
 
 

1 

EP  األمم المتحدة
 
Distr. 
LIMITED 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36 
26 November 2003 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة  

 
 

  
  اللجنة التنفيذیة للصندوق المتعدد األطراف
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  األربعون الحادي واالجتماع
 2003دیسمبر  / آانون األول 19-17،مونتریال

 
 
  

 الهند: مشروعاتمقترحات 
  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات التالية  
  الرغاوى

طاع  في قCFCsخطة قطاعية للقضاء تدریجي على  •
  )الشریحة الثانية(الرغاوى 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
  القضاء التدریجي

 في قطاعي CTCخطة للقضاء التدریجي على  •
   2004البرنامج السنوي لعام : االستهالك واإلنتاج

 البنك الدولي 

 
  التبرید

 في قطاع إنتاج CFCsلقضاء التدریجي على خطة ل •
 )الشریحة الثانية(أجهزة التبرید 

منظمة /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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  ورقة تقييم المشروع

  الهند 

  ستنفاد األوزون طن من قدرات ا1536.05  )2002(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع     الرغاوى   :القطاع

  آج/دوالر أمریكي 16.86    رغوة ذات سطح خارجي متكامل   :بدایات فعالية التكاليف في القطاع الفرعي

  آج/دوالر أمریكي 7.83      رغاوى صلبة            

  :عنوان المشروع

  )الشریحة الثانية( في قطاع الرغاوى CFCsخطة قطاعية للقضاء تدریجي على )  أ(
 بيانات المشروع متعددة

 خطة القطاع

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الشرآة 
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
 )أشهر(مدة المشروع 

 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب مبدئيا 

1,655.0 
210.0 
12 
 
1,750,000 
 

  )دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 
 )أ(مالية اإلضافية التكاليف الرأس 
 )ب(تكاليف الطوارئ  

 

  )ج(تكاليف التشغيل اإلضافية  
 )ج+ب+أ(مجموع تكاليف المشروع  
 (%)الملكية المحلية  
 (%)عنصر التصدیر  

 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب 
 )آج/دوالر أمریكي(فعالية التكاليف 

1,750,000 
 
 
 
1,750,000 
 
 

  من الجهة النظيرة؟هل تأآد التمویل
 خلية األوزون، وزارة البيئة والغابات وآالة التنسيق الوطنية

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوآالة المنفذة
   

 توصيات األمانة
 )دوالر أمریكي(المبلغ الموصي به 

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
 )آج/دوالر أمریكي(فعالية التكاليف 

 )دوالر أمریكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 

1,750,000 
210.0 
8.33 
153,500 
 

دوالر(مجموع التكاليف على الصندوق متعدد األطراف 
 )أمریكي

1,903,500 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/36 
 

 

 3

  وصف المشروع

لبـا باإلفـراج قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نيابة عن حكومـة الهنـد إلى االجتمـاع الحـادي واألربعين ط  1
 لتكاليف الدعم لتمویل برنامج السنوي للتنفيذ دوالر أمریكي 153 500 ومبلغ دوالر أمریكي 1 750 000عـن مبلـغ 

). في الهند( في قطاع الرغاوى CFCsللخطة القطاعية للقضاء التدریجي على ) الشریحة الثانية (2003-2004
  :وتتألف الوثيقة من

   ؛2004-2003مج السنویة تقریر عن تنفيذ البرا  *  

  ).الشریحة الثانية (CYبرنامج التنفيذ السنوي لـ   *  

  معلومات أساسية

 في قطاع الرغاوى في الهند في CFCsلقد تمت الموافقة على الخطة القطاعية للقضاء التدریجي على   2
 بما في ذلك دوالر أمریكي 5 900 789  بمجوع قيمته2002یولية /االجتماع السابع والثالثين للجنة التنفيذیة في تموز

 تمت الموافقة عليه من ناحية المبدأ للقضاء التدریجي على دوالر أمریكي 476 212تكاليف دعم الوآالة البالغة 
وتمت .2006 إلى 2002من عام ) شرائح(وتنفذ الخطة على خمس مراحل .  طنا من قدرات استنفاد األوزون1655

دوالر  131 000 وتكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمریكي مليون 1.5ولي البالغة الموافقة على الشریحة األ
  .CFC طن من قدرات استنفاد األوزون من 221 مع توقع القضاء التدریجي على 2002یولية / في تموزأمریكي

بناء  المتفق عليه وأهداف الخفض وآذلك جدول الصرف CFCویرد في الجدول أدناه حد االستهالك من   3
  .على االتفاق

  في قطاع الرغاوى في الهندCFCالقضاء التدریجي على /جدول الصرف وأهداف الرقابة على استهالك: 1الجدول 

 

 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 المعطيات
 CFCحد االستهالك السنوي من 

باألطنان (في قطاع الرغاوى 
المتریة من قدرات استنفاد 

  )األوزون

1,655 1,434 1,037 529 128 
 

0 
 

N/A 

الهدف السنوي للقضاء التدریجي 
في قطاع الرغاوى  CFCعلى 

باألطنان المتریة من قدرات (
 )استنفاد األوزون

221 397 508 401 128 

 
 

0 1,655 

مجموع القسط السنوي للتمویل 
 5,424,577 0 224,577 450,000 1,500,000 1,750,000 1,500,000 )*دوالر أمریكي(

دوالر (تكاليف دعم الوآالة 
 476,212 0 20,212 40,500 131,000 153,500 131,000 )أمریكي

مجموع التكاليف على الصندوق 
 5,900,789 0 244,789 490,500 1,631,000 1,903,500 1,631,000 )دوالر أمریكي(متعدد األطراف 
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  :ة إلى ما یليویخضع اإلفراج عن مبالغ برامج التنفيذ في الخط  4

 والمرتبط بأهداف القضاء 1التأآيد على أن حد االستهالك في السنة السابقة المحدد في الجدول   )أ(
  التدریجي قد تحقق؛

  .التحقق من أن األنشطة المخططة للسنة السابقة قد تم االضطالع بها طبقا للبرنامج السنوي للتنفيذ  )ب(

 أمور، على السماح لمراجعين مستقلين من التحقق آما نص على وافقت حكومة الهند أیضا، من بين جملة  5
ذلك في هذا االتفاق، یتم فحص نصف سنوي آجزء من برنامج العمل السنوي للرصد والتقييم للصندوق متعدد 

 CFCاألطراف، باإلضافة إلى تقييم خارجي بناء على ما تحدده اللجنة التنفيذیة للتحقق من أن المستویات السنویة من 
تتمشى مع المستویات المتفق عليها وأن تنفيذ خطة القضاء التدریجي في قطاع الرغاوى تسير بناء على جدولها وعلى 

