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 تصدر ھذه الوثيقة:

 
 (مكرر) على النحو التالي: 19الفقرة  ةـإلضاف 

معلومات من البنك  الدولي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34دار الوثيقة (مكرر)  تلقت األمانة عقب إص 19
من الوثيقة.  7 إلى 4توضيح خطة العمل المقدمة لھذا االجتماع والوارد وصف لھا في الفقرات  زيادة تساعد على

  وترغب األمانة في أن تزود اللجنة التنفيذية بالتعليقات والتوضيحات التالية عن خطة العمل:

نك الدولي نسخة منقحة أخرى لخطة العمل بالمقارنة بالنسخ األخرى للخطة المقدمة قدم الب  )أ (
على مواصلة تشغيل خطة إدارة المشروع إالّ أنھا  اآلنلالجتماعات السابقة. وتركز األنشطة  

تتوخى أيضا عددا من األنشطة تتعلق بالدرجة األولى بتثبيت إزالة رباعي كلوريد الكربون لصغار 
الطابع  ويبررين وإنفاذ استخدام ھذه المادة التي تنتج بصورة مطلقة كعوامل وسيطة. المستخدم

العمل على  ھذا بالدرجة األولىواسع النطاق لالستخدام السابق لرباعي كلوريد الكربون في الھند 
والبحوث وواسعة النطاق للتوعية  نموذجيةالرغم من حقيقة أن خطة اإلزالة قد نفذت حملة 

لصغار مستخدمي ھذه المادة. ولذا ترى األمانة أن العناصر ذات الصلة مؤھلة لذلك  والتدريب
وترتبط ارتباطا وثيقا بإزالة رباعي كلوريد الكربون المنصوص عليه في االتفاق. كذلك فإن األموال 
المخصصة للمطبوعات يمكن في رأي األمانة أن تعتبر مؤھلة على ھذا النحو. غير أنه نظرا للحالة 

لشاملة الستھالك رباعي كلوريد الكربون في الھند، واإلزالة المستدامة لمدة ثالث سنوات، يبدو أنه ا
كبيرة لألنشطة المعانة من الصندوق المتعدد األطراف. وأبلغت األمانة البنك الدولي التوجد حاجة 

ة التنفيذية بشأن إزالة بوجھة النظر ھذه، ورد البنك بأن التقديم "يتماشي مع االتفاق بين الھند واللجن
استھالك وإنتاج رباعي كلوريد الكربون، وأن "أي أموال متبقية مقدمة للھند إعماال لھذا االتفاق 
سوف تحقق إزالة رباعي كلوريد الكربون بأكبر قدر من اليسر والكفاءة" ويتضمن االتفاق أيضا 

أي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية أن "تمويل عناصر ھذا االتفاق لن تعدل على أساس  إلىنصا يشير 
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في المستقبل ويمكن أن يؤثر في تمويل أي مشروعات أخرى لقطاع االستھالك/ اإلنتاج أو أي 
 أنشطة أخرى ذات صلة في البلد".

دوالرا أمريكيا  696,874والحظت األمانة أن الرصيد المتبقي من التمويل المتاح للبنك الدولي يبلغ   )ب (
من الوثيقة  3وأنه يبدو أنه قد التزم بالتمويل بكامله (أنظر أيضا الجدول  وفقا للتقرير المرحلي،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34 والبنك الدولي ھو الوكالة المنفذة المسؤولة عن تمويل .(
وحدة إدارة المشروع واألنشطة الجامعة ذات الصلة على النحو الوارد في خطة العمل. وأبلغت 

ذه المالحظات، وأبلغت بأن خطة العمل المقدمة تشير حقيقة بصورة مطلقة األمانة البنك الدولي بھ
دوالرا  1,040,736األموال المتوافرة للبنك الدولي. وذكرت األمانة كذلك أن التقدير البالغ  إلى

أحدث تحليل مفصل، وأن تسوية األموال  إلىيستند  […]أمريكيا المتاح ألنشطة المساعدات التقنية 
أحدث بعثة واستعراض للكشوف المالية مع الوسيط المالي:. ووفقا لما  إلىشروع تستند المتاحة للم

مليون دوالر أمريكي للموافقة يزيد عن الرصيد  1.04ذكره البنك الدولي فإن "سبب الرصيد البالغ 
 دوالر أمريكي التي كان قد التزم بھا 230,000ھو أن مبلغ  2012المبلغ في التقرير المرحلي لعام 

لقطاع االستھالك تتوافر اآلن نتيجة العتبار إحدى المنشئات غير مؤھلة، وأخفق ثالث منشئات 
 أخرى في تحقيق الشروط المتعلقة بإصدار مدفوعاتھا النھائية".

