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 مذآرة من األمانة  

إن المبادئ التوجيهية إلعداد تحديثات البرامج القطرية آانت ماثلة في جدول أعمال اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الـ      -1
 بإتمام ومناقشته للمسائل األربع المعلقة  34شأه االجتماع الـ   ، ولم يقم الفريق غير الرسمي المفتوح باب العضوية الذي إن    32

وبينما تم التوصل إلى توافق في اآلراء حول مسألتين من هذه المسائل، هما        . التي تم تبينها في مشروع المبادئ التوجيهية  
 الرسمي بالتوصل إلى ختام بشأن   التمويل والوقت الالزم إلتمام تحديث البرامج القطرية ، إال أن الوقت لم يسمح للفريق غير     

 .المسألتين اآلخرتيين ، وهما تبين المنشآت المتبقية ومفهوم االستهالك الوطني المجمع    

في سبيل تسهيل مناقشة اللجنة التنفيذية لمشروع المبادئ التوجيهية ، قامت األمانة بإعادة صياغة الوثيقة     -2
UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/54ويحاول مشروع   .  مقرر يتضمن اتفاق اآلراء حول المسألتين  ، على صورة  مشروع

المهام المتبقية في ممارسة تحديث البرامج القطرية ، مع مراعاة  أن " المقرر آذلك أن يستجيب لطلب اللجنة التنفيذية بتبين  
قبل أمواًال لخطط إدارة غازات    آثير من البلدان ، سواء ذات االستهالك المنخفض وذات االستهالك العالي ، قد تلقت فعًال من  

 .ومشروع المقرر مرفق بوصفه المرفق األول بهذه الوثيقة   " . التبريد 

قامت األمانة آذلك بتنقيح الشكل المقرر لتحديث البرامج القطرية ، بما في ذلك الحرص على تبين المنشآت المتبقية       -3
عدد مقدر   " لمستعملة في الشكل المذآور قد نقحت بحيــث أصبحت ونتيجة لذلك فإن الصياغة ا  . عند تحديث البرنامج القطري 

 ، خصوصًا المصانع المتبقية التي تستهلك قدرًا  ODSللمصانع التي لم تتحول بالنسبة لكل قطاع وقطاع فرعي يستهلك الـ  
 . والشكل المنقح مرفق بوصفه المرفق الثاني بهذه الوثيقة    " . ODSمحسوسًا من الـ   
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 ول المرفق األ

 مشروع مقرر بشأن المبادئ التوجيهية إلعداد تحديثات البرامج القطرية 

 على االمتثال  5إن اللجنة التنفيذية تعلق أهمية آبيرة  على إيجاد استراتيجية وطنية فعالة في جهود بلدان المادة       -1
ن شأنها أن تمكن اللجنة التنفيذية من توجيه       واالستراتيجيات الوطنية لالمتثال م  . إللتزاماتها الناشئة عن بروتوآول مونتريال  

وفي الوقت نفسه تقر اللجنة التنفيذية بأن آثيرًا من البرامج . أموال الصندوق إلى االحتياجات الوطنية في مجال االمتثال    
اتيجيات وطنية القطرية الموجودة  التي أعدت في مطلع حياة الصندوق المتعدد األطراف ، تحتاج إلى تحديث لتكون بمثابة استر  

 ، وتنفيذ وتطبيق الرقابة التنظيمية  ODSلالمتثال ، خصوصًا فيما يتعلق بإآتمال المعلومات ودقتها المتعلقة باستهالك وإنتاج الـ 
  .ODSمن جانب الحكومات على عرض وطلب الـ   

 ، التي يمكن أن   5بلدان المادة  وتسلم اللجنة التنفيذية بأن مقرر تحديث البرامج القطرية ينبغي أن يصدر عن حكومات      -2
وبينما يقدم التمويل للبلدان التي تحتاج إلى تحديث برامجها القطرية ، إال          . تطلب مساعـدة من الوآاالت المنفذة إذا شاءت ذلك       

 ) .خاغت(أن هذا التمويل ينبغي ترشيده إلى جانب التمويل المقدم إلعداد خطط إدارة  غازات التبريد       

 :بارات اآلنفة الذآر تقرر اللجنة التنفيذية ما يلي  نظرًا لالعت -3

 على أن تستفيد من فرصة تحديث البرامج القطرية ، إلعداد استراتيجية وطنية   5أن تشجع بلدان المادة    (أ)
 لالمتثال إللتزامات بروتوآول مونتريال ؛

 الصادر عن   31/48قرر ومع مراعاة  الم  . أن تقدم تمويًال للجهود الوطنية في تحديث البرامج القطرية      (ب)
اللجنة التنفيذية بشأن تمويل خطط إدارة غازات التبريد ، فإن تمويل تحديث البرامج القطرية ينبغي أن يرتبط             