  .ما اتفق عليه في البرامج السنویة للتنفيذ

   2003-2002تقریر عن برنامج التنفيذ للفترة 

  :عنها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آما أبلغ 2003-2002ما یلي هو موجز إلنجازات برنامج التنفيذ للفترة   6

أغسطس / في آبدوالر أمریكي 1 500 000بدأت األنشطة التحضيریة بتلقي أول شریحة تبلغ   )أ(
 أعقبها اتفاق بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة البيئة والغابات العتماد طریقة تنفيذ 2002

ع الرغاوى، وأخيرا توقيع جميع األطراف على مباشرة لتنفيذ مشروع القضاء التدریجي في قطا
  .2003یونية / حزیران3وثيقة المشروع في 

: وظهرت ثالث مجموعات من الشرآات.  شرآة على أساس نوع الرغاوى التي تنتجها28اختيرت   )ب(
ذات /؛ رغاوى مرنة مصبوبة) شرآة12(؛ رغاوى صلبة حراریة ) شرآات5(رغاوى صلبة عامة 
  ). شرآة11(ـل سطح خارجي متكام

وفيما یتعلق بشراء المعدات، اتبع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة البيئة والغابات اإلجراءات   )ج(
  .2003نوفمبر /المعتادة ویتوقع إصدار أوامر شراء لتورید المعدات في تشرین الثاني

اء التدریجي في القطاع بالتعاون قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعيين مدیر برنامج وحدة القض  )د(
وسيجرى تعيين موظفين إضافيين في . 2003یونية / حزیران10مع وزارة البيئة والغابات في 

  .2003نوفمبر /تشرین الثاني

اضطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة البيئة والغابات بزیارات للتحقق من خط األساس   )هـ(
ومخطط القيام بزیارات للتحقق من خط . 2003أغسطس / في آب شرآة مختارة28األولي لعدد 

  .األساس في المستقبل

، فرضت وزارة البيئة والغابات لوائح األوزون ونشرت معلومات 2003 و 2002خالل عامي   )و(
على الجمهور تتعلق بالتزامات حكومة الهند بناء على اتفاق اللجنة التنفيذیة للقضاء التدریجي على 

CFC.  

 على التوالي 2003 و 2002 المحددة لعامي CFCتجاوزت الهند أهداف القضاء التدریجي على   )ز(
 طن من 221الهدف آان (طن من قدرات استنفاد األوزون  260.15بالقضاء التدریجي على 
 طن من 397آان الهدف ( طن من قدرات استنفاد األوزون 446.86و ) قدرات استنفاد األوزون

  .على التوالي) وزونقدرات استنفاد األ
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   CFC واالستهالك من CFCالتحقق من القضاء التدریجي على 

 التي تم القضاء CFCلم یقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أي تحقق من خالل المراجعة الحسابية لكميات   7
ذلك، یقدم ومع . 2002 في قطاع الرغاوى في عام CFC أو استهالك الهند من 2002التدریجي عليها في عام 

  .2003 و 2002 التي تم القضاء عليها في عامي CFCs قوائم بالشرآات وآميات 2003-2002برنامج التنفيذ للفترة 

  2004البرنامج السنوي للتنفيذ لعام 

 لتكاليف الدعم إلى دوالر أمریكي 153 500 ومبلغ دوالر أمریكي 1 750 000مطلوب اإلفراج عن مبلغ   8
  .ة اإلنمائي لتنفيذ الشریحة الثانيةبرنامج األمم المتحد

 CFCsطن من قدرات استنفاد األوزون من  279 على 2004تهدف الخطة إلى القضاء التدریجي في عام   9
 البالغ CFC في المائة من الهدف السنوي للقضاء التدریجي على 55 شرآة من الشریحة األولي التي تمثل 28في 

  .قطاع الرغاوىطن من قدرات استنفاد األوزون ل 508

سوف یتواصل تنسيق ورصد المشروعات الجاریة بينما سيجرى تنفيذ زیارات التحقق من مستوى خط   10
  .  أساس الشرآات وتنظيم حلقة عمل تقنية للشرآات المتلقية

 شرآة وقد وضعت مدتها بطریقة تضمن أن االنتهاء منها 33سيجرى البدء في أنشطة القضاء التدریجي لعدد   11
  .2005 في المائة في عام 50 بنسبة CFCاهم في خفض سيس

  .2003 وتقریر عن البرنامج السنوي عن عام 2004ومرفق بهذه الوثيقة البرنامج السنوي للتنفيذ لعام   12

  

  تعليقات األمانة والتوصيات

  التعليقات

 األوزون منها طن من قدرات استنفاد 3917.7 یبلغ 2002  في عام CFCأبلغت الهند عن استهالك من   13
  في عام CFCستهالك من وآان اال.  طن من قدرات استنفاد األوزون استهلك في قطاع الرغاوى1536.06مقدار 
 بناء على خطة القضاء 2002  في عام CFCستهالك من  طن أقل من حد اال119 في قطاع الرغاوى حوالي 2002

  .التدریجي لقطاع الرغاوى

طن من قدرات استنفاد  260.15 إلى القضاء التدریجي على 2003-2002 وأشار التقریر بشأن برنامج  14
طن من  221، بحيث تجاوزت الهدف المتفق عليه البالغ 2002  من المشروعات الجاریة في عام CFCاألوزون من 

ات في  مشروع8، تم االنتهاء من 2003أآتوبر /ویبين التقریر أیضا أنه حتى تشرین األول. قدرات استنفاد األوزون
 طن من قدرات استنفاد األوزون متجاوزة هدف القضاء بمقدار 446.86 وتم القضاء التدریجي على 2003خطة عام 

 481وتوقعت الحكومة القضاء التدریجي على مجموع .  في المائة50 طن من قدرات استنفاد األوزون أي بنسبة 297
نوفمبر عندما یتوقع االنتهاء من جميع /الثاني بحلول تشرین 2003طن من قدرات استنفاد األوزون في عام 

    . 2003المشروعات في خطة عام 

  CFC  التي تم القضاء التدریجي عليها من المشروعات واالستهالك من CFCولم یتم التحقق من آميات   15
  .المبلغ عنها إلى أمانة األوزون من خالل مراجع حسابات مستقل
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 یشمل أحد األعمال الحكومية المقترحة للتحقق من مستوى خط أساس 2004م بالرغم من أن برنامج تنفيذ عا  16
  .، ال یوجد نص للتحقق المستقل من قبل مراجع حسابات في البرنامجCFCالشرآات والقضاء التدریجي على 

