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  غايــةال
  
أن تالحظ أن الخطوات المتوقعة التي "،  أمور أخرىنفيذية، من ضمن قّررت اللجنة الت47/49في المقّرر   .1

 تدّل على أن المساندة التمويلية للتعزيز 2010 للوفاء بالتزاماتها في مجال االمتثال بعد 5ستلتزم بلدان المادة 
المؤسسي بعد أن ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات مساندة التعزيز "و" 2010المؤسسي قد يلزم استمرارها بعد 

  ".2007 ينبغي تفّحصها في نهاية 2010
  
أن تستكشف المدى والطبيعة واألهلية ألية تدابير إضافية "وفي المقّرر نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على   .2

أو األنشطة التحضيرية /يمكن النظر فيها لقيام اللجنة التنفيذية بتمويل الدراسات المسحّية والتدابير المؤسسية و
في ضوء نتائج الدراسة عن سياسة الصين والدراسات المسحّية التي كربون  هيدروكلوروفلوروألخرى إلزالة الـا

  ".تقوم بها اليوئنديبي
  
إلى األمانة مواصلة فحص فرص تحسين عملية تجديد مشاريع التعزيز " طلبت اللجنة 49/32في المقرر   .3

، وذلك 2010جعة التمويل المخصص للتعزيز المؤسسي بعد عام المؤسسي وتناول أية نتائج إضافية في سياق مرا
  ".47/49 بحسب المقرر رقم 2007ليتم تقديمها إلى اللجنة التنفيذية في نهاية عام 

  
.  لهذه الورقة األولوالمقرران بكاملهما مدرجان في المرفق. هذه الورقة تستجيب للطلبات المبّينة أعاله  .4

وُأدرجت تعليقاتها، إلى الحّد الممكن، في . لى الوكاالت المنفذة للحصول على تعليقاتهاوقد ُوّزع مشروع الوثيقة ع
  .الورقة المنقحة

  
  خلفيــة

  
  قّدمت االجتماع السابع واألربعينالتي ُعرضت على UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/53الوثيقة   .5

وقد ُأخذ . ندوق المتعدد األطرافموجزاً بالخطوط العريضة لتاريخ مشروعات التعزيز المؤسسي في نطاق الص
 ُألحقت بالقائمة االستداللية لفئات التكاليف اإلضافية، وأن اللجنة إضافةعلم بأن التعزيز المؤسسي هو نموذج عن 

تشرين الثاني /التنفيذية بدأت باالعتراف بالحاجة لتقديم مساعدة ذات طبيعة كهذه في اجتماعها الخامس في نوفمبر
ت فيه اللجنة منح تمويل محدود أو مساعدة محدودة بمستوى تتفق عليه اللجنة التنفيذية على ، الذي قّرر1991

مع األخذ باالعتبار كمية المواّد الخاضعة للرقابة المستهلكة في البلد، والعالقة بين "أساس توصية من األمانة 
  ".التعزيز المؤّسسي ومشروعات التنفيذ المحّددة

  
ادت اللجنة التنفيذية أن الهدف الرئيسي من التعزيز المؤسسي هو توفير الموارد لبلد في االجتماع نفسه أف  .6

زالة سريعة وفاعلة للمواد سراع في تنفيذ المشروعات إلتعزيز آلية ضمن البلد لتسهيل اإل"مؤّهل لتمكينه من 
لتنفيذية، وأمانة الصندوق  بين البلد، من جهة، واللجنة اتصالالخاضعة للرقابة في البلد، وكذلك لضمان قيام ا
  ".المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة، من جهة أخرى

  
 دوالراً أمريكياً زائد تكاليف مساندة الوكالة 59.171.670 اللجنة التنفيذية على تمويل إجمالي قدره وافقت  .7

وخالل السنوات . 5ة  من بلدان الماد140 دوالراً أمريكياً لمشروعات تعزيز مؤسسي تشمل 4.967.958وقدرها 
نحت خاللها افتراضاً كافة البلدان المؤهلة مساعدة للتعزيز المؤسسي، بلغ ، التي ُم)2007-2002(الخمس األخيرة 

