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  المشاريع واألنشطة المعروضة على االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية

  مقدمة

اع              ي. تتكون هذه الوثيقة من ثالثة أجزاء       . 1 ى االجتم ة إل ة باإلحاالت المقدم قدم الجزء األول اإلحصاءات المتعلق
ل                . الثالث والخمسين الواردة من الوآاالت المنفذة والثنائية       وال المتاحة مقاب يم لرصيد األم ى تقي وهو ينطوي أيضا عل

ائل    ويعرض  . الطلب على األموال من اإلحاالت، ويقترح حلوال إلدارة السيولة في حال وقوع عجز             الجزء الثاني المس
اع    ،التي حددتها األمانة من استعراض اإلحاالت      المتعلقة بالسياسات    ل إضافة             . في االجتم ذي يمث ا الجزء الثالث ال أم

ديالت            امنبثقة عن االجتماع الثاني والخمسين فيعرض عدد      جديدة   رح تع ذة تقت  من اإلحاالت الواردة من الوآاالت المنف
ذه ال تشمل         .  من مشاريع أو شرائح سنوية خاصة باالتفاقات المتعددة السنوات         على ما تم الموافقة عليه     وفي حين أن ه

ي سبق                      وال الت ة تخصيص األم ار تمس عملي رات المقترحة آث ى التغيي د يترتب عل ل اإلضافي، ق ى التموي طلبات عل
ا في االتفا        ة  الموافقة عليها واستخدام هذه األموال، فضال عن األنشطة المنصوص عليه ات القائم ة من     . ق وفي آل حال

  . الحاالت يتوقع صدور مقرر عن اللجنة التنفيذية

   والمنفذةالمقدمة من الوآاالت الثنائيةحاالت اإل  -الجزء األول

ددة السنوات ومشاريع وأنشطة                    -2 ات متع اع الثالث والخمسين، اتفاق تلقت األمانة، ألغراض النظر في االجتم
ة  ا دوالرا107 492 096بقيم دة .  أمريكي نوات الجدي ددة الس ات المتع ة لالتفاق ة اإلجمالي غ القيم ذا المبل مل ه ويش

   .المقترحة للموافقة عليها بصورة مبدئية

ل يشمل شرائح سنوية محددة ومشاريع        267ويغطي هذا المجموع أيضا       -3 ة    /  طلب تموي أنشطة أخرى بقيم
 ،وعقب استعراض أجرته األمانة   . ) االقتضاء عندعم الوآالة   بما في ذلك تكاليف د    ( دوالرات أمريكية    103 119 006

ا نس    134بلغ عدد المشاريع والبرامج التي تجري إحالتها إلى اللجنة التنفيذية لتنظر فيها  ا أو م   بته مشروعا وبرنامج
ه 50,2 ا قيمت ي وردت، بم ل الت ات التموي ة من مجموع عدد طلب ي المئ ا 81 296 238ف ا أو م بته دوالرا أمريكي  نس
  . في المئة من مجموع قيمة الطلبات78,8

ا                  -4 املة عليه ة ش درها         89وتتضمن قائمة المشاريع التي أوصت األمانة بإصدار موافق ة بق ة إجمالي  نشاطا بقيم
واردة              33,3ويمثل ذلك نسبة    .  دوالرا أمريكيا  20 876 449 ل ال ات التموي  في   20,2و في المئة من مجموع عدد طلب

  .وترد في المرفق األول قائمة بهذه المشاريع . مستوى التمويل المطلوبالمئة من قيمة

ا مجموعه              -5 ة             ، مشروعا ونشاطا    45وتوصي األمانة بالنظر إفراديا في م ين آلف راوح ب دة أسباب تت ك لع  وذل
ة، تشكل ومن جهة النسبة المئوي. 1995تموز / للمؤسسات التي أنشئت بعد يوليهالمشاريع وتخصيص أموال المشاريع 

ل و       16,9هذه المشاريع    وب       58,6 في المئة من مجموع عدد طلبات التموي ل المطل ة مستوى التموي ة من قيم .  في المئ
   .وترد في المرفق الثاني قائمة بالمشاريع االستثمارية المعروضة على النظر اإلفرادي

ة   -6 رر 10وثم ا للمق ة وفق ة ناقص ا األمان االت اعتبرته ي . 50/14 إح رد ف دول وت ة 3الج ن الوثيق  م
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13              ،ذه اإلحاالت الناقصة  المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية قائمة به

نشاطا آانت قد قدمته، بما في /  مشروعا 133وسحبت الوآاالت . مع تبيان سبب عدم النظر في الموافقة على آل منها  
  .الهيدروآلوروفلوروآربون طلبا على األنشطة المتصلة ب95ذلك 

  مرآز الصندوق

غ      الصندوق  الوإبان آتابة هذه الورقة، آان رصيد أموال           -7 ا    102 052 565متعدد األطراف يبل  دوالرا أمريكي
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ة  نداتـا وس ـ دوالرا أمريكي 66 013 075دره ـغ نقدي ق ـموزعا على مبل   ا 36 039 490مة  ـبقي  إذني .  دوالرا أمريكي
ة      ذه   ومن أصل قيم غ       ه ندات، يخضع مبل وفمبر        4 579 700الس اني   / دوالر أمريكي للقبض في ن . 2007تشرين الث

دره     ،فضال عن ذلك   ة        11,8 يقدر بأن يتوافر مبلغ إضافي ق دة محصلة من الصندوق بنهاي ون دوالر أمريكي آفائ  ملي
اع الثالث والخمس          317 748آذلك، تجري إعادة مبلغ     . العام ى االجتم ق       دوالرا أمريكيا إل ر المتعل ين في سياق التقري

ون دوالر أمريكي       82من هنا، يكون مجموع الرصيد النقدي للصندوق        . باألرصدة وتوافر الموارد   ذ اآلن      ملي اح من مت
  .لتمويل أي التزام جديد

ة        -8 ذه الحال اء بيد أن مجموع الطلب على األموال سوف يبلغ في ه ا   87  زه ون دوالرا أمريكي ذا يشمل   . ملي وه
اع الثالث      232 296 81مبلغ  ى النظر في االجتم  دوالرا أمريكيا لتغطية تمويل جميع المشاريع واألنشطة المحالة عل

ل                     رادي بمستوى التموي والخمسين، في حال تم الموافقة على المشاريع الواردة على قائمة الموافقة الشاملة والنظر اإلف
وب دره   . المطل ر ق ا آخ ا مبلغ مل أيض و يش ون دوال6,5وه ق    ملي نوي المتعل ل الس امج العم ة ولبرن ة األمان ر بميزاني

  .2008بالرصد والتقييم لعام 

ة                      -9 دا ميزاني اع، زائ ومع احتمال وقوع عجز في الرصيد النقدي لتمويل جميع األنشطة المحالة على هذا االجتم
ر        102يبدو رصيد الصندوق البالغ     األمانة،   ل االحتياجات     مليون دوالر أمريكي آافيا تماما بوضعه ال ة  اهن لتموي  . آاف

