوضح ممث. بتعرضها لعدم االمتثال
وأضاف أن الجداول، عالوة على .  أو بيانات البرامج القطرية7تحليل آلخر البيانات المتاحة، بما فيها بيانات المادة 

وتقر بما إذا آانت لدى البلد المعني ذلك، تدل على ما إذا آانت أحدث مستويات االستهالك ستتجاوز تدابير المراقبة، 
وعقب طلب أبداه العضو المذآور، . خطةتلك الخطة للعمل، معتمدة من اجتماع األطراف، وما إذا آان البلد ممتثال ل

وافق ممثل األمانة على استعراض آخر المعلومات المتاحة مع البلدان المعنية لتقييم ما إذا آان يمكن إعادة تصنيفها 
 .أي تباينات قد يسفر عنها ذلكوقال إن تصويبا سيصدر لمعالجة . خطر عدم االمتثالبالنسبة ل

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوعقب إجراء مناقشة في هذا الصدد،  -39

  :أن تحيط علمًا  )أ(
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مع التقدير، بتقارير الحالة عن المشروعات التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ التي   )1(
ألمانة حكومات أستراليا وألمانيا واليابان والوآاالت المنفذة األربع، والتي قّدمتها إلى ا

  ؛Corr. 1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/6 تينجرى تناولها في الوثيق

 المصّنفة على أن بها حاالت تأخير في التنفيذ وحذف 19بإتمام واحد من المشروعات الـ   )2(
 من حاالت تأخير في التنفيذ نظرا لما أحرز مشروع آخر من قائمة المشروعات التي تعاني

  فيه من تقّدم؛

 1بأن األمانة والوآاالت المنفذة سوف تواصل رصد المشروعات المدرجة في الجدول   )3(
ومن ثم تقدم تقريرا عنها " بعض التقدم"بالمرفق الثالث من هذه الوثيقة على أنها قد حققت 

  إلى االجتماع التاسع والخمسين؛

 من المرفق الثالث بهذه 2لب تقديم تقارير إضافية عن حالة المشروعات المدرجة في الجدول أن تط  )ب(
 الوثيقة إلى االجتماع التاسع والخمسين؛

  :أن تلَغى المشروعات التالية باالتفاق المتبادل بين الوآاالت المنفذة والبلدان المعنية  )ج(
  

  اسم المشروع  الرمز  الوآالة
  ية في بننالنهائزالة اإلإعداد مشروع لخطة إدارة BEN/PHA/49/PRP/15  آندا
  تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق ببروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغوTRI/FUM/49/TAS/19  آندا

 في مجال تصنيع أيروسوالت 12-إزالة الكلوروفلوروآربونIVC/ARS/46/INV/23  اليونيدو
 إلى الهيدروآربون آمادة مستحضرات التجميل عن طريق التحّول

دافعة لأليروسوالت في شرآة مستحضرات التجميل والعطور  
COPACI،بكوت ديفوار، في أبيدجان .  

 
 )58/4 المقرر(

  تنفيذ البرامج:  من جدول األعمال6البند 

  :الرصد والتقييم  )أ(

  )57/12 و)ه(56/8رران المق(شروط التكليف وحجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم   )1(

التي تتضّمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7الوثيقة قدم المسؤول الرئيسي المؤقت للرصد والتقييم  -40
، مع مراعاة احتياجات الرصد والتقييم على المدى حجم العمل بالنسبة للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييمتقييما ل

وتتضمن الوثيقة أيضا وصفا منقحا لوظيفة المسؤول . القصير والمتوسط والطويل للصندوق المتعدد األطراف
الرئيسي للرصد والتقييم، آان الهدف منها تزويد المسؤول الحالي باالستقالل الضروري لضمان تقييمات ذات 

ونظرا للتحديات المتوقعة بالنسبة إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األهمية البالغة . مصداقية ودقيقة
 .ر المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم ستستمر لخمس أو عشر سنوات أخرىلدو

" االحتياجات الفورية وقصيرة األجل"وبعد التقديم أعاله، جرت مناقشة حول األنشطة المدرجة تحت بند  -41
اجات االحتي"وتم اإلعراب عن شعور مفاده أن بعض األنشطة تحت بند ". االحتياجات المستقبلية وطويلة األجل"وبند 

واقترح أن االحتياجات ". احتياجات فورية وقصيرة األجل"يمكن أن يعاد تصنيفها إلى " المستقبلية وطويلة األجل
وأشير أيضا إلى أن بعض . الفورية والطويلة األجل ينبغي أن تدمج في خطط األعمال المستقبلية للرصد والتقييم

سؤول الرئيسي للرصد والتقييم، بما يوفر بعض الوقت لكبار أنشطة األمانة في مجال الرصد يمكن أن يقوم بها الم
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وقد أثيرت مسألة مهمة التدقيق للمسؤول الرئيسي للرصد والتقييم، والتي نوقشت في االجتماع . مسؤولي البرامج
السابع والخمسين، أثيرت أيضا وتمت اإلشارة إلى أن وصف الوظيفة يتضمن مهمة تجميع المعلومات عن أداء 

وشدد أحد األعضاء على أهمية تعريف . ق، بالرغم من أن المسؤول السابق لم يرفع أي تقرير عن هذه المسألةالصندو
هذه المهمة بوضوح في وصف الوظيفة، وقال عضو آخر إن تكليف المسؤول الرئيسي للرصد والتنفيذ بهذه المهمة ال 

 .يستبعد إجراء األطراف لتقييم مستقل، إذا رأت أن ذلك مناسبا

وأثناء مناقشة ممارسات اليونيب لتعيين مسؤولي التقييم والموظفين اآلخرين في البرنامج، تم إيضاح أن  -42
ومن المعتاد .  سنوات في هذه المناصب5لمدة المبدئي  في البرنامج ال تتضمن التعيين ينفنظام اإلداري للموظقواعد ال

أن غير أنه من الممكن .  بصفة دائمة استنادا إلى األداءأن يكون التعيين لمدة سنتين في تلك الحاالت، مع تجديدها
لمدة خمس سنوات على أساس استثنائي، أو تحديد عدد مرات المبدئي التعيين إلى المدير التنفيذي لليونيب طلب ُي

 .، إذا ما قررت اللجنة التنفيذية ذلكالتجديد لفترة معينة، بغض النظر عن طولها

األعضاء المهتمين باألمر إلى االجتماع بصورة غير رسمية مع األمانة للتوصل وبعد المناقشة، دعا الرئيس  -43
نة  اللجقررتوبعد رفع تقرير عن المشاورات غير الرسمية إلى الجلسة العامة، . إلى اتفاق بشأن المسائل المعلقة

  :التنفيذية ما يلي

بة للمسؤول الرئيسي للرصد شروط التكليف وحجم العمل بالنس"أن تحيط علمًا بالوثيقة بعنوان   )أ(
  الوثيقة المقدمة في)" 57/12و) ه (56/8المقرران (والتقييم 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7؛  

  الوثيقةأن توافق على تقييم حجم عمل المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم آما قدم في  )ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7؛  

رئيسي للرصد والتقييم آما قدم في المرفق األول أن تعتمد الوصف المنقح لوظيفة المسؤول ال  )ج(
  بالتقرير الحالي؛

 10أن توافق على أن أقصى مدة لتعيين المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم ينبغي أن تكون حتى   )د(
  سنوات، بما يتفق مع ممارسات التعيين في الوآاالت األخرى؛

راعي، في خطة عمله المستقبلة، المناقشات أن تطلب إلى المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم أن ي  )ه(
  .التي جرت في االجتماع الثامن والخمسين بخصوص االحتياجات على المدى القصير والمتوسط

  )58/5المقرر (

  التقرير النهائي بشأن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية  )2(

التي تستند إلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8 الوثيقة قدم المسؤول الرئيسي المؤقت للرصد والتقييم -44
الدراسة النظرية بشأن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية المقدمة إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية في 

ويشتمل الجزء الثاني واألخير من التقييم الكامل لخطط إدارة اإلزالة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8الوثيقة 
 االستهالك المنخفض على نتائج دراسات الحالة القطرية الفردية التي اضطلع بها مستشارون النهائية في البلدان ذات

أيار / إلى مايو2008آانون األول /مختلفون في ثمانية من البلدان ذات االستهالك المنخفض خالل الفترة من ديسمبر
مصداقية نظم جمع البيانات ونظم   وأبرزت توصيات التقرير النهائي للتقييم الحاجة إلى تحسين نوعية و.2009

الرصد المستخدمة للرقابة على تجارة المواد المستنفدة لألوزون؛ وأهمية وضع وحدات إلدارة البرنامج من أجل إدارة 
أنشطة اإلزالة في إطار بروتوآول مونتريال؛ وأهمية تشريع المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك نظم إصدار 
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دات، في معالجة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛ وأهمية النظر في أساليب التراخيص وحصص الوار
أو تصميم برامج لتدريب تقنيي التبريد على اإلزالة القادمة /محددة للتدريب لمساعدة القطاع غير الرسمي لدى إعداد و

 .للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ضاء على الدروس المستفادة من تقرير تقييم خطة إدارة اإلزالة وأثناء المناقشة التي تلت ذلك، رآز األع -45
وأشار عضو إلى المناقشة . النهائية التي يمكن تطبيقها على إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 إجابة لها في التي جرت في االجتماع الخامس والخمسين، قائال إن بعض األسئلة التي أثيرت في ذلك الوقت لم ترد
. تقرير التقييم النهائي، مثل آيفية تحسين اإلبالغ عن مراآز اإلسترداد وإعادة التدوير بسبب تعارض البيانات القائمة

 طن من 12 000وذآر تقرير التقييم النهائي أنه لم تكن هناك بيانات آافية، بينما أشار التقرير عن حالة التنفيذ أن 
وأثير سؤال آخر لدى إعداد الدراسة النظرية عن تقييم . 2008ية قد تم استعادتها في عام المواد الكلوروفلوروآربون

خطة إدارة اإلزالة النهائية ويتعلق بالمعدات التي جرى ترآيبها من خالل الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد 
وأآد التقرير النهائي أن هذه . و فلوروآربونيةالكلوروفلوروآربونية، والتي يتيغي استعمالها إلزالة المواد الهيدروآلور

القدرة المرآبة من المعدات ينبغي أن تستخدم إلزالة المواد الهيدروآلورو فلوروآربونية، ولكنه لم يشرح آيفية القيام 
ز وفيما يتعلق بمراآز االسترجاع، فقد اعتبرت الحاجة ملحة للحصول على معلومات عن الجدوى التقنية للمراآ. بذلك

واقترح أيضا أنه قد يكون من المفيد وضع مجموعة من المعايير التي يمكن للبلدان أن . وقدرتها االقتصادية على البقاء
تستعملها إلثبات الجدوى التقنية والقدرة االقتصادية قبل اقتراح هذه المراآز في إطار شرائح إدارة خطط إدارة اإلزالة 

واقترح أحد األعضاء إعطاء االعتبار . لة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالنهائية، أو آجزء من خطط إدارة إزا
. لوضع هذه المعايير إذا آانت مراآز االسترجاع مهمة حقا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

، وذلك في خطط إدارة واقترح أيضا ضرورة إثبات إضافة الجدوى التقنية والقدرة االقتصادية لمراآز إعادة التدوير
 .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وطلب أحد هذه التوصيات من الوآاالت . وعالجت اللجنة بصورة أآثر تحديدا توصيات تقرير التقييم النهائي -46
ة الثنائية والمنفذة أن تقدم إلى وحدات األوزون الوطنية بصفة منتظمة تقارير مالية محدثة عن األموال المصروف

وفي بعض األحيان، تقدم الوآاالت األموال مباشرة إلى وحدات األوزون الوطنية، وفي هذه الحالة، . والمتعهد بها
وتم أيضا طلب . ينبغي أن يطلب إلى هذه األخيرة أن تقدم تقارير مالية محدثة عن األموال المصروفة والمتعهد بها

 لدى استعراض 5المتعددة األطراف إلى مساعدة بلدان المادة توضيح حول التوصية التي تدعو الوآاالت الثنائية و
المسؤول الرئيسي وشرح . تشريع المواد المستنفدة لألوزون خالل فترة الشريحة الثالثة لخطة إدارة اإلزالة النهائية

الصادرات للمواد / أن غرض هذه المساعدة هو إدخال لوائح الوارداتالمؤقت للرصد والتقييم
وفيما يتعلق . فلوروآربونية في التشريع الحالي للمواد المستنفدة لألوزون ونظم التراخيص الخاصة بهاالهيدروآلورو

بإنشاء وحدات إلدارة البرامج، حسبما أوصى به تقرير التقييم النهائي، فقد أشير إلى أن أيا من البلدان التي نظرت فيها 
وقد افترض أن تلك الوحدات مفيدة، ولكن ال توجد بيانات . داتدراسات الحالة لم يقم في الواقع بإنشاء مثل هذه الوح

ورأي أحد األعضاء أن أموال المشاريع ربما آان من األفضل أن . في تقرير التقييم لتقدير مدى فاعليتها النسبية
 وحدات تستعمل لبناء قدرة وحدات األوزون الوطنية على الوقاء بدورها التقني والسياسي المزدوج، بدال من إنشاء

وأشير في هذا الخصوص، إلى أن التمويل بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية مرن بالدرجة الكافية . إلدارة المشاريع
بما يمكن الدول من أن تقرر ما إذا آان إنشاء وحدة إلدارة المشروع هو أفضل وسيلة لتغطية احتياجات الرصد 

ي التبريد، ينبغي وضع أساليب محددة الستهداف التقنيين الذين لم يتلقوا وفيما يتعلق بتدريب تقني. واإلبالغ الخاصة بها
وفي الختام، تم التشديد على الدور المهم لرابطات تقنيي التبريد في الترويج ألفضل الممارسات ومنع . تدريبا رسميا

 حول الحاجة إلى تعزيز االستعمال غير الضروري للمواد المستنفدة لألوزون، واعتبر أنه من المالئم إضافة توصية
 .هذه الرابطات

بعد المناقشة، دعا الرئيس األعضاء المهتمين باألمر إلى االجتماع بصورة غير رسمية مع األمانة للتوصل و -47
 اللجنة قررتوبعد رفع تقرير عن المشاورات غير الرسمية إلى الجلسة العامة، . إلى اتفاق حول المسائل المعلقة

 : ما يليتنفيذيةال
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  في الوثيقةجاءط علما بالتقرير النهائي بشأن تقييم خطط إدارة اإلزالة النهائية حسبما يتحأن   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8؛  

  :أن تطلب إلى  )ب(

 ، في تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية5 بلدان المادة التي تساعدالوآاالت الثنائية والمنفذة   )1(
 ، بتقارير مالية محدثة بشأن صرف بصفة منتظمة،د وحدات األوزون الوطنيةأن تزو

األموال والتعهدات المرتبطة باألنشطة المدرجة في المشروعات، آي تتمكن من تقديم 
  حساباتها إلى حكوماتها؛

جمع البيانات والرصد خاصة بلا أن تولي االعتبار الواجب لتعزيز نظمها 5بلدان المادة   )2(
تنفدة لألوزون، من أجل تحسين جودة وموثوقية بيانات لمراقبة التجارة في المواد المس

حسب  والشرآات وحلقات عمل الخدمة، ،الصادرات من سلطات الجمارك/الواردات
  ؛الحالة

الوآاالت الثنائية والمنفذة أن تسدي المشورة وأن تقدم المساعدة، في تنفيذ الشريحة   )3(
 استعراض لدى 5 إلى بلدان المادة ،خطط إدارة اإلزالة النهائيةاألخيرة من ) الشرائح(

اللوائح الحالية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك نظم إصدار التراخيص، 
  آربونية؛ الصادرات المتعلقة بالمواد الهيدروآلوروفلورو/إلدراج لوائح الوارداتو

بالغ، تتضمن إنشاء وضع آليات فعالة ومستهدفة للرصد واإل أن تنظر في 5بلدان المادة   )4(
وحدات إلدارة البرامج، إذا اختارت البلدان القيام بذلك، من أجل آفالة القيام على نحو مالئم 

وخصوصا فيما ، لديها نهائيةاإلزالة الإدارة خطط بالتقييم والرصد واإلبالغ بشأن نتائج 
  ؛يتعلق بمشاريع اإلسترداد وإعادة التدوير ومشاريع المستخدم النهائي

الجدوى التقنية أن تقدم معلومات عن  ،5 بلدان المادة التي تساعدالوآاالت الثنائية والمنفذة   )5(
عند النظر في إنشاء مراآز جديدة السترجاع وإعادة تدوير المواد والسالمة االقتصادية 

  ؛المستنفدة لألوزون، وذلك في الطلبات المستقبلية لشرائح خطط إدارة اإلزالة النهائية

تدريب التقنيين، أن تدرج أساليب محددة لأو تصميم برامج /، عند وضع و5دان المادة بل  )6(
  تقنيي خدمة التبريد الذين لم يتلقوا تدريبا رسميا بعد؛لمساعدة 

أو تعزيز رابطات تقنيي التبريد من أجل التشجيع على / على إنشاء و5أن تشجع بلدان المادة   )ج(
 من خالل اإلستعادة وإعادة التدير والكشف عن التسرب ومنع الممارسات الجيدة لقطاع التبريد

  .االستخدام غير الضروري للمواد المستنفدة لألوزون

  )58/6المقرر (

 دراسة نظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني  )3(

التي تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9 الوثيقة قدم المسؤول الرئيسي المؤقت للرصد والتقييم -48
وتستند الوثيقة إلى استعراض . ظرية وما يرتبط بها من دراسات قطرية عن تقييم مشروعات تبريد المبانيدراسة ن

 من وثائق وتقارير المشروعات المتاحة في أمانة الصندوق المتعدد األطراف 90وتحليل لدراسة نظرية لما يزيد على 
وتتناول الوثيقة بالبحث . وغسالفية السابقة وترآياثالث دراسات حالة قطرية تغطي آرواتيا وجمهورية مقدونيا اليلو

الجهود المبذولة لوضع برامج تمويل مشترك بين الصندوق المتعدد األطراف ومؤسسات أخرى، وتتناول دراسة 
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الجدوى التقنية والجاذبية المالية المتعلقة باستبدال أجهزة تبريد المباني، وتعرض عددا من االستنتاجات والدروس 
 وخلص التقرير إلى أنه، بالرغم من أن التمويل المشترك قد يثبت أنه فعال للغاية في معالجة .دة والتوصياتالمستفا

قطاع أجهزة التبريد المرآزي للمباني، فمن المتوقع أن يتم التمويل المشترك مستقبال لطائفة عريضة من األنشطة، بما 
 .فيها أنشطة تدمير المواد المستنفدة لألوزون

تي تلت ذلك، أثيرت أسئلة حول القدرة على الخروج بأي استنتاجات عن جدوى التمويل مناقشة الوفي ال -49
وعالوة . المشترك، نظرا ألن الدراسة النظرية أبرزت نقص البيانات المتعلقة بمشروعات التمويل المشترك قيد التنفيذ

لمشترك لمشروعات تدليلية ألجهزة تبريد المباني، على ذلك، آان في التقارير السابقة ردود فعل إيجابية إزاء التمويل ا
مع أن آمية غازات التبريد التي تم استبدالها بموجب مشروعات التمويل المشترك، آانت أعلى بكثير عما آان سيتم 

ويتطلب األمر إجراء بحث شامل آخر وينبغي إرجاء نشر استنتاجات . بدعم من الصندوق المتعدد األطراف وحده
وبالرغم من إبراز الحاجة إلى الترآيز على المنافع المشترآة للمناخ عند  .ى إتمام هذا البحث الشاملالتقرير حت

استكشاف خيارات التمويل المشترك، فقد تم الترآيز على أنواع أخرى من خيارات التمويل المشترك التي ينبغي 
 جاء التمويل من الصندوق المتعدد األطراف غير أن أحد األعضاء قال إنه يمكن ضمان شفافية أآبر إذا. استكشافها
 .وحده

 وبتشغيلها بعد نهاية 5وتم اإلعراب عن قلق إزاء عدد مرافق أجهزة تبريد المباني المتبقية في بلدان المادة  -50
وتتطلب هذه المسألة حلوال .  عندما تصبح البلدان غير قادرة على استيراد المواد الكلوروفلوروآربونية2009عام 
، عدم موافقتها على تمويل آخر الستبدال أجهزة 47/26وبالرغم من أن اللجنة التنفيذية قررت، في المقرر . ةمستدام

تبريد المباني، فقد أشير إلى إمكانية إدراج مشروعات تحويل أجهزة تبريد المباني في خطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

 فقط، بينما قدم 2007ت بشأن وآالته المذآورة في الدراسة النظرية تتعلق بعام وقال ممثل اليونيدو إن البيانا -51
 000، صرف اليونيدو مليون دوالر أمريكي والتزم بمبلغ وقدره 2008وبنهاية عام .  2008اليونيدو بيانات عن عام 

ز أآبر مما ذآر في  دوالر أمريكي، وبالرغم من عدم إتمام أي مشروعات حتى اآلن، فقد آان التقدم المحر670
 .الدراسة النظرية

 :ما يليية التنفيذاللجنة  قررتوبعد المناقشة،  -52

ط علما بالدراسة النظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني المعروضة في الوثيقة يتحأن   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9؛  

 الحالية جهزة تبريد المبانيأتحث الوآاالت الثنائية والمنفذة على التعجيل بتنفيذ مشروعات أن   )ب(
لجنة التنفيذية، على  التمويل المشترك وتقديم تقرير مرحلي إلى االجتماع التاسع والخمسين لأساليبب

  ؛)و(47/26ر مقرطلبه الالنحو الذي 

تشجع الوآاالت الثنائية والمنفذة على االستمرار في بذل جهودها الستكشاف إمكانية تطبيق أن   )ج(
 المعدات التي حسب الحالة، الستبدال، وأشكال أخرى من التمويل المشتركربون أدوات سوق الك

  ؛ المباني معدات تبريدصوصاتستخدم فيها المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وخ
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، بالنسبة ألي أنشطة تتعلق بتحويالت أجهزة تبريد المباني التي قد الوآاالت الثنائية والمنفذةحث تأن   )د(
االنتهاء من إجراء على اق خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، تنفذها في سي

تحليل دقيق للمسائل التقنية واالقتصادية والمالية والتمويل المشترك والمسائل البيئية المرتبطة 
يل قبل تقديم طلب للموافقة بيان الجدوى االقتصادية واالستدامة على المدى الطو علىباالستبدال، و

  .عليه

  )58/7المقرر (
  2008آانون األول / ديسمبر31 التقارير المرحلية حتى   )ب(

  التقرير المرحلي المجمع  )1(

، التي تشتمل على موجز للتقدم في تنفيذ UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10عرض ممثل األمانة الوثيقة  -53
ائل الرئيسية المشترآة بين جميع وأشار إلى أن المس. 2008آانون األول / ديسمبر31األنشطة والمشروعات حتى 

، والمشروعات 2010الوآاالت تتعلق ببطء تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي المطلوبة لتحقيق اإلزالة في عام 
المنفذة بموجب شباك  تمويل مشروعات أجهزة تبريد المباني، إضافة إلى إعداد خطط إدارة إزالة المواد 

أن التأخيرات لن تؤثر على االمتثال نتيجة بت الوآاالت فادوقد أ .اق البياناتالهيدروآلوروفلوروآربونية وعدم اتس
ولم يكن هناك صرف أولي ألموال عدة مشروعات تدليلية ألجهزة تبريد المباني، التي . وجود نظم إصدار التراخيص

  .الوآاالت المعنيةعلى ات تعليقالتمت الموافقة عليها في االجتماع السابع واألربعين، وتم تناول هذه الحاالت  في 

المواد إزالة المتوقع إآمال إعداد خطط إدارة أنه آان من أيضا والحظ ممثل األمانة  -54
آانون / بتأخير مدته سنة واحدة، حيث أنه من المتوقع تقديم معظم المشروعات في ديسمبرالهيدروآلوروفلوروآربونية

ة للمبادئ التوجيهية لم يتم تناولها وأن اللجنة التنفيذية قد ترغب وأشار إلى أنه يبدو أن العناصر الرئيسي. 2010األول 
مع مراعاة المقرر المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في حث الوآاالت المنفذة على إآمال إعداد خطط إدارة إزالة 

ي التشريع واللوائح ،  الذي يتعلق بالحاجة إلى إدراج تدابير مراقبة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ف)هـ(54/39
وقال إنه . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةونظام إصدار التراخيص آجزء من تمويل إعداد خطط إدارة إزالة 

 فيما يتعلق باستكشاف الحوافز المالية 54/39من المقرر ) ح(ينبغي للوآاالت أيضا أن تأخذ بعين االعتبار الفقرة 
 .إضافية لتعظيم الفوائد البيئية إلى أقصى حدوالفرص المحتملة للحصول على موارد 

عدم اتساق البيانات وحاجة وآاالت التنفيذ إلى استخدام المبادئ ب تتعلقوآانت المسائل النهائية التي أثيرت  -55
وباإلضافة إلى ذلك، أشير . التوجيهية التشغيلية وبرامج التحقق لتقليل مثل هذه األخطاء إلى الحد األدنى في المستقبل

ى عدة مسائل في فرادى التقارير المرحلية التي تتناول الشؤون المالية بما في ذلك التجاوزات المحتملة في عل
المشروعات، واستخدام أموال إعداد المشروعات لدعم عملية التنسيق أعمال وحدات األوزون الوطنية، والدفعات 

آما آانت هناك . لناتجة عن األموال غير المحصورةالمقدمة المحتسبة آمدفوعات وتعويض األموال بالنسبة للخسائر ا
 تم تناولها في قد على أسئلة األمانة، وردعدم البمسائل إدارية فيما يتعلق  بالقدرة على تحويل األموال إلى بلد ما و

 .فرادى تقارير الوآاالت

  : اللجنة التنفيذية أنوقررت -56

  : بما يليط علمايتح  )أ(

للصندوق المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة التقرير المرحلي المجمع   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/10 ؛  
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 يتوقـع أن يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد مع القلق بأن أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة   )2(
تستغرق فتـرة أطـول مما هـو مخطط أصال، بصفـة عامـة وتحث الوآاالت المنفذة على 

، آخـذة في االعتبار المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالـة إآمـال إعـداد خطط إدارة 
   ؛) وحهـ (54/39بصفة خاصة المقرر 

تحث الوآاالت المنفذة على إتباع المبادئ التوجيهية التشغيلية، في مجال التقارير المرحلية،   )ب(
  .وتستخدم برنامج األمانة للتحقق لتجنب التناقض في البيانات

 )58/8المقرر (

  التعاون الثنائي  )2(

آانون األول / ديسمبر31قال ممثل األمانة، لدى تقديمه التقرير المرحلي المتعلق بالتعاون الثنائي حتى  -57
، إن التقارير المرحلية لم تصل من إسرائيل UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11 الوارد في الوثيقة 2008

وآانت . ا تقديم التقارير إلى االجتماع التاسع والخمسين قد ترغب في أن تطلب إليهمةوالبرتغال وإن اللجنة التنفيذي
هناك أيضا عدة مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ، آانت هناك بشأنها توصية تطلب تقديم تقارير إلى االجتماع 

 .التاسع والخمسين، باإلضافة إلى مشروعات آانت بطيئة التنفيذ ُيطلب بشأنها تقارير إضافية عن الحالة

 الخاص بقطاع خدمة ها أبلغ اللجنة أن حكومة اليابان أوضحت التجاوزات في التكاليف المتعلقة بمشروعآما -58
وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أوضح ممثل ألمانيا أن حكومة ). CPR/REF/31/TAS/359(التبريد في الصين 

ائل تتعلق بالحسابات وأن فرنسا فرنسا اعتبرت أن التجاوزات في التكاليف ليست مسائل سياسات عامة ولكن مس
فرنسا ال تقصد أن تكون هناك تجاوزات في تكافيف ن حكومة ألستعالج أي تجاوزات في التكاليف على هذا األساس 

 .المشروعات

  : اللجنة التنفيذية أنقررتوعقب مناقشة،  -59

 وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ستراليا وآنداأبالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات مع التقدير ط علما يتح  )أ(
واليابان وإسبانيا والسويد وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية، على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/11؛  
  ، لم ُيسمح بتجاوزات لألنشطة التي يدعمها الصندوق؛17/22تحيط علما بأنه منذ صدور القرار   ) ب(
، أن تعالج فرنسا واليابان قاعدة عدم وجود تجاوزات في تقاريرها 17/22 تطلب، في ضوء المقرر  )ج(

 المرحلية القادمة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية وأن ُتعدل حساباتها وفقا لذلك؛
جتماع التاسع والخمسين االتطلب إلى حكومتي إسرائيل والبرتغال أن تقدما تقريريهما المرحليين إلى   )د(

 للجنة التنفيذية؛
تطلب إلى حكومات استراليا وآندا وإيطاليا واليابان وإسبانيا أن تقدم تقارير عن المشروعات التي   )ه(

إلى  من المرفق الخامس بهذا التقرير 1الواردة في الجدول تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ 
 ؛للجنة التنفيذية جتماع التاسع والخمسيناال

 :بشأن المشروعات التاليةتقارير إضافية عن الحالة تطلب   )و(
 ،)TON/REF/36/TAS/01(ستراتيجية البلدان الجزرية في المحيط الهادئ لتونغا إ  )1(

 وتنفذها استراليا؛
 ؛وتنفذها آندا ،)CUB/PHA/45/INV/32(خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في آوبا   )2(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/53 
 

 

18 

 وتنفذها آندا؛، )MEX/FUM/42/TAS/122(خطة إزالة بروميد الميثيل في المكسيك   )3(
، )STL/PHA/52/INV/12(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في سانت لوسيا   )4(

 وتنفذها آندا؛
 وتنفذها ،)KEN/PHA/44/INV/37(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في آينيا   )5(

 فرنسا؛
 وتنفذها ،)SEY/PHA/51/INV/12(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في سيشيل   )6(

 فرنسا؛
 فرنسا؛نفذه  وت،)ETH/REF/44/TAS/14(مشروع خطة إدارة غازات التبريد في إثيوبيا   )7(
مشروع خطة إدارة غازات التبريد في جمهورية تنزانيا المتحدة   )8(

)URT/REF/46/TAS/18(،فرنسا؛نفذه  وت 
 ،)MOR/REF/23/TAS/17(ب شبكة إعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون في المغر  )9(

 فرنسا؛نفذها وت
أجهزة ب واإلدارة فيما يتعلقخطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية للرغاوي والتدريب   )10(

 IRA/PHA/51/INV/181(تكييف الهواء المتنقلة في جمهورية إيران اإلسالمية، 
 ؛، وتنفذها ألمانيا)IRA/PHA/54/INV/186و

الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في موريشيوس إعداد خطة إدارة إز  )11(
)MAR/PHA/55/PRP/20(، ؛وتنفذه ألمانيا 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الهند   )12(
)IND/PHA/56/PRP/426(؛، وتنفذه ألمانيا 

وتنفذه  ،)SWA/REF/41/TAS/08(استكمال خطة إدارة غازات التبريد في سوازيلند   )13(
 ؛ألمانيا

استكمال خطة إدارة غازات التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء في زامبيا   )14(
)ZAM/REF/42/TAS/13(؛، وتنفذه ألمانيا 

 فيما ،)AFR/HAL/35/TAS/29(أفريقيا وجنوبي  يبنك الهالونات اإلقليمي لبلدان شرق  )15(
، آينيا وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدةيتعلق بحالة سحب الهالونات من االستخدام في 

 ؛وتنفذه ألمانيا
 ؛إيطاليانفذه  وت،)MEX/FUM/54/INV/137(مشروع بروميد الميثيل في المكسيك   )16(
 ؛إيطاليانفذه وت، )MOR/FUM/56/INV/62(مشروع بروميد الميثيل في المغرب   )17(
نفذها  وت،)PHI/PHA/44/TAS/77(ن خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في الفلبي  )18(

 السويد؛
 ،)YUG/PHA/43/TAS/22(خطة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في صربيا   )19(

 السويد؛نفذها وت
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الذي يمكن  التشريع إآمالعلى يحثها تطلب إلى رئيس اللجنة التنفيذية أن يكتب إلى حكومة فانواتو   )ز(
ستراتيجية البلدان اتثال لبروتوآول مونتريال فيما يتعلق بمن تدريب موظفي الجمارك تيسيرا لالم

  ).VAN/REF/36/TAS/02(فانواتو في الجزرية في المحيط الهادئ 
  )58/9المقرر (

  اليوئنديبي  )3(

، الوارد في الوثيقة 2008آانون األول / ديسمبر31عرضت ممثلة اليوئنديبي التقرير المرحلي للوآالة حتى  -60
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/58/12 . ،من قدرات ا طن3 747وقالت إن اليوئنديبي أزال، خالل فترة التقرير 

آانون األول / ديسمبر31إن النسبة التراآمية للصرف حتى  و، مليون دوالر أمريكي26,98استنفاد األوزون وصرف 
 بلدا، 79 في عملت ت آان2008آانون األول / ديسمبر31 وأضافت أن هذه الوآالة في.  في المائة88 تبلغ 2008
ن أل وذلك ،وآان متوسط حجم المشروعات صغيرا.  مشروعا253  على تنفيذ في وقت هذا التقريرعاآفة توآان

 اتفاقا متعدد 61آما ينفذ اليوئنديبي حاليا . المشروعات األآبر آانت قد أآملت بالفعل أو آانت على وشك اإلآمال
 .الموافق عليها في المائة من االعتمادات 70  لهاالسنوات، صرف

، ومن المتوقع  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإعداديعجل بأنشطة  اليوئنديبي وقالت إن -61
 خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قيد اإلعداد، يتوقع أن يقدم 39أنه مما مجموعه 
قييم مشروعات تبريد المباني في هذا االجتماع، إن من المهم اإلشارة وقالت، فيما يتعلق بت. 2010معظمها خالل عام 

 5إلى أن وضع الحلول التقنية ألجهزة تبريد المباني المستخدمة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في بلدان المادة 
أجهزة تبريد  تناول يجب أن يسير جنبا إلى جنب، آما أن هناك حاجة إلى 5والبلدان التي غير المدرجة في المادة 

المباني المستخدمة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آجزء ال يتجزءا من خطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  : اللجنة التنفيذية أنوقررت -62

  :تحيط علمًا بما يلي  )أ(

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/12التقرير المرحلي لليوئنديبي الوارد في الوثيقة   )1(

 مشروعا 11أن يقدم اليوئنديبي تقارير إلى االجتماع التاسع والخمسين بشأن ما يصل إلى   )2(
بما  من المرفق الخامس بهذا التقرير، 1يرد بيانها في الجدول تعاني من تأخيرات في التنفيذ 

  ؛2007في ذلك خمسة مشروعات صنفت على هذا النحو في عام 

  :تطلب  )ب(
ضافية عن الحالة بشأن متابعة االتفاقات المتعددة السنوات التالية إلى االجتماع تقديم تقارير إ  )1(

 :التاسع والخمسين
  خطة إزالة مواد مستنفدة لألوزون؛: بنغالديش  -أ
  خطة إدارة اإلزالة النهائية؛: بيرو  - ب
  خطة إدارة اإلزالة النهائية؛: توغو  -ج