تحاول اللجنة " من االتفاق بشأن خطة القضاء التدریجي في قطاع الرغاوى للهند على أن 3تنص الفقرة   17
، مما یتضمن تمویل "تنفيذیة ضمان توفير المبالغ الموافق عليها في االجتماع الثاني للجنة التنفيذیة في السنة السابقةال

في مدة (ومع ذلك، تطلب حكومة الهند تمویال في نهایة السنة . من منتصف السنة إلى منتصف السنة ودورة اإلبالغ
  .نمائي توضيحا لهذه الحالةوقد طلب برنامج األمم المتحدة اإل). ستة أشهر

أقر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن حكومة الهند لم تطلب تقدیم تقریر مرحلي إلى االجتماع األربعين في   18
ولهذا، یعتبر .    2003دیسمبر / ولكنها طلبت ذلك لالجتماع الحادي واألربعين في آانون األول2003یوليه /تموز

ة اإلنمائي أنه بينما یجرى تلبية جميع جداول القضاء التدریجي ألي سنة طبقا للخطة، تقدم مفهوم برنامج األمم المتحد
وفي حالة الهند، تكون . التقاریر المرحلية وطلبات تمویل الشریحة التالية إلى آخر اجتماع للجنة التنفيذیة في السنة

ن التسویة الكاملة للبيانات من خطة القطاع مع إحدى المزایا من تقدیم تقاریر خطة القطاع في نهایة السنة التمكن م
  .تقاریر البيانات الرسمية المقدمة إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق

 المطلوبة لتنفيذ دوالر أمریكي 153 500 وتكاليف الدعم البالغة دوالر أمریكي 1 750 000یتمشى مبلغ   19
  .  اء التدریجي في قطاع الرغاوى في الهند مع االتفاق لخطة القض2004- 2003البرنامج السنوي للتنفيذ للفترة 

  التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذیة  20

   أعاله على ضوء تعليقات األمانة؛19أن تنظر في طلب الهند لدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة   )أ(  

 18 و 17في الفقرتين أن تالحظ التغييرات في دورة طلب التمویل الواردة في تعليقات األمانة   )ب(  
  .أعاله

- 2003أن تطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن یضع في البرنامج السنوي للتنفيذ للفترة   )ج(  
 والسنوات التالية 2003 منهجية لمراجع حسابات مستقل یستخدم للتحقق من حدود االستهالك عن عام 2004

  . في قطاع الرغاوىCFCلتدریجي على آما ینص على ذلك في االتفاق بشأن خطة القضاء ا
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  : في قطاعي االستهالك واإلنتاج(CTC)خطة القضاء التدریجي على رابع آلورید الكربون 

  2004البرنامج السنوي لعام 

  وصف المشروع

  معلومات عامة

لى مجموع  الموافقة من ناحية المبدأ ع2003یوليه /قررت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها األربعين في تموز  21
 لبروتوآول مونتریال CTC لمساعدة الهند في االمتثال لجدول الرقابة على إنتاج واستهالك دوالر أمریكي مليون 52

وطلبت اللجنة في .  في االجتماع للبدء في تنفيذ المشروعدوالر أمریكي مالیين 5وصرفت الشریحة األولي البالغة 
عة الثنائية، اليابان وألمانيا وفرنسا والبنك الدولي، باعتباره الوآالة حكومة الهند والجهات المتبر"نفس الوقت من 

المنفذة، وبالتشاور مع األمانة والوآاالت المتعاونة، أي منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة 
 لينظر فيه االجتماع 2004عام  وبرنامج عمل لCTCللبيئة إعداد اتفاق تفصيلي لتنفيذ خطة القضاء التدریجي على 

الهند والبنك الدولي تقدیم تقریر یتناول "وباإلضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من ". الحادي واألربعين للجنة التنفيذیة
  ". إلى االجتماع الحادي واألربعينCTCالخالف المتعلق بمستوى الواردات من 

 CTC وتقریر عن الواردات من 2004برنامج عمل عام وبناء على ذلك، یقدم البنك الدولي مشروع اتفاق و  22
  . ، وهو مرفق بهذه الوثيقة2001في عام 

  مشروع االتفاق

. 38/65یستخدم مشروع االتفاق االستمارة المعياریة الواردة في المبادئ التوجيهية التي وافق عليها المقرر   23
 2005 لالستخدامات الخاضعة للرقابة بين عام CTCوتشمل الحد األقصى لألهداف المسموح بها إلنتاج واستهالك 

وتشمل .  والمبالغ السنویة التي ترد من اللجنة التنفيذیة والعقوبات المحتملة في حالة عدم تحقيق األهداف2010وعام 
  بما في ذلك أي استخدام قد یعادCTCالتزام الهند بعدم طلب مبالغ إضافية للقضاء التدریجي على إنتاج أو استهالك 
ویناقش دور ومسؤولية البنك الدولي . تصنيفه من قبل األطراف من المواد األولية التي یخضع استخدامها إلى الرقابة

ویناقش عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها . باعتباره الوآالة الرائدة والشرآاء الثنائيين، اليابان وألمانيا وفرنسا
  .اج عن الشرائح السنویة للتمویلالوآاالت المنفذة آشروط أساسية لإلفر

  2004برنامج عمل عام 

 واألنشطة المقترح لتنفذها في 2003 تقریرا مختصرا عن برنامج عمل عام 2004یشمل برنامج عمل عام   24
  .2004عام 

 ولكن ال یشمل هدفا إلنتاج CTC هدفا مقدرا الستهالك 2003یشمل التقریر المرحلي عن برنامج عمل عام   25
CTC .دون ذآر أي تفاصيل عن أسماء وأعداد الشرآات، یرد وجود خطة الستخدام بعض المبالغ الموافق عليها في و
ویناقش التقریر .  آعامل تصنيع آيميائي في القطاعCTC لدعم التحول في الشرآات التي تستهلك 2003عام 

. الوآاالت الثنائية األخرى لتنفيذ خطة القطاعالمرحلي العملية التي تبرم بناء عليها الهند اتفاقات مع البنك الدولي و
 وجدول القضاء التدریجي وتشجيع CTCوعقدت الحكومة حلقتي عمل مع األطراف الفاعلة إلخطارهم بخطة قطاع 

 5 بين 2003وتخصص ميزانية عام . األطراف المهتمة على تخطيط عملية القضاء التدریجي واالستفادة من المنحة
لقضاء التدریجي على المطاط المكلور والبرافين المكلور والمواد الصيدالنية وفي قطاع المذیبات بنود من األنشطة، ا
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 للبرنامج السنوي دوالر أمریكي 3 520 843ویطلب البنك الدولي الموافقة على مبلغ . وإنشاء وحدة إلدارة المشروع
.  صرفت في االجتماع األربعينر أمریكيدوال مليون 5 في االجتماع الحادي واألربعين باإلضافة إلى 2003لعام 