اع الثالث          ووقد يتغير الرصيد النقدي أيضا في حال ور   اد االجتم ين اآلن وموعد انعق ة ب د من المساهمات النقدي د مزي
ه  ستعراض الوفي الوقت نفسه، قد يتراجع الطلب على أموال المشاريع نتيجة ا    . والخمسين ذي تجري ة     ال ة التنفيذي اللجن

  .در عنها من موافقاتفي االجتماع وما يص

وال          -10 ى األم دي إزاء الطلب عل ان وفي حال عدم تغير حالة الرصيد النق اع  إب اد االجتم زم ، سوف   انعق الء  يل  إي
ات الصرف ي عملي ة ف مولة  األولوي ات المش ام بللطلب ل لع زم النظر . 2007خطة العم وافر وسوف يل ى أساس ت عل

ة     خطة   لكل من     في طلبات الصرف المسبق     السيولة   ة المعجل ة قطاعاللخطة   لاإلزال ون في      إل ي اج الكلوروفلوروآرب نت
ام  ل ع امج عم ين وبرن ة ل 2008األرجنت ةقطاعاللخط ام  إل ي ل ع امج عم ي الصين وبرن ون ف اج الكلوروفلوروآرب نت

  .نتاج المواد المستنفدة لألوزون في رومانياإل يةقطاع اللخطةل 2008

   اسات التي تم تبينها أثناء استعراض المشاريعالمسائل المتعلقة بالسي   -الجزء الثاني

  الطلبات على مسوحات الهيدروآلوروفلوروآربون

ه   -11 ا مجموع دروآلوروفلوروآربون 96ورد م وحات الهي ى مس ا عل ي     طلب دو ف ب ويوني ديبي ويوني ن يوئن م
ين اع الثالث والخمس ل االجتم امج عم ى برن ديالت عل ع . صيغة تع ي توزي ا يل ي م ذه اإلحلوف ةه : االت حسب الوآال

االت    وآان ثمة عدد من البلدان      .  طلبا 24 – طلبا ويونيدو    50 – طلبا، يونيب    22 –يوئنديبي   . تداخلت طلباتها بين الوآ
رد ه  وي ا مجموع دو         13 م ديبي ويوني ل يوئن امج عم ى برن ديالت عل ين بالتع وثيقتين المتعلقت ي ال ا ف  طلب

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/17 ول       ألن األم  ،)19 و ة بحل ة المحيل وبر  17انة تسلمت من الوآال تشرين  /  أآت
ر     اب ذآ ا غ ي، فيم د المتلق ن البل د م اب تأيي دم ورود    83األول خط ذآورتين لع وثيقتين الم ن ال ات ع ك الطلب ن تل  م

اريخ    ك الت ول ذل دان بحل ن البل لة م ات ذات الص ة     .الخطاب ي الوثيق رد ف ات ت ذه الطلب د أن ه  بي
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/5المتعلقة بخطط العمل .  

   .الموضوعيةو اإلجرائية تين الناحي آلتاوثمة مسألتان مرتبطتان بهذه الطلبات، من   -12

رر ف   -13 ا للمق ذي 51/5وفق ة ال ررت اللجن ه  ق ن  «بموجب تخلص م دروآلوروفلوروآربون وال طة الهي ة أنش إزال
رة    ل للفت ن خطط العم ا م ألوزون مؤقت تنفدة ل واد المس ي أول  2009 – 2007الم ائل ف ذه المس ي ه ر ف ى أن ينظ  عل

ام          اع       النظر    عدم ينبغي   ،  »2008اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية في ع ذا االجتم ة بمسوحات     في ه ات المتعلق في الطلب
ؤخرا            . الهيدروآلوروفلوروآربون وعمليات إعداد المشاريع    رر الصادر م ى المق اع التاسع    عن بيد أنه نظرا إل  االجتم
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دان          إلى  إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون، سعت األمانة     بتعجيل   ال أنعشر بش  ة البل ى رغب ة إل ة التنفيذي اه اللجن لفت انتب
. أنجع السبل الكفيلة بمعالجة هذه المسألة     تتخذ قرارا بشأن    المتعلقة بمسوحات الهيدروآلوروفلوروآربون وجعل اللجنة      

ات     التأآالغرض تحقيقا لذلك  األمانة ه تعين على لكن ة طلب ة بإحال ة المتعلق د من الوفاء ببعض المعايير القانونية التنظيمي
ة        لل ت البنود المرجعية  وقد نص . مويل إلى اللجنة التنفيذية   الت ى وجوب أن    صندوق المتعدد األطراف منذ البداي  يكون  عل

  .  برسالة تأييد من البلد المتلقي مشفوعاأي طلب

دروآلوروفلوروآربون،         اعتبرت اإلشارة ،عالوة على ذلك     -14 ة في إجراء مسح الهي ة المتلقي ة الحكوم إلى رغب
ق بمساعدة    XIX/6بعد مقرر االجتماع التاسع عشر لألطراف، ضرورية بسبب احتمال أن يؤدي طلب المقرر          المتعل

ون وإجراء   هيدروآلوروفلوروآربالصندوق المتعدد األطراف من أجل إعداد خطط اإلدارة المتعلقة باإلزالة المعجلة لل           
دروآلوروفلوروآربون   وحات الهي وحات       مس ة بمس ا المتعلق ي طلباته ر ف ادة النظ ى إع دان إل ع البل ى دف إل

   . واتخاذ قرار باالنتقال نحو إعداد خطة اإلدارة مباشرة عن طريق الجمع بين النشاطينالهيدروآلوروفلوروآربون

ديا ه ل   -15 دورة تح ابقة لل ائق الس ت إدارة الوث ا آان ة، طالم ه األمان ا يواج ة فام ة التنفيذي ددتها اللجن ي ح ة الت المهل
ل                    ة قب ة التنفيذي ى أعضاء اللجن وزع عل ائق وت اد   تفرض بأن تصدر الوث ابيع     انعق ة أس اع بأربع ذلك   . االجتم ا ل  ،وتحقيق

رك م           يتعين على األمانة أن تحدد مهال مناظرة         ا، مع ت ديم طلباته ة آا للوآاالت المنفذة من أجل تق ة لموظفي   دة زمني في
ات ع     ستاألمانة من أجل ا    ائق           عراض اإلحاالت وإحالة التعليق را إعداد الوث ا وأخي ذة واستالم ردوده االت المنف ى الوآ ل

ة ة التنفيذي اع اللجن ة  . الجتم ا مهل ي حددت إزاءه ة الت ك هي الخلفي وبر17تل االت /  أآت وم الوآ ي تق تشرين األول لك
ا ة رس ذة بإحال االت المنف ات اتأيال ئلالوآ ا للطلب لة دعم دان ذات الص ن البل د م وحات ي ة بمس لمتعلق

  .تشرين األول/  أآتوبر3وقد أحيل هذا الشرط على الوآاالت المنفذة في . الهيدروآلوروفلوروآربون