 :وعلى وجه التحديد  . بتمويل الـ خاغت  

في البلدان التي يكون فيها ما يتبقي من المواد المستهلكة الخاضعة للرقابة مقصورة  على خدمة          (1)
 ، والتي يكون فيها قد تم تمويل الـ خاغت ، ينبغي إتمام تحديث البرنامج القطري      CFCلـ   التبريد با

 في المئة من  50الـ خاغت من جانب البلد الذي يعنيه األمر عندما يطلب التمويل اإلضافي البالغ /
قيام وينبغي تقديم التمويل لتمكين البلدان من ال   . المستوى األصلي لتمويل الـ خاغت الخاص بها   

 .بتلك الممارسة 

في البلدان التي يكون فيها إعداد الـ خاغت أو إعداد استراتيجية لقطاع التبريد ، قد جرى تمويله أو           (2)
يجري تمويله ، فإن التمويل اإلضافي لتحديث البرنامج القطري ينبغي أن يغطي استهالك الـ       

CFC والمواد الخاضعة للرقابة غير الـ     .  في القطاعات األخرىCFC .  

في البلدان التي لم يتم بعد فيها إعداد خاغت ، فإن تمويل تحديث البرنامج القطري ينبغي أن يكون    (3)
 . مرتبطًا واحدة مع إعداد الـ خاغت     

 شهرًا في المتوسط ، ابتداء من الوقت الذي اعتمدت فيه    12أن تطلب إتمام تحديث البرامج القطرية خالل   )ج(
 .اللجنة التنفيذية التمويل   

 على االستفادة من فرصة تحديث برنامجها القطري لوضع اتفاقات لإلزالة ، قائمة 5إن تشجع بلدان المادة  )د(
 .على أساس اإلداء الفعلي والمواد المطلوب إزالتها جميعًا       

يد بيانات أن تقر الشكل الوارد في المرفق ، بالنسبة لتحديثات البرامج القطرية ، على أنه يجوز للبلدان أن تز         )هـ(
 . على هذا الشكل وفقًا الحتياجات تخطيطها االستراتيجي   
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 المرفق الثاني

 مشروع شكل يلتزم به فى تحديث البرامج القطرية

 استعراض تنفيذ البرنامج القطرى الحالى )1الجزء 

 ODSإزالة الـ  1-1
آخر سنة لالستهالك  تعليقات

 )ODPطن (
طن (آخر استهالك 

ODP( 
خط األساس 

طن  (لالمتثال
ODP( 

اإلزالة التى تحققت 
 )ODPطن (

اإلنتاج /االستهالك سنة البيانات
فى البرنامج القطرى 

 )ODPطن (

ODS 

       CFC 
 الهالونات       
 بروميد الميثيل       
       TCA 
       CTC 

 ODSتحول الصناعة عن استعمال الـ  1-2
ـ  تعليقات تهالك ال اس

ODS)  ن ط
ODP( 

رى العدد التقدي
انع  للمص
وب  المطل

 تحويلها

األموال التى  
ت  تلقي

الدوالر ( ب
US( 

ـ   ODSال
زالة  ن (الم ط

ODP( 

دد  ع
انع  المص
م  تى ت ال

 تحويلها

انع  دد المص ع
برنامج   ى ال ف

 القطرى

نة  س
 البيان

االستهالك فى   
برنامج  ال

طن (القطرى 
ODP( 

 القطاع

 التبريد         
 الصنع         
 الخدمة         
 الرغاوى         
 ايروسوالت         
 المذيبات         
 الهالونات         
 الصنع          
 الخدمة         
ازات           غ

 التدخين
 المجموع         

 

 التدابير الحكومية 1-3

تعليقات إذا آانت هناك 

 تأخيرات

 سنة التنفيذ فى البرنامج )ال/نعم(هل تم التنفيذ  سنة التنفيذ

 القطرى

مقترح فى البرنامج 

 )ال/نعم(القطرى 

 السياسة العامة

تيراد        ى اس رقابة عل ال

 ODSالـ 

تيراد        ى اس رقابة عل ال

تى تحتوى   دات ال المع
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ODS 

ـ        تيراد ال ر اس حظ

ODS 

تيراد       ر اس حظ

تى تحتوى   دات ال المع

ODS 

تعماالت       ر االس حظ

 ODSالجديدة للـ 

  لتنفيذ البرنامج القطرى الحالىتقييم شامل 1-4

 

 

 

 :ملحوظات 
 استعراض تنفيذ البرنامج القطرى الحالى

ـ  1-1 ة ال ته   ODSإن إزال وب إزال بقى المطل تهالك المت يانًا لالس ا وب بق إنجازه تى س ة ال ثًا لإلزال بغى أن تتضمن تحدي  ين
 .قابة البروتوآولبموجب آل مرفق من مرافق بروتوآول مونتريال وآل مجموعة مواد خاضعة لر