  .دوالر أمریكي 264 063وتبلغ تكاليف الدعم المرتبطة بعملية الصرف الثانية 

وفي قطاع عوامل التصنيع .  أو إلنتاجهCTC أي أهداف سواء الستهالك 2004  ال یشمل برنامج عمل عام   26
طن من قدرات  1243 المنحة للقضاء التدریجي على الكيميائي، سوف تدعي الصناعات لتقدیم طلبات للمساعدة من

 آمذیب في التنظيف الكيميائي والمعدني، یشار CTCوفيما یتعلق باستخدام . 2005استنفاد األوزون بحلول نهایة عام 
طن من قدرات استنفاد األوزون من  1100إلى أن الهند ستعمل مع البنك الدولي واليابان على القضاء التدریجي على 

CTC ولم تتوفر مزید من التفاصيل. 2005 بحلول نهایة عام.  

 بناء على المساعدة التقنية بما في ذلك إنشاء وحدة إلدارة 2004سيجرى تنفيذ خمسة أنشطة في عام   27
 وإنشاء CTCالمشروع ووضع برنامج للوعي العام وتصميم استراتيجية لبناء القدرات للمساعدة في تطویر بدائل لـ 

وبناء على األعمال الحكومية، یتوقع . CTCرة المعلومات والبحث عن فرص نقل التكنولوجيا لمنتجي نظام إلدا
 أنشطة بما في ذلك استخدام حوافز مالية لتعزیز البدائل الخالية من المواد المستنفدة لألوزون 7برنامج العمل تنفيذ 

في االستخدامات من غير المواد  الستخدامها CTC وإعداد حصص إنتاج CTCواستكشاف حصص الستيراد 
  .2004 في المطاط المكلور والبرافين المكلور في عام CTC واإلعالن عن حظر استهالك 2005األولية في عام 

 یجرى تفصيلها دوالر أمریكي 13 380 112، یطلب البنك الدولي مبلغ 2004وبالنسبة لبرنامج عمل عام   28
 دوالر أمریكيللبنك الدولي ومليون ) دوالر أمریكي 666 008عم تبلغ تكاليف د (دوالر أمریكي 8 880 112إلى 

دوالر  85 000تكاليف دعم تبلغ  (دوالر أمریكيلفرنسا ومليون ) دوالر أمریكي 85 000تكاليف دعم تبلغ (
 وتخصص ميزانية عام. لليابان) دوالر أمریكي 280 000تكاليف دعم تبلغ  (دوالر أمریكي 2 500 000و ) أمریكي
  . بين التحوالت الصناعية ودعم وحدة إدارة المشروع والمساعدة التقنية2004

   2001 في عام CTCتقریر عن الواردات من 

 للبنك الدولي وتقریر المراجعة التقنية في بيانات الواردات من CTCهناك اختالف آبير بين خطة قطاع   29
CTC فيذیة من الهند والبنك الدولي تقدیم تقریر یتناول الخالف ونتيجة لهذا طلبت اللجنة التن. 2001 للهند عن عام

وفي هذا الصدد، إذا وجد أن الواردات الفعلية .  إلى االجتماع الحادي واألربعينCTCالمتعلق بمستوى الواردات من 
ة  طن متري المبلغ عنه في خط24 661 في المائة من الرقم األقل لمقدار 10 هي أآثر من 2001 في عام CTCمن 

 طن متري 24 661 بمبلغ مساوي للفرق في األطنان بين دوالر أمریكي مليون 52القطاع، سيجرى خفض مبلغ 
  . للطندوالر أمریكي 2000ورقم الواردات الفعلية على أساس 

وطبقا للتقریر، قامت حكومة الهند بجمع سندات الشحن وسندات الدخول من منتجي ومستعملي ومستوري   30
CTC.تتاح مثل هذه السندات، تم جمع السجالت من ميناء آاندال ألن معظم الشحنات مرت من هناك وعندما لم  .

وردا على االستفسارات المتعلقة بالحالة الرسمية لسندات الشحن والدخول، أخطر البنك الدولي بأن سندات الشحن 
ت وأن سندات الدخول هي وثائق قدمت إلى مصلحة الجمارك آوثائق داعمة وآجزء من عملية التخليص على الواردا

 التي تم التحقق CTCوعلى هذا األساس، استنتج التقریر أن الواردات من . تصدر من قبل الجمارك وتوافق عليها
 طن 24 661 في المائة من المقدار األقل البالغ 10، وهي أقل من 2001 طن متري في عام 23 006.94منها آانت 

 52ویعتبر البنك الدولي أن من الواجب البقاء على مستوى التمویل البالغ . طة القطاعمتري الذي تم اإلبالغ عنه في خ
  . نتيجة لذلكدوالر أمریكيمليون 
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  تعليقات األمانة

وتأخذ التعليقات الواردة أدناه في عين االعتبار ردود . قدمت األمانة تعليقات مكثفة على تقدیم البنك الدولي  31
  .البنك الدولي

  اقمشروع االتف

تتمشى أهداف القضاء التدریجي السنویة، آحد أدني، مع جداول " من مشروع االتفاق على 2تنص الفقرة   32
على أن تتمشى أهداف األداء مع استجابة اجتماع األطراف إلى المقرر الخفض التي ینص عليها بروتوآول مونتریال، 

اء یعني أنه في حالة عدم تمكن الهند من تلبية تدابير وتفسر األمانة أن شرط االستثن". للجنة التنفيذیة) أ (37/20
الرقابة لبروتوآول مونتریال وأن یقرر اجتماع األطراف من خالل لجنته المنفذة بشأن خطة العمل التي تختلف عن 

قرر أهداف أداء االتفاق، أن الجدول في خطة العمل یشكل تلقائيا أهداف أداء االتفاق دون إجراء مداوالت أو اتخاذ م
  . من اللجنة التنفيذیة

إذا آان تفسير األمانة هو المعني المقصود في شرط االستثناء، فإن هذا الشرط ال یتمشى مع مقررات   33
وعلى وجه محدد، في حالتي عدم امتثال آل من . االجتماع الخامس عشر لألطراف التي تتناول حاالت عدم االمتثال

دون المساس "ل، أحيطت األطراف علما بخطة العمل المقترحة لكل طرف أوغندا وجواتيماال لبروتوآول مونتریا
ویترك ذلك للجنة التنفيذیة أن تقرر أي إجراء تتخذه بشأن االتفاق بين ". بتشغيل اآللية المالية لبروتوآول مونتریال