دان،                         -16 د من البل ة تلقي رسائل التأيي د مهل ى تمدي  رغم آون   و وبغية المضي في تلبية طلب الوآاالت المنفذة عل
د              رسالة ورود ة التع امج عمل     تأييد من البلد المتلقي شرطا مسبقا إلدراج الطلبات في وثيق ى برن ذة   يل عل االت المنف وآ

لة،  دو  ذات الص ب ويوني ع يوني ة م ت األمان دَراتفق ى أن ت وحات   عل ات مس ل طلب ة العم ة خط ي وثيق ج ف
امج العمل ألن الوآاالت لم تحل رسائل  تعديل برن في إطار الهيدروآلوروفلوروآربون التي لم يتسن إحالتها إلى اللجنة        

من     ة ض ى األمان دان إل ن البل واردة م د ال ددة،  التأيي ة المح وحات   المهل ألة مس ا مس اقش أيض ى أن تن وعل
ة االستعراضية       اع الثالث                 . الهيدروآلوروفلوروآربون برمتها في الوثيق ائق االجتم ل شمول وث ك أن يكف ومن شأن ذل

  .بأي طريقة تراها اللجنة مالئمةإياها مناقشة اللجنة التنفيذية لها ومعالجتها والخمسين لهذه الطلبات وفرصة 

ر                       -17 دروآلوروفلوروآربون غي ة بمسوحات الهي ات المتعلق م تستعرض الطلب ا ل وترغب اللجنة في مالحظة أنه
  .المشفوعة برسالة تأييد من البلد المتلقي

اع      XIX /6ويرد في المقرر       -18 دان             الصادر عن االجتم دعم لبل ديم ال د لضرورة تق التاسع عشر لألطراف تأآي
ادة  ه  5الم ي حين ة  ف ط إ بغي داد خط وحات   إع راء المس دروآلوروفلوروآربون وإج ة الهي ل  دارة إزال ن أج ين م تحس

رامج                       . موثوقية بيانات خط األساس      رة من أجل إعداد الب ة، م ة أن مولت ممارسات مماثل ة التنفيذي ه سبق للجن د أن بي
دة           من أجل  ة وأخرى   القطري ة جي ديها تجرب ون، ول ات الكلوروفلوروآرب ة لمرآب ة الوطني إعداد القطاع وخطط اإلزال

ع           . تنطبق على إدارة ممارسة التخطيط في مجال الهيدروآلوروفلوروآربون        ين جم ربط ب ي ت ونظرا للعالقة الوثيقة الت
إمكانية الجمع بين النشاطين لمصلحة التوصل إلى البيانات وتخطيطها، من الضروري النظر من ناحية استراتيجية في 

  .نتائج أسرع بكلفة أقل

ة                   ترغب  قد     -19 ة المتعلق تها للورق ألة في سياق مناقش ارات  باللجنة التنفيذية في النظر في المس يم وتعريف   خي تقي
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/63(وإنتاج الهيدروآلوروفلوروآربون زالة استهالك إلة ضافيالتكاليف اإل
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  تنفيذ المبادئ التوجيهية لخطط استدامة مصارف الهالونات

ة بأنشطة               -20 ات متعلق اع الثالث والخمسين طلب ى االجتم دو إل نيابة عن حكومتي الكويت والمغرب، أحالت يوني
 والمنفذة يطلب إلى الوآاالت الثنائية« الذي 44/8من المقرر ) د(مصارف الهالونات ال تمتثل للشرط الوارد في الفقرة 

 وإعادة التدوير على استعراض التخطيط األصلي    المضيفة لمراآز االستردادالمعنية مساعدة الشرآات أو المؤسسات    
اليف   ابات لتك دة ينبغي أن تشمل حس ل جدي ي وضع خطة عم دان وأصحاب المصلحة ف ب البل ه من جان ق علي المتف

  .»تجهيزات من وإلى الزبائنالأو /قل الهالونات والتشغيل وإسقاطات لإليرادات، فضال عن تكاليف وطرائق ن

ة          -21 ددت المؤسس ي ح ات وال ه ان صالحية مصارف الهالون ة بتبي ل المعني ة العم ات خط م تتضمن الطلب ول
وى                            . لمرآزل المضيفة ة من خالل ق ى سير العملي ا ستحافظان عل ى أنهم ارتا إل ومتي الكويت والمغرب أش بيد أن حك
  .ألوزون القطرية بالموارد الالزمة لتنفيذ سياسات الحكومة مع تزويد وحدة االسوق

ا                               -22 اظرة لهم وال المن ى صرف األم تحفظ عل م ال ه ت ا، لكن ة عليهم اثالن تمت الموافق وثمة أيضا مشروعان مم
ل صالحة   ة عم دم وضعهما خط ة لع ن اللجن رار م و  . بق ا، وه ي ليبي ات ف روع األول بمصارف الهالون ق المش ويتعل

ام       مشروع تمت  الغ بسبب عدم وجود                     2005 الموافقة عليه في ع ى صرف المب التحفظ عل دو ب ه ليوني  وأعطي التوجي
والخمسين، نيابة عن حكومة أما يونيدو، فقد أبلغت االجتماع الثالث . مرآز الهالونات الذي تم تحديدهال مضيفةمؤسسة 

ذ المشاريع،           ليبيا و  ة           في سياق التقرير المتعلق بالتأخيرات في تنفي ة للدول ة مملوآ أن شرآة تجاري لم   (ب ) نيةاشرآة الس
ادة                       ات وإع دات استرداد الهالون متخصصة في استيراد معدات إخماد الحرائق وصيانتها، تلقت توصية باستضافة مع

اظرة                             أنه أن يسهل إعداد خطة العمل المن ارة المشروع من ش ي بزي ر استشاري دول ام خبي ويجدر  . تدويرها وبأن قي
رر   (يبيا تخضع لخطة عمل وافق عليها األطراف في ما يتعلق بالهالونات            مالحظة أن ل   ا تعهدت    ) XVII/37المق وأنه

  .2008بإزالة الهالونات إزالة تامة في عام 

ام        وقد تمت المواف  ) فيذ يونيب نت(أما المشروع اآلخر فهو يتعلق بمصارف الهالونات في هايتي             -23 ه في ع ة علي ق
ل 2006 تم بشرط مماث ل مصارف   أال ي تدامة عم ق باس ة تتعل ل مقبول ة خطة عم ق األمان م تتل ا ل غ م  صرف أي مبل
  .وحتى آتابة هذه الوثيقة، لم تكن يونيب قد أحالت بعد خطة العمل  المطلوبة. البيانات

 وأرجأت يونيدو الطلبين من اإلحاالت المقدمة من االجتماع الثالث والخمسين، لكنها تسعى إلى تلقي مزيد من                  -24
د المؤسسة المضيفة لمرآز               ‘أ‘، وتحديدا   44/8من المقرر   ) د( الفقرة   االيضاحات بشأن تأويل   ان ينبغي تحدي  ما إذا آ

  . ما إذا آان تقديم الحكومة تعهدا بدعم المرآز آافيا لضمان االستدامة‘ ب‘الهالونات إبان تقديم الوثيقة، و 