 إعداد خطط إدارة إزالة المواد تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن أنشطة  )2(
  :التالية إلى االجتماع التاسع والخمسين الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ؛)ANG/PHA/55/PRP/08(أنغوال   -أ
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  ؛)ELS/PHA/55/PRP/23(السلفادور   - ب
  ؛)PAN/PHA/55/PRP/28(بنما   -ج

لية إلى االجتماع تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن مشروعات خطط إدارة التبريد التا  )3(
  :التاسع والخمسين

  ؛)BAR/REF/43/TAS/11&12(بربادوس   -ا
  ؛)MDV/REF/38/TAS/05(ملديف   - ب

تقديم تقرير إضافي عن الحالة بشأن مشروع بروميد الميثيل في فيجي   )4(
)FIJ/FUM/47/TAS/17 (إلى االجتماع التاسع والخمسين؛  

روعات تخزين الهالونات التالية إلى االجتماع تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن مش  )5(
  :التاسع والخمسين

  ؛)CHI/HAL/51/TAS/164(شيلي   -أ
  ؛)SIL/HAL/51/TAS/15(سيراليون   - ب

تقديم تقرير إضافي عن الحالة إلى االجتماع التاسع والخمسين بشأن مشروع أجهزة   )6(
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في جمهورية مولدوفا 

)MOL/ARS/54/TAS/20 (نظرًا لنقص األنشطة؛  
تقديم تقارير إضافية عن الحالة بشأن مشروعات أجهزة تبريد المباني التالية إلى االجتماع   )7(

  :التاسع والخمسين
  ؛)BRA/REF/47/DEM/275(البرازيل   -أ
  ؛)COL/REF/47/DEM/65(آولومبيا   - ب
  ؛)CUB/REF/47/DEM/36(آوبا   -ج
  ).LAC/REF/47/DEM/36(التينية منطقة أمريكا ال -د

  )58/10المقرر (

   اليونيب  )4(
 الوارد في الوثيقة 2008آانون األول / ديسمبر31عرض ممثل اليونيب التقرير المرحلي للوآالة حتى  -63

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13 .في المائة بنهاية عام 81 اإلجمالية آانت يونيبوأشار إلى أن مصروفات ال 
 المتعددة السنوات، ت مليون دوالر أمريكي للشرائح السنوية لالتفاقا8,4بالغ موافق عليها مقداره ومن أصل م. 2008

ومن المتوقع أن توقع .  مليون دوالر أمريكي4,2 مليون دوالر أمريكي وتبقى لديه رصيد مقداره 4,2صرف اليونيب 
- تموز/تصرف المدفوعات األولى في يوليهاالتفاقات القطرية مع الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وأن 

ووقعت بروني دار السالم اتفاق خطة إدارة غازات التبريد واضطلعت بجهود في رصد تنفيذ . 2009أغسطس /آب
 .2009تدريب المرحلة الثانية لموظفي الجمارك وتقنيي التبريد المقرر إآماله في عام 

ل النظر في خطة إدارة إزالة المواد ، قررت اللجنة التنفيذية أن تؤج57/16وفي المقرر  -64
 والشريحة الخامسة من الخطة الوطنية لإلزالة التي سينفذها اليونيب في جمهورية آوريا ةالهيدروآلوروفلوروآربوني

 إلى ة بعثتنظمأن هذه الوآالة  اليونيب ممثلوبناء عليه، ذآر . الشعبية الديمقراطية إلى االجتماع الثامن والخمسين
وبالنظر إلى أن مكتب اليونيب لن يكون مستعدا للتشغيل . 2009حزيران / خالل األسبوع األول من يونيهذآورالبلد الم
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 يضطلع برنامج الغذاء العالمي، آحل مؤقت، بتوفير الخدمات اإلدارية إلى يمكن أن، 2009الكامل قبل نهاية عام 
غير أنه يلزم التفاوض بشأن مذآرة تفاهم بين . عاتاليونيب بتيسير المدفوعات لألنشطة التي تجري في نطاق المشرو

 عندئذ و. اليونيب االعتمادات إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في روماااليونيب وبرنامج الغذاء العالمي يحيل بموجبه
ده وحدة تحدالذي مصرفي الحساب الإلى بالعملة المحلية يحول مكتب برنامج الغذاء العالمي في بيونغ يانغ االعتمادات 

ويعتبر اليونيب . وسيكون التصديق على النواتج الالزمة وعلى التقارير المالية من مسؤولية اليونيب. األوزون الوطنية
 .لى حكومة جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطيةإبرنامج الغذاء العالمي الخيار العملي الوحيد لتقديم المدفوعات 

قال ممثل األمانة إنه على الرغم من أن و. اتالتوصيبعض ن وطلب األعضاء توضيحا من األمانة بشأ -65
المعلومات قد وزعت بالفعل، فإن نتائج الدراسة العالمية بشأن التحديات المرتبطة بتخزين الهالونات في البلدان النامية 

اإلبالغ عن موعد ومن المهم . ربما أسيء تفسيرها وينبغي توضيحها من خالل اللجنة التنفيذية واألمانة قبل إعالنها
 لم ُيضطلع بأية أنشطة على الرغم من أنه لوحظ أنه بالمشروع العالمي لتبريد المباني،وفيما يتعلق . إتاحة هذه الدراسة

بالنظر إلى أن المشروع الذي آان سيقدم تقريرا عن الدروس المستفادة من مشروعات تبريد المباني التي لم تكتمل 
وفي الختام، أحيط علما بأهمية اإلبالغ بموجب التقارير . شروع لم يبلغ عن نتائجه بعدبعد، فإن من المفهوم أن الم

 .المرحلية، بما في ذلك إعداد المشروعات

  : اللجنة التنفيذية أنقررتمناقشة، الوعقب  -66

  :تحيط علما بما يلي ) أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13ليونيب الوارد في لالتقرير المرحلي   )1(
 اليونيب بشأن بعثته إلى جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية ومدى قدرة اليونيب تقرير  )2(

  على تحويل االعتمادات إلى البلد لتنفيذ المشروع؛
الخطط /بشأن المشروعاتإلى االجتماع التاسع والخمسين عن الحالة تقارير إضافية تقديم طلب ت ) ب(

  :أدناهالفردية الُمشار إليها 

 الرمز مشروععنوان ال البلد
تراخيص إصدار نظام  :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  بربادوس

  رابطة التبريد وتكييف الهواءوإنشاء الصادرات-الواردات
BAR/REF/43/TAS/10 

رصد األنشطة التي تشملها  :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  دار السالمبروني 
  التبريدخطة إدارة غازات

BRU/REF/44/TAS/09 

 GRN/PHA/49/TAS/09 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية   غرينادا

 GRN/PHA/55/TAS/12 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية   غرينادا
ة لألوزون دخطة إدارة اإلزالة النهائية إلزالة المواد المستنف  غيانا

 )ولىالشريحة األ(في قطاع التبريد وتكييف الهواء 
GUY/PHA/53/TAS/14 

 HAI/REF/39/TRA/07 التدريب لموظفي الجمارك :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  هايتي
 �جمهورية (إيران 
  )اإلسالمية

 IRA/PHA/41/TAS/161 الشريحة األولى :الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروآربون

دريب على برنامج الت :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  الكويت
 المأمونالممارسات السليمة إلدارة غازات التبريد والتعامل 

 مع غازات التبريد المصنعة من الهيدروآربون

KUW/REF/37/TRA/04 

المجموعة (خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المرفق ألف   الكويت
 )الشريحة األولى) (األولى

KUW/PHA/52/TAS/10 
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 الرمز مشروععنوان ال البلد
الشريحة ( اإلزالة النهائية للكلوروفلوروآربون خطة إدارة جمهورية مولدوفا

 )األولى
MOL/PHA/52/TAS/17 

إعداد لوائح األوزون  :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  ميانمار
 ة لألوزوند المستنفالمواد لمراقبة

MYA/REF/45/TAS/05 

رصد تنفيذ خطة إدارة  :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  ميانمار
 دغازات التبري

MYA/REF/45/TAS/06 

) المجموعة األولى(خطة اإلزالة الوطنية لمواد المرفق ألف   بنما
 )الشريحة األولى(

PAN/PHA/44/TAS/23 

) المجموعة األولى(خطة اإلزالة الوطنية لمواد المرفق ألف   بنما
 )الشريحة الثالثة(

PAN/PHA/50/TAS/27 

نامج التدريب لموظفي بر :تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  اليمن
 الجمارك

YEM/REF/37/TRA/18 

   
 تأخير في تعاني من حاالت مشاريع ُمصنفة باعتبارها ثمانية لديه ت علًما بأن اليونيب آانأن تحيط ) ج(

، بما في ذلك خمسة مشاريع آانت  من المرفق الخامس بهذا التقرير1 وهي واردة في الجدول التنفيذ
 عن هذه المشاريع إلى االجتماع  تقديم تقريرسيجريالماضي، وأنه العام  في هذه الفئة ضمنمصنفة 

  .التاسع والخمسين
 إدارة طعن أنشطة إعداد خطإلى االجتماع التاسع والخمسين تقارير حالة إضافية تقديم طلب أن ت  )د(

  : وهيتأخيرلل تعرضت التي المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة 

 )BHA/PHA/55/PRP/15(البهاما )ANT/PHA/55/PRP/12( أنتيغوا وبربودا
 )BAR/PHA/55/PRP/18(بربادوس)BAH/PHA/55/PRP/19(البحرين
 )GRN/PHA/55/PRP/13(غرينادا)BZE/PHA/55/PRP/21(بليز
 )HON/PHA/55/PRP/25(هندوراس)GUY/PHA/55/PRP/16(غيانا
 )PAR/PHA/55/PRP/20(باراغواي)OMA/PHA/55/PRP/17(عمان

 )STL/PHA/55/PRP/13(سانت لوسيا)STK/PHA/56/PRP/14(سانت آيتس ونيفس 
 )STP/PHA/55/PRP/15(سان تومي وبرينسيبي )STV/PHA/55/PRP/13( سانت فنسنت وجزر غرينادين

 )SUR/PHA/55/PRP/14( سورينام)SRL/PHA/55/PRP/34(النكاسري
      

 التحديات الُمصاحبة لتخزين الهالونات في عندراسة العالمية أن يقدم الونيب اليإلى  طلبأن ت ) هـ(
  قبل نشرهاواللجنة التنفيذية إلقرارهاألمانة إلى ا) GLO/HAL/52/TAS/281( النامية بلدانال

وأن يقدم تقريرا إلى االجتماع التاسع والخمسين عن التاريخ المحتمل لتقديم الدراسة إلى اللجنة 
  ة؛التنفيذي

اليونيب العالمي  مشروع عنالجتماع التاسع والخمسين أن تطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى ا ) و(
  ؛)GLO/REF/48/TAS/275(لُمبردات ل

طلب إعداد تقرير حالة إضافي عن ورش العمل العالمية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس أن ت ) ز(
 االجتماع التاسع والخمسين، حيث يمكن إلىوتقديمه ) GLO/ARS/52/TAS/282(للجرعات 

  ؛ هذا المشروعفي إطار األنشطة المتبقية ببيانلليونيب أن يقوم من خالله 
 : إلى االجتماع التاسع والخمسين إضافيةحالةتقارير تقديم طلب أن ت  )ح(
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الخامس بهذا المرفق من  3و 2 ينجدولالمشاريع التعزيز المؤسسي الُمدرجة في عن  ) 1(
  ؛قريرالت

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/13في الوثيقة األمانة التي أثارتها سئلة معالجة األل  )2(
) TTR/SEV/53/INS/05(باالو :  التعزيز المؤسسي التاليةبمشروعاتفيما يتعلق 

  ؛)IRQ/SEV/54/INS/01(والعراق ) GUY/SEV/48/INS/13(وغيانا 
إللغاء الُمحتمل لمشروع التعزيز المؤسسي في بروني  باإرسال خطاب أمانة الصندوق أن تطلب إلى ) ط(

، مع الحث على توقيع الوثائق المالئمة لدعم التعزيز )BRU/SEV/43/INS/05(دار السالم 
 ؛ تلك الجهود إلى االجتماع التاسع والخمسينعن  تقريرتقديمالمؤسسي في بروني دار السالم، و

وع التعزيز المؤسسي في بربادوس لمشر وطني أوزون مسؤول تعيين على حثأن ت  )ي(
)BAR/SEV/46/INS/13( طلبت وأن ممكن، وقت في أسرع المشروع اتفاق على والتوقيع 

 ؛والخمسين التاسع االجتماع إلى األنشطة عن إضافي حالة تقريرتقديم 
 :بشأن آل من التاسع والخمسين الجتماعإلى اطلب تقديم تقرير حالة إضافي أن ت ) ك(

فيما يتعلق بالصعوبات ) PER/SEV/37/INS/31(التعزيز المؤسسي في بيرو مشروع  ) 1(
  ؛اإلدارية وحلها

استخدام التمويل الخاص بإعداد المشروع لتنسيق وحدة األوزون الوطنية في مشروع  ) 2(
  ؛)GBS/SEV/50/INS/09(التعزيز المؤسسي في غينيا بيساو 

ألنشطة في ل فةصرنالمالمبالغ لف بشكل منفصل عن  بوضوح الُسأن يسجليب  اليونأن تطلب إلى ) ل(
  ؛لصندوق المتعدد األطرافالمقدمة إلى االتقارير المرحلية 

في لتعزيز المؤسسي في أوغندا ل على مشاريع أي موافقةمقابل ة في حسوب المبالغ غير المسوي تأن ) م(
   .)UGA/SEV/13/INS/02(المستقبل 

  )58/11المقرر (
 

 واليــونيـد  )5(

 الوثيقة الوارد في 2008 ممثل اليونيدو التقرير المرحلي للوآالة للعام قدم -67
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14 . في المائة في نهاية عام 84معدل الصرف العام لليونيدو آان وأفاد بأن 

بلغ  للمشروعات الجارية، وإطالق م2008 مليون دوالر أمريكي خالل عام 29وأضاف أنه تم صرف مبلغ . 2008
وتمت الموافقة خالل عام .  مليون دوالر أمريكي أخرى لألنشطة الجديدة ولالتفاقات المتعددة السنوات القائمة34

مشروعا متعدد السنوات يستند إلى األداء، وبلغ إجمالي عدد االتفاقات الجارية المستندة إلى األداء 12 على 2008
وبلغ مجموع المبالغ التي التزمت بها اللجنة التنفيذية لتلك االتفاقات . ا اتفاق58والمتعددة السنوات قيد تنفيذ اليونيدو 

 . مليون دوالر أمريكي168

. في آل من أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا: وقال إن اليونيدو تقوم بتنفيذ ثالثة مشروعات تدليلية للمبردات -68
 معظم المبردات وترآيبها، بينما ستجري ؛ وتم تسليم2008وأضاف أن قدرا آبيرا من التقدم قد تم إحرازه في عام 

 على أن ،2008 في عام ،وقد تمت الموافقة في االجتماع السادس والخمسين. 2009إعادة تهيئة بعضها خالل عام 
 هاآما أن. تقوم اليونيدو بتنفيذ مشروع لإلزالة في مجال أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الصين

 خطة 39وقال إن اليونيدو آانت تعد .  بلدان10 تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي في 2008واصلت خالل عام 
ومن المتوقع أن . ، أغلبها اآلن في مرحلة متقدمة2008إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في نهاية عام 

م عدد قليل من خطط إدارة إزالة المواد ، رهنا بحل بعض المسائل المتعلقة بالسياسات العامة، بتقديهذه الوآالةتقوم 
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 .2010، على أن تقدم غالبيتها في عام 2009الهيدروآلوروفلوروآربونية خالل عام 

  : اللجنة التنفيذية ما يليوقررت -69

ط علما بالتقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة يتحأن   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/14؛  

  :لة إضافية إلى االجتماع التاسع والخمسين عن المشروعات التاليةتطلب تقديم تقارير حاأن   )ب(
  خطط إدارة اإلزالة النهائية في بوروندي وإريتريا وغينيا وهندوراس والنيجر؛  )1(
في صربيا ) بروميد الميثيل(إعداد المشروع في قطاع غازات التبخير   )2(

)YUG/FUM/45/PRP/26(؛  
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البحرين أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة   )3(

)BAH/PHA/55/PRP/20(البوسنة والهرسك في ، و)BHE/PHA/55/PRP/23( ،
، والمملكة العربية السعودية )QAT/PHA/55/PRP/11(وقطر 

)SAU/PHA/55/PRP/05( والسودان ،)SUD/PHA/55/PRP/21( واليمن ،
)YEM/PHA/55/PRP/29(؛  

  ؛)BHE/SEV/43/INS/19(في البوسنة والهرسك التعزيز المؤسسي   )4(
 ؛)QAT/SEV/49/INS/08(التعزيز المؤسسي في قطر   )5(
مشروع تخزين الهالونات في البنوك في البوسنة والهرسك   )6(

)BHE/HAL/42/TAS/18(؛ 
مشروع تخزين الهالونات في البنوك في الجماهيرية العربية الليبية   )7(

)LIB/HAL/47/TAS/26(؛ 
ط علما بأن اليونيدو ستقدم إلى االجتماع التاسع والخمسين تقريرا عن مشروعات يبلغ عددها يتحن أ  )ج(

 من المرفق الخامس بهذا 1وهي مدرجة بالجدول ، 2008سبعة عانت من حاالت تأخير في عام 
 ؛2007ها أربعة مشروعات آانت مصنفة ضمن فئة المشروعات المتأخرة في عام  بينومنالتقرير، 

تطلب إلى حكومة البوسنة والهرسك أن تعجل بالتوقيع على وثيقة مشروع التعزيز المؤسسي أن   )د(
)BHE/SEV/43/INS/19 ( المشروع؛هذا تيسيرا لصرف المبالغ ألغراض 

تطلب إلى حكومة قطر أن تعجل بالتوقيع على االتفاقات المطلوبة لمشروع التعزيز المؤسسي أن   )ه(
)QAT/SEV/49/INS/08 (ديم جميع الوثائق المطلوبة المقترنة به تيسيرا لصرف المبالغ وتق

  .الالزمة للمشروع
  )58/12المقرر (

  
 البنــك الــدولي  )6(

الوثيقة ، على النحو الوارد في 2008قدمت ممثلة البنك الدولي التقرير المرحلي للوآالة عن عام  -70
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15. ريا في عدد ال يتجاوز ثمانية مشروعات وأشارت إلى أن العمل ما زال جا

وقالت إن غالبية األعمال المتبقية تتعلق باالتفاقات المتعددة . استثمار فردية وأن معظمها في المراحل األخيرة للتنفيذ
ذية وأضافت أن اللجنة التنفي.  مشروعا يعمل البنك فيها بمثابة وآالة رئيسية أو وآالة متعاونة27السنوات البالغ عددها 
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 . في المائة من هذه االتفاقات المتعددة السنوات60لم تصرف آل التمويل الخاص بنسبة 

 وذلك للخطة الوطنية إلزالة المواد 2009شباط /وقالت إن أحدث اتفاق للمنح دخل حيز التنفيذ في فبراير -71
. بنك رسميا في تنفيذهاالكلوروفلوروآربونية في أنتيغوا وبربودا، وهي آخر خطة وطنية في هذا الشأن يبدأ ال

وأوضحت أن الترآيز في األعمال الجديدة آان ينصّب على تحديد فرص التمويل الالزم لمساعدة البلدان على إدارة 
وقد أدت موافقة اللجنة التنفيذية على . المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها والتخلص منها بشكل مأمون

وأضافت أن البنك .  إلى حفز االهتمام باألسواق الطوعية القائمة وإعداد المنهجيات2008 في عام مرتبطة بذلكدراسة 
لمقرر الذي اتخذته األطراف بشأن ل تشكيل فريقه المعني بموارد عمليات األوزون نتيجة 2008الدولي أعاد في عام 

شجرة قرار الختيار البدائل في تحديد  وأن عمل الفريق سيبدأ ب،التعجيل بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .قطاع الرغاوي

وذآرت أن البنك يعد أيضا دراسات داخلية عن الُنُهج البرنامجية وتعبئة الموارد إلتاحة مزيد من المرونة  -72
للبلدان في اختيار التكنولوجيات والُنُهج التي تعود بمنافع بيئية فرعية، يمكن أن تسهم في الخطط األربع إلدارة إزالة 

 .واد الهيدروآلوروفلوروآربونية وخطتى قطاع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الجاري تنفيذهاالم

وأفادت ممثلة البنك الدولي بأن المكون الفلبيني في المشروع العالمي لتبديل المبردات قد حصل على موافقة  -73
على موافقة مجلس البنك واعتماد بالمضي قدما من إدارة البنك، وأن مشروع تبديل المبردات في الهند قد حصل 

 .، وأنه قد تم إحراز تقدم آبير في مشروع تبديل المبردات في األردن للبنكالمسؤول التنفيذي األول

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوبعد إجراء مناقشة،  -74

الوثيقة بنك الدولي الوارد في للالتقرير المرحلي  بأن تحيط علما  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/15؛  

   : التاليةالمشروعاتحالة التاسع والخمسين عن  إلى االجتماع إضافيةم تقارير يطلب تقدأن ت  )ب(
 في أنتيغوا وبربودا ية الكلوروفلوروآربونالمواددارة إزالة إلالخطة الوطنية   )1(

)ANT/PHA/44/INV/10( ؛  
ين  في األرجنتية الكلوروفلوروآربونالموادالخطة الوطنية إلزالة   )2(

)ARG/PHA/47/INV/148(؛  
الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في تونس   )3(

)TUN/PHA/49/INV/47(؛  
 في الصين يةالهيدروآلوروفلوروآربون الموادإعداد خطط إدارة إزالة  المتعلقة بنشطةاأل  )4(

)CPR/PHA/55/PRP/468 و ،CPR/PHA/55/PRP/467 ( وإآوادور
)ECU/PHA/55/PRP/40 ( والفلبين)PHI/PHA/55/PRP/84( وتايلند ،
)THA/PHA/55/PRP/151 (فييت نامو) VIE/PHA/55/PRP/50(؛  

األرجنتين في بروميد الميثيل ي المتعلق بليلدتالمشروع ال  )5(
)ARG/FUM/29/DEM/93( ؛  

  ؛ )GLO/REF/47/DEM/268(المتعلق بالمبردات لمشروع العالمي ا  )6(
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مشروعات ثالثة ن تقريرا عالتاسع والخمسين جتماع اال البنك الدولي سيقدم إلى نأب أن تحيط علما  )ج(
 من المرفق الخامس بهذا التقرير، 1وهي مدرجة في الجدول  ،تنفيذفي الر يتأختعاني من حاالت 

  .2007على هذا النحو في عام جميعها صنفت سبق أن و
  )58/13المقرر (

  
  2008تقييم تنفيذ خطط أعمال عام   )ج(

تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام  ، التي تتضمنUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/16الوثيقة قدم ممثل األمانة  -75
وقال إن األداء المرجح للوآاالت المنفذة يستند إلى األهداف المتفق عليها في خطط أعمالها وإلى تقييم . 2008

ببرنامج المساعدة على االمتثال المقدمة خالل عام تقاريرها المرحلية، فضال عن تقييم أداء اليونيب واألنشطة الخاصة 
وقال إن التقييم يشمل أيضا التقييم النوعي للوآاالت المنفذة المقدم من وحدات األوزون الوطنية، الذي يشير . 2008

داء في عام إلى أن تقييمات األداء مرضية أو مرضية للغاية بالنسبة للوآاالت الثنائية والمنفذة في التقييمات العامة لأل
2008. 

وجرى التشديد على أن المؤشرات النوعية تقدم معلومات مفيدة ال تكشف عنها دائما المؤشرات الكمية، غير  -76
 التي قدمت تقييمات في 20وبالرغم من أن ذلك يمثل تحسنا مقارنة بعدد البلدان الـ.  بلدا فقط قدم هذه التقييمات27أن 

وأشير إلى أن اللجنة التنفيذية سبق أن طلبت بموجب . وى منخفضا من االستجابةالعام السابق، فهو ما زال يمثل مست
 أن يتضمن برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال، من خالل شبكاته اإلقليمية، بندا في جدول أعمال 55/11المقرر 

 استبيان األداء النوعي، لضمان آل من اجتماعات شبكاته يتناول متطلبات اإلبالغ الخاصة باللجنة التنفيذية، بما فيها
 .تحسن االستجابة لالستقصاء في المستقبل

 : اللجنة التنفيذيةوقررت -77

  :ط علما بما يلييأن تح  )أ(

رد في الوثيقة و حسبما 2008تقييم أداء الوآاالت الُمنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/16؛  

:  على النحو التالي100  من على مقياس2008الت المنفذة لعام التقييم الكمي ألداء الوآا  )2(
  ؛)72(، والبنك الدولي )95(يونيدو وال، )88(يونيب وال، )76(يوئنديبي ال

 بالنسبة 48/7مؤشرات األداء الموافق عليها في المقرر لالكامل إنجازه  بيان اليونيب عن  )3(
  لبرنامج المساعدة على االمتثال التابع له؛

آندا، وفرنسا، وألمانيا، واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو (المنفذة الثنائية وأن الوآاالت   )4(
حصلت على أداء مرض أو مرض للغاية في تقييمات األداء النوعي من ) والبنك الدولي

  ؛2008جانب وحدات األوزون الوطنية في التقييمات الشاملة لألداء في عام 

اصلة إدراج بند في جدول أعمال آل اجتماع لشبكات برنامج المساعدة أن تحث اليونيب على مو  )ب(
  ).ب (55/11على االمتثال يتناول متطلبات اإلبالغ، على النحو المنصوص عليه في المقرر 

  )58/14المقرر (
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  تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة  )د (

 تتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/17 البند إن الوثيقة قال ممثل األمانة في معرض تقديمه لهذا -78
 المرحلية المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة في لبنان وتقرير التحقق من برنامج إزالة إنتاج المواد التقارير

وأضاف أنها تشتمل أيضا على طلب باستعراض أهداف . الكلوروفلوروآربونية في جمهورية فنزويال البوليفارية
وقد أشارت اليونيدو إلى . الة بروميد الميثيل المنصوص عليها في الشروط المنقحة المتفق عليها بالنسبة للمغربإز

.  فما بعده، وطلبت أن يجري استعراض أهداف اإلزالة وفقا لذلك2009خطأ في حساب االستهالك المتبقي من عام 
 بدون أن تطلب تمويال 2012 لبروميد الميثيل في عام وأعربت حكومة المغرب عن التزامها بتحقيق اإلزالة الكاملة

 .إضافيا

 :ما يلياللجنة التنفيذية  قررت -79

 المتعلقة بتنفيذ المشروعات الموافق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/17أن تحيط علما بالوثيقة   )أ(
  : عليها بشروط تبليغ محددة

  :لبنانفيما يتعلق ب  )ب(

خطة الوطنية إلزالة ال المتعلق بتنفيذ الشريحة الخامسة من  علمًا بالتقرير المرحليأن تحيط  )1(
   في لبنان؛يةلكلوروفلوروآربونالمواد ا

 ؛ 2008 عام يةكلوروفلوروآربونالمواد الاستهالك من  علمًا بتقرير التحقق أن تحيط  )2(

  .2010-2009لفترة لتوافق على برنامج التنفيذ السنوي أن   )3(

  :وفيما يتعلق بالمغرب  )ج(

، وأن ليس 2012 بأن اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في المغرب سُتنجز عام أن تحيط علما  )1(
  ؛ من قدرات استنفاد األوزونا طن58,7ثّمة تمويل إضافي مطلوب من أجل إزالة 

 المنقح الشروطبروميد الميثيل في المغرب في استهالك أن تعدل الجدول الزمني إلزالة   )2(
  :، على النحو المبين في الجدول التاليلمغربل االمتفق عليه
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 أطنان قدرات استنفاد األوزون

 السنة
 الفراولة

الموز والزهور 

 المقطوفة
 الطماطم

الفاصوليا 

الخضراء والشمام

غير 

 ذلك

(*) 

مجموع ما 

 تمت إزالته

مجموع 

االستهالك 

)بالطن(  

2000       767,4 

2001 23,4     23,4 744,0 

2002 15,6 40,0    55,6 688,4 

2003 20,4 21,0 34,1   75,5 612,9 

2004 42,2     42,2 570,7 

2005 50,0  39,0   89,0 481,7 

2006   56,4   56,4 425,3 

2007   78,0   78,0 347,3 

2008   86,4   86,4 260,9 

2009   96,0 20,0  116,0 144,9 

2010    30.0 20,0 50,0 94,9 

2011    28,2 20,0 48,2 46,7 

2012    28,0 18,7 46,7 - 

2013    -  -  

  767,4 58,7 106,2 389,9 61,0 151,6 المجموع

االستهالك المقرر أن تقوم حكومة المغرب بإزالته دون تمويل من الصندوق (*) 
  المتعدد األطراف

  : البوليفاريةفنزويالوفيما يتعلق بجمهورية   )د(
 المبذولة لجهود الطّيبةلوبالبنك الدولي البوليفارية فنزويال جمهورية حكومة أن تثني على   )1(

تأآيد  من أجل 2008اجح للمراجعة لعام وللتنفيذ الن) أ(54/15لمقرر لمن أجل االمتثال 
  برودوفين في مصنعيةكلوروفلوروآربونالمواد الإنتاج عن توقف الاستدامة 

PRODUVENفي فنزويال؛   
 :إلىتطلب أن   )2(

خطة السنوية لعام تقديم الالبوليفارية والبنك الدولي فنزويال جمهورية حكومة   )أ(
 في التقرير المتعّلق بالمشروعات الموافق اهدراجالصندوق إل  إلى أمانة2009

  عليها بشروط تبليغ محددة، الذي سُيرفع إلى االجتماع التاسع والخمسين؛
 على تنفيذ اإلجراءات التي PRODUVEN  برودوفينالبنك الدولي أن يحّث  )ب(

مجهود بذل تقييم دقيق للتسّربات وإجراء ي ذلك اقترحها للتقليل من الخسائر، بما ف
  في مجال تفريغ األوعية والخراطيم؛ ممكن  أفضل فراغ حداثإل
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تقرير إعداد  من أجل PRODUVEN مرفق منالبنك الدولي أن يواصل التحقق   )ج(
نظر فيه في االجتماع الثاني عام بال يسمح ُيقدَّم في وقت 2009عام  عن أنشطة

 في ةنيكلوروفلوروآربوالمواد ال الدائم لقدرة إنتاج قافي لضمان اإل2010
  .المصنع

  )58/15المقرر (
 

  مقترحات المشروع  : جدول األعمالمن 7البند 

  لى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعاتعنظرة عامة   )أ(

لمشاريع واألنشطة  التي قدمت تحليًلا إحصائًيا لUNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18قدم الرئيس الوثيقة  -80
وقد اشتملت أيًضا على قضايا السياسة الُمحددة   .الُمقدمة من قبل الوآاالت الثنائية والمنفذة لالجتماع الثامن والخمسين

خالل عملية مراجعة المشروع، والمشاريع واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية، ومشاريع االستثمار للبت فيها بشكل 
 .مشاريع الُمقترحة التي لم تكن مطلوبة لالمتثالفردي واألنشطة وال

  2010مستويات التمويل لمشاريع التعزيز المؤسسي لما بعد 
 وقد قامت اللجنة التنفيذية بالبت في العديد من أوراق السياسة 47/49ذّآر ممثل األمانة بأنه منذ إقرار المقرر  -81

 جدول في إطار هذا البند منالمسألة هذه قي بالضوء على  األمانة ُتلوقال إن .المتعلقة بمسائل التعزيز المؤسسي
األعمال ألن الوآاالت المنفذة آانت قد قدمت عدًدا من الطلبات لتجديد تمويل مشاريع التعزيز المؤسسي لما بعد 

 .هذه المشاريععلى لموافقة الشمولية ا ونتيجة لذلك فإن األمانة لم تكن قادرة على التوصية ب2010

 2010عضاء يرون أنه من الضروري البت في مسألة تمويل التعزيز المؤسسي فيما بعد آان بعض األ -82
 . من جدول األعمال باإلضافة إلى المسائل المعلقة ذات الصلة بإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون10بموجب البند 

نظرا محددة والتعزيز المؤسسي، بينما آان األخرون معنيين باالرتباط الجاري تحديده فيما بين إزالة مواد آيميائية  
آما أشار بعض األعضاء إلى   . التعزيز المؤسسي في إزالة آل المواد المراقبة ويجب البت فيه آمشروع شاملألهمية

الدور الحيوي الذي لعبه التعزيز المؤسسي في تعزيز األهداف العامة لبروتوآول مونتريال، خاصة فيما يتعلق بإنشاء 
طنية، التي أآدت على وجود شخص ما على المستوى الوطني ُمخصص لتعزيز بروتوآول وحدات األوزون الو

مّثل خمسة في يوأيًضا فقد أشار أحد األعضاء إلى أن مستوى التمويل للتعزيز المؤسسي  .مونتريال فيما بين الوزارات
ومع ذلك فقد  .لتعزيز لهذا الدعمالمائة فقط من إجمالي الدعم الجاري تقديمه وأنه آانت هناك حاجة إلى المزيد من ا

وبينما وافق العديد   .تمت اإلشارة إلى أن هذا التعزيز المؤسسي لم يكن مؤهًال لألخذ بعين االعتبار آتكاليف إضافية
من األعضاء على أنه لم تكن هناك حاجة إلى تغيير النظام الحالي للدعم المؤسسي لوحدات األوزون الوطنية، إال أن 

 أن تقبل بتمويل وحدات األوزون الوطنية في وقت ما في 5 آان يعتقد أن من الهام بالنسبة لبلدان المادة البعض األخر
  .المستقبل

 .2010 ديسمبر 31 اللجنة التنفيذية الموافقة على تجديدات التعزيز المؤسسي حتى ، قررتوفيما بعد المناقشة -83

  )58/16المقرر (
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  7 الُمبلغ عنها بموجب المادة سرية بيانات الهيدروآلوروفلوروآربون

 األوزونمانة تريال قد قرروا في أول اجتماع ألذآر ممثل األمانة اللجنة التنفيذية بأن أطراف بروتوآول مون -84
وأضاف قائًال أنه آلما   .المراقبة المواد مصنفة حسب فرادىبنشر البيانات الكلية المجمعة لجميع األطراف أن تقوم 

 عن المواد المستنفذة لألوزون فإن أمانة األوزون آانت تقدمها، وأن هذه البيانات مصنفةيانات طلبت أمانة الصندوق ب
ومع ذلك فإن مسألة  .ة في أي وثيقة أو أي اتصال آخرمصنفآانت تتم معاملتها في سرية ولم يسبق الكشف عنها 

 مع أمانة األوزون حيث أنها اشته آانت تجري مناقيةلهيدروآلوروفلوروآربونلمواد ال لمصنفةالكشف عن بيانات 
ات الخاصة بتمويل إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون، ولمراجعة أداء مشاريع اإلزالة طلبمطلوبة من أجل تقييم ال

آما قال أن اللجنة التنفيذية قد ترغب في البت في خيار االستخدام، بشكل   .وإجراء التحليالت ذات الصلة األخرى
، للبيانات الُمبلغ عنها بموجب تقارير التقدم الخاصة بتنفيذ البرامج القطرية لتحديد مدى أهلية مؤقت لحين حل المسألة

