
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016 كانون األول ديسمبر/ 2إلى  الثانيتشرين نوفمبر /  28من   ،مونتريال
  

  إضافة

 المشروعاتأثناء استعراض  تبيّنھاعامة عن القضايا التي تم  نظرة

  :من أجلھذه الوثيقة  أصدرت

 (مكرر): 19الفقرة  إضافة •

ليس فقط بدء ضمان أنه من الضروري ، رأت األمانة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26صدور الوثيقة بعد 
بل استمرارھا  القائمة على التكنولوجيا المتفق عليھا،المعدات تصنيع  صناعات التبريد وتكييف الھواء مشروعات

 توصية األمانة وفقا لذلك. تعديلتم و. أيضا ذلكفي فعل 

 :بما يلي 20الفقرة  استبدال •

 :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

 :المعنية بما يليالوكاالت الثنائية والمنفذة  مطالبة    ) أ(

التبريد وتكييف الھواء التي أجھزة ) شركات( تصنع فيھا شركةالحاالت التي باللجنة التنفيذية  إبالغ )1
تمويال من  ىعلى الخط الذي تلقمؤقتا  المرتفعإحداث االحترار العالمي  يةإمكانمواد تبريد ذات تستخدم 

إحداث االحترار  يةإمكانمواد تبريد ذات التي تستخدم  األجھزةمتعدد األطراف إلنتاج الصندوق ال
اتخاذھا  يتعينھذه الحاالت وأسباب ھذا االستخدام والخطوات التي  المنخفض فور التعرف علىالعالمي 

، ھاتمويل المتفق علىبدء التصنيع القائم على التكنولوجيا من ) الشركات( ھذه الشركةتمكين من أجل 
 ،ھذا التصنيعلبدء زمني  إطارووضع 

أعاله المذكورة ) المحددة في الفقرة الفرعية (أ) الشركات( الشركةالتصنيع في  حالةعن  وتقديم تقرير )2
إحداث  يةإمكانبالتكنولوجيات ذات  المحولةتلك الخطوط  حتى تصنعنفيذية إلى كل اجتماع للجنة الت
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إحداث االحترار  يةإمكانذات أو تكنولوجيا بديلة أخرى  ھاعلى تمويلالمنخفض الموافق االحترار العالمي 
 المنخفض،العالمي 

من  الممولة الھواءصناعات التبريد وتكييف خطوط بأن فيد ي خطابتقديم ب )الشركات( الشركة ومطالبة )3
 ھا فقط،تمويل الموافق علىتصنيع المعدات باستخدام التكنولوجيا  ستستمر فيالصندوق المتعدد األطراف 

القائمة على  صناعات التبريد وتكييف الھواء) شركات( ةتشغيل إضافية معتمدة لشرك دفع أي تكاليفو )4
تصنع األجھزة ) كانت الشركات( الشركةن ھذه بعد التحقق من أ فقط التمويل اعتمد لھاالتكنولوجيا التي 

 على ھذه التكنولوجيا؛القائمة 

المدرجة  بلدانال اتبين حكومالمبرم االتفاق  فيب) ( 5تقارير التحقق وفقا للفقرة الفرعية  وتضمن أن )5
تصنيع أجھزة التبريد ) شركات(شركة المعنية واللجنة التنفيذية تشمل التحقق من تحويل  5المادة  في

في عينة  ،)الشركات(الشركة  التي تعتمدھااالتفاق، بما في ذلك تأكيدا للتكنولوجيا  وتكييف الھواء في
 المعتمدة؛ المشروعاتتمثيلية من 

 :على ما يلي المعنية 5المادة  المدرجة في بلدانالحكومات  وحث(ب) 

استخدام ب ريد وتكييف الھواءأجھزة التبتصنيع  ستستمر فيرصد ما إذا كانت الشركات التي تلقت تمويال  )1
ما تحرزه من تقدم إلى اللجنة التنفيذية من خالل الوكاالت تقديم تقرير عن المعتمدة و التكنولوجيات

 الثنائية والمنفذة ذات الصلة؛ 

تدابير و أالتدابير التنظيمية  -ا طوعي – تنفيذ تنظر فيبمساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة، و )2
و/ أو القطاع  قطاعالفي التطبيقات التي يشملھا  االتكنولوجيا المتفق عليھ استخدامضمان من أجل أخرى 
  .المعني الفرعي

____________  

  