  تعريف االستهالك في إطار اتفاق قائم على األداء

اني            -25 اع الث الل االجتم د خ ي الهن ون ف تهالك الكلوروفلوروآرب ة اس ة إلزال ة الوطني ى الخط ة عل م الموافق ت
رر   ة بموجب المق ة التنفيذي ين للجن ا    . 42/37واألربع د طلب ن الهن ة ع دة، نياب ة الرائ ا، بوصفها الوآال ت ألماني وأحال

ن       بالموافقة على الشريحة الرابعة في االجتماع الثالث والخم   ه ل ين أن ذا الطلب حين تب سين، لكنها ما لبثت أن سحبت ه
  . يتسنى في الوقت المناسب الوفاء بشروط معينة تتعلق بعملية التحقق قبل انعقاد االجتماع الثالث والخمسين

ه           2006وقد تبين منذ اإلحالة األولية أن استهالك الهند في عام             -26  آان أعلى بكثير من الحد األقصى المسموح ب
تهالك د .لالس ه بع م تنت ق ل ة التحق ع أن عملي ادة ، وم م بموجب الم الغ عن 7 ت ول اإلب ن البرتوآ توى م تهالك مس  اس

تنفاد األوزون، في      411,8 3ويبلغ مستوى االستهالك هذا . 2006الكلوروفلوروآربون لعام  ة اس ادل طاق  طنا من مع
اق ه            تنفاد األوزون           1560و  حين أن الحد لألقصى المسموح به لالستهالك بموجب االتف ة اس ادل طاق ا من مع ذا  .  طن ل

ة    851,8 1 الحد األقصى المسموح به لالستهالك بموجب االتفاق بمقدار تيتضح أن الهند تجاوز ادل طاق  طنا من مع
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  .استنفاد األوزون

الغ   7ويجدر مالحظة أن االستهالك المبلغ عنه بموجب المادة   -27 ة     411,8 3، والب ادل طاق ا من مع تنفاد   طن اس
دار                     ال بمق األوزون، قد جاء أيضا أعلى من الرقم المستهدف لالمتثال الذي تعهدت به الهند بموجب بروتوآول مونتري

تنفاد األوزون  71,3 ة اس ادل طاق ن مع ا م ة األوزون،  . طن ت أمان د أبلغ ن الهن ارة لك رر باإلش ى المق  XVIII/17 إل
ألغراض التصدير  2006 في عام  معادل طاقة استنفاد األوزونا من طن219,76 أنتجت   ا بأنه ، عن األطراف  الصادر

ذه المعلومات      .  بغية تلبية االحتياجات المحلية األساسية لألطراف األخرى       المستقبلي ة األوزون ه  وسوف تعرض أمان
ة  ة بحت ة إعالمي ي ورق ة ف ة التنفيذي ى اللجن زويال . عل ة فن ة حال ذه الحال به ه فهاوتش ي ورد وص ةالت ي الوثيق   ف

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/37.  

ة   -28 ة التنفيذي د واللجن ة الهن ين حكوم اق ب ي االتف دد ف تهالك المح ة أن االس د األمان بوتعتق د احتس ا ،ق  وفق
ا  .  الصادرات–الواردات +  على سبيل اإلنتاج   ،بروتوآول مونتريال ل ل لجدول       ،من هن م تمتث د ل ة أن الهن د األمان  تعتق

ألة             . قاإلزالة المحدد في االتفا    ة ومس أما المسائل المتبقية، من قبيل المسألة العالقة المتمثلة في التحقق من واردات معين
ى ا  مخزونات  الانطباق   تقبلية اللصادرات   عل ا  مس رة   ، آم ذآر     ، أعاله 27ورد في الفق را ي ن تحدث تغيي ى   فل  بالنسبة إل

  .الحالة الراهنة

د ألي سبب من األسباب الحد األقصى لمستوى        وينص االتفاق بوجه خاص على أنه في حال تجاوز     -29 ت الهن
وال                ه بموجب جـدول صرف األم ل المنصوص علي ى التموي ة للحصول عل . االستهالك المسموح به، لن تكون مؤهل

يا لكل طن ـ دوالرا أمريك960 14وينص االتفاق آذلك على أنـه يجوز للجنـة التنفيذية أن تخفض مبلغ التمويـل بمقدار 
ا ة لطمن األطن تنفاد األوزون من الخـن المعادل تهالكـفوضات فـاقة اس ذرعت اللجنـوف. ي االس ة ـي حال ت ة التنفيذي

ى    ذا البند ـ بهبالكاملتذرعا  ـغ الخفض إل ة       180 702 27لوصل مبل م الموافق ذي ت ل ال ة بالتموي ا مقارن  دوالرا أمريكي
ا     عليه مبدئيا في االجتماع الثاني واألربعين بالنسبة لمجمل   الغ مستوى تمويله ا  120 338 6الخطة الب  دوالرا أمريكي

ا   ة قيمته ة البالغ تحقة آاف رائح المس وع الش ا940 195 2ولمجم رة أخرى.  دوالرا أمريكي ؤثر المسن ل،وم لتان أ ت
  .تأثيرا آبيرا على الحالة الراهنة) التحقق وانطباق المخزونات(العالقتان اآلنفتا الذآر 

ة    -30 ت حكوم د أبلغ د      وق ق إزاء تزاي د القل ة أش د قلق ة الهن أن حكوم ة ب دة، األمان ة الرائ فها الوآال ا، بوص ألماني
ام                        تثنائية في ع ة اس يناريو حال ذا الس ة أن يظل ه ة معالجة   . 2006المخزونات وقد اتخذت بالفعل إجراءات لكفال وبغي

ا يقسم اإل              را إداري ذلك جزء    مسألة هذه المخزونات المتراآمة، أصدرت حكومة الهند أم اج وآ ين    انت ات ب  من المخزون
وتعتقد حكومة الهند . 2010 لغاية عام 2007من عام قطاع صيانة أجهزة التبريد وقطاع أجهزة االستنشاق بالجرعات   

يكفل االمتثال مستقبال لالتفاق مع ضمان تزويد آاف لمرآبات الكلوروفلوروآربون تبعا لمتطلبات   أن  أن من شأن ذلك     
ذا األمر اإل      . تنشاق بالجرعات قطاع أجهزة االس   ين ه د                  داريويب دى الهن ة أن ل ى األمان ا عل ة ألماني ه حكوم ذي أحالت  ال

ضمن إطار تعريف   يقع  انطباعا بأن استهالك مرآبات الكلوروفلوروآربون ألغراض أجهزة االستنشاق بالجرعات ال           
ة استهالك ا            ون االستهالك الوارد في االتفاق المتصل بالخطة الوطنية إلزال ا،      . لكلوروفلوروآرب ة ألماني وطلبت حكوم

ى                             ة عل ة التنفيذي ى اللجن ألة عل ة أن تعرض المس ى األمان ذه الخطة، إل ة به دة المعني ا   بوصفها الوآالة الرائ  سبيل آونه
  .»تعريف االستهالك بموجب االتفاق القائم على األداء«مسألة تتعلق بالسياسات وتتصل بـ