  .لته من مشروع االتفاقوعلى أساس هذه السابقة، تعتبر األمانة أن شرط االستثناء ینبغي إزا. اللجنة والطرف المعني

 والمنتج الكيميائي الوسيط لحامض CFCs في الهند زائدا الواردات آمواد أولية إلنتاج CTCیستخدم إنتاج   34
وفي االستخدامات من غير المواد األولية للمذیبات )  في المائة من مجموع اإلنتاج90أآثر من  (DVالكلورید 

 مع CFCویتزاید استخدام المواد األولية إلنتاج ). في المائة من المجموع 10أقل من (وعوامل التصنيع الكيميائي 
 المكرسة حاليا CTC ونتيجة لذلك، ستكون هناك زیادة في قدرة إنتاج .CFC تقدم في القضاء التدریجي على إنتاج 

ن القدرة المتوفرة ال ویشكل هذا تحدیا لجميع األطراف بما في ذلك حكومة الهند لضمان أ. CFCإلنتاج مواد أولية لـ 
 واستهالآه من أجل المواد األولية ال CTCإنتاج ولهذا، وبالرغم من أن . توجه إلى االستخدام من غير المواد األولية

 واستهالآه في االستخدامات الخاضعة CTCیخضع استخدامه للرقابة بناء على البروتوآول، ومن أجل رصد إنتاج 
وتفاصيل االستهالك بين االستخدامات ) زائدا الواردات (CTC مجموع إنتاج للرقابة، من الضروري رصد آل من

 بين الفئات المختلفة CTCوسيمكن هذا من تسویة مجموع إنتاج . آمواد أولية واالستخدامات من غير المواد األولية
االستخدامات من غير  من أجل االستخدامات آمواد أولية وCTCوذآر البنك الدولي أنه ینوى رصد إنتاج . لالستخدام

ومع ذلك، تعتقد . المواد األولية في إطار الرصد واإلبالغ، ولكنه ال یرغب في إدراج مستویات الرقابة في االتفاق
  .األمانة أن هذه األرقام حرجة للسماح برصد آاف لتنفيذ االتفاق وینبغي النص عليه بشكل محدد فيه

 قد تحقق بالفعل، من المهم رصد إنتاج 2005ي في عام من أجل رصد وضمان أن هدف القضاء التدریج  35
وینبغي أن تكون هناك أهداف لإلنتاج واالستهالك الفعلي وضعت . 2004 و 2003 الفعلي في عامي CTCواستهالك 

 مليون 24وباإلضافة إلى ذلك، سيجرى صرف حوالي . وال یكفي استخدام خط األساس آهدف فقط. لمدة ثالث سنوات
 من الصندوق متعدد األطراف، الذي ینبغي أن تصاحبه أهداف للخفض 2004 و 2003 خالل عامي يدوالر أمریك

  .یمكن قياسها وحدود لإلنتاج

 ألف من االتفاق وإضافة حد أقصى مسموح به – 2ولهذا، ینبغي تنقيح جدول األهداف والتمویل في التذیيل   36
 آمواد أولية واالستخدامات من غير المواد األولية CTC  وتفاصيل االستهالك بين استخدامCTCإلنتاج وواردات 

 وذلك من أجل تيسير الرصد 2004 و 2003في المذیبات وعوامل التصنيع الكيميائي ومعلومات عن عامي 
وینبغي اتباعه في هذا .  في الصين وقد وجد أنه ضروري ألغراض الرصدCTCوقد تم هذا في اتفاق . والمقارنة
 : ألف من االتفاق آما یلي– 2ناء على ذلك تعدیل التذیيل وینبغي ب. االتفاق
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خط   

 األساس
2002 2003 20042005 2006 2007 2008 2009 2010 

1
. 

الحد األعلي المسموح به 
             CTCإلنتاج وواردات 

2
. 

 آمواد CTCاستخدام 
 وحامض (CFCأولية 

  )DVالكلورید 
          

3
. 

ه الحد األعلي المسموح ب
 آعامل CTCالستهالك 

 تصنيع آيميائي
          

4
. 

الحد األعلي المسموح به 
 في CTCالستهالك 
 المذیبات

          

  

لم یقدم وصف للنظام الذي سيستخدم لرصد تنفيذ االتفاق بالرغم من ذآره تحت دور الوآالة الرائدة في   37
البنك الدولي قد طلب منه وضع نظام للرصد في خطة ونظرا ألن .  ألف حيث ستوضع معایير للتحقق– 6التذیيل 
 في الصين، ینبغي على البنك الدولي أن ینسق الخطتين ویضع معایير مماثلة للتحقق من األداء بناء على CTCقطاع 

  .الخطتين

 3.34 من مجموع المساهمة البالغة دوالر أمریكي مليون 2.17یقترح في خطة القطاع الموافقة على مبلغ   38
ومع ذلك، لم تدرج ألمانيا هذه المخصصات في خطة عملها للفترة .  للتعاون الثنائي مع ألمانيادوالر أمریكييون مل

ویقترح . وباإلضافة إلى ذلك، التزمت ألمانيا بالكامل بمواردها المتاحة لفترة الثالث سنوات الحالية. 2003-2005
 لتغطية حصتها في خطة 2008-2006ئية األلمانية للفترة مشروع االتفاق أن تقترض ألمانيا من المخصصات الثنا

أوال، یبدو أن هناك عدم االتساق مع القواعد . ویثير هذا سلسلة من التساؤالت. 2005-2004القطاع من نفقات الفترة 
ت اختصاصا" (أال تقدم أي التزامات مقدما قبل تلقي المساهمات"المالية للصندوق متعدد األطراف التي تنص على 

دوالر  مليون 2.17ثانيا، إذا أضيف مبلغ . )الرفق التاسعUNEP/Ozl.Pro.4/15 الوثيقة (الصندوق متعدد األطراف
، ستتجاوز 2005-2003 دون تعدیل خطط عمل ألمانيا الحالية للفترة 2005-2003 إلى نفقات ألمانيا للفترة أمریكي

ثالثا، من غير الممكن حساب مستوى موارد البرنامج .  سنوات في المائة عن مساهماتها لفترة الثالث20ألمانيا نسبة 
وبناء على ما سبق، .  دون معرفة مستوى التجدید لفترة الثالث سنوات القادمة2008-2006الثنائي أللمانيا للفترة 

یة للفترة  للميزانيات السنودوالر أمریكي مليون 2.17ینبغي أن ینظر االتفاق في مساهمة ألمانيا المقترحة البالغة 
  . وذلك حتى یمكن تسویة أي عجز إذا لم تكتمل المساهمة الثنائية األلمانية2004-2005