  . فيما يتعلق بإزالة استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون5القطاعات الفردية في بلدان المادة 

 باإلبالغ عن وقد صرح ممثل أمانة األوزون بأنه قام بمراجعة آل من المقررات ذات الصلة فيما يتعلق -85
 لالجتماع األول I/11ووفًقا للمقرر   .البيانات والممارسة السابقة ألمانة األوزون فيما يتعلق باللجنة التنفيذية

آما  .لألطراف، يمكن ألي طرف قد قام بتقديم البيانات إلى أمانة األوزون أن يطلب معاملة هذه البيانات في سرية
ألطراف على أن أي بيانات متعلقة باالستهالك ُتقدم إلى أمانة األوزون وفًقا للمادة  لالجتماع الثاني لII/9نص المقرر 

 بنية أمانة األوزون إلخبار االجتماع التاسع والعشرين اللجنة التنفيذيةوقد أبلغ   . من البروتوآول لم تكن سرية7
 المصنفةالوصول بدون قيد إلى البيانات مل المفتوح العضوية بأنها ُتخطط ألن تقوم في المستقبل بإتاحة الفريق العل

بل الطرف الُمقدم لهذه  خاضعة للمطالبة بالسرية من ِقغير البيانات تلك ما دامتالمطلوبة من قبل اللجنة التنفيذية 
 .البيانات

مل المفتوح الفريق العلومع اإلحاطة علًما بأن أمانة األوزون سوف تقوم بإخطار االجتماع التاسع والعشرين  -86
بدون المطالبة عضوية بأنها ستعمل على توفير البيانات غير المجمعة عن المواد المستنفذة لألوزون الُمبلغ عنها ال

 أمانة  منطلبأن ت اللجنة التنفيذية قررت،  من البروتوآول7 بموجب المادة 5 من قبل أطراف المادةبالسرية 
ة بأي مناقشات حول هذه المسألة يمكن أن تدور في االجتماع إبالغ االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذيالصندوق 

 .مل المفتوح العضويةافريق العلالتاسع والعشرين ل

  )58/17المقرر (
 قائمة بالمشروعات واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية

لية عليها المقدمة لفت الرئيس انتباه اللجنة التنفيذية إلى قائمة المشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشمو -87
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/18في المرفق األول من الوثيقة 

لهيدروآلوروفلوروآربونية آان ممثل البنك الدولي، بصفته الوآالة الرئيسية إلعداد خطة إدارة إزالة المواد ا -88
ة الهيدروآلوروفلوروآربون ند، قد أخبر اللجنة التنفيذية بأن البلد قد أبدى رغبته في إعداد خطة إلدارة إزالفي تايل

ند تأجيل إعدادات الخطة القطاعة لخطة إدارة إزالة المواد وبناء عليه طلبت حكومة تايل . بأسلوب استراتيجي
الهيدروآلوروفلوروآربونية الُمقدمة من قبل الوآاالت المنفذة المعنية إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها في االجتماع 

احة نتائج دراسة التأثير االقتصادي لإلزالة الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الحالي إلى حين إت
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الشاملة الخاصة بها

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوبعد المناقشات،  -89
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تعلق بتأجيل الموافقة على المشاريع التالية الُمدرجة في وفًقا للطلب الخاص بحكومة تايالند والم  ) أ(

 :األساس في قائمة المشاريع الُمقدمة للموافقة الشمولية

قطاعات التبريد وتكييف الهواء، (إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون   ) 1(

 ؛ة اليوئنديبيالُمقدمة بواسط) باستثناء القطاع الفرعي للتكييف من الهواء إلى الهواء

قطاع تكييف الهواء إلى (اإلعداد ألنشطة استثمار إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون   ) 2(

 ؛الُمقدمة بواسطة اليونيدو) الهواء

الُمقدمة ) قطاع المذيبات(اإلعداد ألنشطة استثمار إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون   ) 3(
 بواسطة اليونيدو،

قطاع رغاوي البوليسترين (زالة الهيدروآلوروفلوروآربون اإلعداد ألنشطة استثمار إ  ) 4(
 ؛الُمقدمة بواسطة اليونيدو) الُمشكلة

  :الموافقة على ما يلي  ) ب(

المشاريع واألنشطة الُمقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل الُمشار إليها في المرفق   ) 1(
درجة في أوراق تقييم المشروع السادس من التقرير الحالي، مع الشروط أو األحكام الُم

 ؛المناظرة والشروط الُمرفقة بالمشاريع عن طريق اللجنة التنفيذية

 ؛تنفيذ البرامج المصاحبة للشرائح ذات الصلة من المشاريع متعددة السنوات  ) 2(

االتفاق الُمبرم بين حكومة هاييتي واللجنة التنفيذية من أجل خطة إدارة اإلزالة النهائية   ) 3(
دأ، ـث المبـدره، من حيـي قـلواردة في المرفق السابع من التقرير الحالي بمبلغ إجمالا

 دوالر أمريكي 24 700 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة وقدرها 190 000
 دوالر 13 500 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 150 000لليونيب و

حة األولى للمشروع بالمبلغ المبين في المرفق السادس أمريكي لليوئنديبي، وعلى الشري
 .من التقرير الحالي

  )58/18المقرر ( 

مشروع تقرير عن المعايير والمبادئ التوجيهية من أجل اختيار مشروعات التخّلص من المواد المستنفدة   )ج(
   )57/6المقرر ( لألوزون

  
 بشأن المعايير والمبادئ التوجيهية الختيار UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/19قدم ممثل األمانة الوثيقة  -90

 XX/7 ومع مراعاة المقرر 57/6مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون، التي أعدت عمال بالمقرر 
العشرين لألطراف، والمناقشات التي أجراها فريق االتصال المعني باختيار مشروعات  الصادر عن االجتماع

 .ة لألوزون في االجتماع السابع والخمسينالتخلص من المواد المستنفد

المعايير وفي المناقشة التي تلت ذلك، آان هناك اختالف في الرأي حول ما ضرورة اتخاذ مقرر بشأن  -91
العشرين جتماع اال الصادر عن اXX/7وآثير من األعضاء يرى أن المقرر .  في االجتماع الحاليوالمبادئ التوجيهية

ويرى آخرون أنه . ا عن الحاجة الملحة لتقرير المبادئ التوجيهية، وأنه ال يمكن تجاهله يمثل بيانا واضح،ألطرافل
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من األفضل تأجيل النظر في المسألة إلى بعد االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية، وبعد انعقاد 
 على تغير المناخ، وحتى بعد االنتهاء من إعداد حلقة العمل بشأن إدارة وتدمير بنوك المواد المستنفدة لألوزون واآلثار

وفي تلك األثناء، ستكون اللجنة التنفيذية . الدراسات التي تجريها وآالة منفذة بشأن تدمير المواد المستنفدة لألوزون
وقال أعضاء آخرون ممن يريدون المضي قدما إن تفيذ المشروعات التدليلية . على دراية أفضل التخاذ قرار سليم

 .يؤدي إلى توليد بيانات مفيدة، وتجميعها وتحليلها؛ وإن ذلك سيكون أآثر فائدة في ترشيد القرارات مستقبالس

واقترح آحل وسط، اعتماد مشروع المعايير والمبادئ التوجيهية على أساس مؤقت في االجتماع الحالي  -92
 فيها في وقت الحق عندما تتاح معلومات ألغراض الموافقة على المشروعات التدليلية للتدمير، على أن يعاد النظر

ويمكن تقديم مقترحات إضافية للمشروعات التدليلية إلى االجتماع التاسع والخمسين للنظر فيها . إضافية وأآثر تعمقا
على أساس المشروع الحالي للمعايير والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك المقترحات التي نوقشت في االجتماع السابع 

وفي سبيل معالجة الشواغل التي أثارها بعض األعضاء أثناء .  آجزء من عروض خطط أعمال الوآاالتوالخمسين
في : المناقشة الحالية، ينبغي أن تكون تلك المقترحات مختلفة بعض الشيء عن المقترحات المعتمدة بالفعل، مثال

تعلق بمناطق جغرافية أخرى، وذلك لضمان صورة المادة أو القطاع المعني، أو بطريقة تمويلها المشترك أو ألنها ت
 .وحيئنذ، يمكن أيضا بحث التكلفة اإلجمالية. التمثيل الجغرافي العادل

وردا على سؤال حول اإلجراءات الممكنة لجمع بيانات المواد المستنفدة لألوزون التي يتم التخلص منها،  -93
ت المستخدمة لرصد االسترداد وإعادة التدوير في عدد ورصدها والتحقق منها، قال ممثل األمانة إن أنشطة جمع البيانا

من خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية، يمكن، مع تعديالت طفيفة، أن تستخدم لإلبالغ عن 
تم  التي يومن الضروري التأآد من أن المواد المستنفدة لألوزون. مصدر المواد المستنفدة لألوزون التي يتم استردادها

إعادة تدويرها، وأنها لم تنتج بصورة غير قانونية بغرض آسب أرباح من نظم أسواق / تم بالفعل استردادهاجمعها قد
 .الكربون

وقد أنشئ فريق اتصال، بدعوة من ممثل الجمهورية الدومينيكية، لتمكين األعضاء المهتمين باألمر من  -94
ممثل الجمهورية الدومينيكية الفريق على الجهود المبذولة وشكر ولدى تقديم تقريره، شكر . مواصلة النظر في المسألة

وقدم مشروع مقرر أعده الفريق يحتوي على اقتراح بالمعايير والمبادئ التوجيهية المؤقتة الختيار . األمانة على دعمها
قة وقد أجرى الفريق أيضا بعض التغييرات على الوثي. مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/19 التي صدرت في نسخة منقحة ،
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/19/Rev.1). 

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوفي ضوء تقرير فريق االتصال،  -95

أن توافق على المبادئ التوجيهية المؤقتة التالية لتمويل المشروعات التدليلية للتخلص من المواد   )أ(
  : الصادر عن اجتماع األطرافXX/7 من المقرر 2ن وفقا للفقرة المستنفدة لألوزو

بالنسبة لكل فئة من فئات أنشطة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، أي الجمع، والنقل،   )1(
والتخزين والتدمير، ترد التعاريف ذات الصلة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/19/Rev.1؛  

د األطراف بتمويل عدد محدود من المشروعات التدليلية وفقا أن يقوم الصندوق المتعد  )2(
  :للشروط التالية

رصد لمساهمة آ مع المواد المستنفدة لألوزون إالتمويل لمشروعات جيقدم لن   )أ(
 منفصلةممول بصورة و قائم المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة لنشاط مصادر

  ؛لمواد الكلوروفلوروآربونيةجمع ال
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لنظر في االجتماع التاسع والخمسين في تمويل إعداد المشروعات بالنسبة سيتم ا  )ب(
لعدد محدود من المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون 

، والتي تغطي جوانب ال تشملها أي XX/7 من المقرر 2المرتبطة بالفقرة 
  مشروعات تدليلية أخرى؛

غرام من  للكيلوا أمريكيا دوالر13,2يبلغ ى سيقتصر التمويل على مستوى أقص  )ج(
للبلدان غير بلدان حجم االستهالك التي سيتم تدميرها المواد المستنفدة لألوزون 

رتفاع تكاليف البدء ، على أساس الفهم بأن ذلك سيعتمد على التوقعات باالمنخفض
 المشروع إذا لم يتضمنو. شكل سابقةيلن أنه  و،هذه النشاطات الجديدةفي 
 اعدل هذي س،)النقل والتخزين والتدمير(ة تالياطات تتعلق بجميع المجاالت النش
 ؛ وفقا لذلكمستوىال

رابع آلوريد الكربون لمشروع تدليلي ل للتخلص من الهالونات وتمويسوف يقدم   )د(
 بشرط أن تكون لكل من المشروعين قيمة تدليلية ،لكل منهاآحد أقصى واحد 
 ؛مةمه

عن التقدم والخبرات المكتسبة سنويا  أن تقدم تقريراآاالت الثنائية والمنفذة  الوإلىطلب أن ت  )3(
في المشروعات التدليلية بشأن التخلص، لالجتماع األول للجنة التنفيذية في السنة األولى 

المستنفدة المختلفة آميات المواد ويتعين أن تغطي هذه التقارير . بعد الموافقة على المشروع
 فضال عن الترتيبات ، أو تدميرهاينهاخزت أو هامعت أو تم تحديدها أو نقللألوزون التي ج

  ؛ أخرى ذات صلةمسائلالمالية واإلدارية والتمويل المشترك وأي 

صلة اللتمويل ذات انشاطات ل عند تقديمها الوآاالت الثنائية والمنفذة، إلىيطلب أن   )4(
  : يلي ما أن تقدم،بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

  :طلبات التمويل إلعداد المشروعات ةفي حال  )أ(

إشارة إلى فئة أو فئات المشروعات من أجل التخلص من المواد   )1(
التي ستدرج في ) الجمع والنقل والتخزين والتدمير(المستنفدة لألوزون 
  ؛مقترح المشروع

قات لتخلص من المواد الكيميائية تتعلق باتفااما إذا آانت برامج بيان   )2(
ذا آان من الممكن  إ أو،ية أخرى متعددة األطراف جارية اآلن في البلدئبي

  ؛تحقيق التآزر في هذا المجال

ها في إطار جتلمعا لكمية آل مادة مستنفدة لألوزون من المقرر اتقدير  )3(
  ؛المشروع

لتقدير آميات المواد المستنفدة لألوزون، وضرورة أن المستخدم األساس   )4(
التقرير إلى مخزونات قائمة معروفة جمعت بالفعل أو أن يستند هذا 

  ؛دا من خاللهاي مرحلة متقدمة جدا وموثقة جوصلت إلىجهود الجمع 

ة جديبالنسبة لنشاطات الجمع، معلومات تتعلق بجهود وبرامج الجمع ال  )5(
لمستقبل القريب، أو التي ستتعلق بها النشاطات في اأو حاليا القائمة 

  عداد؛ار هذا المشروع والتي في مرحلة متقدمة من اإلالجارية في إط
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 على األقل على رابع آلوريد  منهاا التي ترآز جزءةبالنسبة لألنشط  )6(
  المهمة للمشروع؛تدليلية القيمة للالكربون أو الهالونات، شرحا 

  :بالنسبة لتقديم المشروعات  )ب(

ار إليها في إطار وأآثر تفصيال عن جميع المسائل المشمعلومات محدثة   )1(
) أ)(4(تمويل إعداد المشروعات والواردة في جميع الفقرات الفرعية لـ

  ؛المذآورة أعاله

 اإلداري والمالي المتوقع؛ ويمكن أن يشمل ذلك هيكلوصفا مفصال لل  )2(
ف التي ـف نشاط التخلص بما في ذلك التكاليـتفاصيل عن مجموع تكالي

ف، ومصادر التمويل لتغطية هذه ال يغطيها الصندوق المتعدد األطرا
 وتحديد العناصر ، الستدامة نموذج األعمال المعنيا ووصف،التكاليف

  ؛المقدمة للتنفيذ والتي قد تستخدم في وقت الحق لرصد التقدم

مصادر تمويل أخرى؛ على  المشروع حصول ية آيفإلىإشارة واضحة   )3(
  األقل، قبل نهاية ولو جزئيا على،متوافرةالمصادر ويجب أن تكون هذه 

تمويل  مصادر وبالنسبة للنشاطات من فئة الجمع، فإن أي. 2011 عام
 أعاله تتصل )4()أ()4(أخرى ضرورية تمشيا مع الفقرة الفرعية 

  ؛ها قبل تقديم المشروع للجنة التنفيذيةآيد يتعين تأ،بالجمع

المواد المستنفدة لألوزون المسترجعة ألغراض منشأ رصد ل امفهوم  )4(
المستنفدة الخام  اإلعالن عن المواد للحيلولة دون ،التدمير في المستقبل

. مخصصة للتدميرلألوزون بوصفها مواد مستنفدة لألوزون مستعملة 
هذا المفهوم أو على األقل يتيح التحقق الخارجي من وينبغي أن يتضمن 
  ؛ وتغطية تكاليفه بصورة مستدامة،الكميات المدمرة

ة بأن آمية المواد موثوق مقترح المشروع تأآيدات ينبغي أن يتضمن  )5(
المستنفدة لألوزون المشار إليها في المقترح سوف يجري تدميرها 
بالفعل، وأن الوآاالت سوف تقدم دليال على التدمير عند إغالق المشروع 

  ؛ة الماليةلوجهمن ا

ملة المستعلألوزون  للمواد المستنفدة استكشافا لخيارات التخلص األخرى  )6(
  إعادة التدوير وإعادة االستخدام؛مثل فرص 

أي مقرر تتخذه األطراف خالل اجتماعها الحادي في  تنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الستين أن  )ب(
  ؛والعشرين والذي قد يتعلق بالمبادئ التوجيهية المؤقتة والتعاريف

 تقريرا عن ،2011  عامجنة التنفيذية في أمانة الصندوق أن تقدم لالجتماع الثانى للإلىطلب أن ت  )ج(
 باستخدام التقارير المقدمة من الوآاالت الثنائية ،الخبرات المكتسبة من تنفيذ مشروعات التخلص
  ؛والمنفذة وغيرها من مصادر المعلومات ذات الصلة
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ماع  المبادئ التوجيهية المؤقتة وما يتصل بها من تعاريف خالل االجت مسألة بحث تنظر فيأن  )د(
الرابع والستين في ضوء الخبرات المكتسبة وأي معلومات إضافية وتوجيهات متوافرة في ذلك 

  .الوقت

  )58/19المقرر (

  التعاون الثنائي )ج(

 التي تحتوي على عرض عام لطلبين UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/20قدم ممثل األمانة الوثيقة  -96
تم تقديمهما إلى االجتماع الثامن ) شاملة مصاريف الوآالة(يكي  دوالر أمر192 100ُمقدمين من حكومة ألمانيا بقيمة 
د الهيدروآلوروفلوروآربونية اوقد آان الطلبان بخصوص إعداد خطط إدارة إزالة المو .والخمسين إلمكانية الموافقة

 أن قيمة آما أشارت إلى .من جدول األعمال) أ (7في آينيا وسيشيل، والتي قد تمت الموافقة عليها بموجب البند 
، باإلضافة إلى المبلغ الخاص بالمشاريع الثنائية أللمانيا التي تمت الموافقة عليها ) دوالر أمريكي192 100(الطلب 

 في المائة من المساهمة الثنائية أللمانيا 20، لم تزد عن )ا أمريكيا دوالر1 748 779(في االجتماع السابع والخمسين 
 إلى أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على قيام ألمانيا أيضا تأشار و.ا أمريكيا دوالر2 776 808 والتي بقيمة 2009لعام 

انظر المقرر ( على المشاريع المكتملة إلى االجتماع الثامن والخمسين ا أمريكيا دوالر62 862قدار ـبإعادة رصيد بم
  .بل في المستقلى المشاريع الثنائية أللمانياإ هذا المبلغ توجيهوأوصت ب) 58/2

 : اللجنة التنفيذيةقررت -97

خطط إدارة إزالة ة بإعداد المشروع بالنسبة لاإلحاطة علًما بالموافقة على الطلبات الخاص ) أ(
نظرة عاّمة على " من جدول األعمال) أ (7ب البند الهيدروآلوروفلوروآربون لكينيا وسيشيل بموج

 ؛ و"القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات
 

في ) شاملة مصاريف الوآالة (ا أمريكيا دوالر62 862ُمطالبة أمين الصندوق بموازنة مبلغ بمقدار  ) ب(
 ا دوالر129 238مقابل المساهمات الثنائية أللمانيا لفترة الثالث سنوات السابقة ومبلغ بمقدار 

 .2009 في مقابل المساهمات الثنائية أللمانيا لعام) شاملة مصاريف الوآالة (اأمريكي
 )58/20المقرر (

 2009التعديالت على برامج العمل لعام ) د(

 اليوئنديبي) 1(

 مشتملة على تعديالت برنامج العمل UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/21قدم ممثل األمانة الوثيقة  -98
 في قطاع ات إضافيةوقد تمت الموافقة على طلبات إعداد مشروع .المطلوبة من قبل اليوئنديبي

من جدول األعمال في قائمة المشاريع ) أ (7لوروآربون لكوبا وقرغيزستان والمكسيك بموجب البند الهيدروآلوروف
لهيدروآلوروفلوروآربون لتايالند بطلب من الستثماري لقطاع االللموافقة الشمولية، بينما تم تأجيل إعداد المشروع في 

 .شطة للبت فيها بشكل فرديآما تم تقديم ثالثة أن )).1) (أ (58/18المقرر (حكومة تايالند 
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  )المرحلة السابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  :آولومبيا
  )المرحلة الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  :ماليزيا

 

قدم اليوئنديبي طلبين لتمويل حتى سنتين من مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي لكولومبيا وماليزيا، حيث  -99
من جدول ) أ (7، والمناقشات الجارية حول البند 57/36ا بشكل فردي في ضوء المقرر قدمتهما األمانة للبت فيهم

   ."نظرة عامة إلى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات"األعمال 

 اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلبات الخاصة بمشاريع تجديد التعزيز المؤسسي قررتوبعد المناقشات،  -100
وماليزيا بمستوى التمويل المنطبق الُمشار إليه في المرفق السادس من التقرير الحالي لفترة حتى نهاية لكولومبيا 
 تاسعونقل اآلراء التي تم إبدائها في المرفق ال.  بعين االعتبار58/16 فقط، مع أخذ المقرر 2010آانون األول /ديسمبر

 . آل من آولومبيا وماليزياتيالتقرير إلى حكومهذا من 

  )58/21المقرر (

  تعبئة الموارد من أجل تحقيق المنافع المناخية المشترآة في إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون :عالمي
 

لقد اشتمل تعديل برنامج عمل اليوئنديبي على طلب واحد للمساعدة الفنية في تعبئة الموارد لزيادة المنافع  -101
تقديم الطلب ألول مرة إلى االجتماع السابع والخمسين، حيث وقد تم  .المناخية من إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

ى، وطلبت من األمانة تقديم ناقشت اللجنة التنفيذية تسهيًال لتحقيق الدخل اإلضافي من القروض والمصادر االخر
مشروع قد أشار ممثل األمانة إلى أن مقترح ال . للتسهيل من أجل البت فيه في االجتماع الثامن والخمسينتحليًل إضافي

تمت إعادة تقديمه أمًال في إصدار قراًرا حول تسهيل التمويل الخاص للدخل اإلضافي من القروض والمصادر 
 ). جدول األعمالمن 11أنظر البند (األخرى 

 في طلب المساعدة الفنية لتعبئة الموارد من أجل زيادة نظر اللجنة التنفيذية تأجيل القررتوبعد المناقشات،  -102
    .مناخية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون إلى اجتماع الحقالمنافع ال

 )58/22المقرر (
 اليونيب ) 2(

 التي آانت تحتوي على التعديالت المقترحة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/22قدم ممثل األمانة الوثيقة  -103
 إزالة المواد خطط إدارةعداد وقد أشارت إلى أن التمويل اإلضافي إل. 2009على برنامج عمل اليونيب لعام 

مبيق وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لكوت ديفوار االهيدروآلوروفلوروآربونية لجيبوتي وموز
وجزر الملديف والنيجر وباراغواي وجمهورية تنزانيا المتحدة آانت قد تمت الموافقة عليها بالفعل بموجب يتي وها

 طلبات لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي، أحد 10ضافة إلى ذلك، تم تقديم وباإل . من جدول األعمال) أ (7البند 
الطلبات لتمويل إعداد مشروع إضافي إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في جمهورية 

منفصل بموجب آوريا الديمقراطية الشعبية، وطلب لخطة اإلزالة الوطنية في العراق، الذي ستتم مناقشته على نحو 
 فيها بشكل فردي نظر مشروًعا لل عشراآان هناك إثن ."المشاريع االستثمارية "من جدول األعمال) هـ (7البند 

 .بموجب البند الحالي لجدول األعمال

  )المرحلة الثانية، السنة الثانية(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  :واليات ميكرونيزيا الموحدة
 

 من مشروع التعزيز ة الثانية،سنال بالبت في التمويل الخاص بالشريحة الثانية، قامت اللجنة التنفيذية -104
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المؤسسي لواليات ميكرونيزيا الموحدة والذي قد تم تقديمه للبت فيه بشكل فردي ألنه لم يتم الحصول على أي بيانات 
 البلد قدم البيانات الخاصة بعام ومع ذلك فقد أشارت األمانة إلى أن . حتى تاريخه2008خاصة بالبرنامج القطري لعام 

2007. 

 من مشروع التعزيز السنة الثانية، اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب الخاص بالمرحلة الثانية، قررت -105
المؤسسي لواليات ميكرونيزيا المتحدة، بمستوى التمويل المنطبق والمشار إليه في المرفق السادس من التقرير 

 إلى االجتماع التاسع والخمسين، ونقل اآلراء التي تم 2008قديم بيانات البرنامج القطري لعام الحالي، بشرط أن يتم ت
 . من التقرير الحالي إلى حكومة واليات ميكرونيزيا المتحدةتاسعالتعبير عنها في المرفق ال

 )58/23المقرر (
  

  )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : أفغانستان
  )المرحلة الثالثة(يد مشروع التعزيز المؤسسي تجد: بوتان
  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : آمبوديا

  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي :  الديمقراطيةالكونغوجمهورية 
  )المرحلة السابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : آينيا

  )المرحلة الثانية(لمؤسسي تجديد مشروع التعزيز ا: ميانمار
  )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : سانت فينسنت وغرينادين

  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : ساموا
  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : السودان

لمؤسسي في تسعة بلدان في ضوء المقرر نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تحديد مشروعات التعزيز ا -106
 أثناء استعراض تبينهانظرة عامة  على القضايا التي تم "من جدول األعمال ) أ (7، والمناقشات الخاصة بالبند 57/36

في ميانمار، أبلغ ممثل األمانة أن البلد ) المرحلة الثانية(وفيما يتعلق بتجديد مشروع التعزيز المؤسسي . "المشروعات
بعد مناقشة هذا البند من جدول األعمال، تلقت األمانة غير أنه،  .2008مج القطري عن عام قدم بعد تقرير البرنالم ي

 .2008معلومات من اليونيب تتضمن بيانات البرنامج القطري لميانمار عن عام 

وتان، انستان، وب أن توافق على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي ألفغ اللجنة التنفيذيةقررتوعقب المناقشات،  -107
ت وغرينادين، وساموا والسودان نوديا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وآينيا، وميانمار، وسانت فينسبوآم

 2010آانون األول / التقرير لفترة أقصاها نهاية ديسمبربهذابالمستوى المقابل للتمويل المبين في الملحق السادس 
 بهذا التقرير للحكومات تاسع وإبالغ وجهات النظر التي أبديت في الملحق ال، في االعتبار58/16فقط، مع أخذ المقرر 

  .المستفيدة

  )58/24المقرر (
  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية

 إزالة المواد رةبخطة إداعداد اإلضافي لمشروع خاص اإلنظرت اللجنة التنفيذية الطلب الخاص با -108
حيث طلب من ) أ/57/16الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية في ضوء المقرر 

وأوضح ممثل اليونيب أن الطلب المقدم خاص بمشروع جديد، وأن .  انفاق األموال في البلدسبلاليونيب أن يؤآد 
واستنادا إلى البعثة األخيرة التي أوفدها اليونيب إلى .  على ذلكالتوضيح الوارد في التقرير المرحلي لليونيب يسري

، أوضح اليونيب إمكانية إنفاق األموال 2009البلد ونظرا ألن من غير المتوقع أن يبدأ مكتب اليونيب عمله قبل نهاية 
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. األغذية العالمين المناقشات جارية مع برنامج أغير أن ممثل اليونيب أوضح . من خالل برنامج األغذية العالمي
وأشار الكثير من األعضاء إلى أن من المهم جمع المزيد من المعلومات عن الترتيبات اإلدارية المحتملة فضال عن 

وطلب من اليونيب االستمرار في .  برنامج األغذية العالمي بشأن هذه المسألةمعالتكاليف التي قد تصاحب العمل 
 .روع لالجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذيةمتابعة هذا النهج وإعادة تقديم المش

 اللجنة التنفيذية أن تؤجل طلب التمويل اإلضافي إلعداد خطط إدارة اإلزالة النهائية قررتوعقب المناقشة،  -109
لجمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية، ريثما يتم الحصول على المزيد من المعلومات من اليونيب بشأن الترتيبات 

المرتبطة بتحويل الموارد المالية لحكومة جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية، وأن تطلب إعادة تقديم اإلدارية 
  .المشروع إلى االجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية

 )58/25المقرر (
  
  اليونيدو   )3(

امج العمل تضمن التعديالت على برنت التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/23قدم ممثل األمانة الوثيقة -110
من جدول ) أ (7وقد ووفق على تسعة نشاطات أوصى بالموافقة الشمولية عليها بموجب البند . التي طلبها اليونيدو

مشروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتايلند ل ت المبالغ المطلوبةاألعمال في حين أرجئ
وحددت ثالثة طلبات لتجديدات للتعزيز المؤسسي ). )4( و )3(و) 2) (أ( 58/18المقررات (بناء على طلب الحكومة 

  .ونشاط لتعبئة الموارد للنظر بصورة إفرادية

  )المرحلة التاسعة/ تجديد مشروع التعزيز المؤسسي: المكسيك
  )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : الجمهورية العربية السورية

  )المرحلة التاسعة(عزيز المؤسسي تجديد مشروع الت: ترآيا
نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي لكل من المكسيك والجمهورية العربية  -111

نظرة عامة "من جدول األعمال ) أ (7 والمناقشات التي جرت في إطار البند 57/36السورية وترآيا في ضوء المقرر 
 ".ثناء استعراض المشروعات أتبينهاعلى القضايا التي تم 

 اللجنة التنفيذية أن توافق على طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لكل من قررتوعقب المناقشات،  -112
المكسيك والجمهورية العربية السورية وترآيا  بالمستوى المقابل للتمويل المبين في الملحق السادس بهذا التقرير 

 وإبالغ وجهات النظر المبينة في الملحق 58/16 مع األخذ في االعتبار المقرر  فقط2010 عام يةولفترة أقصاها نها
  .هذا التقرير للحكومات المستفيدةبالثامن 

  )58/26المقرر (
   المشترآة في إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونيةالمنافع المناخيةتعبئة الموارد لمعالجة : عالمي
 أجل تعظيم المنافع المناخية منول على مساعدة تقنية لتعبئة الموارد نظرت اللجنة التنفيذية طلب الحص -113

إلزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية في ضوء المناقشات التي دارت بشأن مرفق التمويل الخاص من 
 .اإليرادات اإلضافية من القروض والمصادر األخرى
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 في طلب المساعدة التقنية لتعبئة الموارد لتعظيم  اللجنة التنفيذية إرجاء النظرقررتوعقب المناقشات،  -114
  .المنافع المناخية إلزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية إلى اجتماع قادم

  )58/27المقرر (
  البنك الدولي  )4(

الوثيقة  (2008قدم ممثل األمانة تعديالت البنك الدولي على برنامج عمله لعام  -115
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/24 (7عتمد نشاط واحد أوصى بالموافقة الشمولية عليه بموجب البند وا) من ) أ

وحددت ثالثة نشاطات للنظر ،"نظرة عاماة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات "جدول األعمال
  .بصورة إفرادية

  )المرحلة الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : األردن

  )المرحلة السادسة(التعزيز المؤسسي تجديد مشروع : تايلند
، والمناقشات 57/36نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي في ضوء المقرر  -116

 ". أثناء استعراض المشروعاتتبينهانظرة عامة على القضايا التي تم " ،)أ (7التي جرت بشأن البند 

أن توافق على طلب تجديد مشروعي التعزيز المؤسسي لألردن  اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشات،  -117
 فقط مع 2010 التقرير ولفترة أقصاها نهاية عام بهذاوتايلند بالمستوى المقابل للتمويل المبين في الملحق السادس 

تين  بهذا التقرير للحكومتاسع وإبالغ وجهات النظر التي أبديت في الملحق ال58/16األخذ في االعتبار المقرر 
  .المستفيدتين

  )58/28المقرر (
   المشترآة في إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية المناخيةتعبئة الموارد لمعالجة المنافع: عالمي
نظرت اللجنة التنفيذية الطلب الخاص بالحصول على مساعدة تقنية لتعبئة الموارد لتعظيم المنافع المناخية من  -118

رو فلورو آربونية في ضوء مناقشاتها لمرفق التمويل الخاص من اإليرادات اإلضافية من إزالة المواد الهيدرو آلو
 .القروض والمصادر األخرى

 اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في طلب المساعدة التقنية لتعبئة الموارد لتعظيم قررتوعقب المناقشات،  -119
  .نية إلى اجتماع قادمالمنافع المناخية من إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربو

  )58/29المقرر (
  مشروعات االستثمار ) ه(

  قطاع الرغاوي

) المرحلة األولى(ان تريومشروع تجريبي للتحقق من الميثيالل بوصفها عامل نفخ في تصنيع رغاوى البولي: البرازيل
  )اليوئنديبى(

شروع يقترح وضع ن المإ، قال ممثل األمانة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/27لدى تقديم الوثيقة  -120
 إحدى المسائل التي نوقشت توآأن. انتة الميثيالل والتحقق من استخدامها في تطبيقات رغاوى البوليوريماد وتعظيم

وفي هذا الصدد، ذآر ممثل . خالل استعراض المشروع تتعلق بمعدات المختبرات الالزمة للتحقق من التكنولوجيا
المعدات المشتراة للتحقق من ميثيل الفورميث في البرازيل نفس ي قدم باستخدام األمانة أنه لم يمكن تنفيذ االقتراح الذ
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وأوضح البوئنديبي أن معدات المختبرات .  ألغراض هذا التحققالتي ووفق عليها خالل االجتماع السادس والخمسين
آذلك فإن . عد ذلكسوف تستخدم بصورة مكثفة خالل المرحلتين األولى والثاينة من المشروع ولن تصبح ضرورية ب

 الربح لدعم االختبارات يسعى الىشرآات النظم المشارآة في المشروع على استعداد لمنح المعدات لمرفق بحثي ال 
التي قد تكون ضرورية خالل إزالة المواد الهيدرو آلورو فلورو آربونية، وستوفر جميع أشكال التدريب الضرورية 

 لميثيل التدليلىأيضا بالنسبة لمعدات المختبرات المستخدمة في المشروع وسيكون ذلك هو الوضع . لموظفي المرفق
 .الفورميث الذي ووفق عليه خالل االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية

 ستنشأ مخاطر عن دعم أحد االحتكارات في البرازيل توخالل المناقشات، تساءل أحد األعضاء عما إذا آان -121
وأوضح ممثل البوئنديبي أن المسألة قد أثيرت .  واحدة تقوم بتصنيع  الميثيالل هناكحيث أنه ال توجد سوى شرآة

واستفسر عضو آخر عما إذا آان يمكن . خالل المناقشات مع األمانة، وذآر أن الميثيالل يتوافر بحرية في السوق
.  بعد انتهاء المشروع الحرفيينرغاوى المستخدمين في مشروع التحقق إلى صناع الرغاوى ال نثرإرسال جهازي 