  :يضا من المفيد استخدام المعلومات التالية في مناقشة تتعلق بهذا الموضوعقد تجد اللجنة التنفيذية أ  -31

ر    )أ( بة لألم ذآر اإلداري بالنس ف ال ات      ،اآلن تهالك مرآب ي اس د ف تمر الهن رجح أن تس  ي
ود   لمستوى المحدد في االت   ل  به الكلوروفلوروآربون بمستوى يفوق الحد األقصى المسموح      اق المعق ف

    مع اللجنة التنفيذية؛
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ة              )ب( أبلغت حكومة ألمانيا األمانة بأن من شأن النفقات السابقة وجدول التنفيذ أن يوحيا بأن اللجنة التنفيذي
يس            قد ترغب في معال     ا، ألن المشروع ل ألة قريب بّ   جة المس د     قامشروعا مس ذ المعق  وألن هيكل التنفي

ك    وحدات التدريب، (والواسع   ا هنال ة ت        ) إلى م ى استمرار العملي ا للتشرذم   يتوقف عل ع أن   . جنب ويتوق
  تبلغ األموال المتاحة للتنفيذ صفرا بين االجتماعين الرابع والخمسين والخامس والخمسين؛ و

ة الكام            ) ج( ى أن األهمي ا إل ة ألماني رر    ن أشارت حكوم اع األطراف        الصادر  XVIII/16ة للمق  عن اجتم
زة  أل المصنعة  5الصعوبات التي يواجهها بعض أطراف المادة        :XVIII/16"المقرر  «المعنون   جه

  ."االستنشاق بالجرعات القائمة على مرآبات الكلوروفلوروآربون

ة    -32 ة التنفيذي د ترغب اللجن ي ق ف     ف أن تعري د بش ا والهن ومتي ألماني ه لحك داء التوجي ال إس ي احتم ر ف أن تنظ
  .اعاة التعريف المستخدم في إطار بروتوآول مونتريالاالستهالك في إطار االتفاق ومسائل أخرى، مع مر

  اإلحاالت المشفوعة بتعديالت مقترحة على المشاريع الجارية  -الجزء الثالث

  :وردت في هذا الباب اإلحاالت التالية  -33

  المنظمة المنفذة/الوآالة  اإلحالة   البلد

زة        إيران اع أجه ي قط ون ف ات الكلوروفلوروآرب ة مرآب إزال
  33/52متابعة المقرر (اق بالجرعات االستنش

  يونيدو

  يوئنديبي ويونيدوحكومة ألمانيا و  مشروع بروميد الميثيل  آينيا

  

  إيران

  )52/33متابعة المقرر (إزالة مرآبات الكلوروفلوروآربون في قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعات 

  وصف المشروع

ت       -34 المية، أحال ران اإلس ة إي ة جمهوري ن حكوم ة ع ات    نياب ة مرآب ة إلزال تراتيجية الوطني دو اإلس يوني
ة                 ق بإزال راح يتعل ا من      96,4الكلوروفلوروآربون في قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعات، إلى جانب مشروع اقت   طن

زة االستنشاق بالجرعات،                 ون المستخدمة في صنع أجه ات الكلوروفلوروآرب معادل طاقة استنفاد األوزون من مرآب
اني والخمسين        لتنظر فيهما اللج   ا الث ة في اجتماعه ة التنفيذي ران اإلسالمية، سوف        . ن ة إي ة جمهوري وبطلب من حكوم

  .تتولى يونيب تنفيذ االستراتيجية االنتقالية

ة استهالك      33/52ومن خالل مقررها      -35 ى مشروع إزال ة وعل وافقت اللجنة التنفيذية على االستراتيجية االنتقالي
غ ق      جهزة أالكلوروفلوروآربون في صنع  ران اإلسالمية بمبل ة إي  508 529 3ه دراالستنشاق بالجرعات في جمهوري

زة االستنشاق بالجرعات أو                         ل أجه ه ألغراض مشروع تحوي ة علي دوالرا أمريكيا يطبق على التمويل الذي تم الموافق
ء على االزدواجية في احتساب   على خطة اإلزالة الوطنية المتعلقة بإيران، أو آليهما، وفقا الستنساب البلد، بغية القضا      

وال ذي  .األم ار ال أن الخي ين بش ث والخمس ا الثال ي اجتماعه ة ف ة التنفيذي ى اللجن را إل دم تقري دو أن تق ى يوني ب إل  وطل
  .تعتمده
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ا  رسالة رسمية     بموجب  -36 ران اإلسالمية، أُ         وجهته ة إي ة جمهوري د وافقت            حكوم ة ق أن الحكوم دو ب  ،بلغت يوني
ع الو« اورات م ث ال عقب مش ار الثال ق الخي ى تطبي تفيدة ذات الصلة، عل ة المس ات اإليراني ذة والجه االت المنف ذي ـآ

ة التنفيذي   غ  اقتطـاع ة، أي ـاقترحته اللجن ا  500 465 مبل ا     بالتساوي من    دوالرا أمريكي ل الموافق عليهم مبلغي التموي
  .»)من آليهما في المئة 50( ألغراض أجهزة االستنشاق بالجرعات وخطة اإلزالة الوطنية

  تعليقات األمانة

ب  ورودعقب  -37 ن  طل ا م ة ألماني ت حكوم ة، أحال يح االاألمان اق تنق اع تف ي االجتم ه ف ة علي ذي تمت الموافق ال
ة      الحادي واألربعين ة التنفيذي ران اإلسالمية واللجن ة إي ة       بين جمهوري غ بقيم ادة مبل ا يعكس إع  دوالرا 750 232، بم

ا  ال أمريكي و الت ى النح ل  328 27: يعل توى تموي ن مس ا م دوي دوالرا أمريكي ام وني  دوالرا 422 205 و 2008 لع
  .2009أمريكيا من مستوى تمويل ألمانيا الموافق عليه لعام 

ادة مبل      -38 ا أيضا أن إع غ       750 232غ  ـوتالحظ ألماني ة بمبل اليف دعم الوآال دا تك ا زائ  456 17 دوالرا أمريكي
 مشروع أجهزة االستنشاق بالجرعات الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني دوالرا أمريكيا ليونيدو، من

وارد         وافر الم دة وت ق باألرص ر المتعل ياق التقري ي س الج ف ين، يع ة (والخمس الوثيق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4.(  

  توصية األمانة

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  -39

غ    )أ( ادة مبل ـمبلغ 750 232مالحظة أن إع ـة ب م الوآال ـاليف دع دا تك ا زائ  456 17 دوالرا أمريكي
ل نسبة    دوالرا أمريكيا ليونيدو، ا يمث غ المقتطع      50 بم ة من المبل ة  ب في المئ ق  500 465قيم  المطب

على مشروع إزالة مرآبات الكلوروفلوروآربون المستخدمة في صنع أجهزة االستنشاق بالجرعات          
سياق  يعالج في  سالمية الذي تم الموافقة عليه في االجتماع الثاني والخمسين، في جمهورية إيران اإل  

  ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/4الوثيقة (التقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد 