 دوالراً 30.496.891مجمل المصروفات من الصندوق المتعدد األطراف لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي 
وفي العادة تتم .  مليون دوالر أمريكي5.9السنوي  معّدلها غ التي بلأمريكياً، باستثناء تكاليف مساندة الوكاالت،
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الموافقة على المرحلة األولى من مشروع ما للتعزيز المؤسسي لمدة ثالث سنوات، تجّدد بعدها كل مرحلة الحقة 
  .لسنتين، بموجب تقديم طلب للتجديد وتقرير ختامي عن المرحلة السابقة

  
األنظمة والسياسات  إلنشاء  الورقة لالجتماع السابع واألربعين قّدمت الخلفيةإن المرفقات الموجودة طّي  .8

العامة التي تدير شؤون تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي ومستويات التمويل لكافة مشروعات التعزيز 
 لهذه  الرابع ولثالثا و الثاني حسب االقتضاء وُأدرجت في المرفقات وقد تّم تحديثها.  الموافق عليها للبلدالمؤسسي
  .الورقة

  
  مناقشــة

  
  2010أنشطة وحدة األوزون الوطنية الحالية قبل عام 

  
 من أجل تنفيذ إجراءات رقابة 5إن المطالبة بالقيام بخطوات عملية على المستوى الوطني في بلدان المادة   .9

ورابع كلوريد الكربون، تشكّل تحدياً  لإلزالة النهائية لمواد كلورو فلورو كربون والهالونات 2010بروتوكول لعام 
 رتبطةوالتحديات الم.  على مدى السنتين القادمتين5حقيقياً لوحدات األوزون الوطنية في العديد من بلدان المادة 

 اآلن في تّمت تلبيتهابفهم وتسجيل أنماط االستهالك القطاعي وإعداد مشروعات اإلزالة ، ُيحتمل أن تكون قد 
، وبنوع خاص تلك التي لها حجم استهالك 5ولكنَّ بلداناً عديدة من بلدان المادة . 5المادة العديد من بلدان 

 من خطط 91 من مجموع 68ُأبلغ بأن (منخفض، تعمل اآلن على إتمام تنفيذ مشروعات إدارة غازات التبريد 
وعاته النهائية لضمان اإلزالة وبعضها يقوم حالياً بتنفيذ مشر) إدارة غازات التبريد الموافق عليها جارية حالياً

وسيعني ذلك بالنسبة لمعظم البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض تنفيذ خطة إدارة إزالة نهائية في قطاع . الكاملة
 من بلدان حجم االستهالك المنخفض، ثّمة أربعون بلداً تقوم حالياً بتنفيذ خططها 102ومن أصل . خدمات التبريد

  .2009كانون األول / مع نهاية ديسمبرالتي يتوقّع إتمام معظمهائية، إلدارة اإلزالة النها
  

بالنسبة لعدد من بلدان االستهالك المتوّسط والمرتفع، يجب أن تتّم أيضاً مشروعات اإلزالة المتضمَّنة في   .10
ائية سوف يحّدد  في تنفيذ هذه المشروعات النه5وتقّدم بلدان المادة . خططها الوطنية لإلزالة وخططها القطاعية

  .2010امتثالها بالتزامات اإلزالة لعام 
  

إن جزءاً دقيقاً من هذا التنفيذ سيكون متمثالً بإصدار أنظمة وطنية وتطبيقها الفعلي من أجل الحّد من   .11
وفي حين أن . استيراد مواّد كلورو فلورو كربون ورابع كلوريد الكربون والهالونات، واحتمال حظر هذه المواّد

 لديها شكل ما من أشكال أنظمة االستيراد، فإن 5تفيد أن غالبية بلدان المادة لبيانات المقّدمة ألمانة األوزون ا
تفاصيل الحقة ُأتيحت ألمانة الصندوق المتعدد األطراف في بيانات سنوية مبلغة، أو في سياق تقارير سنوية بشأن 

منح الحصص أو (ا إجراء تعديالت إضافية على أنظمة قائمة تنفيذ المشروعات، تفيد أنه في حاالت عديدة يجب إّم
ي بصورة أو ضرورة مزيد من اإلجراءات العملية قبل أن يتّم تطبيق النظام التنظيم) الكوتا، على سبيل التمثيل

 إدارة اإلزالة النهائية التي تلقّتها األمانة تتضّمن أنشطة إضافية من أجل تعزيز ومعظم مقترحات خطط. فاعلة
 المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، رغم أن آليات اإلنفاذ، إّما بواسطة تدريب جمركي إضافي أو تعديل لألنظمة