  لمرفق للبحوث منحها الرغاوى قد أدرجا ضمن معدات المختبرات التي سيجري نثرأشير إلى أن جهازي 

 اللجنة التنفيذية الموافقة على المشروع التجريبي للتحقق من الميثيالل بوصفه عامل قررتعقب المناقشات،  -122
 دوالر أمريكي باإلضافة 464 200في البرازيل بتكلفة تبلغ ) األولىالمرحلة (ان تريونفخ في تصنيع رغاوى البولي
وئنديبي على أساس الفهم بأن معدات المختبرات الالزمة ي دوالرا أمريكيا لل34 815إلى تكاليف المساندة البالغة 

ولى للتحقق من التكنولوجيا سوف تمنح ألحد المرافق البحثية غير الساعية للربح بمجرد استكمال المرحلتين األ
  .التدليلىوالثانية من المشروع 

  )58/30المقرر (
 التكلفة الستخدام الهيدروآربونات آعامل إرغاء في تصنيع زهيدة الخيارات التدليل على/التحقق من: مصر

  ).البوئنديبي (البوليوريتانرغاوى 
وضع ، قال ممثل األمانة أن المشروع يتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/33لدى تقديم الوثيقة  -123
روآربونات سابقة الخلط والتحقق منها والتي يمكن استخدامها بصورة مباشرة من جانب مصانع هيد نظم الوتعظيم

روآربونات بصورة مباشرة، د الرغاوى المكون من ثالثة عناصر والقادر على حقن الهدنثرالرغاوى، ووضع جهاز 
 الرغاوى المكون من ثالثة عناصر عند جهات تصنيع ثرن لنظام الخلط المسبق وترشيده، وجهاز التدليليةوالبيانات 

وخالل عملية استعراض المشروع، أثيرت مسائل تتعلق بوضع نظام البوليول المعتمد على . الرغاوى، ونشر النتائج
 متعددة لمؤسساتونظرا ألن شرآات النظم في مصر مملوآة . الهيدروآربونات، وبنقل التكنولوجيا ونشر المعلومات

ات، فإنها لذلك غير مؤهلة للتمويل، قرر اليوئنديبي باتفاق آامل مع الحكومة، وضع نظم تعتمد على الجنسي
 ألهمية نشر نتائج ونظرا.  دون إشراك أى شرآة للنظمالهيدروآربونات من خالل عملية عطاءات تنافسية للموردين

، جرى توسيع نطاق نشطات 5ن المادة  على عدد آبير من أصحاب المصلحة في البلد وفي بلداالتدليلىالمشروع 
 .النشر في المشروع

وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، طلب أحد األعضاء توضيحات بشأن آيفية تطبيق عنصر التحقق في  -124
 إلى أن تكنولوجيا الهيدروآربونات ليست ،في مصر بالنظرالحجم المشروع على المنشأت الصغيرة والمتوسطة 

مثل اليوئنديبي أن الشواغل المتعلقة بالسالمة، واألحكام التنظيمية المتصلة م وأوضح .جديدة على وجه الخصوص
 ت الصغيرة والمتوسطةئابمناولة الهيدروآربونات في الموقع تشكل عائقا أمام تطبيق ثلث التكنولوجيا بواسطة المنش

الخلط بالهيدروآربونات آاملة الترآيب  يتناول تسليم البوليول سابقة التدليلىوفي هذه الحالة فإن المشروع . الحجم
ت الصغيرة ئاوبذلك تقضي على الشواغل المتعلقة بالتخزين والمناولة وزيادة الفعالية التكاليفية للتكنولوجيا في المنش

 . الحجموالمتوسطة

التدليل علىالخيارات زهيدة / مناللجنة التنفيذية أن توافق على مشروع التحقققررت وعقب المناقشات،  -125
 بتكلفة قدرها في مصر ان ت التكلفة الستخدام الهيدروآربونات آعامل إرغاء في تصنيع رغاوى البوليوريالتكلفة
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  . دوالرا أمريكيا لليوئنديبي35 475 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف المساندة البالغة 473.000

  )58/31المقرر (

  خطة اإلزالة
  )نيدواليو/ونيبيال) ( األولىالشريحة(خطة اإلزالة الوطنية : العراق

، ذآر ممثل األمانة اللجنة التنفيذية بأن العراق، لم UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/36لدى تقديم الوثيقة  -126
 وأنه لن يزيل بالكامل استهالك المواد 2008حزيران /يصبح طرفا في بروتوآول مونتريال إال في يونيو

وسوف . د الكربون وآلوروفورم الميثيل إال من خالل تنفيذ خطة إزالةالكلوروفلورو آربونية والهالونات ورابع آلوري
آربون المستخدم في تصنيع منتجات ورة آاملة استهالك الكلوروفلوروتساعد الخطة حكومة العراق على أن تزيل بص

ة إزالة تنفيذ خط: رغاوى البوليوريتان الجاسنة وأجهزة التبريد التجارية من خالل عنصرين في مشروع استثماري
 في قطاع خدمة التبريد، وإزالة استهالك الهالونات من خالل برنامج للمساعدة 115لمعالجة الكلورو فلورو آربون 

 وآلوروفورم الميثيل المستخدم آمذيبات من خالل 113التقنية وإزالة الكلورو فلوروآربون، والكلوروفلوروآربون 
وتبلغ التكاليف . روميد الميثيل من خالل مشروع سيقدم في اجتماع قادموسوف تتحقق إزالة ب. برنامج للمساعدة التقنية

وعقب تسوية قضايا .  مليون دوالر أمريكي10.5اإلجمالية لخطة اإلزالة على النحو الذي قدمت به ما يقرب من 
زالة السياسات التي حددت خالل عملية استعراض المشروع، جرى تعديل الجدول الزمني لالزالة بموجب خطة اإل

 باستثناء المواد ،2010آانون الثاني / يناير1 بحلول  ليشمل القضاء على استهالك المواد المستنفدة لألوزونالوطنية
 .ميد الميثيلوالهيدروآلوروفلوروآربونية وبر

 12-اري محدد لتحويل آلوروفلوروآربونفي أعقاب العرض، طلب عضو إيضاحات حول مشروع استثم -127
وآان من رأيه أن المبرر المقدم .  التجاري في قطاع صناعة التبريدأ134-وفلوروآربونالهيدرإلى تكنولوجيا 

 لم يكن آافيا ألن شحنة غاز التبريد ستنخفض ، مستوى غاز التبريد الالزمأ، أي134-الستخدام الهيدروفلوروآربون
ة إلى أهمية االمتناع عن اختيار وآانت هناك أيضا إشار. في الواقع إذا استخدمت تكنولوجيا الهيدروآربون بدال منه

 .في حالة وجود بديل تكنولوجي صالح أ134- الهيدروفلوروآربون

أوضح ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المشكلة الحقيقية في استعمال تكنولوجيا  -128
تحول إلى تكنولوجيا آما أن تكلفة ال. الهيدروآربون في الحالة الخاصة لمشروعات العراق تتعلق بشواغل أمنية

الهيدروآربون ستحول دون مشارآة الشرآات الصغيرة في المشروع، حيث سيتعين عليها نقل أعمالها خارج المناطق 
 هو أ134-الهيدروفلوروآربونتبين أن و ونوقشت آل البدائل باستفاضة مع أصحاب المصلحة،. ذات الكثافة السكانية

 .الحل األمثل نظرا إلى الظروف المحيطة

اجتمع فريق غير رسمي من األعضاء المهتمين لمزيد من المناقشة حول المسألة، وأبلغوا اللجنة التنفيذية  -129
وقد اثير عدد من النقاط من بينها الشروط القانونية للعراق فيما يتعلق بوجود غازات متفجرة وقابلة . بنتيجة مناقشتهم

إذا آانت آل الشرآات المشارآة في المشروع تقع في مناطق ذات واقترح التحقق مما . لالشتعال في المناطق المأهولة
 .آثافة سكانية

أثنى عدد من األعضاء على جهود آل من العراق والوآاالت المنفذة في التحرك سريعا القتراح أنشطة  -130
تثال اللتزاماته آما امتدحوا التزام العراق باالم. اإلزالة، هذا فضال عن التعامل مع الظروف الصعبة السائدة في البلد

 لتكنولوجيا التحويل قرار سياديا ال 5ويعد اختيار البلد العامل بالمادة . في بروتوآول منوتريال في ظروفه االستثنائية
آد عدد من األعضاء على أنه من األهمية بمكان أال يتاخر تنفيذ أنشطة وأ. ينبغي للجنة التنفيذية أن تتنبأ به مسبقا

 .ظرا إلى القيود الزمنية القائمةاإلزالة في العراق، ن

متحدة للتنمية الصناعية إن ممثل منظمة األمم القال مع أصحاب المصلحة في العراق مشاورات في أعقاب  -131
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 بشرط آفالة أن تكون آغاز تبريد بديل، من حيث المبدأ، على استخدام تكنولوجيا الهيدروآربون العراق لم يعترض،
ث توفر المكونات والمواد الخام الالزمة لهذه المنتجات؛ آان سعر المنتج النهائي مماثال التكنولجيا متاحة تقنيا من حي

لتصنيع ؛ تحققت االعتبارات األمنية داخل المشروع، شاملة جوانب اأ134-الهيدروفلوروآربونلسعر منتجات 
، مع أ134-روفلوروآربونالهيد مماثال ألداء منتجات المعتمدة على الهيدروآربون والخدمة؛ آان أداء المنتجات

قدمت معلومات و درجة مئوية في فصل الصيف؛ 50مراعاة أن درجة الحرارة في بغداد يمكن بسهولة ان تصل إلى 
حول تجربة مشابهة في مشروعات يمولها الصندوق المتعدد األطراف للتحول من التبريد التجاري إلى تكنولوجيا 

متحدة للتنمية الصناعية يوضح أن أصحاب المصلحة في العراق آانوا ومضى ممثل منظمة األمم ال. الهيدروآربون
أيضا يشعرون بالقلق تجاه زيادة استخدام غازات التبريد الهيدروآربونية المعبأة في اسطوانات مضغوطة ذات شحنات 

ناحية التقنية، يمكن ومن ال. عدائية فتحدث تأثيرا سلبيا على الحالة األمنيةال الظروفأآبر، يمكن إساءة استعمالها في 
 غرام، بشرط دراسة المكونات 400المنتجات الصغيرة الحجم التي تقل شحنتها عن  تنفيذ تكنولوجيا الهيروآربون 

ورئي أن . االشتعال، والتكلفة المرتبطة بذلك/األخرى في الدورة بعناية، والتي يجب أن تكون مؤمنة ضد االنفجار
أمنية للتطبيق على المنتجات الكبيرة الحجم التي تزيد شحنتها عن ألسباب تقنية و  تكنولوجيا الهيدروآربون غير قابلة

 .وفي النهاية وجه ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الشكر للفريق الوطني في بغداد. آيلوغرام واحد

لتها إليضاح الموقف، وجه عضو الشكر إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على آل الجهود التي بذ -132
بل آان الهدف تحسين وثيقة . مكررا أنه لم تكن هناك في أي وقت من اآلوقات نية لتأخير مشروعات العراق

وفي ضوء المناقشات البناءة التي جرت، والمعلومات التي قدمت، يمكن القول أن جميع الخيارات قد تم . المشروع
 .اع درجة حرارة األرض، حيثما آان ذلك ممكنافحصها سعيا وراء إيجاد بدائل محتملة الرتف

 : اللجنة التنفيذيةقررتفي أعقاب المناقشة،  -133

ط علما مع التقدير بالتزام حكومة العراق الكامل بإزالة استهالك المواد يأن تح  )أ (
/  يناير1الكلوروفلوروآربونية، والهالونات، وآلوروفورم الميثيل، ورابع آلوريد الكربون بحلول 

  ؛2010اني آانون الث

ط علما مع التقدير أيضا بالمساعدة والتوجيه المقدمين إلى حكومة العراق من برنامج األمم يأن تح  )ب (
المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والتي أدت إلى التصديق على معاهدة فيينا 

 لترخيص المواد المستنفدة وبروتوآول مونتريال وآل التعديالت التي أدخلت عليهما، وإنشاء نظام
 لألوزون، وإعداد وتقديم خطة اإلزالة الوطنية للعراق؛

  أن توافق، من حيث المبدأ، على خطة اإلزالة الوطنية في العراق، بمبلغ  )ج (
 دوالرا أمريكيا لبرنامج 213 330 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها 6 297 530

 دوالرا أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة 349 240ة مساندة للوآالة قدرها األمم المتحدة للبيئة، وتكلف
 للتنمية الصناعية؛

على ية وطناإلزالة الأن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة   )د (
  من هذا التقرير؛العاشرالنحو الوارد في المرفق 

 ؛)الشريحة األولى (2009السنوي لعام أن توافق على برنامج التنفيذ   )ه(

أن تحث برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن تضعا في آامل   )و (
 ؛يةوطناإلزالة ال للجنة التنفيذية عند تنفيذ خطة 49/6 و41/100اعتبارهما متطلبات المقررين 
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 136 000ا ــة قدرهــة إجماليـ بتكلف2009وية لعام أن توافق على الشريحة األولى من الخطة السن  )ز (
 دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة 147 680 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها 1

 دوالرا 326 515 دوالرا أمريكيا زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها 4 353 530للبيئة ومبلغ 
 للتنمية الصناعية؛أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة 

أن تطلب إلى الوآاالت المنفذة مواصلة مناقشتها مع وحدة األوزون الوطنية والمشروعات في   )ح (
لقطاعات التي قد تكون قادرة على اختيار بديل تنخفض فيه لالعراق حول اختيار التكنولوجيا 

 .يتسم بها االتفاقاحتماالت ارتفاع درجة حرارة األرض، على أن توضع في االعتبار المرونة التي 

  )58/32المقرر (

   

/ برنامج األمم المتحدة للبيئة ()الشريحة الخامسة(خطة اإلزالة الوطنية : جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية
 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

مهورية آوريا قال ممثل األمانة، في عرضه لطلب الشريحة الخامسة من تمويل خطة اإلزالة الوطنية في ج -134
، أنه نظرا إلى أن المناقشات بين برنامج األمم المتحدة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/37(الديمقراطية الشعبية 

للبيئة وبرنامج الغذاء العالمي بشأن تحويل التمويل إلى جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية لم تنته بعد، على النحو 
 .التوصية بالموافقة على طلب التمويل في هذا االجتماع فإنه ال يمكن ،64المبين في الفقرة 

 اللجنة التنفيذية تأجيل الموافقة على طلب الشريحة الخامسة من خطة اإلزالة الوطنية لجمهورية قررت -135
 آوريا الديمقراطية الشعبية، انتظارا لتقديم مزيد من المعلومات من برنامج األمم المتحدة للبيئة عن الترتيبات اإلدارية
والتكاليف المرتبطة بتحويل الموارد المالية إلى حكومة جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية، وطلب إعادة عرض 

 .المشروع على االجتماع الواحد والستين للجنة التنفيذية

  )58/33المقرر (

  قطاع اإلنتاج

البنك ( 2009 السنوي لعام برنامج التنفيذ: اإلزالة التدريجية في قطاع إنتاج الكلوروفلوروآربون: الهند
 )الدولي

، قائال أن البنك الدولي قد تقدم، بالنيابة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/35عرض ممثل األمانة الوثيقة  -136
عن حكومة الهند، بالطلب النهائي لإلفراج عن تمويل غلق مشروع إنتاج الكلوروفلوروآربون، مع برنامج عمل 

غير أن ممثل األمانة ذآر أنه على حين آان المستوى . وتقرير للتحقق 2008، والتقرير المرحلي ألنشطة 2009
ربون، فقد تم سحب اإلجمالي إلنتاج الكلوروفلوروآربونات متسقا مع خطة اإلزالة المعجَّلة إلنتاج الكلوروفلوروآ

 .راجعة الواردات لم تقدم آما أن نتائج م7 بيانات المادة تلقيانتظارا لاإلزالة المعجلة لإلنتاج لتمويل الطلب المرتبط 

 7 اللجنة التنفيذية تأجيل طلب الشريحة النهائية لغلق مشروع اإلنتاج في الهند ريثما تقدم بيانات المادة قررت -137
 . وتقرير المراجعة المرتبط باتفاق قطاع اإلنتاج المعجَّل2008لعام 

  )58/34المقرر (
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البنك  (2009البرنامج السنوي لعام : ستهالك واإلنتاجخطة إزالة رابع آلوريد الكربون في قطاعي اال: الهند
 )الدولي

وقال أن األمانة استعرضت . 1 واإلضافة UNEP/OxL.Pro/ExCom/58/35قدم ممثل األمانة الوثيقتين  -138
آما استعرضت .  وتبين لها أن التقدم المحرز مقبول تماما2009 وخطة عام 2008آال من تقرير العمل السنوي لعام 

 فيما 2008 وعلى حين خلص المحققون إلى أن الهند قد حققت أهدافها لعام .2008أيضا تقرير التحقق لعام األمانة 
. األرقام الواردة في تقرير التحققاستنادا إلى  ،يتعلق بإنتاج واستهالك رابع آلوريد الكربون، فإن األمانة تختلف معها

 الستخدامها آمادة أولية، غير أن آل هذه الكمية من رابع آلوريد فقد أنتجت الهند آمية معينة من رابع آلوريد الكربون
وآانت الكمية المتبقية تزيد عن أقصى استهالك مسموح به بموجب االتفاق بما قيمته . 2008الكربون لم تستخدم أثناء 

 . طنا من قدرات استنفاد األوزون1 169

القطري  أو بيانات برنامجها 7تها المتعلقة بالمادة ردا على طلب إيضاح حول ما إذا آانت الهند قد قدمت بيانا -139
، أآد مندوب األمانة أنه حتى انعقاد هذا االجتماع لم تتلق األمانة أي معلومات، رغم أن الموعد المقرر 2008لعام 

 .2009أيلول /  هو شهر سبتمبر7لتقديم بيانات المادة 

اقيا لمعالجة مسألة استعمال رابع آلوريد الكربون شرح مندوب البنك الدولي أن الهند قد انتهجت نهجا استب -140
 طنا من قدرات استنفاد 1 169آمادة أولية وقيدت استيراد رابع آلوريد الكربون آمادة أولية لكفالة استعمال الـ 

 في المئة من استعماله 10وذآر أن رابع آلوريد الكربون المقصود هنا يمثل أقل من . األوزون في هذا الغرض
 .في الهند آمادة أوليةالمحلي 

يجري في المناقشة التي أعقبت ذلك، آان هناك اتفاق عام على تأجيل صرف التمويل الموافق عليه حتى  -141
 وتقبل األمانة  طنا من قدرات استنفاد األوزون من رابع آلوريد الكربون آمادة أولية1 169تحقق من استعمال الـ ال

 .التحقق باعتباره آافيا

 :تنفيذية اللجنة القررت -142

ط علما بالتحقق من الشريحة السابعة من خطة إزالة رابع آلوريد الكربون في قطاعي يأن تح  )أ (
  االستهالك واإلنتاج ورقم االستهالك الناتج بالنسبة لرابع آلوريد الكربون وهو

   طنا من قدرات استنفاد األوزون؛1 437

 تعتزم استعمال الفارق الكامل بين أن تحاط علما بأن البنك الدولي قد أبلغ األمانة بأن الهند  )ب (
، آمادة أولية ) طنا من قدرات استنفاد األوزون1 169 (االستهالك المسموح به واالستهالك الفعلي

 تستعمل في السنوات القادمة؛

 دوالرا أمريكيا آتكلفة مساندة 240 891 دوالرا أمريكيا و3 211 874أن توافق على تمويل قدره   )ج (
لخطة إزالة رابع آلوريد الكربون في ) الشريحة الثامنة (2009خطة عمل للبنك الدولي لتنفيذ 

 قطاعي االستهالك واإلنتاج؛

أن تطلب من البنك الدولي أال يبدأ في صرف التمويل الموافق عليه بموجب هذا القرار حتي يَقدَّم   )د (
األوزون الواردة في  طنا من قدرات استنفاد 1 169إلى األمانة تحقق يفيد بأن الكمية الزائدة وقدرها 

 أعاله قد استعملت آمادة أولية، وحتى ترى األمانة أن هذا التحقق آاف؛) ب(الفقرة 

أن تطلب من البنك الدولي مواصلة التحقق من خطة إزالة رابع آلوريد الكربون في قطاعي   )ه(
 اإلنتاج واالستهالك االستهالك واإلنتاج في الهند باستخدام النموذج المعتاد حتى يتم تقديم التحقق من
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 طنا من قدرات 1 169، وأن يقدم في إطار اضطالعه بهذا التحقق ما يفيد بأن آمية 2010في 
  لالستعمال آمادة أولية قد استعملت لهذا الغرض؛2007استنفاد األوزون المتبقية من إنتاج 

 .بالتقدم المحرز في اجتماعها التاسع والخمسينأن تطلب إلى األمانة إبالغ اللجنة التنفيذية   )و (

  )58/35المقرر (

  البرامج القطرية:  من جدول األعمال8البند 

، والتي تحتوي على البرنامج القطري UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/45قدم ممثل األمانة الوثيقة  -143
. ة العراقللعراق، المقدم من برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالنيابة عن حكوم

 من جدول األعمال، تم 7ه، في سياق خطة اإلزالة الوطنية التي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في إطار البند وأشار إلى أن
 عدة مسائل تتعلق بالموقف الحالي للبلد من حيث االمتثال لبروتوآول مونتريال، بما في ذلك أنظمة التشريع عالج

ة لألوزون، ومستويات استهالك المواد المستنفدة لألوزون، وطلب لترشيح والترخيص الخاصة بالمواد المستنفد
، ومسائل محددة تتعلق بالتقنية والتكلفة 2011 و2010االستعماالت الحيوية للمواد الكلوروفلوروآربونية في عامي 

 .بأنشطة اإلزالةالمرتبطة 

 : اللجنة التنفيذيةقررت -144

لما بأن الموافقة على البرنامج القطري ال تعتبر موافقة الموافقة على البرنامج القطري للعراق، ع  )أ (
وينبغي أن تكون الموافقة على البرنامج . على المشروعات المحددة فيه أو على مستويات تمويلها

  القطري للعراق من دون إساءة إلى عمل آلية بروتوآول مونتريال لمعالجة عدم االمتثال؛

ت سنوية إلى اللجنة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في أن تطلب من حكومة العراق تقديم معلوما  )ب (
مجال تنفيذ البرنامج القطري، طبقا لمقرر اللجنة التنفيذية المتعلق بتنفيذ البرامج القطرية 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40 والتقرير األولي الذي يشمل الفترة من أول ). 135 الفقرة
 ، يجب أن يقدم إلى أمانة الصندوق 2009 آانون األول / ديسمبر31 إلى 2009آانون الثاني / يناير

 .2010أيار / بالشكل الموافق عليه في مهلة ال تتعدى أول  مايو

  )58/36المقرر (

 

االعتبــارات المتعلقــة بالتكاليــف المحيطــة بتمويــل إزالــة المــواد :   من جــدول األعمــال9البند 
   الهيدروآلوروفلوروآربونية 

آربونية لتقليل اآلثار األخرى على البيئة إلى تكنولوجيات إزالة المواد الهيدروآلورو فلوروتحديد أولويات   )أ(
 )57/33المقّرر (الحد األدنى 

 لترتيب أولويات مؤشرل وضع األساستواصل أن ، )ح(55/43لمقرر في ا، إلى األمانةطلبت اللجنة التنفيذية -145
، بما في ذلك ةبيئالعلى  ثاراآلمن  حد ممكن للتقليل إلى أدنى آلوروفلوروآربونيةالهيدروالمواد تكنولوجيات إزالة 
في المقرر و. الصادر عن اجتماع األطراف التاسع عشر XIX/6  في المقررأصالورد ما  حسباآلثار على المناخ،

ثلة فعلية لتطبيق المنهجية إعداد وثيقة تقدم أربعة أم، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة، ضمن جملة أمور، 57/33
 . هذه المسألة النظر في ى مواصلةلللمساعدة ع
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وبصفة خاصة، وباإلضافة إلى العمل الجاري . أفاد ممثل األمانة بإحراز تقدم آبير في إعداد هذه األدوات -146
ويحسب . يربالفعل في مجال الرغاوي، أعد نموذج لقطاع التبريد وتكييف الهواء وهو حاليا قيد المزيد من التطو

النموذج، الذي يستعمل عدة متغيرات للمدخالت، استهالك الطاقة ونمط إنبعاثات األجهزة فيما يتعلق بعدد من غازات 
 .22-هيدروآلوروفلوروآربونالتبريد، وقارن ذلك بقيم ال

 لم يكن آافيا ومع ذلك، أشار ممثل األمانة إلى أن التقدم المحرز حتى األن بالنسبة للتحقق من النتائج وحسابها -147
. قررت عدم إصدار الوثيقةفقد  من تقديم وثيقة إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين، ولذلك، هالتمكين

وأبلغ أن تحليال آامال ألدوات إعداد مؤشر لقياس أثر المناخ على المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد 
وفي نفس الوقت، سيتم تبادل النماذج في .   في اجتماعها التاسع والخمسيناألطراف، سيقدم إلى اللجنة التنفيذية

التوقيت المناسب مع الوآاالت المنفذة لضمان أخذ تعليقاتها في الحسبان عند إعداد وثيقة األمانة قبل االجتماع التاسع 
 .والخمسين

  . بالمعلومات التي قدمتها األمانةعلما اللجنة التنفيذية أحاطت -148

يل المناهج الجديدة بشأن تحويالت المرحلة الثانية، وتحديد التواريخ النهائية وغير ذلك من المسائل تحل  )ب(
  )57/34المقرر (المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الكلوروفلوروآربونية 

. 57/34، التي أعدت استجابة للمقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47عرض ممثل األمانة الوثيقة  -149
ثيقة على المسائل المعلقة الخاصة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تتطلب نظر اللجنة واشتملت الو

التنفيذية فيها، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، التاريخ النهائي وتحويالت المرحلة الثانية والتكاليف اإلضافية المؤهلة 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة بمشروعات المواد

 ار ممثل األمانة، لدى تقديمه للمسألة المتصلة بالتاريخ النهائي لمشروعات إزالة الموادوأش -150
 تحظى فيما يبدو بأوسع 2007 و2005 و2003الهيدروآلوروفلوروآربونية، إلى أن التواريخ النهائية المقترحة لعام 

لتطورات التكنولوجية والمنصوص عليه في  هو األآثر اتساقا مع المبدأ األساسي المتعلق با2007تأييد، ويبدو أن عام 
 تحويالت المرحلة الثانية وحساب التكاليف اإلضافية في االجتماع اونوقشت مسألت . الجتماع األطراف17/7المقرر 

وفي ذلك االجتماع، عرض أحد األعضاء . السابع والخمسين في سياق اجتماع غير رسمي دعا إلى عقده الرئيس
واقترح عضو أخر حساب التكاليف .  الصندوق إلى مشروعات تحويالت المرحلة الثانيةوسيلتين لتقديم مساعدة

الهيدروآلوروفلوروآربونية عن طريق تحويل تكاليف التشغيل اإلضافية من مدفوعات  اإلضافية المتعلقة بإزالة المواد
التعليقات المقدمة من األعضاء وأدرجت . 5مباشرة لمرافق التصنيع المستفيدة إلى مدفوعات لحكومات بلدان المادة 

 .خالل االجتماع غير الرسمي، والتي وردت إلى األمانة خالل هذه الفترة الوسطية، في وثيقة التحليل

وبعد مواصلة تحليل أوجه عدم اليقين المرتبطة بحساب تكاليف التشغيل، حاولت األمانة صياغة منهجيات  -151
الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاعي تصنيع  شروعات إزالة الموادبديلة لتحديد هذه التكاليف، آي ُتستخدم في م

واقُترحت . الهيدروآلوروفلوروآربونية الرغاوي والبرادات خالل مرحلة التنفيذ األولى من خطط إدارة إزالة المواد
دا إلى العناصر الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة استنا أيضا منهجية لتحديد مستويات تمويل إزالة المواد

ويرد موجز للمنهجيات في الوثيقة، واستشيرت . الرئيسية لخطط إدارة اإلزالة النهائية وخطط اإلزالة الوطنية
 .الوآاالت المنفذة بشأن الجدوى التقنية للمنهجيات المقترحة

لتحويل قبل آما بحثت األمانة مسائل عتبات الفعالية من حيث التكاليف، وعمليات تحديث التكنولوجيات وا -152
 انتهاء العمر االفتراضي للمعدات، فضال عن إمكانية تطبيق فئة البلدان ذات االستهالك المنخفض فيما يتعلق بالمواد

في الوثيقة، التي اشتملت على المقررات ذات الصلة بهذه المسائل وقابلية تطبيقها على  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .ونيةالهيدروآلوروفلوروآرب إزالة المواد
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 والمسألة األخيرة التي عرضها ممثل األمانة هي نقطة البداية إلجمالي تخفيضات استهالك المواد -153
وقد أدى عدم اليقين المتعلق بتحديد نقاط البداية في . الهيدروآلوروفلوروآربونية، حسبما هو مبين في وثيقة التحليل

ربونية إلى عدم البت في عدد من المسائل فيما يتعلق الهيدروآلوروفلوروآ ظل عدم توافر خطوط أساس محددة للمواد
وتشتمل هذه المسائل، . الهيدروآلوروفلوروآربونية لديها  التي تحاول إعداد خطط إدارة إزالة المواد5ببلدان المادة 

 مشروعات قبل استكمال خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد ت قدمتي ال5بالنسبة لبلدان المادة 
قديم خطة تعند  لمشروع أو تحديد نقاط البداية عند أول تقديم لعلى ما إذا آان ينبغيفلوروآربونية، الهيدروآلورو

لدى حساب ، 5بلدان المادة وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال األمر يتطلب تحديد ما إذا آان بوسع . إدارة إزالة هذه المواد
عنه بين أحدث استهالك مبلغ ، أن تختار وروفلوروآربونيةجمالي تخفيضات استهالك المواد الهيدروآلإلنقاط البداية 

بين  تقديم خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وعند 7بموجب المادة بشأن هذه المواد 
ة مؤهلالتي تعدّ غير الشرآات  في باستثناء استهالك هذه المواد ،2010 و2009متوسط االستهالك المتوقع لعامي 

وأخيرا، يتطلب األمر اتخاذ مقرر بشأن ما إذا آانت نقاط البداية الموافق عليها ستعدل نزوليا . تمويلحصول على لل
 المحتسبة على أساس البيانات المبلغ المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةفي الحاالت التي تكون فيها خطوط أساس 

 .رة للتخفيضات اإلجمالية أقل من  نقاط البداية المقر7عنها بموجب المادة 

. وقدم ممثل األمانة، قبل اختتام عرضه، بعض التوضيحات المتعلقة بالتوصيات الواردة في ورقة التحليل -154
 وأوضح أن المبادئ المقترحة لحساب التكاليف اإلضافية ال تنطبق إال على المرحلة األولى من تنفيذ خطط إدارة إزالة

وبالنظر إلى أن منهجية حساب . 2015 وعام 2013 لتحقيق أهداف االمتثال لعام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
تكاليف التشغيل اإلضافية في قطاع الرغاوي استندت إلى رأسمال فعلي وتكاليف تشغيل تمت الموافقة عليها، فليس 

المقترح لقطاع الخدمة إلى وأخيرا، يستند مستوى التمويل . هناك حاجة إلى تحديد فترة انتقالية لتطبيق هذه التكاليف
 في هذا القطاع على الصعيد القطري، وهذا ال يعني ضمنا أن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستوى استهالك 

 .لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةهناك حاجة إلى عشرة أضعاف مستوى تمويل لتحقيق اإلزالة الكاملة ل

وردا على سؤال .  األعضاء إيضاحات بشأن بعض النقاططلب وعقب العرض المقدم من ممثل األمانة، -155
يتعلق بالمنهجيات البديلة المقترحة لحساب التكاليف اإلضافية في قطاعي الرغاوي والتبريد، أوضح ممثل األمانة 

المواد عملية تحديد األرقام المقترحة لحساب تكاليف التشغيل اإلضافية وأساسها المنطقي فيما يتعلق بإزالة 
آما أشار أحد األعضاء إلى أن ورقة التحليل تؤيد استخدام قيم .  في هذين القطاعينروآلوروفلوروآربونيةالهيد

المواد العتبات الحالية للفعالية من حيث التكاليف آمبادئ توجيهية خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة 
 .راح توصية في هذا الشأنولذا، يعتبر من المالئم اقت. الهيدروآلوروفلوروآربونية

جلة إلى تسوية المسائل المعلقة ذات الصلة اوعقب طلبات التوضيح، عمد األعضاء إلى تأآيد الحاجة الع -156
 5ومن شأن القيام بذلك أن يساعد في خفض أعباء بلدان المادة . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة بسياسات 

، وأن ُيعجل عملية تقديم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إدارة إزالة التي تحاول اقتراح أنشطة متعلقة بخطط
 وأآد أحد األعضاء مجددا ضرورة النظر في جميع المسائل المتبقية وفي .مقترحات خطط إدارة إزالة هذه المواد

 .2010تمويل التعزيز المؤسسي آمجموعة متكاملة بعد عام 

فريق اتصال، يتألف من أعضاء اللجنة التنفيذية فقط، من أجل مناقشة وعقب المناقشة، دعا الرئيس إلى إنشاء  -157
، أبلغ تقريرذلك الوبناء على .  إلى اللجنة التنفيذية بشأن مداوالتههوقدم فريق االتصال تقرير .وتسوية المسائل المعلقة

وأضاف أن . االتصالرئيس اللجنة األعضاء بأنه ستوضع على اإلنترنت وثيقة عمل تتجلى فيها استنتاجات فريق 
 قبل االجتماع الفريق سيعود إلى االنعقاد ليواصل مداوالته، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل المعلقة

   .وذلك في موعد يحدد فيما بعدالتاسع والخمسين للجنة التنفيذية مباشرة، 
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 2010ا بعد عام خيارات للتمويل فيم: التعزيز المؤسسي:  من جدول األعمال10البند 

أشار ممثل األمانة إلى أن اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها السابع والخمسين نظرت بشكل موجز في سياسة  -158
 في سياق المسائل المعلقة فيما يتعلق بسياسات إزالة 2010خيارات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام 

استنتاج  أي التوصل إلىونظرا لعدم ).  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63الوثيقة (المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 الذي وافقت فيه اللجنة على مواصلة 57/36في هذا الصدد، فإن التوجيه الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو المقرر 

 األهمية بحيث واعُتِبرت المسألة لذلك من. 2010آانون األول /تمويل طلبات التجديد بالمعدالت الحالية حتى ديسمبر
ُينظر فيها بشكل مستقل عن المسائل المتبقية المتعلقة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي سبقت مناقشتها 

تحليل المناهج الجديدة بشأن تحويالت المرحلة الثانية، وتحديد التواريخ "، من جدول األعمال) ب(9في إطار البند 
وقال . ")57/34المقرر  (ل المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الهيدروآلوروفلوآربونيةالنهائية وغير ذلك من المسائ

تشمل ورقة مقدمة إلى االجتماع السابع والخمسين لتنظر فيها اللجنة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48إن الوثيقة 
 من الوثيقة 5ضة في الفقرة التنفيذية، وأِخذت فيها بعين االعتبار المسائل التي أجملت األمانة خطوطها العري