 وباعتباره الوآالة الرائدة، من المهم للبنك الدولي أن یضمن وضع معایير موحدة واتباعها عند قيام جميع   39
 – 6في التذیيل ) ل(بغي توضيح الفقرة الفرعية ولذا، ین. الوآاالت المنفذة المشترآة في خطة القطاع للتحقق من األداء

وضع معایير موحدة تستخدمها جميع الوآاالت المنفذة المشارآة في خطة القطاع للتحقق من األداء "ألف ليكون نصها 
  ".في تحقيق األهداف

 7.5 (یكيدوالر أمر مليون 3.9ومن المهم اإلشارة إلى أن مجموع تكاليف الدعم لخطة القطاع قد زادت من   40
للتنفيذ المشترك من قبل البنك الدولي )  في المائة8 (دوالر أمریكي 4 315 000لتنفيذ البنك الدولي إلى ) في المائة

  . في المائة لتكاليف الدعم11وتستخدم الوآاالت الثنائية نسبة . والوآاالت الثنائية
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   2004برنامج العمل السنوي لعام 

 طبقا للتنقيح المطلوب 3 و 2ات واإلجراءات الصناعية الواردة في صفحتي ینبغي استكمال جداول البيان  41
وعلى نحو محدد، ینبغي إضافة أهداف خفض اإلنتاج مع تفاصيل .  ألف من االتفاق– 2للجدول الوارد في التذیيل 

ألهداف وبالنسبة . 2004 و 2003لالستخدامات آمواد أولية واالستخدامات من غير المواد األولية في عامي 
االستهالك، ینبغي إدراج أهداف منفصلة للبنك الدولي وآل وآالة ثنائية لعوامل التصنيع الكيميائي والمذیبات لعامي 

  .2004 و 2003

 موجزا عن آيفية تنظيم البرنامج االستثماري، ولكن 2004یعرض القسم بشأن األنشطة االستثماریة في عام   42
ة یتعين االضطالع بها أو عالمات تستخدم لرصد التقدم المحرز، سوى أنه ال توجد تفاصيل عن أي أنشطة محدد

 مهم 2004إن برنامج عمل عام . سيطلب من صناعات عوامل التصنيع الكيميائي أن تسجل اهتمامها وتؤید استهالآها
المعلومات عن ولهذا، ینبغي توفير . 2005  لبروتوآول مونتریال في عام CTCللغایة في تنفيذ جدول الرقابة على 

خطة التنفيذ لعوامل التصنيع الكيميائي وصغار المستعملين للمذیبات وعن االستثمار المتعلق باألنشطة التي یضطلع 
 بالشكل الذي یمكن أن تستخدم فيه للتأآد من التقدم المحرز وتيسير اإلفراج عن شریحة التمویل 2004بها في عام 

مئویة التي ستوقع مع الشرآات المؤهلة في آل قطاع فرعي والتفاصيل المتعلقة وستكون األمثلة هي النسب ال. القادمة
  .بالشرآات حيث تبدأ فيها مشروعات تحول خالل السنة

یوليه /رد البنك الدولي بأنه یعمل على إبرام اتفاق منحة جدیدة لخطة القطاع منذ الموافقة عليها في تموز  43
ومع . 2004لمستوى األنشطة التي ستنفذ على مستوى الشرآات في عام  ولم یتمكن من تقدیم تقدیر معقول 2003

 إلى االجتماع الثالث واألربعين للجنة التنفيذیة عمال بجدول 2004ذلك، عندما یحين وقت تقدیم البرنامج السنوي لعام 
  .االتفاق، ینبغي أن یتوفر الوقت الكافي والتخطيط لهذا المستوى من األنشطة إلدراجه

   2001  في عام CTCن واردات الهند من تقریر ع

   تجد األمانة اختالفا آبيرا في البيانات التي قدمها البنك الدولي واإلحصاءات الرسمية التي نشرتها مصادر   44
فمثال، آانت اإلحصاءات الرسمية لحكومة الوالیات المتحدة األمریكية في تقریر الصادرات من . حكومية أخرى

CTCطن متري بينما اإلحصاءات المقدمة من البنك الدولي تقر أن الواردات 3190 هي 2001 عام   إلى الهند في 
 10 طن متري وأآثر من 4513والفرق هو .  طن متري7703 آانت 2001  من الوالیات المتحدة في عام CTCمن 

يانات رسمية من حكومة وینبغي وجود ب.  طن متري في خطة القطاع24 661في المائة عن الرقم المبلغ عنه البالغ 
  .الهند للقيام بالتحقق من بيانات الموردین والمنتجين

  التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذیة  45

 لبرنامج العمل السنوي وتكاليف دوالر أمریكي 3 520 843أن توافق على مبلغ إضافي مقداره   )أ(
  .  للبنك الدوليدوالر أمریكي 264 063الدعم المرتبطة به البالغة 

وعندما . أن تطلب من البنك الدولي تنقيح مشروع االتفاق وتقدیمه إلى االجتماع الثاني واألربعين  )ب(
  :یفعل ذلك ینبغي على البنك الدولي

على أن تتمشى أهداف األداء مع استجابة اجتماع األطراف إلى المقرر ، " إزالة عبارة   "1"
  شروع االتفاق؛ من م2من الفقرة " للجنة التنفيذیة) أ (37/20
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 ألف من االتفاق بإضافة الحد األقصى – 2أن تنقح جدول األهداف والتمویل في التذیيل   "2"
  وتفاصيل االستهالك بين االستخدامات آمواد أولية CTCالمسموح به إلنتاج وواردات 

واالستخدامات من غير المواد األولية للمذیبات وعوامل التصنيع الكيميائية واألهداف أو 
   لتيسير الرصد والمقارنة؛ 2004 و 2003التقدیرات حسب االقتضاء لعامي 

  في الهند وضمان أن تنسق مع نظام الرصد في CTCأن تقدم نظام للرصد لخطة قطاع   "3"
  في الصين التي تتضمن معایير مماثلة للتحقق من األداء بناء على CTCخطة قطاع 
  الخطتين؛

 للميزانيتين دوالر أمریكي مليون 2.17 األلمانية البالغة أن تعيد النظر في المساهمة  "4"
   وتوفير أي عجز من المساهمة األلمانية؛2005 و 2004السنویتين لعامي 

وضع معایير موحدة " ألف ليكون نصها – 6في التذیيل ) ل(تنقيح الفقرة الفرعية   "5"
ق من األداء في تحقيق تستخدمها جميع الوآاالت المنفذة المشارآة في خطة القطاع للتحق