ة التنفيذية، إجراءات مماثلة قد حصلت على تمويل في معظم خطط إدارة غازات التبريد التي وافقت عليها اللجن
  .تنفيذ العديد منهاوالتي يجري حالياً 

  
 إلى تعزيز 5 استهالل تعديالت على األنظمة القائمة، ستحتاج بلدان عديدة من بلدان المادة إضافة إلى  .12

االتصال وهذا يتطلّب مزيداً من التنسيق و. إنفاذ هذه التعديالت الجديدة وغير ذلك من سياسات التشغيل الحالية
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واإلجراءات . يل تنفيذ هذه األنظمة تسهنفاذ في البلد والمنطقة، ل مع الجمارك، وغيرها من سلطات اإلبنوع خاص
  .2010بعد عام المحتمل أساسية لتجنّب االتجار غير المشروع هي المطلوبة من أجل رصد متواصل 

  
 ورصد التقّدم في االلتزامات الجارية للتبليغ عن البيانات، أيضاً أن تواصل 5على بلدان الماّدة   .13

ضمان استدامة اإلزالة من خالل العمل لتعميم المعلومات، وة وأنشطة مشروعاتها القائمة، والحفاظ على توعية عام
 أيضاً أن تعّجل في 5ويتوّجب على بعض بلدان المادة . الحوار المستمر واالستشارات مع الجهات المعنية

ات ويتوقّع أن تكون هذه األنشطة مركز اهتمام عمل وحد. التصديق على التعديالت المتبقية لبروتوكول مونتريال
، الذي 47/49اً مع المقرر وستحظى بدعم الصندوق المتعدد األطراف تمشي. األوزون الوطنية على المدى القريب

  .2010ستمرارية تمويل التعزيز المؤسسي حتى عام يتيح ا
  

ة بمقّررات بشأن مواد هيدرو كلورو فلورو رتبط غير تلك الم2010أنشطة وحدات األوزون الوطنية بعد عام 
  تخذة في االجتماع التاسع عشر لألطرافكربون م

  
قاب اإلزالة النهائية لمواّد كلورو فلورو كربون والهالونات ورابع كلوريد الكربون في حدود أول عفي أ  .14
، حسب ما ورد في الورقة المقّدمة إلى االجتماع السابع واألربعين، يتوّجب على بلدان 2010كانون الثاني /يناير

  : اإلجراءات التالية من أجل  أن تتخذ5الماّدة 
  

مشروعات إزالة ) أو المالي/الماّدي و(أن تقوم الوكاالت المنفذة بإدارة أو بتنسيق إدارة إتمام   ) أ(
 31وطنية أو قطاعية وخطط إدارة إزالة نهائية جارية، التي قد يمتّد بعضها إلى ما بعد 

 ؛2009كانون األول /ديسمبر
  
كانون /قية من استهالك كلوروفورم الميثيل في حدود أول يناير بالمئة المتب30إزالة كمية الـ   ) ب(

 ؛2015الثاني 
 

كانون الثاني / بالمئة النهائية من استهالك بروميد الميثيل في حدودأول يناير80ـ إزالة كمية ال  ) ج(
 ؛2015

  
لمواّد كلورو فلورو كربون ) بما في ذلك اإلتالف المحتمل(خزن والتخلّص المأمون الإدارة   ) د(

 لونات غير المستعملة؛والها
  
 إلتزامات التبليغ المتواصل عن بيانات بروتوكول مونتريال، وتأمين استدامة اإلزالة المنجزة لبيةت  )هـ(

  هالونات ورابع كلوريد الكربون؛ واللمواد كلورو فلورو كربون و
  
اد كلورو غير المشروع في أي بقية جديدة من موالمحتمل إدارة التحّديات الناجمة عن اإلتجار   ) و(

مع أخذ العلم بأن توليد رابع كلوريد الكربون (هالونات أو رابع كلوريد الكربون الفلورو كربون و
سوف يستمّر كمادة فرعية في إنتاج مواّد كيميائية أخرى غير محتوية على مواّد مستنفدة 

  .)لألوزون
  

 5لكميات المستهلكة في بلدان المادة ، فإن ا)1.1.1ثالثي كلورو اإليتان ( لكلوروفورم الميثيل بالنسبة  .15
، عام 7 طناً من قدرات استنفاد األوزون مبلغ عنها بصورة شاملة بمقتضى المادة 1.360قرابة (منخفضة حالياً 