والتعليقات التي أبداها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية على هذه المسألة على النحو الوارد في الجزء باء من المرفق األول 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/47من الوثيقة 

من جدول ) أ(7شأن هذه المسألة ذاتها في إطار البند شار أحد األعضاء إلى المناقشات التي جرت بأو -159
وأآد مجددا أهمية مشروعات ، "نظرة عامة على القضايا التي تم تحديدها خالل استعراض المشروعات"األعمال، 

والحظ عضو آخر أن الوثيقة . 5التعزيز المؤسسي للبلدان العاملة بمقتضى المادة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/48 عزيز المؤسسي غير  تسلط األضواء على عناصر هامة أخرى فيما يتعلق بالت

 .اعتماد التمويل الالزم، وحث على إجراء مزيد من المناقشة بشأن هذه النقاط

وبالنظر إلى رغبة بعض األعضاء في مناقشة التعزيز المؤسسي في إطار مجموعة أآبر من العناصر  -160
ر فيه إلى فريق االتصال الذي المتعلقة بسياسات الهيدروآلوروفلوروآربون، فقد وافقت اللجنة التنفيذية على إحالة النظ

تحليل المناهج الجديدة بشأن تحويالت المرحلة الثانية، وتحديد "من جدول األعمال، ) ب(9دعي لالنعقاد بموجب البند 
المقرر  (التواريخ النهائية وغير ذلك من المسائل المعلقة بشأن مسائل سياسات المواد الكلوروفلوروآربونية

ق االتصال مع ذلك أن يدرس خيارات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام وطِلب إلى فري)". 57/34
 . آموضوع منفصل2010

، أبلغ رئيس اللجنة وعقب تقديم ذلك التقرير. وقدم فريق االتصال تقريرا عن مداوالته إلى اللجنة التنفيذية -161
وأضاف أن الفريق سيعود . ريق االتصالاألعضاء بأنه ستوضع على اإلنترنت وثيقة عمل تتجلى فيها استنتاجات ف

إلى االنعقاد ليواصل مداوالته، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل المعلقة قبل انعقاد االجتماع التاسع 
 .والخمسين للجنة التنفيذية،وذلك في موعد يحدد فيما بعد

  

القروض والمصادر األخرى   منمرفق خاص للتمويل من الدخل اإلضافي:  من جدول األعمال11البند 
  )57/37 و55/2 انالمقرر(

، التي تهدف إلى تيسير مواصلة نظر UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49عرض ممثل األمانة الوثيقة  -162
وتشتمل الوثيقة على . اللجنة التنفيذية في االستخدامات الممكنة لمرفق خاص يحتوي الدخل اإلضافي والقروض

وأشار الممثل إلى أنه، في حين أن . الهيكلية واإلدارية ذات الصلة بمثل هذا المرفقمناقشة للقضايا القانونية و
القضايا القانونية في نهاية األمر، يبدو أن ذلك لن يمنع الصندوق المتعدد األطراف من جميع األطراف نفسها ستحدد 

المواد المستنفدة لألوزون أو آانت تمويل أنشطة أخرى من الدخل اإلضافي طالما آانت هذه األنشطة ذات صلة بإزالة 
وعلى الرغم من أن الورقة أشارت إلى انه يمكن جمع أموال من المانحين . تعتبر تكاليف إضافية موافق عليها
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المهتمين باألمر لمشروعات ريادية لزيادة دعم رأسمال المرفق، فإنه يستنتج أيضا أنه ال غنى عن دراسة إضافية 
اعدة من اختصاصي خارجي في مجال سوق الكربون تفيد في معالجة القضايا المتصلة يعدها أمين الخزانة وبمس

 .بائتمانات الكربون التي يمكن تقديمها إلى اللجنة التنفيذية لمواصلة النظر فيها

هم الستكشاف فرص التمويل المشترك أو ترتيبات أخرى لزيادة المنافع للمناخ تأييدوأعرب عدة أعضاء عن  -163
رة تجربة محدودة لجمع تمويل ة بإنشاء مرفق خاص لفتائدرب أحد األعضاء عن دعمه للمبادرة الروأع. والبيئة
 . بالبيئة والطاقة، يكون مفتوحا للتعاون وإقامة التضافرات مع مؤسسات أخرى في مجال األوزون وتغير المناخمتصل

لة ينبغي أن أيئة العالمية وأن هذه المسخر أنه ينبغي استكشاف وسائل للتمويل المشترك مع مرفق البآواقترح عضو 
ويمكن لألمانة أن تعد، بالتشاور مع أمانة مرفق . توضع على جدول أعمال االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية

 ورقة لدراسة فرص التمويل المشترك مع تشديد خاص على مصادر التمويل المتاحة وأساليب آيفية ،البيئة العالمية
 .شروعات للنظر فيهاتقديم الم

واُتفق بصفة عامة على أن القضايا المتصلة بإنشاء مرفق ما ينبغي أن يتناولها اجتماع األطراف بسبب ما  -164
واقُترح أن يشتمل تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى . يرتبط بها من سياسات عامة رفيعة المستوى وقضايا قانونية

وأولي اعتبار . لية التي جرت بشأن القضية في االجتماع الثامن والخمسيناجتماع األطراف على المناقشات التفصي
 في التقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49إلى اإلشارة إلى بعض أو جميع المعلومات الواردة في الوثيقة 

مانة على آما أشير إلى أن الوثيقة متاحة لعامة الجمهور وجميع األطراف على موقع األ. المقدم إلى اجتماع األطراف
 .الويب

وذّآر ممثل أمانة األوزون بأن الورقة التي أعدت لتقديمها إلى حلقة العمل المعنية بإدارة وتدمير مصارف  -165
، المقرر عقدها ) لالجتماع العشرين لألطرافXX/7المقرر (المواد المستنفدة لألوزون وآثار ذلك على تغير المناخ 

على معلومات عن مناقشات اللجنة بشأن إقامة مرفق في اجتماعها ، تشتمل 2009تموز / يوليه13في جنيف في 
 . أمانة الصندوق تحديثا عن مناقشة اللجنة في اجتماعها الثامن والخمسينقدمستفي حلقة العمل، و. السابع والخمسين

ي آما اتفق بصفة عامة على أنه ال غنى عن إعداد دراسة إضافية في شكل ورقة مفاهيم أخرى للنظر فيها ف -166
ووافق عدة أعضاء على أنه ينبغي أن تستكشف . االجتماع التاسع والخمسين وربما في االجتماع الستين للجنة التنفيذية

  :ورقة المفاهيم األخرى العناصر التالية

هل هو مجرد حساب مصرفي بمتطلبات إبالغ خاصة أو هل تكون له شخصية (تعريف المرفق  •
 ؛)مستقلة؟

 قارنة إلى التماس مساهمات طوعية للصندوق نفسه؛منافع إنشاء المرفق بالم •

وصف األنشطة التي تكون مؤهلة للمساعدة من المرفق وما هي أوجه االختالف بينها وبين األنشطة  •
 المؤهلة حاليا للحصول على مساعدة الصندوق المتعدد األطراف؛

 في اللجنة التنفيذية؟من يساهم في المرفق وما هو دور مقدمي المساهمات الخارجة عن الميزانية  •

 األفق الزمني الذي يصبح فيه المرفق فعاال؛ •

 ر رأسمال المرفق في المرحلة األولية؛يدبتآيفية  •

 آيفية مواصلة المرفق التمويل بمرور الزمن؛ •

 ؛)مثل سداد األموال المقدمة من المرفق(معايير الحصول على التمويل من المرفق  •

 .الدور المحتمل ألسواق الكربون •
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حظ أن عددا من القضايا السالفة الذآر تم تناولها بصورة جيدة في ورقة األمانة، خاصة فيما يتعلق ولو -167
وُشدد على أهمية تعريف . بالتوقيت والرسملة والتمويل، بينما توجد قضايا أخرى تتطلب المزيد من المعاملة المتعمقة

فده يعارض إنشاء أي آيانات جديدة للتمويل وأشار أحد األعضاء إلى أن و. المرفق وشرح وظائفه بصورة واضحة
ئي أن هناك حاجة لتبرير إنشاء آيان جديد، يظهر رو. من حيث المبدأ، وأنه لذلك لن يؤيد إنشاء المرفق المذآور

ولوحظ أن التمويل المشترك والموارد اإلضافية قضايا رئيسية فيما يتعلق بما ترغب . بصورة واضحة قيمته المضافة
.  لالجتماع التاسع عشر لألطرافXIX/6فيذية في إنجازه بشأن المنافع المشترآة للمناخ الناتجة من المقرر اللجنة التن

آما اقُترح أن يتيح جدول أعمال االجتماع التاسع والخمسين مجاال لمناقشة مباشرة وصريحة لمنافع إنشاء المرفق 
 .فع المتعلقة بالمناخ إلى أقصى حد ممكنمقابل استخدام هيكل الصندوق المتعدد األطراف لزيادة المنا

آما أشير . وشدد عضو على أنه من المهم توضيح ما يمكن أن يضيفه المرفق من أعباء على أعمال األمانة -168
واقُترح أن تتوسع ورقة المفاهيم . إلى أهمية تحديد ما الذي سيكون وما الذي لن يكون مؤهال للتمويل من المرفق

آما أشير إلى ضرورة النظر في تقديم معلومات .  والقضايا القانونية األخرى10ق المادة األخرى في النظر في نطا
 .إضافية بشأن أسواق الكربون وائتمانات الكربون

وعرض إتاحة . وقال ممثل البنك الدولي إن البنك مهتم إلى حد آبير باستكشاف آفاق تمويل إضافي ومبتكر -169
للجنة التنفيذية لتقديم آليات، مثل االلتزامات المسبقة، لتناول التمويل اإلضافي ممثل من إدارة الخزانة في البنك إلى ا

 .والجمع بين أموال الصندوق المتعدد األطراف وتمويل الكربون

وتقرر، بشأن قضية الموافقة على مشروعات تعبئة الموارد التي أدرجت على تعديالت برامج العمل، أن  -170
 .عات ريثما يجري المزيد من المشاورات بشأن هذا الموضوعيؤجل اتخاذ مقرر بشأن هذه المشرو

  : اللجنة التنفيذية أنقررتوعقب المناقشات،  -171

تحيط علما بتقرير مرفق التمويل الخاص للدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى   )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49على النحو الوارد في الوثيقة ) 57/37 و55/2المقرران (

ُيدرج السرد التفصيلي لمناقشات اللجنة التنفيذية بشأن إنشاء مرفق للدخل اإلضافي من القروض   )ب(
والمصادر األخرى في تقرير اللجنة التنفيذية الذي يقدم إلى اجتماع األطراف الحادي والعشرين، 

الوثيقة التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية بشأن الموضوع إشارة إلى باإلضافة إلى 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49؛  

إعداد ورقة مفاهيم أخرى تقدم إلى االجتماع التاسع والخمسين تتوسع فيما ورد في تطلب إلى األمانة   )ج(
الورقات المقدمة حتى اآلن بشأن العناصر التي أثيرت في االجتماع الثامن والخمسين، وبصفة 

  ء المرفق؛خاصة تسليط الضوء على تعريف المرفق والقيمة المضافة إلنشا
 اإلدارة المثلى للقروض على تغير المناخ وغير ذلك آثاردراسة أمين الخزانة األمانة وإلى تطلب   )د(

  عيل هذا العنصر في المرفق؛من المنافع البيئية المستمدة من أسواق الكربون العالمية بغرض تف
ربون بشأن آيفية تطلب من األمانة التماس المشورة من اختصاصيين خارجيين من سوق الك  )ه(

  استخدام السوق على أفضل وجه على األمد الطويل في سياق المرفق؛
 عرض البنك الدولي إتاحة ممثل من إدارة الخزانة بالبنك لالستعانة به في االجتماع التاسع تقبل  )و(

الجمع والخمسين للجنة التنفيذية لتقديم آليات، مثل االلتزامات المسبقة، لتناول التمويل اإلضافي و
  بين اعتمادات الصندوق المتعدد األطراف وتمويل الكربون؛

  .ل النظر في طلبات تعبئة الموارد ريثما يجري المزيد من المناقشة بشأن هذا الموضوعتؤج  )ز(
 )58/37المقرر (
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المقّرر (تقرير عن تخفيضات االنبعاثات وإزالة مواد رابع آلوريد الكربون :  من جدول األعمال12البند 
55/45(  

ن أعدته األمانة ع حتوي على تقريرت التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50 الوثيقة قدم ممثل األمانة -172
متعلقة  على البيانات الةوتشتمل الوثيق. 55/45 استجابة للمقرر ،رابع آلوريد الكربونوإزالة نبعاثات ال ااتضيخفت

 ومن خبراء الصناعة ،7انات المبلغ عنها بموجب المادة خبراء في مجال الغالف الجوي، والبيباالنبعاثات الواردة من 
 والتخلص ،اآلخرين، وتبحث عددا من عمليات إنتاج المواد الكيميائية وما يرتبط بها من إنتاج رابع آلوريد الكربون

ل العالميين  وقال إنه نتيجة لذلك، يمكن إعداد صورة شاملة لإلنتاج واالستعما. واستخدامه آمادة أولية وانبعاثاته،منه
 وخضعت مصادر االنبعاثات المحتملة للتحقيق، ولكن بالرغم من هذه .لرابع آلوريد الكربون مادة معالجة ومادة أولية

بعاثات المستندة إلى معلومات بة من بيانات الغالف الجوي واالنالجهود، فإن تضييق الفرق بين االنبعاثات المحسو
 طن متري ويعادل أآثر 40 000ويبلغ الفرق حوالي . ، لم يكن ممكنا حتى اآلن7مأخوذة من الصناعة وبيانات المادة 

من اإلنتاج العالمي لرابع آلوريد الكربون، ويماثل في حجمه أثر الهيدروآلوروفلوروآربون على طبقة % 20من 
 .األوزون

 .ة وطنية فحسبثات ربما آانت مسألة إقليمية وليس بالضرورة مسألاوأشير إلى أن مشكلة أنماط االنبع -173

وقال إن هذا التقرير سيكون . وأعرب ممثل الواليات المتحدة األمريكية عن شكره لألمانة على تقريرها -174
مساهمة مفيدة لمناقشات فريق خبراء التقييم العلمي ولجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي، وأضاف أن الواليات 

 نمط االنبعاثات اإلقليمية ألمريكا الشمالية من بيانات الغالف المتحدة األمريكية سوف تقوم بخطوات نحو مطابقة
 .الجوي مع االنبعاثات المبلغ عنها من استخدام رابع آلوريد الكربون

  :يما يل اللجنة التنفيذية قررتوبعد المناقشة،  -175

، 5 المادة  وغير بلدان5أن تحيط علمًا بالتقرير عن انبعاثات رابع آلوريد الكربون في بلدان المادة   )أ(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50الوارد في المرفق األول بالوثيقة 

تسترعى انتباه الهيئات ذات الصلة، وخصوصا فريق خبراء التقييم العلمي تطلب إلى األمانة أن أن   )ب(
  .ولجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي، إلى التقرير

  )58/38المقرر (

  

  2008الحسابات المؤقتة لعام :  من جدول األعمال13البند 
 2008الحسابات المؤقتة لعام تتضمن و UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/51عرض أمين الخزانة الوثيقة  -176

وقال إن الحسابات الختامية لعام . 2008الخاصة بالصندوق والوآاالت المنفذة األربع واألمانة، وهي غير ميزانية عام 
وأضاف أن تلك الحسابات شكلت جزءا من البيانات . تماعها التاسع والخمسين ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في اج2008

ومن المتوقع أن يتلقى . 2009حزيران /المالية لليونيب، التي راجعها مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة في يونيه
 أي نتائج وتوصيات اليونيب تقرير مراجعي الحسابات في المستقبل القريب وسيوجه اهتمام اللجنة التنفيذية إلى

 .جوهرية

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوعقب العرض الذي قدمه أمين الخزانة،  -177
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، على النحو الوارد في الوثيقة 2008ط علما بحسابات الصندوق المؤقتة لعام يتحأن   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/51؛  

  :أن تحيط علما بما يلي  )ب(
تسوية عملية  الخزانة إلظهار التعديالت الناتجة عن اإلجراءات المتخذة من قبل أمين  )1(

  ؛2007حسابات عام 
 ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع التاسع 2008أن حسابات الصندوق النهائية لعام   )2(

  والخمسين؛
 الفترة من  مراجعة خارجية في،الصندوق المتعدد األطرافبما فيه  ،ليونيبل ه قد أجريتأن  )3(

 الفترة خالل مونتريال قام بزيارةوأن المراجع الخارجي  2009تموز /يوليه-زيرانح/يونيه
  .2009حزيران / يونيه26 إلى 15من 

  )58/39المقرر (
  

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع الحادي والعشرين :  من جدول األعمال14البند 
  لألطراف في بروتوآول مونتريال

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقرر تقديمه إلى االجتماع الحادي والعشرين ين وظفقدمت آبيرة الم -178
الذي يلخص أهم المقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52)(لألطراف 

تتخذ في االجتماع واقترحت أن تحّدث األمانة مشروع التقرير في ضوء المقررات التي س. اجتماعها السابع والخمسين
الثامن والخمسين، مع مراعاة التعليقات المتعلقة بمرفق تمويل خاص للدخل اإلضافي من القروض والمصادر األخرى 

وقالت إن الرئيس سيبحث ويوضح التقرير النهائي قبل إرساله إلى أمانة . على وجه التحديد، وذلك حسبما اتفق عليه
 .لألطرافدي والعشرين األوزون إلحالته إلى االجتماع الحا

 :ما يليية التنفيذاللجنة  قررتو -179

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول بط علما يتحأن   )أ(
 لألطرافمونتريال المقرر تقديمه إلى االجتماع الحادي والعشرين 

)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/52؛  

روع التقرير في صورته النهائية في ضوء المناقشات التي جرت  لألمانة بإعداد مشأذنتأن   )ب(
  . في االجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذيةتتخذاوالمقررات التي 

  )58/40المقرر (

  مسائل أخــرى:  من جدول األعمال15البند 
  لتنفيذيةاالتفاق المبرم بين اليونيب بوصفه أمينا لخزانة الصندوق المتعددد األطراف واللجنة ا

وتتضمن نسخة من االتفاق ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/Inf.2عرضت آبيرة الموظفين الوثيقة  -180
تموز /المبرم بين اليونيب بوصفه أمينا لخزانة الصندوق المتعدد األطراف وبين اللجنة التنفيذية، الموقع عليه في يوليه

ن االتفاق تقرر أن اللجنة التنفيذية ستعوض اليونيب وقالت إن المادة الثالثة م .42/42 عمال بأحكام المقرر 2004
 دوالر أمريكي في السنة مقابل خدماته آأمين للخزانة، وأن هذا المبلغ يبقى دون تغيير لمدة خمس 500 000بمبلغ 
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 .سنوات من تاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ

 دوالر أمريكي للعام 500 000 تخصيص مبلغ 53/43وأضافت أن اللجنة التنفيذية أقرت بموجب المقرر  -181
وطلبت إلى .  وما بعده ينتظر البت فيه2010، في إطار ميزانية األمانة للعام المذآور، ولكن التمويل للعام 2009

ولم تتلق .  دوالر أمريكي آما هو500 000اللجنة التنفيذية بالتالي أن تنظر فيما إذا آان سيتم اإلبقاء على مبلغ الـ 
 . حتى اآلن أي مكاتبة من اليونيب عن رغبته في مراجعة هذا الرسماللجنة التنفيذية

 اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في فقتواوإلتاحة الوقت الكافي لدراسة هذه المسألة بمزيد من الشمول،  -182
  .تعويض اليونيب عن خدماته بوصفه أمينا للخزانة إلى اجتماعها التاسع والخمسين

  

   للجنة التنفيذيةوالستين والخمسين التاسعاالجتماعين تواريخ وأماآن انعقاد 
  

 10أن االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية سُيعقد في مصر في الفترة من إلى ت آبيرة الموظفين شارأ -183
وطلب أحد األعضاء إلى . ، في أعقاب االجتماع الحادي والعشرين لألطراف2009تشرين الثاني / نوفمبر14إلى 

تشرين األول، وعودة / نوفمبر14 إلى 11أن تستطلع إمكانية عقد االجتماع التاسع والخمسين في الفترة من األمانة 
 10فريق االتصال المعني بقضايا تكلفة الهيدروآلوروفلوروآربون والتعزيز المؤسسي إلى االنعقاد في يوم 

 .تشرين الثاني/نوفمبر

وقالت إنها مراعاة لدورة تخطيط األعمال والعطالت . وطرحت أيضا المواعيد المؤقتة لالجتماع الستين -184
  . 2010نيسان / أبريل16 إلى 12العامة تقترح عقد االجتماع في مونتريال خالل الفترة من 

  
  اعتماد التقريــــر:  من جدول األعمال16البند 
 في الوثيقتين ين التقرير الواردياعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساس مشروع -185

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/L.1 و Add.1.  

  

  اختتــــام االجتمــــاع:  من جدول األعمال17البند 
 من مساء يوم الجمعة 12:10بعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  -186
 .2009تموز /يوليــه 10
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���� ا=�S	�C ����د ا���R�S 1=+T 4	م 2011     72,255,676                    

                      3,050,550  أ$� أ
	�� ا�WHا�� (2009-2003)   

2,941,754�*	�=P ا���� و ا���==8 (2009-1999)                      

909,960�*	�=P ا���ا$�� ا���&=� (2005-1998)                         

�*	�=P ا���ا�=J=� اZ46م (2004-2003)
                         104,750   �3	 !=�	 ا=�S	*�� �C	�P= �=	�� ا���*� ��	م 2004  

                  128,971,947ا���	ون ا�'&	%�

�3F3F	ت ]�=� ��� ا���ف ا�'	�3 �=\]�� �C	=�Sا

*	�^ !� ا��=��/ �%	)-    (34,887,400)                  

���2,453,533,969ع ا��
	�	�ت وا�������ت               

56,999,643أ��ال �����

أذو��ت ��ف:  

200912,345,988

20108,654,402

20113,826,829

���13,003,285 ���ول

37,830,504                    

                    94,830,147ا����� ا���ح ������ت ����ة

UNEP/OzL./ExCom/58/53

���ز 2009 /�=��� 3 R�S

� ا�	� ���� �� أ���� ��ارد ��� �� ذ�� أذو�ت ا���ف ا�	� �� ������ �* �%$# ا��"��! ا���ا���ت ا����
� ا���ا�1 �0���. و.-�ي ا+	%�اض ه'& �� �34ن ا��"��! ا����ا��آ�>ت ا��;:'ة �%8. و�%$# أر�7م ��د ا��5

ا5ر�7م �� ���.� ا�	<�.� ا�-�ري.


 ا�ول���ا

�اف ������ ��و��آ�ل 	������ل �ا����وق ا'&�%���$ �#���وق ا���!�د ا
($)��	�ا���ول ا�ول: ���/ ا����وق 	. 1991-2009 (����و'راا



Annex I

ا����� 2

2009 - 200820091991 - 20081991-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991ا����

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,4802,414,366,078133,342,202128,971,947إ�����ت ����� ���


206,290,20911,953,761412,430,905407,789,221415,073,241302,529,9152,125,624,79946,701,2122,172,326,011د���ت ����� / و��

�����4,366,25511,955,41021,699,58621,393,85048,181,29119,083,103126,677,8462,294,101128,971,947ة ������

00002,315,00031,660,28233,975,2823,855,22237,830,504إذو��ت ��ف

�210,656,464393,465,069434,130,491429,183,071465,569,532353,273,3002,286,277,92752,850,5352,339,128,462$#"ع ا�����ت

08,098,26700032,471,64240,569,909040,569,909إ�����ت ����زع ����

24,272,77731,376,27838,436,51810,816,9308,430,46814,755,180128,088,15180,491,667208,579,818'���ات &�� ���دة

%1813.67%39.64%94.69%95.99%98.22%97.54%91.87%92.61%��89.67(� ا�#��"��ت إ�) ا�����ات

�)��*#�5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,814195,393,7571,057,719196,451,476ا�+"ا�� ا

1,198,9471,198,94701,198,947د1ــ0 ا.��ــ,

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1849,851,7101,733,52111,585,231إ��ادات ���"�� 

01���217,422,212423,288,168480,039,605484,254,955486,330,158401,387,2452,492,722,34155,641,7752,548,364,116$#"ع ا

2009-200820091991-20081991-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أر	�م ���اآ�� 

�234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,4802,414,366,078133,342,2022,547,708,280$#"ع ا�����ات 

�210,656,464393,465,069434,130,491429,183,071465,569,532353,273,3002,286,277,92752,850,5352,339,128,462$#"ع ا�����ت

%91.81%39.64%94.69%95.99%98.22%97.54%91.87%92.61%��89.67(� ا�#��"��ت إ�) ا�����ات

01���217,422,212423,288,168480,039,605484,254,955486,330,158401,387,2452,492,722,34155,641,7752,548,364,116$#"ع ا

�24,272,77731,376,27838,436,51810,816,9308,430,46814,755,180128,088,15180,491,667208,579,818$#"ع ا�����2ت &�� ا�#��دة 

%8.19%60.36%5.31%4.01%1.78%2.46%8.13%7.39%10.33آ��(� �4"�� �3 �$#"ع ا�����ات 

إ�����ت &�� ���دة �3 ���ان ذات 
,�ا�8�97د ا����7

24,272,77731,376,27832,764,2589,811,7987,511,9836,366,431112,103,525

2,975,674115,079,199

� ا�#��دة �& :��)#�ا���(� ا�#4"�� �3 ا
 ,��3 ا�(��ان ذات ا�8�97د ا����7

����س إ�) ا�����ات��

10.33%7.39%6.93%2.23%1.58%1.73%4.64%2.23%4.52%

��� ، 	������ن ، أوآ�ا��� ، أوز�����ن و ��آ�����ــــــ� ن ا�� �ــــــ
 2004 	��ــــ� ����ـــــــ�ر�����آ�� ، ���XVI/39.$�#�د ا��و�! ، ��
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ا ،���7.�6(: ا���
ان ذات ا$�1�3د ا$�����! ه!: أذر��,�ن ، ��.روس، ��'�ر&� ، ا�,�+�ر&( ا��*���( ، ا���ا��� ، ه�'�ر&� ، $�%�� ، ����ا��� ، �

� �����وق ا�����د ا���اف ����� ��و	�آ�ل �������ل ������ا����وق ا�
 ا���ول 2: ���� ���� ا������ت وا��ادات ا
	�ى �� ا����ة 1991- 2009

�ز 2009 ��/����& 3 ���
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Annex I

ا����� 3

ا���ف
ا	����ت 

��
�� ���
���ون �����د���ت �����

أذو��ت 
ا�"�ف

ا	����ت 

� �$�دة%

 �����/�����
 	
��ا��ف ا
����=��
�ا

8,8680008,8680أ	�ورا

48,100,53546,828,6281,271,90700625,325ا��ا���  *

1,264,056-26,949,21826,817,428131,79000ا�����

877,648311,68300565,9650أذر����ن

�2,692,8980002,692,8980��روس

������33,386,04831,602,183001,783,865193,941

��1,185,2001,185,2000000��ر��

4,566,976-89,673,32175,571,0609,500,4083,855,222746,631آ��ا  * 

ص�!415,396344,1700071,2250

7,153,5866,996,531157,0550090,458ا���$#ر�� ا��"����

1,271,724-21,973,93820,572,679205,00001,196,258ا��ا	�ك

219,063219,0620003,432ا��#	��

885,890-17,318,49916,866,629451,87000&����ا

��	&194,764,331161,002,85514,616,0209,148,0639,997,393-15,656,955

2,469,867-285,593,298216,021,48342,959,09614,473,71912,139,000أ���	��

1,496,005-13,548,01711,055,929002,492,088ا��#	�ن

76,259-4,519,6354,458,16646,494014,976ه���ر��

32,755-987,764927,8700059,894)�����ا

7,968,4627,968,462000335,944)����ا

10,211,3283,724,671152,46206,334,1950ا�ا+�(

152,115,128129,225,24814,710,25908,179,6213,291,976ا�,����

503,279,089481,459,13716,243,74605,576,2060ا�����ن

286,549286,5490000ا��#�-

���./421,695392,5570029,138-2,483

0���"��1��241,465241,4640000

�638,32955,07800583,2510��#ا	��

غ�����2,211,7852,211,785000-109,316

�,��4125,75051,4450074,3050

1,388-4177,961177,961000#	�آ#

50,968,89947,936,975003,031,9240ه#���ا

7,284,8067,284,806000176,109	�#ز����ا

19,016,55719,016,55700017,242ا��و�6

����16,91516,9150000

�8,336,0167,066,002113,00001,157,0140#���ا

��ل.11,214,5238,775,618101,70002,337,205198,162ا��

213,435100,12200113,313رو4ــ�	��

101,188,721000101,188,7210ا/.��د ا�و�9

��531,221459,24571,976000��&#رة

��2,212,5882,196,06516,523000#&�آ��

����&#��1,094,6001,094,6000000

��<�3,793,6913,763,69130,000000<�#ب ا&

1,462,766-74,635,48168,077,1792,318,84404,239,458ا���	��

1,181,509-34,186,68130,624,6201,828,37701,733,684ا��#��

��#�37,202,92233,321,2881,913,23001,968,403-1,775,249ا

103,2668,6860094,5800?�<�����ن

آ��	���ن  **.293,2455,76400287,4810

9,072,0021,082,925007,989,0760أوآا	��

559,639559,6390000ا/4�رات ا�@��� ا�����ة

7,566,790-168,592,306168,027,306565,00000ا������ ا�����ة

����4Bت ا�����ة ا�589,481,261526,143,48921,567,19110,353,50031,417,0810ا�#/�

664,704188,60600476,0980أوز�����ن

34,887,400-2,547,708,2802,172,326,011128,971,94737,830,504208,579,818ا��	��ع ا�����

40,569,90900040,569,909  إ
����ت ����زع ����***

2,588,278,1892,172,326,011128,971,94737,830,504249,149,727ا��	��ع 

*

**

***


	� ا���ا��، ���  ��

� ا���اف ���و��آ�ل �������ل ا���دس و ا���دس ������% ا����ر��5   و 39   ا���#"!� ��#
�% ا���دة ا����1&  /� .-& 2004  و �,�+ وردت ���ه��)  ا����'& ��# 7��
�> ا
�دة �;-!: ��آ������ن آ�	� �

5.764  دو�ر أ���@� ��-& 2005  �	�?7 /�<.
�	@& ا����Gة #�ون ا.���Dت DE� 1996� ه-� �� أ�7 ا���?!7 � ا�����K ا�I# &J�1���� و أ�	���!� و ا���H!�و ا�!�#�ن و ا�

/�< و ��	K ا�����ت ا����Gة ا����@!& #�ون ا.���Dت 
��� 2007 و 2008.

 �D# <��M &���� ر���
��# ,N��# 39 ع������> ������D #"� ��ا/��ت ا� �M ا�!� و آ-�ا��.� &	?��
�ة ا�P�-Q!& ا��� ان ا��
��ع 40 و ه� ��!� ا�� 1.208.219 و 6.449.438 دو�ر أ���@� ���ا����& �� SNل ا����ر�� ا���R	!& ا�����& ا�� ا


�ض 1.300.088 و 6.414.880 
	� ا���ا��.