مشورة من األمانة بشأن األرصدة المتبقية الخاصة بمختلف الوكاالت المنفذة، وردا  إلىواستنادا   )ج (
لغ البنك الدولي بأن جميع األنشطة المتبقية في إطار خطة إزالة رباعي على السؤال ذي الصلة، أب

كلوريد الكربون للھند محددة في خطة العمل. ومن وجھة نظر األمانة فإنه لن تتعلق أي أنشطة 
أخرى باألرصدة مع حكومة اليابان بوصفھا الوكالة المنفذة الثنائية ومع اليونيدو، وينبغي إعادة ھذه 

بصورة مستقلة عن أي مقرر قد تتخذه اللجنة التنفيذية بشأن خطة العمل  أقرب وقتاألرصدة في 
 المقدمة من البنك الدولي.

 2013عام  نھايةوالحظت األمانة أن التمويل المقترح لإلدارة الجارية لوحدة إدارة المشروع حتى   )د (
العمل المقدمة في ھذه الوثيقة يبدو كبيرا بالنسبة لوقت التنفيذ المتبقي. وأبلغ البنك الدولي بأن خطة 

قد قدمت لعدد من االجتماعات السابقة إالّ أنه لم يوافق عليھا نتيجة لقضايا مختلفة تتطلب المزيد من 
المناقشات. غير أنه يتعين أن يستمر عمل وحدة إدارة المشروع وأن تستمر المصروفات المتعلقة 

لوحدة إدارة ا تبارھا نشاطا، فقد كان الدعم يقدم بھا حتى ولو لم تتم الموافقة على خطة العمل، باع
قدمت. ويطلب البنك الدولي مقدار رة حقيقة في كل خطة عمل سبق أن لمشروع بصورة متكر

دوالر أمريكي لتغطية المصروفات ذات الصلة بوحدة إدارة المشروع منه مبلغ  280,000
ل وتلك المتبقية حتى انتھاء اتفاق أمريكي لتغطية المصروفات التي تكبدت بالفع دوالر 200,000

 .2013المنحة في نھاية عام 

ثير عددا من القضايا بشأن مفھوم تمويل وحدة إلدارة المشروع تتعلق بإزالة وترغب األمانة في أن ت  (ھ)
 ، واإلجراء الذي اقترحه البنك الدولي:2013رباعي كلوريد الكربون بعد عام 

ي استدامة وحدة إدارة المشروع بعد االنتھاء من أنشطة يطلب التمويل لمھمة محددة تتمثل ف )1(
اإلزالة وموعد إزالة المادة للتمكين من اإلشراف واإلبالغ. وتسلم األمانة بأن رباعي 
كلوريد الكربون ھو منتج ثانوي إلنتاج الكلوروفورم الذي ھو أيضا منتج تمھيدي 

، وعلى ذلك فإن إنتاجه  ةرالفلو اإلثيلين متعدد ورابع 22-للھيدروكلوروفلوروكربون
 إلىاليمكن تجنبه وقد يستمر بكميات كبيرة مما يعني حاجة الحكومة في المدة الطويل 

رصد اإلنتاج واستخدام العوامل الوسيطة أو تدميرھا، وفي ذلك فإن رباعي كلوريد 
الكربون يختلف عن عدد من المواد األخرى التي تخضع للرقابة بموجب بروتوكول 

. وتنص خطة اإلزالة واألنشطة المقترحة في خطة العمل لما تبقى من العام على مونتريال
الوسائل الضرورية لضمان اإلشراف واإلبالغ (برامج الحاسوب وغير ذلك، كما أن النسخ 
السابقة من خطة العمل تحتوي عددا من األنشطة األخرى التي تبسط عملية الرصد، والتي 
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أن تتفھم أن جميع  إلىالھند بعد ذلك. ويؤدي ذلك باألمانة  أزالھا البنك الدولي. وحكومة
الدعم الذي قد يحتاجه البلد لتيسير وتبسيط مھمة الرصد في المستقبل مثل البنية األساسية 
والدراسات أو نظم الرصد األخرى قد نوقشت وعولجت في خطة العمل المقدمة. ويقوم 
الصندوق المتعدد األطراف من خالل دعم التعزيز المؤسسي، بتمويل عملية جمع البيانات 