ذييل            )ب( ة بالت ة المتعلق ذييل     –2الموافقة على التعديالت التالي ة          -6ألف والت ة إلزال اء من الخطة الوطني ب
ات الكل ـ  مرآب بة ال ا يعكس نس ران اإلسالمية، بم ـة إي ـي جمهوري ون ف ة 50وروفلوروآرب ي المئ  ف

  :األخرى من المبلغ المقتطع المرتبط بمشروع تحويل أجهزة االستنشاق بالجرعات

  ألف-2الجدول المنقح للتذييل 

بالدورات (
  األمريكية

  المجموع  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

                    دةالوآالة الرائ

ة  التمويل السنوي     للوآال
  األلمتنية للتعاون التقني

124 694  405 946  245 479  124 007 1  868 920  846 729  208 512    620 289 5  

  581 859    56 343  80 283  101 295  110 784  52 695  104 105  76 354  تكاليف الدعم

الوآالة األلمتنية  مجموع  
  للتعاون التقني

478 770  510 050 1  739 531  908 117 1  163 022 1  129 810  551 568    479 871 5  

                    الوآاالت المتعاونة
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  1 506 620            500 000    1 006 620  التمويل السنوي لفرنسا
  165 728            55 000    110 728  تكاليف الدعم

  1 672 348            555 000    1 117 348  مجموع فرنسا

  140 253                140 253  ونيبالتمويل السنوي لي

  18 233                18 233  تكاليف الدعم

  158 486                158 486  مجموع يونيب

  3 310 757        36 179  66 224   742 449  2 104 066  361 840  التمويل السنوي ليونيدو

  248 307        2 713  4 967  55 684  157 805  27 138  تكاليف الدعم

  3 559 064        38 892  71 190  798 132  2 261 871  388 978  مجموع يونيدو

نوي  ل الس التموي
  ليوئنديبي

  000 770              000 770  

  57 750              57 750    تكاليف الدعم

  827 750              827 750    مجموع يوئنديبي

                    اإلجمالي

ة   ة اإلجمالي الهب
  المطلوبة

837 202 2  471 820 3  493 721 1  348 073 1  047 957  846 729  208 512    250 017 11  

  1 071 876    56 343  80 283  104 009  115 750  163 379  319 660  232 453  تكاليف الدعم المتراآمة

  12 089 127    568 551   810 129  1 061 056  1 189 098  1 884 872  4 140 131  2 435 290  مجموع التكاليف

  

  باء-6الجدول المنقح للتذييل 

باألطنان المعادلة لطاقة   قطاع الفرعينشاط ال
  استنفاد األوزون

  الوآالة المنسقة  المجموع  المجموع الفرعي فعالية الكلفة

  يوئنديبي  770 000   13,75  56,0  صناعة أجهزة التبريد

  يونيدو  923 245   6,84 135,0  ترآيب أجهزة التبريد

    2 122 000   5,00 424,4  وحدات التكييف المتنقلة

 وإعادة  االسترداد /ستثمارال   ا
  التدوير

  فرنسا    1 506 620  

ة   اعدة التقني امج / المس برن
  التدريب

الوآالة األلمتنية للتعاون       615 380   
  التقني

ة  يانة المنزلي دات الص / وح
  التجارية

  يونيدو  2 347 672   5,00 475,0

تثمار  ترداد /    االس االس
  وإعادة التدوير

         

            الحوافز/ ب    عنصر التدري

وظفين    ( دريب الم ت
  )الجمرآيين

          

الوآالة األلمتنية للتعاون     3 997 188   6,57 608,4  قطاع الرغاوي
  التقني

ذيبات   ا الم / قطاع
  األيروسوالت

  يونيدو  39 840  4,15 9,6

    10 199 945     708,4 1  المجموع الفرعي
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م   اريع ودع إدارة المش
  السياسات

      305 817    

انوني    ي الق دعم التنظيم ال
  ودعم السياسات

  يونيب    140 253    

الوآالة األلمتنية للتعاون       677 052        وحدة اإلدارة والرصد 
  التقني

    11 017 250   6,59 708,4 1  المجموع

  

  موجز حصص الوآاالت

  التمويل  القطاع  الوآالة

  770 000  صناعة أجهزة التبريد  يوئنديبي

  3 310 757  مذيبات أجهزة التبريد/ترآيب/صناعة   يونيدو

ف     فرنسا زة التكيي دوير أجه ادة الت ترداد وإع اس
  المتنقلة

620 506 1  

  140 253  النظم  يونيب
زة التكييف          الوآالة األلمتنية للتعاون التقني ى أجه دريب عل الرغاوي والت

  المتنقلة واإلدارة
620 289 5  

    250 017 11  

  

هذا االتفاق المنقح يجب االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمهورية إيران المالحظة أيضا أن    ) ج(
  .اإلسالمية واللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي واألربعين
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  آينيا

  ببروميد الميثيل مشروع 

  وصف المشروع

اع الثالث والخ                 -40 ى االجتم ديبي إل ا عن     نيابة عن حكومة آينيا، أحالت حكومة ألمانيا ويوئن را مرحلي مسين تقري
تنفيذ المشروع المتعلق بنقل التكنولوجيا بما يؤدي إلى إزالة بروميد الميثيل في تبخير التربة في آينيا، فضال عن طلب                 

  .لتغيير الوآالة المنفذة من يوئنديبي إلى يونيدو

  خلفية

ي اجتماعه   -41 ة ف ة التنفيذي ت اللجن امن والثالثيـوافق ـلىـا الث ـا ع  دوالرا 1 595 811غ ـ تخصيص مبلن مبدئي
ومن أصل هذا المجموع، خصص      . أمريكيا إلنجاز اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في آينيا           

غ                   574 492مبلغ   تنة ومبل  319 دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا من أجل إزالة بروميد الميثيل المستخدم في قطاع البس
ل المستخدم في قطاع قط                   دوالرا   1 021 د الميثي ة برومي ار  فأمريكيا ليوئنديبي من أجل إزال م صرف    .  األزه د ت وق

مجموع التمويل الموافق عليه مبدئيا على الوآاالت في الشرائح التي تم الموافقة عليها في االجتماعات الثامن والثالثين 
  .خمسين للجنة التنفيذيةوالتاسع والثالثين والثاني واألربعين والرابع واألربعين وال

  تقرير مرحلي

ر وتستخدم                  -42 ين الصغير والمتوسط والكبي ا ب راوح حجمه ا يت ة محلي زارع مملوآ ا مع م يعمل المشروع أساس
تدامتها     . جميعها بروميد الميثيل   ا رصد اس وقد تم منذ الموافقة على المشروع العمل بعدة تكنولوجيات بديلة يجري حالي

زارع              وي. في المدى الطويل   ستمر العمل على وضع برامج تدريبية خاصة للمزارعين وآبار أصحاب المصلحة في الم
دائل الناجحة ة للب اذج فاعل دريب، حيث يجري عرض نم ق الت ي مراف ع . وف اج وتوزي ى إنت ل عل ويجري أيضا العم