 في عدد من بلدان  المتبقي االستهالكوقد تّم تمويل. 2006األوزون عام  طن من قدرات استنفاد 53.2، و2003
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تقنية التي تستهدف بنوع خاص المساعدة الأو برامج /واسطة خطط قطاع المذيبات وحجم االستهالك المنخفض ب
روري  وضونطاق أي عمل إضافي متبقّ. 2010 وإزالة عام 2005وريد الكربون، لتحقيق تخفيض عام لرابع ك

  .، سوف يتّضح في غضون سنة تقريباً، بعد إتمام هذه المشروعات2010لما بعد عام 
  

 توفير التمويل من خالل خطط قطاعية موافق عليها ومرتكزة على األداء، تّمميد الميثيل بالنسبة لبرو  .16
غير أن . 5 بالمئة من االستهالك الحالي المبلّغ عنه من بروميد الميثيل في بلدان المادة 80لمعالجة نحو من 
ويتّضح ذلك من عدد .  تتباطأ، وسرعة تنمية المشروعاتلتخفيضات في االستهالك تزيد واقعّيةًتحديات استدامة ا

اولها الزمنية لإلزالة، حسب ما وردت أصالً في االتفاقات التي وقّعتها هذه البلدان دالبلدان التي طالبت بتأخير ج
فترة توطيد، يزيد بعدها وضوحاً مدى العمل اإلضافي لاللتزام بالجدول وقد تكون هنالك أيضاً . مع اللجنة التنفيذية
توكول إلزالة بروميد الميثيل نهائياً، بالنسبة لكمية العشرين بالمئة المتبقية من االستهالك الراهن الزمني في البرو

 واستهالك بروميد الميثيل لتطبيقات الحجر الصّحي السابق للشحن يحتاج أيضاً للرصد .التي لم تُعالج حتى اآلن
جب بروتوكول مونتريال، قد يصبح استعماله وفي حين أن هذا االستعمال مازال غير خاضع للرقابة بمو. عن كثب

  .الزائد مصدر قلق في المستقبل
  

 الذكر قاعدة متينة لالستمرار في الحفاظ على مساعدة التمويل لمشروعات التعزيز ةتوفّر األنشطة اآلنف  .17
عد معّرفة، ، ُيضاف إليها العمل المرتبط بمداخالت لدعم أنشطة جديدة ولكنها ليست ب2010المؤّسسي بعد عام 

  .سوف تؤّدي إلى إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون على النحو المبّين أدناه
  

إجراءات جديدة مرتبطة بالمقرر بشأن مواد هيدرو كلورو فلورو كربون المتخذ في االجتماع التاسع عشر 
  لألطراف

  
 من ضمن أمور XIX/6ر المقرطراف في بروتوكول مونتريال، أل اعتمد ا التاسع عشرهمجتماعفي ا  .18

وأجزاء المقّرر المعني ). الخامسالمرفق (أخرى، جدوالً زمنياً مستعجالً إلزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون 
لها ) على مدى السنوات الخمس القادمة(التي لديها تأثير على أنشطة وحدات األوزون الوطنية على المدى الوسيط 

  :الية  بصورة رئيسية بالشؤون التعالقة
  

 دقيقة وشاملة كقاعدة إلرساء خطوط أساس استهالكها الوطني 7إعداد وجمع وتوفير بيانات مادة   ) أ(
 ؛2010 وعام 2009لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون كمعّدل االستهالك عام 

  
  و؛2013اإلعداد لتجميد استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون على مستوى خط األساس عام   ) ب(

  
ت إدارة إزالة وطنية لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون بالتوافق مع المبادئ وضع استراتيجيا  ) ج(

  .التوجيهية بشأن مشروعات هيدرو كلورو فلورو كربون التي قد تتفق عليها اللجنة التنفيذية
  

 عدداً من الصفات المشتركة الخاّصة بالمراحل األولية لإلجراءات ينتظر القيام بهاإن لألنشطة التي  .19
  :بشأن إزالة مواد كلورو فلورو كربون، مثالً الوطنية 