. وقد يرى أن ذلك يمثل تمويال 7لضرورية لتنفيذ البرنامج القطري وإبالغ بيانات المادة ا
مزدوجا إذا تواصل تقديم الدعم لحكومة الھند لرصد إنتاج رباعي كلوريد الكربون 

التمويل الحالي للتعزيز المؤسسي. وأبلغ البنك الدولي بأن  إلىواستخدامه باإلضافة 
تعلق برباعي كلوريد الكربون يمثل نشاطا متخصصا. وكانت ھذه "الرصد واإلبالغ فيما ي

وحدة إدارة المشروع ولذا فإن ذلك اليمثل  […]األنشطة دائما في سياق الھند تتم بواسطة 
 للجھود". ازدواجا

ظل يذا لم تعتبر ھذه األموال تمويال مزدوجا، تتعلق األسئلة المتبقية بالمدى الذي سإوحتى  )2(
مويل وبأي معدل يتعين تقديمه، وما نوع اإلشراف الذي سيكون ضروريا. الت ايقدم فيه ھذ

وطلبت األمانة إيضاحات ذات صلة، وأبلغت بأي "المصروفات التي سيجري تغطيتھا 
تتعلق بالموظفين ومصروفات تشغيل وحدة إدارة المشروع بما في ذلك السفريات ذات 

وجودة على رباعي كلوريد الكربون. الصلة بالرصد واإلشراف بشأن ترتيبات الرقابة الم
دوالر أمريكي شھريا. وسوف يغطي التمويل المتوخي ھذه  10,000ما يمثل مايقرب من 

سنه". كما أبلغ البنك الدولي بأن التفاصيل المتعلقة باإلبالغ  2.5التكاليف لما يقرب من 
التقدم التي سيتفق إلى وسيلة  "سوف يمكن أن تناقش خالل اجتماع للجنة التنفيذية استنادا

 ".نفاذھاعليھا والتي ستشمل ال مناص عنصر اإلبالغ عن استخدام األموال لدى 

ويستند النھج الذي اقترحه البنك الدولي بشأن كيفية إدارة األموال إلى ذلك الذي وافقت  )3(
بشأن ثالثة قطاعات في الصين وھي خطط  56/13عليه اللجنة التنفيذية في المقرر 

الونات وقطاع إنتاج رباعي  كلوريد الكربون للتمكين من مواصلة التنفيذ إلى الرغاوي والھ
 مابعد نھاية الترتيبات باستخدام إجراءات مبسطة:

الحظت األمانة أن البنك الدولي قد اختار كطريقة للتنفيذ اتفاق منحه بتاريخ نھاية   .أ 
ل مقترح البنك )، وافقت عليه حكومة الھند. وينق2013محدد (ديسمبر/ كانون األول 

الدولي في الواقع مسؤولية اإلشراف على األموال للفترة المتبقية من التنفيذ (تمويل 
التشغيل المستمر لوحدة إدارة المشروع) إلى األمانة. وھناك عدد من البدائل الممكنة 
لسبيل التقدم المقترح من بينھا أوال وأھمھا إعادة األموال. وبدال من ذلك فإن التفاوض 

قد يكون من أن اتفاق جديد بين حكومة الھند والبنك الدولي لنقل التنفيذ لوكالة أخرى بش
األخير، وقبلته اللجنة  النھجالمحتملة األخرى، وقد اضطلع البنك الدولي بھذا  النھج

التنفيذية بشأن خطط اإلزالة في شيلي وإكوادور وتونس. وتتفق جميع ھذه البدائل 
والمسؤوليات المحددة لمختلف أصحاب المصلحة في حين أن  المشار إليھا مع األدوار

النھج الذي اقترحه البنك الدولي ينطوي على قدر أكبر من المشكالت. وطلبت األمانة 
من البنك الدولي إبداء وجھات نظره بشأن ھذه االعتبارات، وأبلغت بأن "حكومة الھند 

أننا على استعداد كامل للنظر لم تطلب عند ھذه النقطة االتصال بوكاالت أخرى. غير 
في الخيارات البديلة التي ستقبلھا حكومة الھند وأعضاء اللجنة التنفيذية. ويمكن في 
الواقع مناقشة ھذه الخيارات البديلة والموافقة عليھا من حيث المبدأ حتى خالل 