اشرة، على معلومات فضال عن ذلك، حصلت عدة مزارع غير مملوآة للكينيين، لم تحظ بمساعدة مب. آراريس تدريبية
ل في                      د الميثي ة برومي بشأن بدائل بروميد الميثيل المشمولة بالمشروع، واعتمدت تكنولوجيات بديلة بما يساهم في إزال

  .آينيا

ذي               2006آب  / وفي أغسطس   -43 ألوزون ال تنفدة ل  وقعت وزيرة البيئة والموارد الطبيعية على قانون المواد المس
ا                  ينظم واردات هذه المواد، ب     ة به ك من الجوانب المتعلق ل، وصادراتها وسوى ذل ذا      . ما فيها بروميد الميثي د نشر ه وق

اذه     . 2007أيار /  مايو31القانون في ملحق جريدة آينيا الرسمية بتاريخ     انون وإنف ذا الق ذ ه والعمل جار حاليا على تنفي
  .فات ومكتب األوزونمن جانب إدارة االمتثال واإلنفاذ بالتشاور الوثيق مع هيئة مكافحة اآل

  : ما يلي2007آب / وقد تم بحلول نهاية أغسطس  -44
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درات  طنا من   32,9( استنفاد األوزون من بروميد الميثيل       قدرات طنا من    7,56إزالة ما مجموعه      )أ(  ق
ار و    اع قطف األزه ي قط تنفاد األوزون  ف ن 23,8اس ا م درات طن اع  ق ي قط تنفاد األوزون ف  اس

  ؛)البستنة

ي  )ب( ى اآلن من ب ه حت ق علي ل المواف وع التموي ا1 595 811(ن مجم ذ عنصري )  دوالرا أمريكي لتنفي
  . دوالرا أمريكيا من جانب يوئنديبي510 659المشروع، لم يتم صرف مبلغ 

  2008خطة عمل عام 

رة        -45 ة ألعداد     2008 – 2007سوف تشمل األنشطة المحددة لفريق المشروع في الفت  تنظيم ورش عمل تدريبي
ات    إ اج المعلوم ي إنت تمرار ف ات األخرى ذات الصلة، فضال عن االس ل والجه د الميثي تخدمي برومي ن مس ضافية م

دة                       . ونشرها ا يشمل رصد المشاريع الرائ ة، بم ى سبيل المتابع وسوف يجري أيضا توفير المساعدة الفنية للمزارع عل
دريب     ز الت ي مرآ دة ف دة جدي اريع رائ تحداث مش ة واس وف ت . القائم زارعين    وس ع الم اذ م ز النف ات حي دخل االتفاق

ا سوف                             زارع، آم دات للم وازم ومع ى جانب شراء وترآيب ل ل، إل د الميثي ة لبرومي دائل مالئم ذ ب لالستمرار في تنفي
  .يتواصل التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

  طلب تغيير الوآالة المنفذة

ديبي المت            -46 وال يوئن ا من خالل                  تم صرف الشريحة األولى من أم ل في آيني د الميثي ة لبرومي ة الكامل احة لإلزال
ديبي             ة عن يوئن زم صرف                . مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، نياب ا يعت ديبي القطري في آيني ان مكتب يوئن وآ

 510 659(التمويل المتاح من خالل الشريحتين اللتين تم الموافقة عليهما في االجتماعين الرابع واألربعين والخمسين          
ديبي           ) دوالرا أمريكيا  ة في يوئن ة المتبع ذ القطري ى               . باستخدام طريقة التنفي ذ المشروع إل ديل في تنفي ذا التع د أدى ه وق

رتين ريحتين األخي ل المرتبطة بالش رامج العم ذ ب أخير تنفي ديبي  . ت ى يوئن ا إل ة آيني ت حكوم ل طلب ريع العم ة تس وبغي
د    . ويل المشروع إلى يونيدو من أجل تنفيذه     عرض اقتراح على اللجنة التنفيذية بغية تح       ا أيضا تمدي وتطلب حكومة آيني

ة                   2009  حتى عام     2008مهلة مشروع اإلزالة من عام       ة إزال تدامة عملي ي سوف تضمن اس ة إنجاز األنشطة الت  بغي
ل   اق مع جانب                      . بروميد الميثي ام االتف ا تم ون جميع ى الصعيد القطري متفق ون عل ة  وأصحاب المصلحة المعني  حكوم

  . ألمانيا ويوئنديبي ويونيدو على هذا الطلب

ه                   -47 ة قيمت ر المنفق البالغ ادة الرصيد غي ديبي إع رح اليوئن اع    510 659وعليه، تقت ى االجتم ا إل  دوالرا أمريكي
ذ العمل         ل، مواصلة تنفي ة التحوي دو، عقب عملي يح ليوني ا يت ى هيكل    . الثالث والخمسين بم اظ عل وسوف يجري الحف

  .ع الحالي آما سوف يستمر الخبير القطري ومنسق المشاريع الحالي في األداءالمشرو

  تعليقات األمانة

ا  34,2البالغ  2006 بروميد الميثيل لعام    أثناء استعراض المشروع، الحظت األمانة أن مستوى استهالك           -48  طن
دار        م 7الذي أبلغت عنه حكومة آينيا بموجب المادة        من قدرات استهالك األوزون      ل بمق ن بروتوآول مونتريال جاء أق
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الغ     قدرات طنا من  139,8 ك السنة والب  174,0 استنفاد األوزون من المستوى المسموح به الستهالك هذه المادة في تل
تنفاد األوزون من   قدرات طنا من 26,8آما جاء هذا االستهالك أدنى بمقدار . طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون   اس

  .د بين الحكومة واللجنة التنفيذيةقصى المسموح به لتلك السنة بموجب االتفاق المعقوالمستوى األ

ة                  -49 ات البديل وبناء على طلب األمانة، قدمت حكومة ألمانيا ويوئنديبي تقريرا ُمرضيا عن استمرارية التكنولوجي
ة               ك المشاآل   المختارة في األجل الطويل وعن المشاآل الرئيسية التي تم مواجهتها وعن آيفي دمت أيضا   . معالجة تل وق

ديبي    ذه يوئن ذي تنف ار ال ي لعنصر مشروع قطف األزه ل المتبق ل التموي ق نق ات عن طرائ غ (معلوم  510 659بمبل
  . إلى يونيدو) دوالرا أمريكيا

  توصيات األمانة

  : ما يلياستنادا إلى تعليقات األمانة ومالحظاتها اآلنفة الذآر، قد ترغب اللجنة التنفيذية في   -50

ة                          )أ( ى إزال ؤدي إل ا ي ا بم ل التكنولوجي ي بنق ذ المشروع المعن ق بتنفي أخذ العلم بالتقرير المرحلي المتعل
  بروميد الميثيل في تبخير التربة في آينيا؛

الموافقة على طلب حكومة آينيا تحويل الوآالة المنفذة المسؤولة عن إنجاز إزالة بروميد الميثيل في       )ب(
  زهار من يوئنديبي إلى يونيدو؛ قطاع قطف األ

ا هو وارد في               )ج( ا حسب م ل في آيني الموافقة على الشروط المنقحة المتفق عليها إلزالة بروميد الميثي
  .المرفق األول لهذه الوثيقة
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  المرفق األول