ـ             2-1 دد المصانع التى أتمت فعًال تحولها الصناعى           ODSإن تحول الصناعة عن استعمال ال ثًا لع بغى أن يتضمن تحدي  ين
ك فى آل قطاع وقطاع فرعى من القطاعات التى                  د وذل تحول بع م ت تى ل بقى من المصانع ال تقديرى المت دد ال يانًا للع وب

 .ODSنع المتبقية التى تستهلك قدرًا محسوسًا من الـ  ، خصوصًا بيانًا بالمصاODSتستهلك 
ينبغى أن تتضمن تحديثًا للبيانات المتعلقة بتنفيذ الرقابة السياسية مثل الرقابة على            أن الخطوات التى تتخذها الحكومات        1-3

  .ODS ، والرقابة على  االستعماالت الجـــديـدة للـ ODS وعلى واردات المعدات التى تحتوى ODSواردات 

الى 1-4 برنامج القطرى الح يذ ال امل لتنف يم الش يذ إن التقي بة خالل تنف دروس المكتس برات وال ردًا للخ بغى أن يتضمن س  ين
برنامج القطرى حتى موعد إعداد التحديث           ذا التقييم أمورًا مثل العالقة القائمة بين      . ال ا يتضمنه ه بغى أن يكون م وين

بعة وتحوالت الصناعات عن الـ          والتفاعل بين األنشطة غير االستثمارية واألنشطة االستثمارية،        ODS السياسات المت
 .ودور الوآاالت المنفذه بالقياس إلى دور الحكومات وغيرها

 تحديث البرامج القطرية ) 2الجزء 

 جدول زمنى وخطة عمل لتنفيذ االمتثال 2-1
اه بالنسبة لكل مادة خاضع                         ن أدن ا هو مبي نى وخطة عمل آم بغى إعداد جدول زم ة للرقابة تستهلك أو تنتج فى البلد       ين

بقًا للجدول الزمنى الوارد فى بروتوآول مونتريال            ك ط ويجوز تعديل الجدول الزمنى بما يالئم الظروف الوطنية        . وذل
 .إذا آانت الحكومة المعنّية تنوى تطبيق إزالة مّعجلة

 CFCجدول زمنى وخطة عمل لتنفيذ االمتثال بالنسّبة للـ        
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نوع التمويل  الجدول الزمنى لإلزالة
استثمارى (
أوغير /و

 )استثمارى

نوع التمويل 
وطنى (

ومن 
الصندوق 
المتعدد 
 )األطراف

التمويل 
االضافى 
المقدر 
الالزم 

دوالر (
US 

الخطوات 
المزمعة 

من 
 الحكومة

وسائل 
االنجاز 
 *المتوقعة

اإلزالة 
المزمعة 

بفضل اعتماد 
مشروعات 

طن (جديدة 
ODP( 

اإلزالة 
المزمعة 
بفضل 

المشروعات 
طن (المعتمدة 
ODP( 

جدول 
 معّجل

جدول 
بروتوآول 
 مونتريال

 السنة

 1999 خط األساس       
         2000 
         2001 
         2002 
         2003 
         2004 
 2005 %50تخفيض        
         2006 
 2007 %85تخفيض        
         2008 
         2009 
 2010 إزالة آاملة       

يمكن أن تكون الوسائل اتفاقات قائمة على أساس األداء أو على أساس المواد المختلفة ، أو مشروعات فردية أو مظلية أو خطط إدارة غازات                      �
 .التبريد أو غير ذلك

•  

 استعراض وتحديث  2-2
 :سنة الخطة 

لجدول الزمنى وخطة الهدف فى ا التنفيذ فى نهاية السنة تعليقات
 العمل

 ODSتخفيض الـ  ال/نعم: تحقق    
 التخفيض بفضل المشروعات المعتمدة ال/نعم: تحقق    
 التخفيض المتوقع من مشروعات جديدة ال/نعم: تحقق    
 مراقبة تطبيق السياسة الحكومية ال/نعم: انجزت   
 التقييم العام ال/نعم:  مرض  
 ل تلزم خطوات تصحيحيه ؟ه ال/           نعم 
هل أعيد النظر فى الجدول الزمنى وخطة  ال/           نعم 

 العمل ؟ 

 آلية التنفيذ المزمعة 2-3
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 :ملحوظات 

ثال 2-1 يذ االمت نى وخطة العمل لتنف رفق أو الجدول الزم بة لكل م ك بالنس رر وذل ى الشكل المق بغى وضعهما ف ذان ين  الل
واد الخاصة لل          بلد         مجموعة من الم تجة فى ال تهلكة أو من ثال للجدول الزمنى       . رقابة مس توقع االمت نما من الم وبي