� �����وق ا�����د ا���اف ����� ��و	�آ�ل �������ل ������ا����وق ا�
 ا�*�ول 3: ��() '��& ا%�$���ت  "� ا����ة 2009-1991

3 ���!�/���ز 2009   ��R
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ا����� 4

ا�����ت ���� ا���ف
��	
�

��ف���ون �����د���ت �����أذ��ت ا
 �ا�����ت "	

�$�دة
8,8688,868أ	�ورا

2,892,7112,892,7110أ���ا���

��	
1,435,8341,435,8340ا�

8,0948,094أذر���ن

32,37532,375��روس

�����1,783,8651,783,865

32,37532,3750���ر��

4,819,027178,98499,4403,855,222685,381آ
�ا

71,22571,225��ـــ�ص

�����454,869363,90490,9650ا��	!�ر�� ا��

1,196,2581,196,258ا��ا#	�ك

25,90025,9000ا���#��


�ا�
$912,976912,9760

��#�$10,199,760202,36709,997,393

13,884,0411,748,779012,135,262أ�	�#�� 

964,777964,777ا���#�ن

394,976380,00014,976ه
��ر��

59,89459,894&���
�ا

720,345720,3450&���
�ا

678,257678,257ا��ا)�'

8,221,645152,5508,069,095ا�(����

26,910,14426,910,1440ا����ن

��*+,29,13829,138

-����
�.��16,18816,1880

���50,18150,181�ا#��

���137,594137,5940	��غ

�027,51927,519ــ��(ــ

04,8564,8560�#�آ�

3,031,9243,031,924ه��
�ا

414,401414,4010#��ز��
�ا

1,265,8651,265,8650ا�
�و�2


�ا��810,995810,995

853,083853,083ا���+��ل

113,313113,313رو0ــ�#��

1,942,5031,942,503ا,+�6د ا��و�4

��101,981101,9810�$�آ��

��
�$���155,400155,4000

4,804,4584,804,458ا���#��

1,733,6841,733,684ا�����

�1,968,4031,968,403����ا

�����7�81,6191,619ن

72,84472,844أوآ�ا#��

10,751,75510,751,7550ا�		��� ا�	��6ة

�29,333,33329,333,333ا��,��ت ا�	��6ة ا:����0

12,95012,950أوز����ن

133,342,20246,701,2122,294,1013,855,22280,491,667ا�����ع


آ
ل �
	����ل ����وق ا�����د ا���اف ������ ��و� �	���ا����وق ا!��

	��  3 �����/���ز 2009 
ا�'�ول 4: &��% ا!�$���ت ���م 2009
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ا����� 5

�ف���ون �����د���ت ����ا
����ت ���� �����ا���ف��ا
����ت $�� �#�دةأذ��ت ا

2,660,1432,660,1430أ���ا���

��	
1,435,3411,435,3410ا�

8,3558,355أذر���ن

30,07730,077��روس

�����1,786,2391,786,2390

28,40628,4060���ر��

(142,848)4,700,3663,903,141940,073آ
�ا

65,16765,1670��ـــ�ص

�����305,783305,7830ا��	!�ر�� ا��

1,199,7381,199,7380ا��ا#	�ك

20,05120,0510ا���#��


�ا�
$890,613890,6130

��#�$10,075,793842,9809,148,06384,750

14,473,719964,9152,891,0584,824,5735,793,173أ�	�#�� *

885,600885,600ا���#�ن

210,539210,5390ه
��ر��

56,81256,8120&���
�ا

584,830584,8300&���
�ا

780,331114,356665,975ا��ا)�'

8,162,5624,665,8051,521,9941,974,763ا�(����

(33,900)29,362,66729,362,66733,900ا����ن

��+,-25,06425,0640

.����
�/��8,3558,3550

���40,10340,103�ا#��

���128,663128,6630	��غ

�123,39323,393ــ��(ــ

15,0135,0130�#�آ�

2,823,8961,671,6871,152,209ه��
�ا

369,279369,2790#��ز��
�ا

1,134,5711,134,5710ا�
�و�3


�ا��770,305424,287346,018

785,344785,344ا���,��ل

100,122100,1220رو1ــ�#��

1,838,0391,838,039ا-,�7د ا��و�5

��85,21885,2180�$�آ��

��
�$���137,017137,0170

(565,000)4,210,7794,044,217731,562ا���#��

1,667,6021,667,6020ا�����

(88,787)�2,000,1201,997,21891,689����ا

�����8�91,6711,671ن

65,16765,167أوآ�ا#��

10,237,87510,237,8750ا�		��� ا�	��7ة

�11,780,7494,000,0005,697,0002,083,749ا��-��ت ا�	��7ة ا;����1

23,39323,393أوز����ن

115,984,87174,176,3797,167,61219,669,63614,971,244ا��	��ع ا�����

17,581,91800017,581,918  إ
����ت ����زع ����**

133,566,78974,176,3797,167,61219,669,63632,553,162ا�')'&ع


	����ل� 
آ
ل��و ������ ا���اف ا�����د ����وق� �	���ا!�� ا����وق

	��  3 �����/���ز 2009 

2008 �� ������� 	� �
� ا���ا��� ����� �� ا��
��ع ا���دي وا������ وا��� �
��  ا�� ا* ا�����(ة ا�'&�%�� ا����$� 572.817 دو�ر أ!�

�� ا�/ي �	 ����- 14.889.724 !&, ��م 2007. ���� ا����: 32.471.642 دو�ر أ!��ا** ر<�( ا=��م ا�����ت ا��
�(ة ا;!�

ا�'�ول 5: &��% ا!�$���ت ���م 2008

.2008 �� ������� 	� �
� ا���ا��� ����� �� ا��
��ع ا�'�?� وا������ وا��� �
��  ا��و 353.814 دو�ر أ!�
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ا����� 6

ا�����ت ���� ا���ف
��	
�

��ف���ون �����د���ت �����أذ��ت ا
 �ا�����ت "	

�$�دة
2,660,1432,530,193129,950أ���ا���

��	
1,435,3411,435,3410ا�

8,3558,355أذر���ن

30,07730,077��روس

�����1,786,2391,786,2390

28,40628,4060���ر��

(1,629)4,700,3664,362,036339,959آ
�ا

65,16765,1670��ــ�ص

�����305,783305,7830ا��	!�ر�� ا��

1,199,7381,199,7380ا��ا#	�ك

20,05120,0510ا���#��


�ا�
$890,613890,6130

��#�$10,075,7939,287,393839,250(50,850)

(2,894,691)14,473,7197,236,8592,894,6917,236,859أ�	�#��

885,600885,600ا���#�ن

210,539210,5390ه
��ر��

56,81256,8120&���
�ا

584,830584,8300&���
�ا

780,331780,331ا��ا)�'

(231,724)8,162,5626,761,7751,632,512ا�(����

(62,150)29,362,66729,362,66762,150ا����ن

��*+,25,06425,0640

-����
�.��8,3558,3550

���40,10340,103�ا#��

���128,663128,6630	��غ

023,39323,393ـــ��(ــ�

05,0135,0130�#�آ�

(576,104)2,823,8963,400,000ه��
�ا

369,279369,2790#��ز��
�ا

1,134,5711,134,5710ا�
�و�2


�ا��770,305770,3050

785,34486,566698,778ا���+��ل

1,838,0391,838,039ا,+�6د ا��و�4

��85,21885,2180�$�آ��

��
�$���137,017137,0170

4,210,7794,210,7790ا���#��

1,667,6021,667,6020ا�����

�2,000,1201,603,22514,844382,051����ا

�����7�81,6711,671ن

65,16765,167أوآ�ا#��

10,237,87510,237,8750ا�		��� ا�	��6ة

*�(0)14,472,94314,472,943ا��,��ت ا�	��6ة ا;����0

23,39323,393أوز����ن

�����118,576,943104,466,9185,783,4067,236,8591,089,759ا�')'&ع ا

14,889,72400014,889,724  إ
����ت ����زع ���� *

133,466,667104,466,9185,783,4067,236,85915,979,483ا�����ع

.2008 �� �	
ا* ��ء �+ �*'�ع ا�("���ت ا�'&%�زع �	"� �ــ 32.471.642 دو�ر أ����� ا��ي �� ������ ��	� �� 2007 و آ


ل ������وق ا�����د ا���اف ������ ��و��آ�ل ���� �
ا����وق ا#"�!�
ا���ول 6: @��� ا�!��0ت 2007

@�F  3 �����/+	�ز 2009 
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ا����� 7

ا�����ت ���� ا���ف
��	
�

��ف���ون �����د���ت �����أذ��ت ا
 �ا�����ت "	

�$�دة
(129,950)2,660,1432,660,143129,950أ���ا���

��	
1,435,3411,435,3410ا�

8,3558,355أذر���ن

30,07730,077��روس

�����1,786,2391,786,2390

28,40628,4060���ر��

4,700,3664,095,934399,455204,977آ
�ا

65,16765,1670��ــ�ص

�����305,783305,7830ا��	!�ر�� ا��

1,199,7381,199,7380ا��ا#	�ك

20,05120,0510ا���#��


�ا�
$890,613890,6130

��#�$10,075,7939,342,968675,40057,425

(2,894,744)14,473,71912,061,4322,894,7442,412,286أ�	�#��

885,600885,600ا���#�ن

210,539210,5390ه
��ر��

56,81256,8120&���
�ا

584,830584,8300&���
�ا

780,331780,331ا��ا)�'

(1,632,512)8,162,5628,162,5621,632,512ا�(����

29,362,66729,362,6670ا����ن

��*+,25,06425,0640

-����
�.��8,3558,3550

���40,10340,103�ا#��

���128,663128,6630	��غ

023,39323,3930ــ��(ــ�

05,0135,0130�#�آ�

(576,104)2,823,8963,400,000ه��
�ا

369,279369,2790#��ز��
�ا

1,134,5711,134,5710ا�
�و�2


�ا��770,305770,3050

785,344785,3440ا���+��ل

1,838,0391,838,039ا,+�6د ا��و�4

��85,21885,2180�$�آ��

��
�$���137,017137,0170

(4,400)4,210,7794,215,179ا���#��

1,667,6021,667,6020ا�����

(3,249)�2,000,1201,603,345400,024����ا

�����7�81,6711,671ن

65,16765,167أوآ�ا#��

10,237,87510,237,8750ا�		��� ا�	��6ة

�(0)29,362,66727,021,1672,341,500ا��,��ت ا�	��6ة ا:����0

23,39323,393أوز����ن

(1,305,822)133,466,667123,886,6186,132,0854,753,786ا�����ع


ل ������وق ا�����د ا���اف ������ ��و��آ�ل ���� �
ا����وق ا#"�!�
� ا,�!��0ت �ـ@�م 2006��A :7 ا���ول

G�A  3 �����/+	�ز 2009 
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ا�����ت ���� ا���ف
��	
�

��ف���ون �����د���ت �����أذ��ت ا
 �ا�����ت "	

-�$�دة

7,980,4297,850,479129,95000أ���ا���

��	
4,306,0234,306,023000ا�

25,06400025,064أذر���ن

90,23100090,231��روس

�����5,358,7185,358,718000

85,21885,218000���ر��

14,101,09812,361,1111,679,487060,500آ
�ا

195,500195,500000��ــ�ص

�����917,348917,348000ا��	!�ر�� ا��

3,599,2143,599,214000ا��ا#	�ك

60,15460,154000ا���#��


�ا�
$2,671,8402,671,840000

��#�$30,227,38018,630,3612,357,6309,148,06391,325

43,421,15620,263,2068,680,49314,473,7193,738أ�	�#�� *

2,656,8010002,656,801ا���#�ن

631,617631,617000ه
��ر��

170,436170,436000&���
�ا

1,754,4911,754,491000&���
�ا

2,340,9930114,35602,226,637ا��ا)�'

24,487,68719,590,1424,787,0180110,527ا�(����

(96,050)88,088,00088,088,00096,0500ا����ن

��+,-75,19275,192000

.����
�/��25,06425,064000

���120,308000120,308�ا#��

���385,988385,988000	��غ

170,18023,3930046,786ــ��(ــ�

115,03815,038000�#�آ�

8,471,6878,471,687000ه��
�ا

1,107,8361,107,836000#��ز��
�ا

3,403,7133,403,713000ا�
�و�3


�ا��2,310,9161,964,89700346,019

2,356,031871,909001,484,122ا���,��ل

100,122100,122000رو1ــ�#�ــ�

5,514,1160005,514,116ا-,�7د ا��و�5

��255,654255,654000�$�آ��

��
�$���411,052411,052000

(569,400)12,632,33812,470,176731,5620ا���#��

5,002,8075,002,807000ا�����

�6,000,3615,203,789506,5570290,015����ا

�����8�95,0130005,013ن

195,500000195,500أوآ�ا#��

30,713,62530,713,625000ا�		��� ا�	��7ة

�55,616,35845,494,11008,038,5002,083,748ا��-��ت ا�	��7ة ا;����1

70,18000070,180أوز����ن

368,028,480302,529,91519,083,10331,660,28214,755,180ا�����ع

2008 �� ������� 	� �
� ا���ا��� ����� �� ا��
��ع ا���دي وا������ وا��� �
��  ا�� ا* ا�����(ة ا�'&�%�� ا����$� 572.817 دو�ر أ!�

.��+���, 2008 �� ������� 	� �
� ا���ا��� ����� �� ا��
��ع ا�'�+� وا������ وا��� �
��  ا��و 353.814 دو�ر أ!�


ل ������وق ا�����د ا���اف ������ ��و��آ�ل ���� �
ا����وق ا#"�!�
� ا-�!��1ت ��+��ة 2008-2006��B :8 ا���ول

G�B  3 �����/,	�ز 2009 
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أ��
ا�	�� ا��و��

��ء
أ��� ا����وق

���= ا��+ ��ء
ا�����ع

دال
���� ا��� ��

�����ا��#"�ة ا�

ه�ء
���� ا��� ��
ا��#"�ة �'	�&%

واو
��)�% ا��� ا��#"�ة 

�'#���% ا����(�%

زاي
ا�	�� ا��و��

-�ء
أ��� ا����وق

د+0+و+ز+ح=ط      
ا�����ع ج=ط

ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������ا����� ا������

3,855,2223,855,2223,855,2223,855,222آ
	ا

����9,148,0639,148,0639,148,0639,148,063

��14,473,71914,473,71914,473,71914,473,719أ���

000ه��
	ا

000ا������ ا����	ة

10,353,50010,353,50010,353,50010,353,500ا�����ت ا����	ة ا�������

037,830,50437,830,504000037,830,50437,830,504ا�����ع

ا���ول 9: 	��� أذو��ت ا���ف 	��  3 �����/���ز 2009

�وق ا
	���د ا���اف�
 أذو��ت ��ف ا

��� �������� ����� �ا��آ�"ت ا��!��ة ا��

ا�	'�
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                         1,176,269.64                         1/19/20055,140,136.76                              6,216,532.80ا���� ا��و�� .11/9/2004          3,963,867.12                         6,216,532.80دو�ر آ��يآ��ا10/25/20042004

                         Nov. 20055,307,831.95                         1,343,964.83                              6,216,532.78أ��� ا���ا��Nov. 2005          3,963,867.12                         6,216,532.78دو�ر آ��يآ��ا4/21/20052005

                            328,027.59                         1/19/20074,088,320.38                              4,794,373.31أ��� ا���ا��1/19/2007          3,760,292.79                         4,794,373.31دو�ر آ��يآ��ا12/22/20062006

                            732,606.95                         9/19/20084,492,899.74                              4,794,373.31أ��� ا���ا��9/19/2008          3,760,292.79                         4,794,373.31دو�ر آ��يآ��ا6/27/20082008

أ��� ا���ا�ا�
	��          3,855,221.70                         3,834,018.00دو�ر آ��يآ��ا6/12/20092009

                         2,317,802.76                       9/28/200612,102,125.26                            10,597,399.70أ��� ا���ا��9/28/2006          9,784,322.50                       ��10,597,399.70رو�����12/31/20042004

                         2,453,387.14                       9/28/200612,810,062.64                            11,217,315.23أ��� ا���ا��9/28/2006        10,356,675.50                       ��11,217,315.23رو�����1/18/20062005

                            906,456.78                       7/31/200710,249,425.21                              7,503,239.54أ��� ا���ا��7/31/2007          9,342,968.43                         ��7,503,239.54رو�����12/20/20062006

Dec.200720071,342,569.97                       9/16/200810,629,963.40                              7,483,781.61أ��� ا���ا��9/16/2008          9,287,393.43                         ��7,483,781.61رو�����                         

Dec.200820089,148,063.43                         ��7,371,509.51رو�����          ��	
أ��� ا���ا�ا�

                                        -                         8/3/20056,304,813.19                              6,304,813.19أ��� ا���ا��8/3/2005        18,914,439.57                       18,914,439.57دو�ر أ�
���BU 104 1006 01أ������8/9/20042004

                                        -                         8/11/20066,304,813.19                              6,304,813.19أ��� ا���ا��8/11/2006

                                        -                         2/16/20073,152,406.60                              3,152,406.60أ��� ا���ا��2/16/2007

                                        -                         8/10/20073,152,406.60                              3,152,406.60أ��� ا���ا��8/10/2007

18,914,439.57                            

                                        -                         4/18/20061,260,962.64                              1,260,962.64أ��� ا���ا��4/18/2006          7,565,775.83                         7,565,775.83دو�ر أ�
���BU 105 1003 01أ������7/8/20052005

                                        -                         8/11/20061,260,962.64                              1,260,962.64أ��� ا���ا��8/11/2006

                                        -                         2/16/20071,260,962.64                              1,260,962.64أ��� ا���ا��2/16/2007

                                        -                         8/10/20071,260,962.64                              1,260,962.64أ��� ا���ا��8/10/2007

                                        -                         2/12/20081,260,962.64                              1,260,962.64أ��� ا���ا��2/12/2008

                                        -                         8/12/20081,260,962.64                              1,260,962.63أ��� ا���ا��8/12/2008

7,565,775.83                              

        14,473,718.52                       ��11,662,922.38روBU 106 1004 01أ������5/10/20062006

                            145,781.24                         2/28/20072,558,067.65                              1,943,820.40أ��� ا���ا��2/28/2007          2,412,286.41

                            269,019.44                         8/10/20072,681,305.85                              1,943,820.40أ��� ا���ا��8/10/2007          2,412,286.41

                            408,780.12                         2/12/20082,821,066.54                              1,943,820.40أ��� ا���ا��2/12/2008          2,412,286.42

                            517,828.45                         8/12/20082,930,114.87                              1,943,820.40أ��� ا���ا��8/12/2008          2,412,286.42

                              80,274.47                         2/17/20092,492,560.89                              1,943,820.40أ��� ا���ا��2/17/2009          2,412,286.42

2,412,286.44          ��	
                              1,943,820.38أ��� ا���ا�ا�

11,662,922.38                            

        14,473,718.52                       ��11,662,922.38روBU 107 1006 01أ������7/23/20072007

                            408,780.12                         2/12/20082,821,066.54                              1,943,820.40أ��� ا���ا��2/12/2008          2,412,286.42

                            517,828.46                         8/12/20082,930,114.87                              1,943,820.39أ��� ا���ا��8/12/2008          2,412,286.41

                              80,274.47                         2/17/20092,492,560.89                              1,943,820.40أ��� ا���ا��2/17/2009          2,412,286.42

7,236,859.27          ��	
                              9,719,101.98أ��� ا���ا�ا�

11,662,922.38                            

          5,789,487.42                         ��4,665,168.96روBU 108 1004 01أ������8/15/20082008

                              32,109.79                            2/17/2009997,024.36                                 777,528.16أ��� ا���ا��2/17/2009             964,914.57

4,824,572.85          ��	
                              3,887,640.80أ��� ا���ا�ا�

4,665,168.96                              

                                        -                         11/17/20043,364,061.32                              3,364,061.32أ��� ا���ا��11/17/2004          3,364,061.32                         3,364,061.32دو�ر أ�
���D 11هـــ��ـ�ـــ�ا12/8/20032004

                                        -                         12/5/20053,364,061.32                              3,364,061.32أ��� ا���ا��12/5/2005          3,364,061.32                         3,364,061.32دو�ر أ�
���D 11هـــ��ـ�ـــ�ا12/8/20032005

ا����� ا��	��ة5/18/20042004����

ة ا����10,718,502.63                         7,243,564.08        

                            380,132.91                         8/23/20052,166,550.02                              1,207,260.68أ��� ا���ا��8/23/2005          1,786,417.11

5,359,251.32          Feb. 20063,621,782.04أ��� ا���ا��                              Feb. 20066,303,711.64                         944,460.32                            

                            900,549.53                         7/24/20064,473,383.73                              3,621,782.04أ��� ا���ا��7/24/2006          3,572,834.20

10,718,502.63        7,243,564.08                              12,943,645.39                       2,225,142.76                         

ا����� ا��	��ة6/1/20052005����

ة ا����10,718,502.63                         7,243,564.08        

                            450,274.75                         7/24/20062,236,691.86                              1,207,260.68أ��� ا���ا��7/24/2006          1,786,417.11

                         1,354,916.85                         8/9/20066,036,303.40                              3,163,681.03أ��� ا���ا��8/9/2006          4,681,386.55

                         1,178,537.31                         8/16/20065,429,236.28                              2,872,622.37أ��� ا���ا��8/16/2006          4,250,698.97

10,718,502.63        7,243,564.08                              13,702,231.54                       2,983,728.91                         

                                        -                         10/27/20052,000,000.00                              2,000,000.00أ��� ا���ا��10/27/2005          4,920,000.00                         4,920,000.00دو�ر أ�
���ا��
	�ت ا�����ة5/13/20052004

                                        -                         11/2/20062,000,000.00                              2,000,000.00أ��� ا���ا��11/2/2006

                                        -                            10/25/2007920,000.00                                 920,000.00أ��� ا���ا��10/25/2007

4,920,000.00                              

                                        -                         11/2/20062,000,000.00                              2,000,000.00أ��� ا���ا��11/2/2006          3,159,700.00                         3,159,700.00دو�ر أ�
���ا��
	�ت ا�����ة3/1/20062005

                                        -                         10/25/20071,159,700.00                              1,159,700.00أ��� ا���ا��10/25/2007

3,159,700.00                              

                                        -                         10/25/20072,500,000.00                              2,500,000.00أ��� ا���ا��10/25/2007          7,315,000.00                         7,315,000.00دو�ر أ�
���ا��
	�ت ا�����ة4/25/20072006

                                        -                         11/19/20082,500,000.00                              2,500,000.00أ��� ا���ا��11/19/2008

2,315,000.00          ��	
أ��� ا���ا�ا�

                                        -                         11/19/20082,341,500.00                              2,341,500.00أ��� ا���ا��11/19/2008          4,683,000.00                         4,683,000.00دو�ر أ�
���ا��
	�ت ا�����ة2/21/20082006

2,341,500.00          ��	
أ��� ا���ا�ا�

 	
��ا���/ا���رة ا� ا
�دة (دو�ر أ�����)��
ا


	���� ا����� ��� ���� ا������ ا%$#�"�ر�!  ا��
	 ا�& (�� ا���� (������ ا��
 US$ ل	
 ���� ا�ذن 

������ ا��
����آ�	!	ر�� ا�ا ����ر�� ا�	�

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/53

�ز 2009
"/���� 3 	��* ���ف #%+�ة 2004-2009 ا567 أذو��ت ا

ة 2009-2004�� �� ا�+�ول 10: �+* أذو�)ت ا�%
ف �&%��وق ا�#�"�د ا!�
اف 

�ــ�ت�%ــ	تا!�	��ا��

�2� / �0ع ا�.��ر�- أذن ا�*'فا��� ا��%�$� ا��#�رآ�



 	
��ا���/ا���رة ا� ا
( أ���� (دو�ر �دة��
ا


	���� ا����� ��� ���� ا������ ا%$#�"�ر�!  ا��
	 ا�& (�� ا���� (������ ا��
 US$ ل	
 ���� ا�ذن 

���ا�� ���
����آ�	!	ر�� ا�ا ����ر�� ا�	�


ة 2009-2004�� �� ا�+�ول 10: �+* أذو�)ت ا�%
ف �&%��وق ا�#�"�د ا!�
اف 
�ــ�ت�%ــ	تا!�	��ا��

�2� / �0ع ا�.��ر�- أذن ا�*'فا��� ا��%�$� ا��#�رآ�
أ��� ا���ا�ا�
	��          5,697,000.00                         5,697,000.00دو�ر أ�
���ا��
	�ت ا�����ة4/21/20092008
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ا�����ع    ��� ��و��ا������� �� 2011ا������� �� 2010ا������� �� 2009
���3,855,221,703,855,222 ���و��آ��ا

���9,148,063,439,148,063 ���و������ــــ�

أ�����ـــ�
اذن 
�ف 

�� ا����� ��ر� 0.8058 ��رو ���و�ر ا������ ا��ا��)���$��ل "��� !�� ا���ف ا�)  
20062,412,2862,412,286

20072,412,2864,824,5737,236,859

2008964,9161,929,8291,929,8294,824,574

ا�����ت ا�����ة
2,315,0002,315,000اذن 
�ف 2007 (دو�ر أ)

2,341,5002,341,500اذن 
�ف 2008 (دو�ر أ)

1,900,0001,900,0001,897,0005,697,000

12,345,9888,654,4023,826,82913,003,28537,830,504

����

�������>*+� ��;'�ة 2006-2008 ا4'�رت أ�$���1 أن /�-, ا�$+�� �����رو �*'�$�� "��� !�� ا���ف ا�
/�-, أ�$���1 ا�$+�� ا�*>�ي -� A��B'�@ ا�و�? -� -+�ا�� و ا�����1 -� أ�*<=

�1��/�-,  ا�����ت ا�$'�Aة أذو�1ت ا���ف ا�$*'��D/ /�+$-�1 �- 2009 �- �GA@ ا�

ا�/��وق ا��4�5ــ��� �3/��وق ا���-�د ا+*�اف ) أ'& "�%�$ #�و"�آ�ل ������ل

�6��دو�ر أ
 ��� أذو��ت ا���ف ا����� ا�
 	���  3 �����/���ز 2009
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  ،2009 تموز/يوليو 3الئحة البلدان التي أآّدت خطيًا ألمين الخزانة بتاريخ 

   إلعادة تزويد الصندوق بالمال،2011-2009أنها سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة 
  . من دون إخطار أمين الخزانة خطيًا بذلكأو أنها سّددت بالعمالت الوطنية

  
  
  أستراليا  .1
  النمسا  .2
  بلجيكا  .3
  آندا  .4
  الجمهورية التشيكية  .5
  استونيا  .6
  فنلندا  .7
  فرنسا  .8
  ألمانيا  .9

  ايرلندا  .10
  لكسمبرغ  .11
  نيوزيلندا  .12
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 المرفق الثـــاني

.  
  

 األولالجدول 
  

  
   والخمسينالســابعجتماعين االالشرائح السنوية التي لم تقدَّم إلى 

 والثامن والخمسين
  

  
  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد

أنتيغوا 
  وبربودا

وال المتبقية من الحاجة إلى تغيير خطة العمل، واألم  2006  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  البنك الدولي
الشريحة األولى، والحاجة إلى إجراء تدقيق عن 

  .التحقق
  .استبدال معهد التدريب  2008  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  البحرين
  .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها  2008  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يوئنديبي  البحرين
الرأس 
  األخضر

تأخر وصول معدات التدريب التي طلبها البلد وفقا  2009 الكلوروفلوروآربونخطة إزالة   يونيب
  .لليونيب

خطة إزالة المواد المستنفدة   يونيدو  الكونغو
  لألوزون

قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع  2009
اليونيدو االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة 

  .عليه ولم يقدم الطلب
خطة إزالة المواد المستنفدة   يونيب  الكونغو

  لألوزون
قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع  2009

اليونيدو االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة 
  .عليه ولم يقدم الطلب

خطة إزالة المواد المستنفدة   يوئنديبي  آوبا
  لألوزون

  .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها  2008

قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع  2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  يبوتيج
لم المحتوي في الشريحة األولى اليونيدو االستثماري 

  .يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم الطلب
  .يق في الوقتعدم اآتمال مراجعة في التحق  2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيدو  مصر
خطة إزالة المواد المستنفدة   يونيدو  إريتريا

 لألوزون
 .عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة لألوزون 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   يونيب  إريتريا
 لألوزون

 .عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة لألوزون 2009

 .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها 2009 نخطة إزالة الكلوروفلوروآربو  يوئنديبي  غيانا
 .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  غيانا
خطة إزالة المواد المستنفدة   يونيدو  الكويت

 لألوزون
تأخر الوآالة الرئيسية، يونيب، في التوقيع على   2009

  .االتفاق
إزالة المواد المستنفدة خطة   يونيب  الكويت

 لألوزون
تأخر الوآالة الرئيسية، يونيب، في التوقيع على   2008

  .االتفاق
جمهورية الو 

الديمقراطية 
  الشعبية

  .التأخير في التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  فرنسا

يونيب على االتفاق بصفته الوآالة التأخير في توقيع  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيدو  قطر
 .الرئيسية

التأخير في توقيع يونيب على االتفاق بصفته الوآالة  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  قطر
 .الرئيسية

خطة إزالة المواد المستنفدة   البنك الدولي  تونس
  لألوزون

  .تأخر التقرير عن التحقق  2008

بطء تنفيذ الشريحة الحالية وعدم توافر تقرير عن   2008 ة الكلوروفلوروآربونخطة إزال  البنك الدولي  ترآيا
  .التحقق

 ألن اتفاق 2009ال توجد حاجة حتى نهاية عام   2008 بروميد الميثيل  البنك الدولي  فييت نام
بروميد الميثيل سيدرج آتعديل لخطة اإلزالة 

  .الوطنية
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  الثـــانيالجدول 
 

   والخمسينثامنة إلى االجتماع الها ألول مرتقديممقررا  آانشرائح سنوية غير مقّدمة 
 

  
  سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد

قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو   2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيدو  بنن
االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 

  .الطلب
قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو   2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  بنن

االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 
 .الطلب

يونيدو قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع   2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيدو  بوروندي
االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 

 .الطلب
قرر يونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، أن مشروع يونيدو   2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  بوروندي

االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 
 .الطلب

جمهورية 
أفريقيا 
  الوسطى

 من طرف لمعداتاشراء أعلنت اليونيب أنها تنتظر   2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  بيوني
  .حكومة فرنسا

جمهورية 
أفريقيا 
  الوسطى

تقدم غير آاف في تنفيذ الشريحة األولى بسبب إتمام خطة   2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  فرنسا
  .إدارة غازات التبريد

  .تقدم غير آاف في تنفيذ الشريحة األولى  2009  وفلوروآربونخطة إزالة الكلور  آندا  شيلي
  .قلة صرف األموال من الشرائح الموافق عليها  2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يوئنديبي  غرينادا
  .قلة صرف األموال من الشرائح الموافق عليها  2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  غرينادا
  .التأخير في التوقيع على االتفاق  2009 طة إزالة الكلوروفلوروآربونخ  يونيب  غواتيماال
والحالة السياسية في على مذآرة التفاهم تأخر التوقيع   2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيدو  غينيا

  .البلد
سياسية في والحالة العلى مذآرة التفاهم تأخر التوقيع   2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  غينيا

  .البلد
والحالة السياسية في على مذآرة التفاهم تأخر التوقيع   2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  بيساو-غينيا

  .البلد
  .قلة صرف األموال من الشرائح الموافق عليها  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيدو  هندوراس
  .قلة صرف األموال من الشرائح الموافق عليها  2009 ربونخطة إزالة الكلوروفلوروآ  يونيب  هندوراس

  .الحاجة إلى تنقيح الخطة  2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  قيرغيزستان
  .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها  2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يوئنديبي  قيرغيزستان

الحاجة إلى وقت آافي لمراجعة الطلب الخاص بالشريحة   2009  د المستنفدة لألوزونخطة إزالة الموا  البنك الدولي  ماليزيا
  .النهائية

تأخر التوقيع على اتفاق يوئنديبي لتمكين بدء المشروع  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  موزامبيق
  .االستثماري

  .وقيع على االتفاقتأخر الت 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يوئنديبي  موزامبيق
  .قلة صرف أموال الشريحة الموافق عليها 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  نيكاراغوا

  .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  بيرو
  .فق عليهاقلة صرف األموال من الشرائح الموا 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يوئنديبي  بيرو

جزر 
  السيشيل

تأخر تقرير األنشطة بسبب عدم وجود صادرات من  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  فرنسا
  .الكلوروفلوروآربون لعدة سنوات

  .قلة صرف األموال من الشرائح الموافق عليها 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يونيب  سورينام
 .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 روفلوروآربونخطة إزالة الكلو  يونيب  سوازيلند
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  سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
 .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  يوئنديبي  سوازيلند
الحاجة إلى وقت آافي لمراجعة الطلب الخاص بالشريحة  2009 خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون  البنك الدولي  تايلند

  .النهائية
إعادة هيكلة مكتب الجمارك، وقد تم ذلك اآلن والمشروع   2009 خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون  فرنسا  أوغندا

  .جاري تنفيذه
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 المرفق الثالث

  
 األولالجدول 

  
  

 "مشروعات حققت بعض التقدم"بوصفها المشروعات المصنفة 
 

  عنوان المشروع  الرمز  الوآالة
  إيه.  نيبا إسمصنعإزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في مرفق تصنيع البرادات المنزلية في  ARG/REF/18/INV/39  البنك الدولي
   زراعة الزهورفي صناعةومشروع تدليلي الختبار بدائل بروميد الميثيل في معالجة التربة  ECU/FUM/26/TAS/23  البنك الدولي
مساعدة تقنية  لخفض استخدامات بروميد الميثيل وصياغة إستراتيجيات إقليمية لإلزالة في البلدان ذات االستهالك  AFR/FUM/38/TAS/32  اليوئنديبي

  المنخفض
 ABC لمصنعي وموردي معدات اإلطفاء للتحول إلى بودرة 1301- والهالون1211-مشروع اإلزالة النهائية للهالون THA/HAL/32/INV/134  البنك الدولي

   والغازات الخاملةHFC-227eaوثاني أآسيد الكربون و
  مساعدة تقنية إلزالة المذيبات المستنفدة لألوزون CHI/SOL/41/TAS/154  اليوئنديبي
 بروديسال مصنعإزالة رابع آلوريد الكربون آعامل تصنيع في إزالة ثالثي آلورايد النيتروجين خالل إنتاج الكلور في  COL/PAG/48/INV/66  اليوئنديبي

  .إيه. إس
لصحي  غير تطبيقات الحجر ابرنامج المساعدة التقنية لترآيب بدائل وإزالة جميع االستهالك المتبقي من بروميد الميثيل MAL/FUM/43/TAS/151  اليوئنديبي

  السابق للشحن
إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية المستخدمة في تصنيع أيروسوالت أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  URU/ARS/43/INV/42  اليوئنديبي

  للجرعات
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 الثـــانيالجدول 

  
  

 المشروعات التي طلب لها تقارير إضافية عن الحالة
  
  

  الوآالة  عنوان المشروع  الرمز
BHE/SEV/43/INS/19  اليونيدو  في البوسنة والهرسك) المرحلة الثانية(توسيع نطاق مشروع التعزيز المؤسسي  
GLO/REF/48/TAS/275 اليونيب  برنامج عالمي للمساعدة التقنية في قطاع أجهزة تبريد المباني  
KUW/HAL/45/PRP/07 اليونيدو  إعداد خطة إزالة الهالونات في الكويت  
LIB/HAL/47/TAS/26  ق ائ الحرمكافحةخطة إزالة الواردات وصافي االستهالك من الهالونات في قطاع

  في لبنان
  اليونيدو

PAN/SEV/44/INS/21  اليونيب  في بنما) المرحلة الرابعة(توسيع نطاق مشروع التعزيز المؤسسي  
PER/SEV/37/INS/31  اليونيب  في بيرو) ةالمرحلة الثالث(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  
VAN/REF/36/TAS/02  المساعدة في إنفاذ : في المحيط الهادئتنفيذ اإلستراتيجية المتعلقة بالبلدان الجزرية

  اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون وتقديم برنامج تدريب لموظفي الجمارك
  أستراليا
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   الرابعالمرفــق
  

  المواصفات المنقحة لوظيفة ومؤهالت المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم
  المهّمـــة

إن مهّمة المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم هي اإلسهام في التعّلم التنظيمي من خالل توفير تقييم منتظم ومستقل لفائدة 
  .مج واألنشطة التي يمّولها الصندوق المتعدد األطرافوفعالية وآفاءة ونتيجة وأثر واستدامة المشروعات والبرا

  مواصفات الوظيفة

  :سيكون المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم، بإرشاد اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف، مسؤوًال عن

 للرصد والتقييم تخضع الستعراض  سنوية ومتوسطة األجلعملضع مشروعات برامج عمل وخطط و  .1
  لتنفيذية وموافقتها؛اللجنة ا

تنسيق وظائف الرصد والتقييم التي تطلبها اللجنة التنفيذية مع وظائف الوآاالت الثنائية والمنفذة، والوسطاء   .2
واستكشاف طرق ضمان فعالية رصد وتقييم المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد الماليين والبلدان المتلقية، 

  األطراف؛

و توجيه من اللجنة التنفيذية، وبالتعاون مع الوآاالت المنفذة، إعداد وتحديث المبادئ أ/تلبية ألي طلب و  .3
التوجيهية القياسية للرصد والتقييم من أجل مضمون مقترحات المشروعات، والتقارير المرحلية وتقارير اإلتمام 

  لألنشطة التي يدعمها الصندوق، لتخضع لموافقة اللجنة؛

لصندوق المتعدد األطراف ووآاالتها المنفذة، والتأآد من أن معايير الرصد والتقييم التي تقييم آفاءة عمليات ا  .4
  وافقت عليها اللجنة التنفيذية ُتَطبق على آافة وجوه تنمية وتنفيذ المشروعات الموافق عليها؛

ستثناء الوظائف  با،  هما و تشغيلهماو تنظيمالصندوق و األمــانة اتمام تحقيق حول آفاءة و فعالية هيكل   5
  .الفائمة مع وآــاالت التنفيــذاقات االتفتمشيا مع المالية، وفقا لقواعد و أنظمــة األمم المتحدة و 

واستخالص البيانات التي مية أنظمة وقاعدات بيانات الرصد والتقييم والمعلومات، تمشيًا مع الحاجة لجمع   6
  تحّلل األنشطة التي يدعمها الصندوق؛تطلبها اللجنة التنفيذية، والتي بواسطتها تصف و

إدارة دراسات التقييم، بما في ذلك شروط التكليف، واختيار مقّيمين متعّددين تمشيًا مع أية متطلبات عطاءات   7
  قابلة للتطبيق، واإلشراف على تنفيذ التقييمات؛

 لبروتوآول 10تنسيق، وفقًا لتوجيه اللجنة التنفيذية، تقييم اآللية المالية التي ُأنشئت بموجب المادة ارة واد  8
  مونتريال؛