  ".األهداف

 ویقدمه إلى االجتماع الثالث واألربعين 2004أن تطلب من البنك الدولي أن ینقح برنامج عمل عام   )ج(
  :آما هو مخطط في مشروع االتفاق وأن یقدم

 3 و 2البيانات ذات العالقة في بيانات وأهداف وإجراءات الصناعة الواردة في الصفحتين   "1"
وعلى نحو محدد، ینبغي إضافة .  ألف في االتفاق– 2نقيح المطلوب في التذیيل طبقا للت

أهداف خفض اإلنتاج مع تفاصيل االستخدامات آمواد أولية واالستخدامات من غير المواد 
وبالنسبة ألهداف االستهالك، ینبغي إدراج أهداف . 2004 و 2003األولية في عامي 

 2003ائية لعوامل التصنيع الكيميائي والمذیبات لعامي منفصلة للبنك الدولي وآل وآالة ثن
  ؛2004و 

المعلومات عن خطة التنفيذ لعوامل التصنيع الكيميائي وصغار المستعملين للمذیبات وعن   "2"
 بالشكل الذي یمكن أن تستخدم 2004االستثمار المتعلق باألنشطة التي یضطلع بها في عام 

وستكون األمثلة . ير اإلفراج عن شریحة التمویل القادمةفيه للتأآد من التقدم المحرز وتيس
هي النسب المئویة التي ستوقع مع الشرآات المؤهلة في آل قطاع فرعي والتفاصيل 

  .المتعلقة بالشرآات حيث تبدأ فيها مشروعات تحول خالل السنة

بيانات عن وأخيرا، أن تطلب من البنك الدولي أن یقدم إلى االجتماع الثاني واألربعين   )د(
 التي نشرتها حكومة الهند للتحقق من البيانات التي تم 2001  في عام CTCالواردات من 

    .CTCجمعها من منتجي ومستوردي 
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  ورقة تقييم المشروع

   الهند

  

   طن من قدرات استنفاد األوزون1173  )2002(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع       التبرید   :القطاع

  ال تتاح          :ات فعالية التكاليف في القطاع الفرعيبدای

  :عنوان المشروع

  )الشریحة الثانية( في قطاع إنتاج أجهزة التبرید CFCsخطة القضاء التدریجي على    ) أ(

  

  متعددة بيانات المشروع
 إنتاج

  متعددة
 إنتاج

)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الشرآة 
 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
 )أشهر(مدة المشروع 

 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب مبدئيا 

 
141 

12 
476,336  

1,173 
40 
12 

173,200 
  )دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 

 )أ(التكاليف الرأسمالية اإلضافية  
  )ب(تكاليف الطوارئ  

 

   )ج(فية تكاليف التشغيل اإلضا 
 )ج+ب+أ(مجموع تكاليف المشروع  
 (%)الملكية المحلية  
 (%)عنصر التصدیر  

 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب 
 )آج/دوالر أمریكي(فعالية التكاليف 

476,536

476,536
 

 
173,200 

 
 

173,200 
 

  هل تأآد التمویل من الجهة النظيرة؟
 خلية األوزون، وزارة البيئة والغابات  وآالة التنسيق الوطنية

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوآالة المنفذة
   

 توصيات األمانة
 )دوالر أمریكي(المبلغ الموصي به 

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
 )آج/يدوالر أمریك(فعالية التكاليف 

 )دوالر أمریكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 

 
 
 

مجموع التكاليف على الصندوق متعدد األطراف
 )دوالر أمریكي(
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  وصف المشروع

خطة  بشأن تنفيذ 2003قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نيابة عن حكومة الهند التقریر المرحلي لعام   46
وقد تمت الموافقة على الخطة في االجتماع . إنتاج أجهزة التبرید في الهند في قطاع CFCالقضاء التدریجي على  

وسوف .  یجرى توفيره على خمس شرائحدوالر أمریكي 3 609 186الثامن والثالثين بمستوى تمویل مجموعه 
 آانون  في القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة التبرید في الهند بحلولCFCsالقضاء التدریجي على  تستكمل هذه الخطة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره الوآالة الرائدة ومنظمة : ویقوم على تنفيذ الخطة وآالتان. 2007ینایر /الثاني
ویشمل عنصر الخطة الذي نفذته المنظمة القضاء التدریجي في القطاع الفرعي للنقل . األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 نفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جميع القطاعات الفرعية األخرى في نطاق البارد ویشمل العنصر اآلخر الذي
  .القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة التبرید باستثناء القطاع الفرعي للنقل البارد

وتنفذ خطة القضاء التدریجي من خالل أربعة برامج سنویة للتنفيذ مع تنفيذ المشروعات الموافق عليها   47
.  في القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة التبرید في الهند خالل أربع سنواتCFCsنها القضاء التام على الجاریة لينتج ع

 :وترد تفاصيل التمویل الشامل الموافق عليه آما یلي أدناه

  

 )جزء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (دوالر أمریكي 2 675 986 ) بما في ذلك الطوارئ(العنصر االستثماري 

جزء منظمة األمم المتحدة للتنمية  (دوالر أمریكي 673 200 ) بما في ذلك الطوارئ(ستثماري العنصر اال
 )الصناعية

 دوالر أمریكي 260 000 اإلدارة/عنصر السياسة

 دوالر أمریكي 3 609 186 المجموع

  

ینایر /آانون الثاني في دوالر أمریكي مليون 2تسلم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الشریحة األولي البالغة   48
2003.  

  تقریر عن التقدم المحرز

  .ویرد موجز التقدم المحرز أدناه.  بهذه الوثيقة2003مرفق التقریر عن التقدم المحرز في عام   49
اتفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ووزارة البيئة والغابات على آلية تشغيلية للتنفيذ توجز أدوار   *

  .اعلة المختلفةومسؤوليات األطراف الف
 2أعدت وثيقة القضاء التدریجي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي تشمل الشریحة األولي البالغة   *

ووقع الوثيقة جميع . 2003مارس / وقدمت إلى وزارة البيئة والغابات في آذاردوالر أمریكيمليون 
  . 2003یونيه / حزیران3األطراف في 

 شرآة 103ة والغابات على أول قائمة بعشرة شرآات متوسطة الحجم ووافقت مؤقتا وزارة البيئ  *
وبمجرد .  للمشارآة في برنامج القضاء التدریجي2003سبتمبر /صغيرة ومتوسطة الحجم في أیلول

سيساهم القضاء ) 2005 و 2004المستهدفة لعامي (االنتهاء من جميع األنشطة في هذه الشرآات 
 بمقدار 2005 و 2004 في عامي CFCقضاء السنوي على  في أهداف الCFCالتدریجي على 