تريال إّال أنه يمكن إعداد جدول زمنى معّجل لإلزالة بوقت أقصر إذا شاءت الحكومة                      روتوآول مون وارد فى ب ال
 :ومطلوب بالنسبة لكل مادة تقديم البيانات اآلتية . ذلك

 إن أمكن، لتحقيق االمتثال بالنسبة لكل مرفق أو مجموعة مواد للرقابة     جدول زمنى للتخفيضات، فى آل سنة       �
 .ابتداء من سنة إعداد تحديث البرنامج القطرى

 .مقدار التخفيض المزمع تحقيقة بفضل المشروعات الجارية •

 .مقدار التخفيض المزمع تحقيقة بفضل المشروعات التى ستعتمد خالل السنة •

ر    • رر للمش افى المق تمويل اإلض تمويل     ال ادر ال د مص ع تحدي دة م ن    (وعات الجدي ل م نى وتموي ل وط تموي
 ).استثمارى وغير استثمارى(وأنواع التمويل ) الصندوق المتعدد األطراف

ى أساس المواد المختلفة أو تكون                      • ى أساس األداء أو عل ة عل ات قائم د تشمل اتفاق زمعة ق وسائل اإلنجاز الم
 .خطط إدارة غازات التبريد أو غير ذلكمشروعات فردية أو مظلية أو قطاعية أو 

 استعراض وتحديث 2-2

يقة         ا وث نهما أن يكون ود م رقابة مقص عة لل ادة خاض ل م بة لك ثال بالنس يذ االمت ل لتنف ة العم ي وخط دول الزمن إن الج
تريال        بروتوآول مون ثالها ل يذ امت ى أن ترصد تنف ية عل ة المعن ية تساعد الحكوم ة أن تق  . ديناميك بغى للحكوم ذا ين وم ول

 .بتحديثهما حسبما ترى ذلك الزمًا فى ضوء احتياجات تخطيطها االستراتيجى

يذ           2-3 ه لتنف بلد أو خارج ل ال واء داخ ية س بات المؤسس يانًا للترتي من ب بغى أن تتض زمعة ين يذ الم ية التنف إن آل
تراتيجية  باعها فى التنف                   . االس وب مناقشة للمنهجية المزمع إت يان المطل بغى أن يتضمن الب يذ، مثًال األخذ   وين

ه أو يشمل  ًا بأآمل ى أساس األداء يشمل قطاع ائم عل اق ق دة أو األخذ باتف ى ح ناول آل مشروع عل نهج يت ب
 .المواد المختلفة ، مع بيان دور آل من الحكومة والوآاالت المنفذة

 اتفاق اإلزالة الوطنية القائم على أساس اإلداء 3الجزء 

 :لإلزالة الوطنية قائم على أساس األداء الفعلى ينبغى لها أن تقوم بتوفير ما يلى أن البلدان المستعدة لعقد اتفاق 

 الميزانية االجمالية  3-1
 السنة/العنصر 1السنة  2السنة  3السنة  * 4السنة 

     
     
     
 المجموع    

 حتى إتمام االتفاق *
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 مراحل اإلداء والجدول الزمنى لإلنفاق 3-2
 السنة االداءمراحل  االنفاق

   
   
   
   

 التحقق والتبليغ 3-2

 :المؤسسة القائمة بالتحقق 

 :الوتيرة الزمنية بين عمليات التحقق والتبليغ المتعاقبة 

 :ملحوظات 

 اتفاق وطنى لإلزالة قائم على أساس االداء الفعلى

وب فقط عندما يكون البلد مستعدًا لعقد اتفاق وطنى لإلزالة           ذا الجزء مطل يقوم على أساس األداء الفعلى مع اللجنة إن ه
 .التنفيذية وأن يمسك بنفسه إمساآًا آامًال بزمام برنامجه الوطنى لإلزالة

 . ينبغى أن تتضمن مجموع تكاليف تنفيذ االتفاق وبيان مفردات التكاليفالميزانية اإلجمالة 3-1

اق         3-2 نى لإلنف راحل األداء والجدول الزم ة بالمؤشر       م بغى أن تتضمن قائم تى تبين مقادير األداء إلمكان قياس ما   ين ات ال
دم وآذلك جدوًال زمنيًا يبين مبالغ ومواعيد األموال التى سيفرج عنها بعد التحقق من إنجاز مراحل                 يحرز من تق

 .األداء

 .اق ينبغى أن يبيّنا نظام الرصد المزمع إقامته للتحقق وللتبليغ عما يحرز من تقدم فى تنفيذ االتفالتحقق والتبليغ 3-3
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