 عليها بمقتضى س المكتسبة من المشروعات الموافقالعودة إلى اللجنة التنفيذية لإلبالغ عن األداء والدرو  .9
 الوآاالت الثنائية وغيرها، من خالل منستنادًا إلى الخبرة الصندوق المتعدد األطراف، في آافة مراحل التنفيذ، ا

  تقارير دورية متعلقة بسياسات اللجنة التنفيذية ومبادئها التوجيهية؛
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إعداد، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية، تعميم المعلومات عن أفضل الممارسات، والدروس المكتسبة،   .10
  هات المعنية؛والتوصيات والنتائج الناجحة، على مختلف الج

  .توليها إياه اللجنة التنفيذية/ نشاطها، الذي قد توليه/ القيام بأية وظيفة، من ضمن اختصاص نشاطه  .11

  المؤّهالت

 الرصد والتقييم واإلدارة القائمة على النتائج أو مجال آخر، يتطّلب تعشر سنوات خبرة على األقل في مجاال  .1
  .عددة األطراف أو ثنائيةات متم دولي في منظعمًال على مستوًى

شهادة جامعية متقّدمة في حقل مناسب للعلوم االجتماعية  أو الطبيعّية، أو الهندسة أو حقل آخر له عالقة   .2
  .خبرة في الرصد والتقييمالأو /بالبيئة، والتنمية و

  . بالنسبة لتخطيط البرامج وتنفيذ البرامج آليهماخبرة  .3

  .تقييم التقنية ومهارات في التحليلًمثبتة في أساليب المواهب   .4

  .طالقة في اللغة اإلنكليزية، ومن المستحسن، في لغات أخرى من لغات األمم المتحدة  .5

  .دراية ضرورية في أنظمة التشغيل اآللي للمكاتب والبرامجيات ذات الصلة  .6

  .والمهمات اإلداريةقدرة جيدة على الكتابة، والعالقات المتبادلة مع األشخاص، ومهارات العرض   .7
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  المرفـق الخـــامس
  

  1الجدول 
  

  مشــروعات تعاني من حاالت تأخيـــــر
  

 فئــــة التأخيــر إســــم المشـــــروع الوآـــالة الرمــــز
ASP/SEV/50/TAS/52 5 بلدا من البلدان العاملة بموجب المادة 11تقديم دعم إضافي لالستراتيجية اإلقليمية لـ أستراليا 

 )استراتيجية بلدان جزر المحيط الهادئ(ادئ في منطقة المحيط اله
 18 و12تأخير لمدة 

 شهرا
JAM/FUM/47/TAS/22 18 و12تأخير لمدة  استخدام بروميد الميثيل في جامايكاتقديم المساعدة التقنية إلزالة  آندا 

 شهرا
LAC/SEV/51/TAS/38 القانونية في المواد منع التجارة غير: شبكة اإلنفاذ الجمرآي في أمريكا الالتينية آندا 

 المستنفدة لألوزون
 18 و12تأخير لمدة 

 شهرا
ARG/REF/18/INV/39 إزالة الكلوروفلوروآربون في مصنع نيبا، شرآة مساهمة، لتصنيع الثالجات المحلية  البنك الدولي

 في األرجنتين
  شهرا12

ECU/FUM/26/TAS/23 الميثيل في معالجة التربة لصناعة زراعة مشروع تدليلي الختبار بدائل بروميد  البنك الدولي
 الزهور في إآوادور

  شهرا12

THA/HAL/32/INV/134 لمنتجي وموردي معدات 1301- والهالون1211-مشروع لإلزالة النهائية للهالون البنك الدولي 
، وثاني أآسيد الكروبون،  ABCمكافحة الحريق بالتحويل إلى مسحوق 

 لغازات الخاملة في تايلند واea 227-والهيدروفلوروآربون

  شهرا12

DRC/SOL/51/INV/25 المرحلة (مشروع جامع لإلزالة النهائية للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات  إيطاليـــا
 في جمهورية الكونغو الديمقراطية) األولى

 18 و12تأخير لمدة 
 شهرا

SRL/PHA/43/TAS/26 لتقديم الحوافز للمستخدمين النهائيين للتبريد برنامج: خطة عمل وطنية لالمتثال اليابـــان 
 التجاري والصناعي في سري النكا

  شهرا18تأخير لمدة 

SRL/PHA/43/TAS/27 إعادة تدوير وإعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء /استرداد: خطة عمل وطنية لالمتثال اليابـــان
 المتنقلة في سري النكا

  شهرا12

SRL/PHA/43/TAS/28 شهرا12 برنامج لالسترداد وإعادة التدوير في سري النكا: خطة عمل وطنية لالمتثال اليابـــان  
BRA/FUM/46/INV/272 التبغ والزهور ونباتات الزينة والفراولة اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في  إسبانيـــا

 واستخدامات أخرى في البرازيل
 18 و12تأخير لمدة 

 شهرا
AFR/FUM/38/TAS/32 تقديم المساعدة التقنية إلجراء تخفيضات في بروميد الميثيل وصياغة استراتيجيات  اليوئنديبي

 إقليمية لإلزالة في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض في أفريقيا
  شهرا12تأخير لمدة 

BGD/ARS/52/INV/26 أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس إزالة استهالك الكلوروفلوروآربون في تصنيع اليوئنديبي 
بكسيمكو، وسكوير للمستحضرات الصيدلية، (للجرعات المعتمدة على اإليروسوالت 

 في بنغالديش) وأآمي للمستحضرات الصيدلية

  شهرا18تأخير لمدة 

CHI/SOL/41/TAS/154 شهرا12تأخير لمدة  تقديم المساعدة التقنية إلزالة المذيبات المستنفدة لألوزون في شيلي اليوئنديبي  
COL/PAG/48/INV/66 إزالة استخدام رابع آلوريد الكربون آعامل تصنيع في القضاء على ثالثي آلوريد  اليوئنديبي

 النيتروجين أثناء إنتاج الكلور في بروديسال، شرآة مساهمة، في آولومبيا
 18 و12تأخير لمدة 

 شهرا
CUB/ARS/41/INV/23 ك الكلوروفلوروآربون في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس إزالة استهال اليوئنديبي

 للجرعات التي تعمل باإليروسوالت في آوبا
  شهرا12تأخير لمدة 

FIJ/FUM/47/TAS/17 مشروع لتقديم المساعدة التقنية الالزمة لترآيب بدائل وتحقيق االمتثال وإزالة بروميد  اليوئنديبي
 الميثيل في فيجي

  شهرا12تأخير لمدة 

MAL/FUM/43/TAS/151 بروميد الميثيل برنامج لتقديم المساعدة التقنية لترآيب بدائل وإزالة جميع استخدامات  اليوئنديبي
 المتبقية في تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن في ماليزيا

  شهرا12تأخير لمدة 

SIL/HAL/51/TAS/15 18 و12تأخير لمدة  في قطاع الهالونات في سيراليونتقديم المساعدة التقنية للتوعية  اليوئنديبي 
 شهرا

URU/ARS/43/INV/42 إزالة استهالك الكلوروفلوروآربون في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  اليوئنديبي
 للجرعات المستخدمة لإليروسول في أوروغواي

  شهرا12تأخير لمدة 

ZIM/SOL/50/TAS/35 عوامل /دة التقنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيباتديم المساعقت اليوئنديبي
 التعقيم في زمبابوي

  شهرا12تأخير لمدة 

AFR/SEV/45/TAS/33 مشروع دون إقليمي للمواءمة بين اآلليات التشريعية والتنظيمية لتحسين رصد ومراقبة  يباليون
 يا الناطقة باإلنكليزيةاستهالك المواد المستنفدة لألوزون في بلدان أفريق

  شهرا12تأخير لمدة 

ARG/REF/32/TRA/115 شهرا12تأخير لمدة  في األرجنتين) المرحلة الثالثة(برنامج تدريبي لقطاع خدمة التبريد  يباليون  
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 فئــــة التأخيــر إســــم المشـــــروع الوآـــالة الرمــــز
CPR/SEV/43/TRA/413 شهرا12تأخير لمدة  في الصين) الشريحة الثالثة(التدريب على السياسات للسلطات المحلية  اليونيـب  
GLO/ARS/39/TAS/246 شهرا12تأخير لمدة  إعداد مبادئ توجيهية لتعزيز السالمة في عمليات تحويل اإليروسوالت اليونيـب  
LAC/SEV/51/TAS/39 منع التجارة غير المشروعة بالمواد المستنفدة : شبكة اإلنفاذ الجمرآي بأمريكا الالتينية اليونيـب

 لألوزون
  شهرا12مدة تأخير ل

SIL/FUM/47/TAS/12 شهرا12تأخير لمدة  برنامج االتصاالت الخاص ببروميد الميثيل في سيراليون اليونيـب  
SOM/SEV/35/TAS/01 شهرا12تأخير لمدة  وضع استراتيجية وطنية لإلزالة في الصومال اليونيـب  
SRL/PHA/43/TAS/24 شهرا12تأخير لمدة  نوك الهالونات في سري النكاإدارة ب: خطة عمل وطنية لالمتثال اليونيـب  
ALG/REF/44/INV/62 ب 141- إلى تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون11-تحويل الكلوروفلوروآربون اليونيــدو

أ في آخر فئة من 134- إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروآربون12-والكلوروفلوروآربون
 في الجزائر) امي بقطاع التبريدالمشروع الخت(تجات الثالجات التجارية نم

  شهرا12تأخير لمدة 

DOM/FUM/38/INV/33 شهرا12تأخير لمدة  إزالة بروميد الميثيل في مزارع الشمام والزهور والتبغ في الجمهورية الدومينيكية اليونيــدو  
IRA/FOA/28/INV/50 واح البوليوريثان المرن عن إزالة المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع رغوة صنع أل اليونيــدو

طريق استخدام تكنولوجيا نفخ ثاني أآسيد الكربون السائل في شرآة بهمان للبالستيك 
 .في جمهورية إيران اإلسالمية

  شهرا12تأخير لمدة 

IRA/SOL/50/INV/180 شهرا12دة تأخير لم المشروع الجامع النهائي في قطاع المذيبات في جمهورية إيران اإلسالمية اليونيــدو  
MEX/PAG/52/INV/133 شهرا12تأخير لمدة  مشروع جامع لإلزالة النهائية لرابع آلوريد الكربون في المكسيك اليونيــدو  
OMA/HAL/46/TAS/12 إزالة استهالك الهالونات من خالل برنامج للمساعدة التقنية وإعادة تدوير الهالونات في  اليونيــدو

 عمان
  شهرا12تأخير لمدة 

ROM/PAG/50/INV/36 استهالك رابع آلوريد الكربون في استخدامات /خطة إدارة اإلزالة النهائية إلنتاج اليونيــدو
 عوامل التصنيع في رومانيا

  شهرا12تأخير لمدة 
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  2الجدول 
  

  مشروعات التعزيز المؤسسي التي تمت الموافقة عليها منذ أآثر من عام
  دون أن تصرف لها أي مبالغ

  
 الـــــرمــــــز لــــدالب

 PER/SEV/37/INS/31 بيرو
 SUD/SEV/42/INS/16 السودان

 BRU/SEV/43/INS/05 بروناي دار السالم
 SOM/SEV/44/INS/05 الصومال
 PAN/SEV/44/INS/21 بناما
 ETH/SEV/50/INS/16 إثيوبيا

 ZIM/SEV/50/INS/34 زمبابوي
 SAU/SEV/53/INS/02 المملكة العربية السعودية

 CKI/SEV/53/INS/05 جزر آوك
 NAU/SEV/53/INS/05 ناورو
 TON/SEV/53/INS/05 تونغا
 KIR/SEV/53/INS/06 سآيريبا
 BOT/SEV/53/INS/10 بوتسوانا
 LES/SEV/53/INS/11 ليسوتو
 SEY/SEV/53/INS/13 سيشيل

 MAR/SEV/53/INS/19 موريشيوس
 PAR/SEV/53/INS/19 باراغواي
 GUA/SEV/53/INS/33 غواتيماال

 DRK/SEV/53/INS/49 جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/53 
Annex V 

 

4 

  3الجدول 
  

   تفاصيل إضافية بشأنهاالمطلوب تقديمالتقاريــر عن التعزيز المؤسسي 
  

 
 
 

 

 ـزرمالــ البلـــد
 BHA/SEV/50/INS/13 جزر البهاما
 BAH/SEV/53/INS/18 البحرين

 COI/SEV/51/INS/12 جزر القمر
 CKI/SEV/53/INS/05 جزر آوك
 IVC/SEV/53/INS/27 آوت ديفوار
 DJI/SEV/48/INS/09 جيبوتي
 ERI/SEV/54/INS/06 إريتريا
 GRN/SEV/50/INS/11 غرينادا
 GUA/SEV/53/INS/33 غواتيماال
 GUI/SEV/50/INS/18 غينيا
 KEN/SEV/55/INS/45 آينيــا

 KIR/SEV/53/INS/06 آيريباس
  KUW/SEV/53/INS/12 الكويت
 MLW/SEV/53/INS/26 مالوي

 MAS/SEV/53/INS/06 جزر مارشال
 MAU/SEV/49/INS/17 موريتانيا

 MAR/SEV/53/INS/19 موريشيوس
 MOR/SEV/53/INS/57 المغــــرب
 MOZ/SEV/50/INS/13 موزامبيـق
 NAM/SEV/53/INS/13  ناميبيا
 NAU/SEV/53/INS/05 ناورو
 NER/SEV/53/INS/19 النيجر
 NIU/SEV/53/INS/05 نيوي

 STK/SEV/47/INS/08 سانت آيتس ونيفس
 STV/SEV/50/INS/12  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 STP/SEV/50/INS/11 سان تومي وبرينسيبي
 SEN/SEV/53/INS/25 السنغال
 SEY/SEV/53/INS/13 سيشيل

 SOI/SEV/53/INS/06 جزر سليمان
 SOM/SEV/44/INS/05 الصومال
 SUR/SEV/41/INS/03 سورينــام
 TOG/SEV/50/INS/14 توغــو
 YEM/SEV/53/INS/27 اليمـــن
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AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $81,250 $0 $81,250
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$81,250 $81,250Total for Afghanistan

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase out plan (sixth tranche) UNIDO $22,322 $1,674 $23,9962.2

National ODS phase out plan (seventh tranche) UNIDO $22,322 $1,674 $23,996

$44,644 $3,348 $47,992Total for Albania 2.2

ALGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

ODS phase out plan
National phase-out plan (second tranche) UNIDO $198,000 $14,850 $212,850 5.54
UNIDO was reqeusted to provide, to the 61st Meeting an 
additional verification report regarding the consumption of all 
ODS covered in the Agreement focussing in particular on the 
recording of imports at customs and the process of forwarding that 
data to the National Ozone Unit.

72.5

$263,000 $19,725 $282,725Total for Algeria 72.5

BHUTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase III) UNEP $32,500 $0 $32,500
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$32,500 $32,500Total for Bhutan

BRAZIL
FOAM
Technical assistance/support
Pilot project to validate methylal as blowing agent in the 
manufacture of polyurethane foams (phase I)

UNDP $464,200 $34,815 $499,015

Approved on the understanding that the laboratory equipment 
required for the validation of the technology would be donated to a 
not-for-profit research facility once phases I and II of the 
demonstration project had been completed.

$464,200 $34,815 $499,015Total for Brazil

1
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CAMBODIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $61,028 $0 $61,028
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$61,028 $61,028Total for Cambodia

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

ODS phase out plan
Terminal CFC/TCA phase-out management plan (third 
tranche)

UNIDO $95,000 $7,125 $102,125

The Executive Committee noted with appreciation the actions 
taken by the Government for the ratification of the Montreal and 
Beijing Amendments to the Montreal Protocol.

24.0

$160,000 $12,000 $172,000Total for Cameroon 24.0

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, fourth 
tranche)

UNIDO $1,300,000 $97,500 $1,397,500

PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of ODS process agent 
applications (phase II) and corresponding CTC production: 
2009 annual programme

IBRD $1,500,000 $112,500 $1,612,500

$2,800,000 $210,000 $3,010,000Total for China

COLOMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII) UNDP $160,767 $12,058 $172,825
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$160,767 $12,058 $172,825Total for Colombia

CONGO, DR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $48,405 $0 $48,405
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$48,405 $48,405Total for Congo, DR
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COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (third tranche)

UNDP $165,000 $12,375 $177,37537.5

$165,000 $12,375 $177,375Total for Costa Rica 37.5

COTE D'IVOIRE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNIDO $121,000 $9,075 $130,07544.1

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $109,000 $14,170 $123,170

$230,000 $23,245 $253,245Total for Cote D'Ivoire 44.1

CUBA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(manufacturing sector)

UNDP $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Cuba

DJIBOUTI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Djibouti

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for Annex A (Group I) substances: 
(fifth tranche)

UNDP $200,000 $15,000 $215,00053.0

$200,000 $15,000 $215,000Total for Dominican Republic 53.0

EGYPT
FOAM
Technical assistance/support
Validation/demonstration of low cost options for the use of 
hydrocarbons as foaming agent in the manufacture of 
polyurethane foams

UNDP $473,000 $35,475 $508,475

$473,000 $35,475 $508,475Total for Egypt

3
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HAITI
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNDP $150,000 $13,500 $163,500

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.

2.0

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (first tranche)

UNEP $125,000 $16,250 $141,250

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.

$275,000 $29,750 $304,750Total for Haiti 2.0

INDIA
PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
CTC phase-out plan for the consumption and production 
sectors: 2009 annual programme

IBRD $3,211,874 $240,891 $3,452,765

Note: 268 ODP tonnes of CTC production will be phased out.
The Committee noted that the World Bank had informed the 
Secretariat that India intended to use the full difference between 
allowed consumption and actual consumption, i.e. 1,169 ODP 
tonnes, as feedstock use for future years. The World Bank was 
requested not to commence disbursement of the funding approved 
until verification had been submitted to the Secretariat that the 
excess amount of 1,169 ODP tonnes had been used as feedstock, 
and until that verification had been found sufficient by the 
Secretariat. The World Bank was requested to continue the 
verification of the CTC phase-out plan for the consumption and 
production sectors in India, using the established format, until 
verification of the 2010 production and consumption had been 
submitted, and to provide, as part of this undertaking, verification 
that the amount of 1,169 ODP tonnes from the 2007 production for 
feedstock use had been used for that purpose. The Secretariat was 
requested to inform the Committee at its 59th Meeting of the 
progress achieved.

268.0

$3,211,874 $240,891 $3,452,765Total for India 268.0

IRAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(room air-conditioning and compressors)

UNIDO $45,000 $3,375 $48,375

$45,000 $3,375 $48,375Total for Iran
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IRAQ
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation for the elimination of controlled uses of 
methyl bromide in pre and post-harvest sectors

UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

Approved on the condition that the resulting national phase out 
plan constitutes the final phase-out for methyl bromide in Iraq, and 
that no additional project preparation funds for methyl bromide 
projects will be approved for the country.
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National phase-out plan (first tranche) UNEP $1,136,000 $147,680 $1,283,680
The Executive Committee noted with appreciation the 
commitment by the Government completely to  phase out 
consumption of CFCs, halons, TCA and CTC by 1 January 2010. 
The NPP was 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 NPP. 
The implementing agencies were requested to continue the 
discussion with the National Ozone Unit and the enterprises on the 
choice of technology for those sectors that might be able to select 
a low global-warming-potential alternative, considering the 
flexibility inherent in the Agreement.
National phase-out plan (first tranche) UNIDO $4,353,530 $326,515 $4,680,045 5.00
The Executive Committee noted with appreciation the 
commitment by the Government completely to phase out 
consumption of CFCs, halons, TCA and CTC by 1 January 2010. 
The NPP was 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 NPP. 
The implementing agencies were requested to continue the 
discussion with the National Ozone Unit and the enterprises on the 
choice of technology for those sectors that might be able to select 
a low global-warming-potential alternative, considering the 
flexibility inherent in the Agreement.

1,257.9

$5,529,530 $477,195 $6,006,725Total for Iraq 1,257.9

JORDAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII) IBRD $110,500 $8,288 $118,788
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$110,500 $8,288 $118,788Total for Jordan

KENYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan Germany $85,000 $11,050 $96,050
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SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $107,431 $0 $107,431

In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$192,431 $11,050 $203,481Total for Kenya

KYRGYZSTAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(foam sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Kyrgyzstan

MALAYSIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII) UNDP $139,750 $10,481 $150,231
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$139,750 $10,481 $150,231Total for Malaysia

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$15,000 $1,950 $16,950Total for Maldives

MEXICO
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(foam sector plan)

UNDP $150,000 $11,250 $161,250

MULTI-SECTOR
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(aerosol and solvent sectors)

UNIDO $100,000 $7,500 $107,500

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for the second component of the pilot 
demonstration project on ODS waste management and 
disposal

IBRD $50,000 $3,750 $53,750

Approved on the understanding that these funds would be 
deducted from future funds to be approved for Mexico depending 
on the maximum amount that might be agreed to by the Executive 
Committee as a limit for the funding of that ODS disposal project.
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SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX) UNIDO $185,250 $13,894 $199,144
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$635,250 $47,644 $682,894Total for Mexico

MICRONESIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (2nd year of 
phase II)

UNEP $30,000 $0 $30,000

Approved on the condition that country programme data for 2008 
were submitted to the 59th Meeting.

$30,000 $30,000Total for Micronesia

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out plan for CFCs (second tranche) UNIDO $95,295 $7,147 $102,4422.2

$95,295 $7,147 $102,442Total for Montenegro 2.2

MOZAMBIQUE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

$55,000 $7,150 $62,150Total for Mozambique

MYANMAR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase II) UNEP $30,000 $0 $30,000
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$30,000 $30,000Total for Myanmar

NIGER
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase out management plan (second tranche) UNIDO $53,000 $4,770 $57,7704.8

Terminal phase out management plan (second tranche) UNEP $68,000 $8,840 $76,840

$121,000 $13,610 $134,610Total for Niger 4.8

NIGERIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $50,000 $3,750 $53,750

$50,000 $3,750 $53,750Total for Nigeria
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PARAGUAY
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNEP $90,000 $11,700 $101,700

Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second and third tranches)

UNDP $190,000 $14,250 $204,250

$280,000 $25,950 $305,950Total for Paraguay

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $40,000 $0 $40,000

In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$40,000 $40,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAMOA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $35,000 $0 $35,000
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$35,000 $35,000Total for Samoa

SEYCHELLES
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 Seychelles

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National CFC/CTC phase-out plan (fourth tranche) UNIDO $200,000 $15,000 $215,00065.3

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening: phase V UNEP $109,395 $0 $109,395
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$309,395 $15,000 $324,395Total for Sudan 65.3

SYRIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $60,000 $4,500 $64,500
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PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (third tranche) UNIDO $154,050 $11,554 $165,60470.0

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening (phase IV) UNIDO $152,867 $11,465 $164,332
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$366,917 $27,519 $394,436Total for Syria 70.0

TANZANIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $72,000 $5,400 $77,40038.1

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $78,000 $10,140 $88,140

$150,000 $15,540 $165,540Total for Tanzania 38.1

THAILAND
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) IBRD $260,001 $19,500 $279,501
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$260,001 $19,500 $279,501Total for Thailand

TUNISIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $65,000 $4,875 $69,875

$65,000 $4,875 $69,875Total for Tunisia

TURKEY
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration manufacturing sector)

UNIDO $150,000 $11,250 $161,250

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNIDO $195,000 $14,625 $209,625
In line with decision 58/16 approving institutional strengthening 
renewals up to 31 December 2010.

$495,000 $37,125 $532,125Total for Turkey

1,941.6GRAND TOTAL $17,940,737 $1,410,031 $19,350,768
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(ODP)

IBRD 268.0 $5,132,375 $384,929 $5,517,304
UNDP 130.6 $2,244,717 $170,604 $2,415,321
UNEP $2,306,009 $225,030 $2,531,039
UNIDO 1,543.0 $8,087,636 $607,368 $8,695,004

$170,000 $22,100 $192,100Germany

BILATERAL COOPERATION
Phase-out plan $170,000 $22,100 $192,100

$170,000 $22,100 $192,100TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Foam $937,200 $70,290 $1,007,490
Fumigant $1,300,000 $97,500 $1,397,500
Process agent $1,500,000 $112,500 $1,612,500
Phase-out plan 1,941.6 $10,924,393 $911,530 $11,835,923

1,941.6 $14,661,593 $1,191,820 $15,853,413TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Foam $395,000 $29,625 $424,625
Fumigant $40,000 $3,000 $43,000
Multi-sector $100,000 $7,500 $107,500
Refrigeration $505,000 $37,875 $542,875
Phase-out plan $240,000 $24,050 $264,050
Destruction $50,000 $3,750 $53,750
Several $1,779,144 $90,311 $1,869,455

$3,109,144 $196,111 $3,305,255TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 1,941.6 $17,940,737 $1,410,031 $19,350,768
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Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
UNDP (per decision 58/2(a)(ii)&(iii)) 59,829 4,396 64,225
UNEP (per decision 58/2(a)(ii)&(iii)) 209,562 14,621 224,183
UNIDO (per decision 58/2(a)(ii)&(iii)) 64,015 6,426 70,441
World Bank (per decision 58/3(a)(ii)&(iii)&(vii)) 468,330 29,198 497,528
Canada (per decision 58/2(a)(ii)&(iii)&(vii)) 42,122 5,476 47,598
Denmark (per decision 58/2(b)(i)) 43,947 0 43,947
Finland (per decision 58/2(b)(i)) 76,855 0 76,855
Germany (per decision 58/2(b)(i)&(ii)) 55,630 7,232 62,862
Italy (per decision 58/2(b)(i)) 70,915 7,536 78,451
Total 1,091,205 74,885 1,166,090

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
Germany (1) 170,000 22,100 192,100
UNDP 2,184,888 166,208 2,351,096
UNEP 2,096,447 210,409 2,306,856
UNIDO 8,023,621 600,942 8,624,563
World Bank 4,664,045 355,731 5,019,776
Total 17,139,001 1,355,390 18,494,391
(1) To offset the amount of US $62,862 (including Project Support Cost) against previous triennium and US $129,238 (including Project 
Support Cost) against 2009 per decision 58/20(b)

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 58TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON 
PROJECTS AND ACTIVITIES

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS 
OF THE 58TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
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 الســابعالمرفــق 
  

   جمهورية هاييتياّتفاق بين
   للصندوق المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية

  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة ") البلد("حكومة جمهورية هاييتي  االتفاق التفاهم بين يمّثل هذا  .1

آانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلالمستنفدة لألوزون المحّددة في لالستعمال المراقب للمواّد 
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوآول2010

 
 لفأ-2من التذييل  2  في الصفعلى 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 
  
تفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا اال  .3

وستوّفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 6التمويل المحّدد في الصف 
  "). التمويلالجدول الزمني للموافقة على("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 يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60التالية، قبل 
  :التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهد األأن يكون البلد قد حّقق  ) 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 ارنامجأن يكون البلد قّدم ب  ) د(

هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يُطلب بالنسبة للسنة التي 
  .البرنامج

  
ات المحّددة في وسوف ترصد المؤّسس.  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 احتياجرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقدي  .7
وفقًا  جزء من هذه المبالغلبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 

مصّنفة آتعديالت وإعادات التخصيص ال.  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 لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم ا و،السنوي الموافق عليه

  .السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

الجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  االتفاق لمعا 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، وستحققتن فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكو

 ؛ 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 ا وتنفيذ هذإدارةشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

) يونيبال(يوافق برنامج األمم المتحدة للبيئة و.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
تحدة اإلنمائي على أن ووافق برنامج األمم الم) "الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية على أن ي

شراف الوآالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد إتحت ) الوآالة المنفذة المتعاونة(كون الوآالة المنفذة المشارآة ي
، بما لفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوآالة المن. في نطاق هذا االتفاق

وُيوافق البلد أيضًا على . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحّققا، يس حصرًا لفي ذلك، ولكن
. لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج ُتالتي قد دورّية التقييم العمليات 

وتوافق ). باء-6شطة المنصوص عليها في قائمة التذييل مسؤولة عن تنفيذ األن الوآالة المنفذة المتعاونةسوف تكون (
ـة في  بالرسوم المبّينالوآالة المنفذة المتعاونةواللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2ل ـمن التذيي   8 و7ين الصف
  

في المذآورة إزالة المواّد ب المتعلقةاألهداف ، ألي سبب من األسباب، من تحقيق 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

ن ، أتقديرهاويحق 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 للتعيد 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-7 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل أن تخّفض قيمةلجنة التنفيذية له يجوز  البلد بأنعترفوي

  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتمن تخفيض
  

 قد يؤثر  في المستقبلتنفيذية االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة الالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروععلى تمويل 
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 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
طّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من االمتثال ذة الرئيسية اإلوبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنف. االتفاق

  . االتفاقاهذل
  

 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 

 12- والكلوروفلوروآربون11-الكلوروفلوروآربون  األولىالمجموعة   :ألفالمرفق 
 115-الكلوروفلوروآربونو

  
  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

  المجموع  2010  2009  
  

جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى للمرفق . 1
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ألف 

25.0 0.0 
 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى للمرفق . 2
   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (ألف

25.0 0.0 
 

 2.3 0.0 2.3  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان ( ض الجديد بموجب الخطة التخفي.3

 190,000 65,000 125,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية . 4

 150,000 0 150,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة . 5

 340,000 65,000 275,000 )دوالر أمريكي(ل المتفق عليه مجموع التموي. 6

 24,700 8,450 16,250  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية . 7

 13,500 0 13,500  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة . 8

 38,200 8,450 29,750  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9
 378,200 73,450 304,750 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
للموافقة عليه الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2009على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2010 لعام األولتماع  االجفي موعد ال يسبق

  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  ف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهد  
  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 
  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  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

   من جانب الحكومةإجراءات  .5

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: د المـواد المستنفـدة لألوزوننوع مراقبة السياسة العامـة الستيرا

    توعية عامة
    أمور أخرى

  الموازنة السنوية  .6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
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   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
صد تنفيذ المشروع، ولإلبالغ عن التقدم المحرز، ورصد أثر سوف تنشئ الحكومة آلية لرصد المشروع لر  .1

وسوف يكون برنامج األمم . المشروعات والتوصية باإلجراءات العالجية إذا تأخر تنفيذ المشروع أو لم تتحقق آثاره
متحدة اإلنمائي المتحدة للبيئة، باعتباره الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤوال عن إنشاء هذه اآللية ويقوم برنامج األمم ال

  .باعتباره الوآالة المنفذة المتعاونة بمساندة برنامج األمم المتحدة للبيئة في تنفيذ هذه المهمة
  

  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 .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةجمهورية هاييتيالتنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة جمهورية هاييتيالرئيسية، ينبغي أن تختار 

  .تطبيق خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
  

  ور الوآالة المنفذة الرئيسيةد: 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 (
  اإلزالة الخاّصة بالبلد؛، على النحو المبّين في خطة 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(

 اللجنة وفي حالة اختيار. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية ،45/54من المقرر ) د(التنفيذية لجمهورية هاييتي تمشيًا مع الفقرة 

  بهذه المهمة؛للقيام تمويًال منفصًال للوآالة المنفذة الرئيسية
  
السنوي ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(

 ؛المقبل
  
لسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحاليةج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيدًا ، التالية
  
ة المنفذة لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  
  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
 في حال طلب اللجنة من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف،للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
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 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(

  
  نفذة المتعاونةدور الوآالة الم: باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وآالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآالة التنفيذ المتعاونة؛ جمهورية هاييتيومساعدة  )ب(

  .وضعها في التقارير المجمعة لالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وآالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن  10 000 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدارهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .د األوزون، مقدرة بأطنان قدرات استنفا خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل طن
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  المـــــرفق الثـــــامن

  تعريفـــات األنشطة الواردة في المبادئ التوجيهيـــة المؤقتـــــة
  لتمويل المشروعــــات التدليليـــة للتخلص من المواد المستنفـــدة لألوزون

 

  توصيفتعريفات و

ن المواد المستنفدة  مهاّمةآمية على أنها تجميع " جمعال"ة ملآ، ستعّرف مبادئ التوجيهيةغراض هذه الأل  -1
اسطوانات مناسبة مانعة /مؤقت في حاوياتالخزن ل لث نسبيًا، في موقع ُيستخدملألوزون، بشكل سائل غير ملّو

يتم من المواد المستنفدة لألوزون التي سهامة ال ةكميالف قررت اللجنة التنفيذية أن تعّرو. للتسّرب وجاهزة للنقل
.  طنًا من ثاني أآسيد الكربون145 من حيث األثر المناخي المباشر ما يعادلعلى أنها " جمعال "في إطار هاعيتجم
قياسية الحاوية ال( آغ 13,6 تها اسطوانة غاز تبريد زنالتي تحتويها 12- آربونالكلوروفلوروعلى أساس آتلة هذا و

العالقة تستند و. 10 720 وقدرها 12- آربونلكلوروفلوروإمكانية االحترار العالمي لة في بورضم، )تبريدال اتلغاز
 الجتماع األطراف الذي أّآد العزم على تحقيق XX/7 هذا المفهوم إلى المقرر التي ينطوي عليهابالتغّير المناخي 
آغ  113,9 وأ، 11-آربونالكلوروفلورومن ) متري( آغ 31,2وُيَترجم ذلك، على سبيل المثال، إلى . فوائد مناخية

من رابع آلوريد ) متري( آغ 105,7 أو ،1301هالون المن ) متري(آغ  21,5 وأ ،1211هالون المن ) متري(
مسافة طويلة ، بدءًا لتجميع الكميات المطلوبة للتدمير أو للنقل االقتصادي " نقلال"ة آلموسيشمل تعريف . الكربون

. إلجراءات الضروريةير ا والنقل ذاته، إضافة إلى تدب طنًا من ثاني أآسيد الكربون،145بكميات ال تقّل عّما يوازي 
ي على مادتدميرها اليتم إلى المرفق حتى السائبة  وصول المواد المستنفدة لألوزون بدءا من العملية تدميرالشمل يوس

خزن " تخزينال"شمل يسو.  الجتماع األطرافXIV/6  وVII/35 ، وV/26، وIV/11النحو المبّين في المقررات 
 طنًا من ثاني أآسيد 145مناسبة في مواقع مناسبة بدءًا بكميات موازية لـ المواد المستنفدة لألوزون في حاويات 

  .مناسبالستصالح اال/تدويرالتدمير أو إعادة النقل أو التدبير لة الزمالكربون طوال المدة ال

بقى أن وي. لكّل منهاالالزمة  المتطلبات تحقيقا لشفافيةاألنشطة األربعة من فئات هذه القرات التالية الفتوضح   -2
  .رورية والفعالة، وآيف يجب تمويلهاضُتَحّدد في آل حالة إفرادية ما هي األنشطة ال

  الجمــع

من  المواد المستنفدة لألوزون الصالستخالمبذولة  آافة الجهود" جمعال"يشمل تنادًا إلى التعريف أعاله، اس  -3
لى آميات من المواد المستنفدة لألوزون أقّل من تحتوي عالتي جات لمنتل إضافة إلى ذلك، وبالنسبة .تطبيق أو ُمنتج

. كمية الضروريةلى الإصول واليتم ة حتى لص تجميع المواد المستنفدة لألوزون المستختشمل، هذا يعني أنها "هامة"
  :على سبيل المثالوبالتالي فإن الجمع يشمل، 