ة في االجتماع السبعين أو أنه سيتوافر وقت لنظر ھذا النھج قبل االجتماع األخير للجن
2013 

على مواصلة المراجعات  56/13وتنص اإلجراءات المبسطة المحددة في المقرر   .ب 
المستقلة، وأن تقدم تقارير المراجعة المالية للجنة التنفيذية على أساس سنوي اعتبارا 
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ييسر البنك الدولي عملية استعراض وتقديم أي تعديالت على  . وسوف2009من عام 
ة المالية المقدمة للجنة التنفيذية. وتلقت األمانة عمليات خطط العمل وتقارير المراجع

تحقق بشأن اإلزالة من البنك الدولي لتقديمھا لالجتماع الخامس والستين. كما قدمت 
حكومة الصين من خالل البنك الدولي لالجتماع الخامس والستين وثائق تتألف من 

فق عليھا، وعن كل قطاع من بيانات بشأن حالة األموال المتبقية بشأن كل شريحة موا
 اإليراداتالقطاعات ذات الصلة فضال عن ورقة "رصيد الحسابات" تتناول 

والمصروفات بشأن جميع خطط اإلزالة التي نفذھا البنك الدولي. ولم تقدم أية تفاصيل 
عن األنشطة الممولة. وتشير األرقام الواردة في الوثائق المقدمة إلى أن تقارير مالية 

أي تقارير أخرى  ف تقدم قبل نفاذ األموال. وحتى اآلن لم تصل إلى األمانةأخرى سو
 ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/10(أنظر وثيقة المعلومات ذات الصلة 

ويصبح من الواضح، من النظر بأثر رجعي، أن مسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة   .ج 
يسر نجاح ھذا النھج يٍ (الحكومة والوكالة المنفذة، واألمانة) واختصاصات كل منھا ال

إلى أنه لن  56/13بشأن مواصلة الرصد. ويؤدي النھج المستخدم من خالل المقرر 
يكون للبنك الدولي أي التزام باإلبالغ بعد ذلك عن األموال واستخدامھا، واليكون لدى 
اللجنة التنفيذية أي وسيلة لتلقي تقييم مفصل أو الرجوع إليھا إذا اقتضت الحاجة، وأن 

ع من األمانة االضطالع بعملية استعراض ألنشطة الحكومة ومصروفاتھا استنادا يتوق
إلى التقرير المقدم من الحكومة والقواعد المالية وقواعد المشتريات، وھي عملية 

 الترى األمانة أن لديھا خبرة أو تفويض أو مجھزة أو مھيأة تنظيميا لھا؛

من النھج الذي طبق على المشروعات  ومن وجھة نظر الخبرات التي اكتسبتھا األمانة  .د 
في الصين، التؤيد استمرار استخدام نفس النھج أو مماثل له. وتتوافر بدائل، وقد 
استخدمت عل وجه الخصوص في تحويل كل من األموال والمسؤوليات إلى وكالة 

 منفذة أخرى.

  (د) إلى (ز) على النحو التالي:21الفقرات الفرعية  تضاف/ 

 أو

الموافقة على بعض أو جميع األنشطة المقترحة في خطة العمل إلزالة رباعي كلوريد أن تنظر في   )د (
 الكربون في الھند في ضوء التعليقات والمعلومات المقدمة؛

أن تنظر في أن تطلب من البنك الدولي أن يحول األموال التي تعتبر ضرورية لمواصلة تشغيل   (ھ)
 إلى وكالة منفذة أخرى؛ 2013عد عام ب وحدة إدارة المشروع ألغراض الرصد إلى ما

أن تطلب من حكومة اليابان بوصفھا وكالة ثنائية فضال عن اليونيدو عدم تكبد أي التزامات جديدة   (و)
 ؛2013وإعادة رصيد األموال المتبقية قبل نھاية عام 

ملة منذ أن تطلب تقريرا نوعيا يتضمن تقارير منفصلة عن األنشطة الجارية، واألنشطة المستك  (ز)
االجتماع السبعين وما يرتبط بھا من مصروفات، واألرصدة المتبقية، وااللتزامات، والجدول 
الزمني لالستكمال من البنك الدولي واليونيدو وحكومة اليابان بوصفھا وكالة ثنائية بشأن أنشطة كل 

ابيع من االجتماع منھا فضال عن موجز يقدمه البنك الدولي بوصفه الوكالة الرئيسية قبل ثمانية أس
 .2014األخير في عام 
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