  . طن من قدرات استنفاد األوزون300
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وعقب تحقق وزارة البيئة والغابات من خطوط أساس الشرآات، الذي یجرى حاليا، ستقدم الوزارة   *
  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافقة النهائية على اشتراك هذه الشرآات في الخطةإلى 

عنصر منظمة األمم المتحدة (جرى مناقشة آلية مشارآة الشرآات في القطاع الفرعي للنقل البارد وت  *
  .بين المنظمة والوزارة) للتنمية الصناعية في الخطة

أعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المواصفات التقنية لمعدات سوائل التبرید التي سيجرى شراؤها   *
وتجرى حاليا مناقصة دولية لمعدات . 2003أآتوبر / تشرین األولللمجموعة األولي للشرآات في

  .سوائل التبرید
وزارة البيئة والغابات تنفيذ وفرض قواعد األوزون لحكومة الهند، التي نشرتها في آانون واصلت   *

ونشرت معلومات عن خطة القضاء التدریجي للقطاع على صانعي السياسة . 2000ینایر /الثاني
وتم إخطار لجنة التوجيه بالكامل وهي على وعي بااللتزامات . ألطراف الفاعلةالحكوميين وا

الناجمة عن االتفاق بين حكومة الهند واللجنة التنفيذیة للصندوق متعدد األطراف بشأن خطة القضاء 
  .التدریجي للقطاع

  
  CFCأهداف خفض 

  
 في قطاع التبرید CFCبغي تخفيض استهالك طبقا لالتفاق الموافق عليه في االجتماع الثامن والثالثين، ین  50

 طن من قدرات استنفاد 1173 إلى 2002 طن من قدرات استنفاد األوزون في عام 1372التجاري في الهند من 
وطبقا للتقاریر المرحلية التي قدمتها الوآاالت المنفذة، .  من خالل تنفيذ المشروعات الجاریة2003األوزون في عام 
  . طن من قدرات استنفاد األوزون468.1ة مشروعات في قطاع التبریج والقضاء التدریجي على تم االنتهاء من ست

 طن من قدرات استنفاد األوزون 250 هو 2003 لعام CFCوآان الهدف السنوي للقضاء التدریجي على   51
 طن 262.70قدار ، سيتحقق م2003نوفمبر /وحتى تشرین الثاني. تتحقق من خالل االنتهاء من المشروعات الجاریة

من قدرات استنفاد األوزون من خالل االنتهاء من خمسة مشروعات ینفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومن ثم 
  .2004 لعام CFC ویضمن تحقيق حد استهالك 2003 لعام CFCتتجاوز هدف القضاء التدریجي السنوي على 

   2004البرنامج السنوي للتنفيذ لعام 

 طن من قدرات 190 إلى القضاء على 2004شطة الواردة في البرنامج السنوي للتنفيذ لعام ستؤدى األن  52
 2004 لعام CFCالهدف السنوي للقضاء التدریجي على ویتجاوز هذا .  عند االنتهاء منهCFCsاستنفاد األوزون من 

وسيجرى . مم المتحدة اإلنمائي طن من قدرات استنفاد األوزون المعين لبرنامج األ140لخطة قطاع التبرید البالغ 
من خالل ) طن من قدرات استنفاد األوزون 368(في القطاع  2004تحقيق الهدف الشامل للقضاء التدریجي لعام 

ومن خالل القضاء التدریجي )  طن من قدرات استنفاد األوزون187(االنتهاء من المشروعات الموافق عليها منفردة 
ومن خالل القضاء التدریجي ) طن واحد من قدرات استنفاد األوزون(لرقابة والتنفيذ في الشرآات المؤهلة باستخدام ا

 طن من قدرات 40(من األنشطة التي تنفذها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في القطاع الفرعي للنقل البارد 
  ).استنفاد األوزون

 إلى القضاء التدریجي على حوالي 2004ي عام  شرآة ف63 ومن المقدر أن تؤدى األنشطة التي ستبدأ في     53
 في المائة 85 بنسبة CFC طن من قدرات استنفاد األوزون، ومن ثم تساهم في هدف القضاء التدریجي على 80

  .2005من الخطة لعام )  طن من قدرات استنفاد األوزون108(
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

برنامج األمم ق نتائج ملموسة فيما یتعلق بتنفيذ عنصر النقل البارد المعين لیبدو من تقریر المرحلي عدم تحق  54
وأوضح البرنامج، باعتباره الوآالة الرائدة، أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية آانت تناقش . المتحدة اإلنمائي

وینبغي التغلب . قطاع الفرعي للنقل الباردمع وزارة البيئة والغابات التنفيذ ومنهجية تنفيذ الجزء من الخطة المتعلق بال
 2004 وستبذل آل الجهود لإلسراع بالتنفيذ في أوائل عام 2003دیسمبر /على الصعوبات بحلول آانون األول

  .لتعویض التأخير الذي حدث

ة تنص طرائق التنفيذ الموجزة في الخطة على قيام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمراجعة مستقلة سنوی  55
ویشمل عنصر دعم .  بما في ذلك التأآد في الموقع والقيام بزیارات عشوائيةCFCللتحقق من مستویات استهالك 

السياسة واإلدارة أیضا إنشاء وتشغيل آلية المرآزیة لرصد وتقييم نتائج الخطة باالرتباط بهيئات بيئية ناظمة في 
نامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى حقيقة أن التقریر المرحلي لم واسترعت األمانة انتباه بر. الوالیات لضمان االستدامة

ورد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن البرنامج ووزارة . یشر إلى أي أنشطة تتعلق بإنشاء نظم للرقابة والمراجعة
وى االستهالك  للقيام بالتحقق من مست2004البيئة والغابات ستقومان بالتعاقد من الباطن مع آيان مستقل في عام 

وسيجرى التحقق أیضا في . الوطني في قطاع التبرید من خالل مراجعة بيانات اإلنتاج والواردات والصادرات
. الشرآات مع المشروع الجاري للتحقق من مستوى خط أساسها لالستهالك وأن القضاء التدریجي قد حدث فعال

  .2004ي لعام وسيكون اإلبالغ أآثر عن هذه األنشطة في التقریر المرحل

  التوصيات

قد ترغب اللجنة التنفيذیة في النظر في الموافقة على البرنامج السنوي للتنفيذ واإلفراج عن شرائح التمویل   56
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 )دوالر أمریكي(

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 )دوالر أمریكي(الصناعية 

  173 200  476 536  2003م قسط تمویل عا

  19 052  43 243 تكاليف دعم الوآالة

  192 252  519 779 المجموع

  