  )مسودة(الشروط المنقحة المتفق عليها إلزالة بروميد الميثيل في آينيا 

  : ة على ما يليتتفق اللجنة التنفيذي  -1

ا          )أ( الغ مجموعه ى تخصيص مب دئيا عل ة مب ى الموافق ين إل امن والثالث ا الث ادرة في اجتماعه  811المب
ا و        574 492من بينها   ( دوالرا أمريكيا    1 595  دوالرا  1 021 319 دوالرا أمريكيا لحكومة ألماني

ا من أجل إنجاز               ) أمريكيا ليوئنديبي  اح لكيني ل المت ـ       على سبيل التموي ة ل ة الكامل ا من     97اإلزال  طن
معادل طاقة استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في قطاع قطف األزهار      

 طنا من  34(والخضروات والفواآه والمشاتل والجنائن )  طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون     63(
  ؛ و)معادل طاقة استنفاد األوزون

ي اجت  )ب( ادرة ف ن     المب ا االستعاضة ع ة آيني ب حكوم ى طل ة عل ى الموافق ين إل ث والخمس ا الثال ماعه
  .يوئنديبي بيونيدو آوآالة منفذة مسؤولة عن إنجاز إزالة بروميد الميثيل في قطاع قطف األزهار

ى                      -2 ة المشروع المعروضة عل على نحو ما أبلغت به أمانة األوزون، وانسجاما مع المعلومات الواردة في وثيق
ل                 ال د الميثي ا الستهالك برومي ال آيني تنفاد األوزون         202لجنة التنفيذية، يبلغ خط أساس امتث ة اس ادل طاق ا من مع .  طن

تثناء             111 يبلغ   2001وآان استهالك بروميد الميثيل في عام        تنفاد األوزون، باس ة اس ادل طاق ا من     21 طنا من مع  طن
تخ   ا تس ا أنه ت آيني تنفاد األوزون أعلن ة اس ادل طاق ابقة   مع راءات الس ر الصحي واإلج ات الحج راض تطبيق دمه ألغ

  .للشحن

اه                        -3 وارد أدن ا بجدول التخفيضات ال اء آيني ذ المشروع وف ذا    . وسوف تكفل التخفيضات الناتجة من تنفي وفي ه
د                     دة لبرومي الي لالستخدامات المقي وطني اإلجم ذ المشروع، بخفض االستهالك ال ا، من خالل تنفي د آيني الصدد، تتعه

 :الميثيل إلى مستويات ال تزيد على ما هو وارد بالنسبة للسنوات المبينة في الجدول أدناه

  آميات بروميد الميثيل الواجب إزالتها سنويا 
  )باألطنان المعادلة لطاقة استنفاد األوزون(

  
  
  قطف األزهار  السنة

  )يونيدو/يوئنديبي(
  البستنة

  )ألمانيا(
  )أ(المجموع 

المستويات القصوى الستهالك بروميد الميثيل باستثناء 
  ات السابقة للشحنتطبيقات الحجر الصحي واإلجراء

  )ب() باألطنان المعادلة لطاقة استنفاد األوزون(

2001  -  -  -  111  
  96  )أ( 15  5  10  2004
2006  21  12  33  63  
2008  22  12  34  29  
2009  10  5  15  14  
  )ب، ج( 14  0  0  0  2010
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ل بجدول        . شروع إلى تحقيق تخفيضات أسرع إن أمكن      سوف يسعى الم   ) أ( وقد تختار حكومة آينيا التعجي
  .تخفيض بروميد الميثيل إن رغبت في ذلك، دون تعرض ميزانية المشروع لبند جزائي

  .باستثناء واردات بروميد الميثيل ألغراض استخدامات الحجر الصحي واإلجراءات السابقة للشحن ) ب(
  .امات األخرى بخالف التربة، من قبيل الحبوب المخزنة والهياآلألغراض االستخد )ج(

ا                     -4 ل في آيني د الميثي ة لبرومي ع استخدامات الترب ة جمي اظ      . سوف يعمل المشروع على إزال ا بالحف د آيني وتتعه
ى سياسات أخر              واردات واللجوء إل ى ال ى دوما على مستويات االستهالك المشار إليها أعاله من خالل فرض قيود عل

  .قد ترى من الضروري اعتمادها

ة        -5 دول الميزاني ع ج يا م روع، تمش ل المش ى صرف تموي دو إل ديبي ويوني ا ويوئن ة ألماني ادر حكوم سوف تب
  :السنوي التالي

  

  المجموع  يونيدو   يوئنديبي  ألمانيا  السنة
2002  0  660 510    660 510  
2003  247 287      247 287  
2004  347 172      347 172  
2005          
2006  898 114      898 114  
2007      *659 510  659 510  
  1 595 811  510 659  510 660  574 491  المجموع

  .محّول من يوئنديبي في االجتماع الثالث والخمسين(*)    

ة من صحتها                    -6 ذا المشروع وهي واثق ذلك،    . استعرضت حكومة آينيا بيانات االستهالك المحددة في ه ا ل ووفق
ة    تدخل الحكو  مة في هذا االتفاق مع اللجنة التنفيذية علمًا بأن الحكومة سوف تتحمل المسؤولية الحصرية عن آفالة إزال

ة                ر الترب ل في تبخي د الميثي ة استهالك برومي ا االستهالك المتبقي الملحوظ في      . أي آميات إضافية تحدد الحقا لجه أم
د دره  الج الغ ق اله، والب ا14ول أع ن  طن درات م تنفاد اق ة واألدوات    اس ات المخزن ي المنتج تخدم ف و مس ألوزون، فه

ق مشروع مستقل                . الحرفية والهياآل  ذا االستهالك عن طري ة من ه وسوف يجري التطرق مستقبال إلى الكمية المتبقي
  .لإلزالة

ذ                       -7 ة في تنظيم وتنفي دو، المرون ديبي ويوني ا ويوئن ة ألماني اق مع حكوم ا، باالتف ة آيني وسوف يكون لدى حكوم
ل                    د الميثي ة برومي ة إزال وتتفق  . عناصر المشروع التي ترتئيها أآثر أهمية في الوفاء بااللتزامات الملحوظة أعاله لجه

ا                       ق التخفيضات المحددة المتفق عليه ل تحقي ة تكف حكومة ألمانيا ويوئنديبي ويونيدو على إدارة تمويل المشروع بطريق
ارير     وسوف تبادر حكو. في ما يتعلق ببروميد الميثيل  ة بتق ة التنفيذي د اللجن مة ألمانيا ويوئنديبي ويونيدو أيضا إلى تزوي

  .سنوية عن التقدم المحرز في الوفاء بالتخفيضات المنصوص عليها في إطار المشروع

ي       -8 ه ف م التوصل إلي ذي ت اق ال ّب االتف ة تج ة التنفيذي ا واللجن ة آيني ين حكوم ذه ب ا ه ق عليه روط المتف إن الش
  .امن والثالثين للجنة التنفيذيةاالجتماع الث

......  
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