الص المواد  واستخ للتفكيك أو إلعادة التدوير، مرآزيات ونقلها إلى موقعثالججمع ال  )أ(
  لها إلى حاوية للنقل؛ ونق وضغطهااتثالجآربونية من الالكلوروفلورو

  له إلى نق منها و11- آربونالكلوروفلورو الصشمل نقل الرغاوى، واستخيوعلى غرار ذلك، س  )ب(
  حاوية مناسبة؛ 

مواد الو استرداد  الصغيرة وإعادة ملئها في حاويات للنقل، أاتشمل أيضًا جمع اسطوانات الهالوني  )ج(
 آغ أو أآثر من 13,6 ايبلغ محتواهالتي  باألسواقتبريد الآربونية من نظم الكلوروفلورو
  .مماثلالمناخي الثر األخرى ذات األتبريد الات لة من غازقاب أو آمّية م12- آربونالكلورفلورو
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  :يتوّقف المجهود الضروري لجمع المواد المستنفدة لألوزون على ما يلي  -4

   المواد المستنفدة إذا آان ممكنًا استردادما ُمنتج، أي مستوى اندماج المواد المستنفدة لألوزون بال  )أ(
، أو إذا آان الُمنتج يحتاج إلى نقل إلى مرفق استرداد مرآزي؛ وبالنسبة لألوزون في موقع الُمنتج

دة لألوزون التي يمكن لهذا االحتمال األخير فإن حجم ووزن المنتج في مقابل آمية المواد المستنف
  عوامل هاّمة؛أيضا  ياستردادها ه

 وآمية المواد المستنفدة لألوزون ،التوزيع الجغرافي للمعدات المحتوية على مواد مستنفدة لألوزون  )ب(
  المعدات؛ هذه  تي تحتويهاال

  .ُيقاس بقدرات استنفاد األوزون، وإمكانية االحترار العالميوأثرها البيئي،   )ج(  

ا إذا آان األثر البيئي للمواد بشأن مرات اقرفيها ال ُتّتخذ التي هنا، هو فئة النشاط  الجمع آما هو معّرفإن  -5
، وما إذا آانت طرق معينة للجمع تتناسب جمعهالأو البيئية /المستنفدة لألوزون في المنتج يتعّدى الكلفة االقتصادية و

 وفي الوقت الراهن هنالك مواّد مستنفدة لألوزون في بعض .يام بهمع اقتصاديات المشروع أو النشاط المعتزم الق
. القطاعات الفرعية آرغاوى المباني مثًال، ال يتّم جمعها بشكل نظامي في أي بلد بسبب اعتبارات اقتصادية ولوجستية

ات القديمة جثالوفي حاالت أخرى، هنالك اعتبارات أخرى تسّهل جمع المواد المستنفدة لألوزون، آالحاجة لجمع ال
  .كفاءة استخدام الطاقةل تحقيقاات ثالج برنامج الستبدال الإطاروالتخّلص منها في 

  النقــل

الوارد ف يعرللت وفقا لكميات هاّمة، النقل الفعلي المذآور أعاله، جمعال، استنادًا إلى تعريف النقل يشمل  -6
، ينطبق ما ذلك، حيثلىعيلزم عالوة و.  عند االقتضاءدودنقلها عبر الح حاويات للنقل، سواء داخل البلد أو أعاله، في
آبر حجمًا، أي األنقل الإلى وحدات لجمع امستنفدة لألوزون من حاويات المواد ال نقلمن أجل الضرورية لجهود بذل ا

إجراء  آغ، و720 إلى حاويات نقل سعتها  مثًال12-من الكلوروفلوروآربون.  آغ13,6  سعةمن اسطوانات
 النقلوسيشمل .  أو لتحاشي الخلط غير المرغوب فيهألغراض وضع العالمات تي تحتويهاللمواد الات االختبار
  :المثالعلى سبيل ،بالتالي

  إعادة التدوير في بلد /  في اسطوانات من مراآز االستردادنقل غاز التبريد المجموع والملّوث  )أ(
   في وقت الحق؛خرللنقل إلى مكان آتمهيدا ما، إلى موقع مرآزي في البلد 

   إلى مرافق المباني آغ أو أآثر من مواقع 21,5 في اسطوانات نقل من سعة 1301هالون النقل   )ب(
  التدمير؛ و

   تمشيًا مع عند االقتضاء العابر نقلاالستيراد وال/تدبير تراخيص التصدير  )ج(
  .آخر إلى مرفق تدمير في بلد وطنيلنقل من موقع تخزين تمهيدا لاتفاقية بازل، 

أي مشروع ينفذ وفقًا لهذا المقرر حين " أن الجتماع األطراف تحديدا إلى XX/7 من المقرر 6الفقرة تشير   -7
أو اإلقليمية والدولية مثل تلك التي أوجبتها اتفاقية /يكون قابًال للتطبيق ينبغي أن يتم بما يتفق مع المتطلبات الوطنية و

  ".بازل واتفاقية روتردام

  التدميــر

ستنفدة لألوزون من أجل التدمير  تحضير المواد المالتدمير استنادًا إلى تعريَفي الجمع والنقل أعاله يشمل   -8
، وذلك باستخدام تكنولوجيات التدمير التي يعتمدها اجتماع األطراف وتشغيلها مع مراعاة حّد ذاتهفي لتدمير الفعلي وا
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. وارد في المرفق الثالث بتقرير االجتماع الخامس عشر لألطراف على النحو المدونة قواعد التدبير اإلداري الجيد
  :التمثيلسبيل  على ،وهو يشمل بالتالي

 الملّوثات وما بها من محتوياتهاتحديد  من حيث تكوينها، وفحص حاويات المواد المستنفدة لألوزون  )أ(
  ويمكن أن يكشف هذا عن وجود شوائب في حالة. تحديدًا دقيقًا
ويتيح هذا في الوقت : ةضروري النقيةحّساسة بالنسبة للتلّوث، وآذلك عمليات التالر مرافق التدمي

ذاته التحديد الدقيق لكميات مختلف المواد الجاري تدميرها، على سبيل المثال لتلبية احتياجات 
 من بروتوآول مونتريال، واحتياجات الرصد األخرى التي يكون فيها 7اإلبالغ بموجب المادة 

   الدقيق للمواد هاما؛التقنين

   عملية إنتاج في أثناء أخرى لكلوريدات الميثانتدمير رابع آلوريد الكربون من اإلنتاج الثانوي   )ب(
  ان؛ثميال يدآلور

   المرافق الموجودة؛على تغييرات صغيرة دخالإ  )ج(  

تأثير البيئي حيثما بما في ذلك استمرار رصد ال ، التراخيصاتطلبتقديم بيئية والات التقييمالقيام ب  )د(
  ينطبق ذلك وتدعو إليه الضرورة؛

  .تدمير المواد المستنفدة لألوزون وقياس فعالية التدمير  )هـ(  

نشطة التكلفة أل فعالية اهتمامًا خاصًا لتقديراألمانة  أن تعير سوف يلزمفي سياق استعراض المشروعات   -9
وينبغي بالتالي تشجيع الوآاالت على . ةينافستدمير متوّفرة بأسعار قدرة التالتدمير، إذ يبدو أن هنالك حجمًا آبيرًا من 

رة من إعداد المشروع لتحاشي في مرحلة مبك الصندوق المتعدد األطرافمناقشة القضايا المتعلقة بهذا الشأن مع أمانة 
  .مشروع الييمبعد تقللموافقة  على توّقعات تمويل قد ال ُتعتبر مؤهلة اتمشروعال تصميماالرتكاز في 

  التخزيــن

ة المتطلبات للتخزين المناسب آالحاويات والمواقع ّفأعاله آاالواردة استنادًا إلى التعريفات " التخزين "شملي  -10
  .يلزم ذلكحيث التقييمات البيئية  و،، وآذلك اإلشراف الضروري، وتراخيص التخزين مثًالالمناسبة
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  المرفق التاسع
 

 التنفيذية بشأن تجديد مشروعات ةأعربت عنها اللجنالتي راء اآل
   والخمسينثامنالالتعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع 

  أفغانستان

 وتالحظ مع فغانستانأل طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي نبشأاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   .1
 من ا إلزالة استهالآهوفقا للخطة الموضوعةسير ت هاأنب تشيربيانات أمانة األوزون بأبلغت قد  أفغانستانالتقدير أن 

القطرية تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها ، أفغانستانتواصل أن  تأمل اللجنة التنفيذية، لذلكو .الكلوروفلوروآربون
ة إلزالة الزماألنشطة ال تنفيذالوطنية وأن تبدأ زالة بنجاح باهر، وخصوصا بشأن تنفيذ خطة اإل

 .الهيدروآلوروفلوروآربون

 بوتان

 وتالحظ مع التقدير ،ن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوتانبشأالتقرير استعرضت اللجنة التنفيذية   .2
آان صفرا في عام من المواد الكلوروفلوروآربونية أمانة األوزون بشكل منتظم أن استهالآها قد أبلغت  بوتانأن 

، اللجنة التنفيذية أن تواصل بوتانتأمل ولذلك، . ، وهذا يعني أن بوتان تفي بأهداف إزالة الكلوروفلوروآربون2007
 وتشجع .يةنهائاإلزالة الإدارة تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها القطرية بنجاح باهر، وخصوصا بشأن تنفيذ خطة 

 . الالزمة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في البلداللجنة التنفيذية بوتان أيضا أن تبدأ تنفيذ األنشطة

 آمبوديا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكمبوديا، وتالحظ مع   .3
تبقي المتشير بأنها تسير وفقا للخطة الموضوعة إلزالة استهالآها  ببياناتأمانة األوزون قد أبلغت التقدير أن آمبوديا 

، تنفيذ آمبودياتأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل  ولذلك، .2010 آانون الثاني/يناير 1من الكلوروفلوروآربون بحلول 
وتشجع اللجنة التنفيذية . وفقا لتدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال خطة إدارة اإلزالة النهائيةبرنامجها القطري و

 .لالزمة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في البلد أيضا أن تبدأ تنفيذ األنشطة اآمبوديا

  آولومبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الختامي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في آولومبيا  .4
 من دسةها وحدة األوزون الوطنية بكولومبيا خالل تنفيذ المرحلة الساتوالحظت مع التقدير االنجازات الهائلة التي حقق

والحظت األمانة بصفة خاصة التقدم الذي أحرزته آولومبيا نحو تحقيق التخفيض من المواد . المشروع
 للجداول الزمنية 2008 والمحافظة على االمتثال في عام 2007 في المائة في عام 85 البالغ ةالكلوروفلوروآربوني

آما الحظت األمانة تنفيذ المشروعات الحديثة . الموضوعة لجميع المواد المراقبةالخاصة ببروتوآول مونتريال 
لإلزالة في القطاعات الرئيسية المستهلكة للمواد المستنفدة لألوزون مثل رابع آلوريد الكربون وأجهزة االستنشاق 
المزودة بمقياس للجرعات، ومواصلة األنشطة الجارية بالفعل بموجب الخطة الوطنية إلزالة المواد 

وتشيد اللجنة التنفيذية بحكومة آولومبيا على . ة من خالل المراآز اإلقليمية التي تم إنشاؤهاالكلوروفلوروآربوني
كمل إزالة المواد  المزمعة بتقدم بارز، وستأنشطتها تنفيذ لحالية وتتوقع أن تواصل آولومبياانجازاتها خالل المرحلة ا

  .بعد ذلك على إزالة هذه الموادظ حاف وست2010آانون الثاني / يناير1الكلوروفلوروآربونية بحلول 
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 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية الكونغو المقدم معاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .5
الديمقراطية، وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات تشير بأنه خفض استهالآه من 

%. 85والبالغ بموجب بروتوآول مونتريال  بأآثر من هدف الخفض المطلوب 2007روفلوروآربون في عام الكلو
ذات طري وأنشطته القطرية تنفيذ برنامجه الق جمهورية الكونغو الديمقراطيةواصل تن تأمل اللجنة التنفيذية أولذلك، 
مواد المستنفدة لألوزون قبل موعد اإلزالة المقرر بنجاح باهر، الرامية إلى اإلزالة التامة الستهالآه من الالصلة 

وتأمل أيضا أن يبدأ البلد تنفيذ األنشطة الالزمة إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون في . بموجب بروتوآول مونتريال
 .أقرب وقت ممكن

 األردن
 
ملكة األردنية مؤسسي للاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز الم .6

 2007في عام   بهاإلزالة الخاصةالهامشية، وتالحظ مع التقدير أن األردن قد حقق أآثر مما هو مقرر من أهداف 
آما تالحظ اللجنة التنفيذية أن األردن .  بروتوآول مونتريال وخطته الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزونبموجب

تعزيز المؤسسي، خطوات آبيرة إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون في مجاالت قد اتخذ، في إطار مشروع ال
وتشجيع اللجنة التنفيذية األردن على مواصلة العمل صوب اإلزالة الكاملة . دور استباقيب القيامأخرى ويواصل 

بعده من خالل   وما 2010عام  آانون الثاني/ يناير1بحلول والمستدامة للمواد المدرجة في المرفقين ألف وباء 
عن أجهزة تبريد المباني،  باالستعاضة استكمال الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، ومشروعه المتعلق

بروميد الميثيل، ونشاطات الرصد المستمر واستثارة الوعي العام واإلنفاذ الفعال إزالة وإستراتيجية الخاصة ب
  .من مخاطر االتجار غير الشرعي في المواد المستنفدة لألوزونللسياسات الرامية إلى الحد 

  
 آينيا

 وتالحظ مع التقدير ،استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكينيا .7
ربون في إطار ض الكلوروفلوروآإلى امتثالها لتدابير خف تشير 2007أن آينيا قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات لعام 

وتالحظ أيضا مع التقدير أن آينيا تمتثل لخطة العمل للعودة إلى االمتثال الستهالك . بروتوآول مونتريال
تراخيص المواد المستنفدة ها لآما تالحظ اللجنة التنفيذية أن آينيا بدأت أخيرا في تنفيذ نظام. الكلوروفلوروآربون

ام إصدار ظن تنفيذ آينياأن تواصل جنة التنفيذية عن توقعها وأعربت الل. لألوزون من خالل إصدار الحصص
التراخيص والحصص، واالنتهاء من خطة إدارة اإلزالة النهائية للكلوروفلوروآربون، وإزالة بروميد الميثيل، 

ا صفريا  تحقق استهالآبالتاليوالبناء عليها، ة لتخفيضات المواد المستنفدة لألوزون وحالي الاواإلبقاء على مستوياته
المواد وتأمل أيضا أن يبدأ البلد تنفيذ األنشطة الالزمة إلزالة . 2010للكلوروفلوروآربون بحلول عام 

  . في أقرب وقت ممكنيةالهيدروآلوروفلوروآربون

  ماليزيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في ماليزيا والحظت مع  .8
قل عن يالتي مشيرة الى أن استهالك الكلوروفلوروآربون  2007قدير أن ماليزيا أبلغت أمانة األوزون ببيانات عام الت

 وأنها حققت هدف التخفيض 1997-1995لمواد الكلوروفلوروآربونية الخاص بها للفترة ل األساسمتوسط خط 
جنة التنفيذية بشدة الجهود التي تبذلها ماليزيا لخفض وتؤيد الل.  في المائة85المحدد في بروتوآول مونتريال والبالغ 
 تنفيذ أنشطة برنامجها القطري لجنة التنفيذية أن تواصل ماليزياولذا، تأمل ال. استهالآها من المواد المستنفدة لألوزون
  .وأنشطة اإلزالة الوطنية بنجاح باهر
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 المكسيك
 
 وتالحظ مع ،ديد مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيكج تقدم مع طلبالم التقريراستعرضت اللجنة التنفيذية  .9

. ن تبين االمتثال لبروتوآول مونتريالألمانة األوزوخاصة بالمادة السابعة التقدير أن المكسيك قد أبلغت بيانات 
وتالحظ اللجنة التنفيذية أن الجهود التنظيمية الجارية سوف يتواصل تعزيزها من خالل تنفيذ نظام رصد المواد 

وتشيد اللجنة التنفيذية أيضا باإلنجازات التي حققتها المكسيك حتى اآلن والتي تشمل استكمال . المستنفدة لألوزون
 شبكة األوزون  القيادي فيلدورهاآما تعرب عن تقديرها . شاطات الواردة في خطتها الوطنية لإلزالةالكثير من الن

اد  استهالك الموإلزالةوتدعم اللجنة التنفيذية بقوة الجهود التي تبذلها المكسيك .  أمريكا الالتينيةفياإلقليمية 
 .ة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةآربونية وللشروع في تدابير بشأن خطة إدارة إزالوفلورالكلورو

  واليات ميكرونيزيا الموحدة

ديد مشروع التعزيز المؤسسي لواليات ميكرونيزيا ماستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب ت .10
سابعة خاصة بالمادة القد أبلغت أمانة األوزون ببيانات الموحدة ميكرونيزيا واليات الموحدة، وتالحظ مع التقدير أن 

 نظام ت أخيراوضعأنها ير وفقا للخطة الموضوعة إلزالة استهالآها من الكلوروفلوروآربون وستشير بأنها ت
واليات تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ولذلك، .  المواد المستنفدة لألوزوناستيراد وتصديرالتراخيص لمراقبة 

خطة إدارة تنفيذ و  في إعدادأن تبدأ و، اإلقليميةاإلستراتيجية في إطار تنفيذ أنشطتها بنجاح باهرالموحدة  ميكرونيزيا
  .الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة 

  ميانمار

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لميانمار، وتالحظ مع التقدير  .11
 الفترة خاللتهالآها من الكلوروفلوروآربون آان صفرا أن ميانمار قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات تشير إلى أن اس

التبريد تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ميانمار تنفيذ برنامجها القطري وخطة إدارة غازات ولذلك، . 2006-2007
  .تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون إعداد ووأن تبدأ فيبنجاح باهر، 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت فنسنت وجزر  .12
  تشير إلى استمراره2008 لعام 7ات المادة  أمانة األوزون ببيانقد أبلغ البلدغرينادين، وتالحظ مع التقدير أن 

تنفيذية أيضا أن األنشطة في إطار خطة إدارة وتالحظ اللجنة ال. ستهالك صفري من المواد الكلوروفلوروآربونيةال
يبدأ البلد تأمل اللجنة التنفيذية أن و. قة معجلةي، وأن األنشطة المتبقية ستستكمل بطرحاجاإلزالة النهائية قد تمت بن

واإلجراءات األخرى الالزمة إلزالة المواد إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون خطة إدارة تنفيذ إعداد و
  .وفلوروآربونيةالهيدروآلور

  ساموا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بشأن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لساموا، وتالحظ مع التقدير  .13
تشير إلى أن استهالآها من الكلوروفلوروآربون آان خاصة بالمادة السابعة أن ساموا قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات 

تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ساموا تنفيذ برنامجها القطري وخطة إدارة  ولذلك، .2007-2006صفرا خالل الفترة 
تنفيذ خطة إدارة إزالة  إعداد وأن تبدأ فيبنجاح باهر، ووفقا لتدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال غازات التبريد 

  .الهيدروآلوروفلوروآربون
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  السودان

أن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسودان، وتالحظ مع التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير بش .14
تشير إلى أن استهالآه من الكلوروفلوروآربون في خاصة بالمادة السابعة أن السودان قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات 

سودان تنفيذ برنامجه تأمل اللجنة التنفيذية أن يواصل الولذلك، .  آان متفقا مع أهداف بروتوآول مونتريال2007عام 
بما يسبق القطري وأنشطته القطرية ذات الصلة الرامية إلى اإلزالة الكاملة الستهالآه من المواد المستنفدة لألوزون 

زالة تنفيذ األنشطة الالزمة إل البلدوتأمل أيضا أن يبدأ .  في بروتوآول مونتريالة اإلزالة المقررأهداف
 . وقت ممكن في أقربالهيدروآلوروفلوروآربون

 الجمهورية العربية السورية
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الذي قدم مع طلب تحديد مشروع التعزيز المؤسسي للجمهورية العربية  .15
السورية، وتالحظ مع التقدير أن الجمهورية العربية السورية قد اتخذت، في إطار مشروع التعزيز المؤسسي، 

 تصنيع  قطاعاستهالك المواد المستنفدة لألوزون وخاصة تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة فيخطوات آبيرة صوب إزالة 
أجهزة التبريد بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو مما أدى إلى القضاء على المواد المستنفدة 

ة عضو نشط في شبكة األوزون اإلقليمية وتالحظ اللجنة أيضا أن الجمهورية العربية السوري. لألوزون في هذا القطاع
تنفيذ برنامجها القطري اصل الجمهورية العربية السورية ولذا فإن اللجنة التنفيذية تأمل في أن تو. في غرب آسيا

 1بحلول ونشاطات خطة إدارة اإلزالة النهائية بنجاح آبير لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروآربونية 
 .2013 بحلول عام  التجميد للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةياتوتحقيق مستو 2010الثاني آانون /يناير

 تايلند
 

وتالحظ اللجنة . استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتايلند .16
ة، وخطتها إلزالة بروميد آربونيوفلورود الكلورمع التقدير أن تايلند قد نفذت بفعالية خطتها الوطنية إلزالة الموا

.  وإنها نجحت في الوفاء بالتزاماتها المبينة في آال البرنامجين طوال العامين السابقينفي الوقت المناسبالميثيل 
، زونوتدرك اللجنة، الخطوات الكبيرة التي اتخذتها حكومة تايلند للحد من استهالآها الشامل من المواد المستنفدة لألو

وتشمل هذه اإلجراءات ضمن جملة أمور، جهود التعاون بين الوآاالت لضمان االمتثال . وستواصل تقديم الدعم لها
وتأمل .  وحمالت استثارة الوعيواإلنفاذالوطني اللتزامات بروتوآول مونتريال فضال عن نشاطات التدريب والرصد 

، نهجها االستراتيجي إزاء إزالة المواد المستنفدة لألوزون وأن تحقق اللجنة التنفيذية في أن تواصل تايلند، في المستقبل
  .آربونيةوفلوروخطوات في جهودها إلزالة المواد الهيدروآلور

  

  ترآيا
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لترآيا وتالحظ مع  .17
 فترة مشروع التعزيز المؤسسي التي نفذت من خالل البنك الدولي وخاصة جهود التقدير النشاطات المستكملة خالل

 التي  اللجنة التنفيذية بالتشجيع أيضا للجهود المتواصلةوتشعر. البلد في إزالة بروميد الميثيل واستثارة الوعي ببدائله
إدارة لوضع خطة   سوف تسندن األولويةيبذلها البلد للحد من استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية في البلد وتالحظ أ

وتدعم اللجنة التنفيذية بقوة الجهود التي تبذلها .  الهيدروآلوروفلوروآربونية خالل هذه المرحلة الجديدةالمواد إزالة
من مواصلة إزالة المواد  في أن يتمكن البلد فإنها تأملترآيا للحد من استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية، ولذا 

 في بدء النشاطات الخاصة بإزالة المواد يشرع بنجاح آبير وأن 2010لوروفلوروآربونية بعد عام الك
  .روفلوروآربونية في أسرع وقت ممكنالهيدروآلو
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  المرفق العاشــر
   

  اتفاق بين جمهورية العراق
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة العراق يمّثل هذه االتفاق التفاهم بين   .1

  ").المواّد(" ألف -1فدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستن
 
 من 11 و8 و5 و2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصفوف   .2

نة التنفيذية ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللج. في هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف -2التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقرة 

  .بالنسبة للمواد
  
رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير   .3

وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 15ل المحّدد في الصف التموي
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف - 3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل أيضًا . ألف-2لمواد آما هو مبّين في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من ا  .4
ذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين في الفقرة ّفإجراء تحّقق مستقّل من جانب الوآالة المن

  .من هذا االتفاق) ب(5الفرعية 
  
ي للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد بالشروط ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمن  .5

 يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على 60التالية ، قبل 
  :التمويل 

  
 أن يكون البلد قد حّقق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛  )أ (

  
 هذه األهداف؛ أن يتم تحقق مستقل من تحقيق   )ب (

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد آبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   )ج (
  
شكل برامج التنفيذ (" ألف - 4أن يكون البلد قد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقًا لشكل التذييل   )د (

يكون قد حصل على إقرار اللجنة بالنسبة للسنة التي يُطلب تمويل الشريحة فيها وأن ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . 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
  
في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، توافق   .7

لمبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ وفقًا اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص ا
وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت . لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
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 مبّين في رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، آما هو
أما إعادات التخصيص غير المصّنفة آتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في برنامج التنفيذ ). د (5الفقرة الفرعية 

السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ البرنامج 
  .السنوي

  
  :ام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصةسوف ُيولى االهتم  .8
  

سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   ) أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

  
ة التبريد على مراحل، بحيث سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدم  ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى آالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، وذلك المتبقية يمكن تحويل الموارد 
في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن آثب وفقًا للتذييل 

 ألف من هذا االتفاق؛-5
  
 41/100المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ البلد والوآاالت   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6 و
  
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي   .9

وتوافق اليونيب على أن تكون الوآالة المنفذة . اقُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتف
الوآالة المنفذة (ويوافق اليونيدو على أن يكون الوآالة المنفذة المشارآة ") الوآالة المنفذة الرئيسية("الرئيسية 
ة المنفذة وستكون الوآال. تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق) المتعاونة

 ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصرًا، التحّقق المستقل -6الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
وُيوافق البلد أيضًا على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار ). ب (5على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

وسوف تكون الوآالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن . لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافبرامج أعمال الرصد والتقييم ا
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة . باء�6تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في التذييل 

  .ألف-2 من التذييـل 17 و16الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصفين 
  

عندئذ يقبل البلد في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المحددة في هذا االتفاق   .10
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن . بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

عه وفقًا لجدول منّقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه تعيد التمويل إلى وض
. بكاّفة التزاماته التي آان من المقرر أن تتحّقق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل

 ألف، عن ّآل -7قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل ض أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنانطن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

  
يؤثر لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11

  .على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
  

والوآالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية   .12
 والوآالة المنفذة المتعاونةالمنفذة الرئيسية وبصفة خاصة عليه أن يتيح للوآالة .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاقالمتعاونة

  .االطّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من االمتثال لهذا االتفاق
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ُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في   .13
في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها وآافة المصطلحات المستعملة . هذا االتفاق

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
  

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
، 12-، الكلوروفلوروآربون11-الكلوروفلوروآربون  المجموعة األولى  :المرفق ألف

، 114-، الكلوروفلوروآربون113-الكلوروفلوروآربون
 115-وروفلوروآربونالكل

   2402 الهالون � 1301 الهالون � 1211الهالون   المجموعة الثانية  :المرفق ألف

  رابع آلوريد الكربون  المجموعة الثانية  :المرفق باء

  آلوروفورم الميثيل  المجموعة الثالثة  :المرفق باء

   
  أهداف االستهالك والتمويل:  ألف-2التذييل 

  لمجموعا  2011  2010  2009  2008  
  

جدول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموعة .  1
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(األولى من المرفق ألف 

227.6 227.6 0.0 0.0  

مواد الحد األقصى المسموح به إلجمالي استهالك . 2
أطنان قدرات استنفاد  (المجموعة األولى من المرفق ألف

   )األوزون

  0.0 0.0 ال يوجد ال يوجد

تخفيضات جديدة لمواد المجموعة األولى من المرفق . 3
 ) أطنان قدرات استنفاد األوزون(ألف 

 1,597.1   1,597.1 

جدول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموعة . 4
  ) أطنان قدرات استنفاد األوزون(الثانية من المرفق ألف 

35.2 35.2 0.0 0.0  

جمالي استهالك مواد الحد األقصى المسموح به إل. 5
أطنان قدرات استنفاد (المجموعة الثانية من المرفق ألف 

  )األوزون

  0.0 0.0 ال يوجد ال يوجد

آمية الخفض الجديد في مواد المجموعة الثانية من . 6
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(المرفق ألف 

 39.1   39.1 

ة جدوول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموع. 7
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(الثانية من المرفق باء 

3.2 3.2 0.0 0.0  

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة الثانية . 8
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(من المرفق باء 

  0.0 0.0 ال يوجد ال يوجد

تخفيضات جديدة لمواد المجموعة الثانية من المرفق . 9
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(ء با

 4.6   4.6 

جدول بروتوآول مونتريال لخفض مواد المجموعة الثالثة . 10
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(من المرفق باء 

- 0.0 0.0 0.0  

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة . 11
 )ونأطنان قدرات استنفاد األوز(الثالثة من المرفق باء 

 0.0 0.0 0.0  
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تخفيض جديد في مواد المجموعة الثالثة من المرفق . 12
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(باء 

 *   * 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية . 13
  ) دوالر أمريكي) (اليونيب(

 1,136,000  505,000 1,641,000 

 المتعاونة التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة. 14
  )دوالر أمريكي) (اليونيدو(

 4,353,530  303,000 4,656,530 

 6,297,530 808,000  5,489,530   )دوالر أمريكي (مجموع التمويل المتفق عليه. 15

بمعدل ) اليونيب(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية .16
  )دوالر أمريكي% (13

 147,680  65,650 213,330 

) اليونيدو(عم الوآالة المنفذة المتعاونة تكاليف د. 17
  )دوالر أمريكي%  (7.5بمعدل 

 326,515  22,725 349,240 

 562,570 88,375  474,195   إجمالي تكاليف الدعم المتفق عليها. 18

 6,860,100 896,375  5,963,725   ) دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 19

  . وعة الثالثة من المرفق باء طن متري من المجم0.2 *
  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  .2011سيجري النظر في تمويل الشريحة الثانية، للموافقة عليه في االجتماع الثاني للعام   .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 
  

    البيانات  .1
  ______________________  البلد  
  ______________________  سنة الخطة  
  ______________________  عدد السنوات المَتّممة  
  ______________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ______________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ______________________  اّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةاالستهالك المستهدف من المو  
  ______________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ______________________  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ______________________  الوآالة  المتعاونة  
  
 األهــداف  .2

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات
عرض من المواّد ال        استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون
          

        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد المستنفدة 
  لألوزون

        )2(المجموع 
  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
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االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
من سنة ض

  الخطة
(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 
  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  التصنيع
              إيرسول

              رغاوي
              التبريد

              المذيبات
              مواد أخرى
              المجموع

  الخدمة
              التبريد
              المجموع

              المجموع العام
  

  المساعدة التقنّية  .4
  

  _________________     :النشاط المقترح  
  _________________        :الهدف  
  _________________      :الفئة المستهدفة  
  _________________        :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  ررالنشاط المق/ السياسة العاّمة 
    .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 بهمؤّسسات الرصد واألدوار :  ألف-5التذييل 
  
شرآة محلية مستقلة وتتعاقد معها /ستقوم حكومة العراق بالتشاور مع الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .1

الشرآة /  ويعتمد اختيار هذه المنظمةللقيام بهذه المهمة وتقدم تقريرا سنويا حول نتائج وإنجازات خطة اإلزالة الوطنية
  .الوطنية آما اقترحت في عنصر السياسات العامة لخطة اإلزالة على نتائج عملية بناء القدرات

  
طالع الكامل على البيانات المالية والفنية والمعلومات المتعلقة بتنفيذ خطة اإلزالة ستتمكن المنظمة من اإل  .2

  . تهاالتدريجية للمواد من أجل جمع بيانات موثوق بها ومراجع
  
األنشطة وتقدمها لوحدة األوزون الوطنية وللوآالة المنفذة الرئيسية آل ستقوم المنظمة بإعداد تقارير حول   .3

  . ثالث شهور والتقارير الخاصة بحالة تنفيذ خطة اإلزالة التدريجية للمواد وأرقام االستهالك سنويا للدراسة والمتابعة
  
  : ستكون مسؤولية المنظمة المختارة آما يلي  .4

يذ خطة اإلزالة الوطنية وتقديمه للوآالة المنفذة الرئيسية ولوحدة األوزون إعداد منهج المتابعة المستقلة لتنف •
 الوطنية ؛

 القيام برصد مستقل لكافة األنشطة المنفذة في خطة اإلزالة الوطنية؛ •
القيام برصد سنوي مستقل من خالل زيارات لمواقع لشرآات التبريد التجارية التي تتلقى مساندة من خالل  •

حديد آميات والمواد المستخدمة آعناصر النفخ على أن تتم زيارة واحدة على األقل قبل هذا المشروع مع ت
فترة قصيرة من استكمال تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية، وإحالة النتائج إلى وحدة األوزون الوطنية وللوآالة 

 المنفذة الرئيسية؛ 
  البلد آل ستة شهور؛ فيلوروفلوروآربون تقديم تقارير حول حالة تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية واستهالك الك •
الستهالك المواد المستنفذة لألوزون في قطاع التبريد وتقييم أثر المشروعات ) سنوي(إعداد تقييم مرحلي  •

 التي يتم تنفيذها؛ 
األخذ في االعتبار بتعقيبات وتوصيات الوآالة المنفذة الرئيسية ووحدة األوزون الوطنية حول األنشطة  •

 . قا لهاوالعمل وف
  
  : ستكون مسؤولية وحدة األوزون الوطنية آما يلي  .5

 توفير آل المعلومات ذات الصلة المتوفرة لديها للمنظمة المختارة  •
  وشرآائها للمنظمة المختارة  األوزون الوطنيةتوفير آافة المعلومات حول نشاط وحدة •
ا بالمؤسسات الرسمية ذات الصلة توفير الوثائق والدعم المطلوب للمنظمة المختارة لضمان اتصاله •

 والمنظمات األخرى 
 . توفير المساندة المعقولة في جمع البيانات المستقل •

  
  التحقق واإلبالغ 

  
بناء على مناقشات مع البلد، يتعين على الوآالة المنفذة الرئيسية أن تكلف منظمة مستقلة بالقيام بتحقق سنوي   .6

  .  ألف وبرنامج المتابعة المستقل هذا-1ك المواد المذآورة في التذييل لنتائج خطة اإلزالة الوطنية واستهال
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  دور الوآالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .1
  

تضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية ضمان التحّقق من األداء والتحّقق المالي بمق  )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت   ) ج(

 ألف؛-5ى النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل عل
  
التأّآد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ السنوي   )د(

 المقبل؛
  
امج التنفيذ السنوي ، والتحضير لبرن2010 و 2009اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ لفترة السنتين   )ه(

 ، تمهيدًا لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2011 و 2010للعامي 
  
ضمان تنفيذ الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  
 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن   ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 

 التتابع المناسب لألنشطة؛تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة وضمان      )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 

  

  :بما يليستقوم وآالة التنفيذ المتعاونة   1

  ؛عند الطلبالمساعدة في تطوير السياسات العامة   )أ(

مساعدة العراق في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآالة التنفيذ المتعاونة واإلحالة إلى وآالة التنفيذ   )ب(
  الرئيسية لضمان التتابع المنسق في األنشطة؛

  .لرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وآالة التنفيذ ا  )ج(
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  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  
 دوالرا أمريكيا عن 13.000 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 10وفقا للفقرة   .1

  .األوزونقدرات استنفاد آّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان 
 

_____ 
 