  
  فهم وقياس كمية أنماط االستهالك الوطنية؛  )أ(
  
تصدير واستعمال / مع الصناعات والمنظمات الصناعية المرتبطة باستيرادحلقات اتصالإنشاء   )ب(

  مواد هيدرو كلورو فلورو كربون؛
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  صادرات هيدرو فلورو كربون؛/ على واردات اإلجراءات التنظيمّية بهدف اإلشراف الفعالمديدت  )ج(
  

التي يمكن أن توفّر أكثر الوسائل األولية ) مشروعات وأنشطة(إرساء أنواع المداخالت /إيجاد  ) د(
المجدية الكلفة لتخفيض الزيادات في االستهالك الوطني لهيدرو كلورو فلورو كربون، إلتاحة 

 ؛ و2013االمتثال بتجميد عام 
  
يات وطنية إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون تحّدد إطار عمل للنظر في الموافقة إعداد استراتيج  )هـ(

  .على تمويل إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون
  

ثمَّة فارق ممّيز واحد بين اإلجراء األولي بشأن مواّد كلورو فلورو كربون واإلجراء المستقبلي بشأن مواّد   .20
داية، وجود رقابة تتعلق بهيدرو كلورو فلورو كربون لوحدات األوزون هيدرو كلورو فلورو كربون، وهو منذ الب

حتية وهذه البنية المؤسسية الت. اضياً المؤهلة افتر5الوطنية التي أنشأها وساندها الصندوق في كافة بلدان المادة 
درو كلورو  هيون تستطيع أن تشمل باستمرار مهامأوجدت منهجيات وأنظمة تنظيمّية إلزالة كلورو فلورو كرب

وقد ُأنشئت ُسُبل اتصال مع الجمعيات الصناعية وأرست الوكاالت المنفذة وسائل ارتباط . فلورو كربون الضرورية
متينة لتسهيل االتصال على المستوى الحكومي ولمنح المساندة المالية على مستوى المؤسسات لألنشطة التقنية 

ما ُأفيد أعاله، عن إجراءات محتملة بالنسبة لمواد هيدرو كلورو وفي حين أن هنالك دالئل عاّمة، ك. واالستثمارية
، عن مدى العمل الذي قد الدقّةفلورو كربون، فمن السابق ألوانه في هذه المرحلة إجراء تقدير بأية نسبة من 

  .جلةتحتاج إليه وحدات األوزون الوطنية بالنسبة للجدول الزمني إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون بصورة مستع
  

 يمكن النظر فيها لتحصل على تمويل واألهلية ألي إجراءات إضافيةفي مجال استكشاف المدى والطبيعة   .21
أو األنشطة األخرى التمهيدية إلزالة / االستقصائية واإلجراءات المؤسسية ولمعالجة الدراساتمن اللجنة التنفيذية 

، تجدر اإلشارة إلى أنه، في )هـ (47/9 في المقرر هيدرو كلورو فلورو كربون، حسب طلب اللجنة التنفيذية
، لتسهيل عن أولويات لألنشطة البدئية والمشروعات الالحقة المحتملةالوقت الراهن، ليس هنالك أي توجيه معّين 

. االمتثال بإجراءات الرقابة الجديدة لهيدرو كلورو فلورو كربون، وال مبادئ توجيهية بشأن التكاليف اإلضافية
اً مع ذلك سوف ينظر االجتماع الثالث والخمسون في ورقة عن الخيارات لتقدير وتعريف التكاليف اإلضافية وتمشي

وقد ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60(المؤهلة إلنشطة إزالة استهالك وإنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون 
  .ء بأنشطة كهذه عن طريقة البد5تعطي نتيجة هذه المناقشة توجيهاً واضحاً لبلدان المادة 

  
  مستويات التمويل المستقبلية لمساندة مشروعات التعزيز المؤسسي

  
، 2001كانون األول /على مستوى المساندة للتعزيز المؤسسي في ديسمبرالسابقة لقد حصلت التغييرات   .22

ويل  بالمئة على مستوى التم30 بزيادة عاّمة قدرها 35/57وقد أوصى المقرر . 2004تموز /وفي يوليو
ومع موافقتها على هذه الزيادة أضافت اللجنة التنفيذية أيضاً التزاماً واضحاً بأن . لمشروعات التعزيز المؤسسي
 على األقل، حتى ولو وافقت هذه البلدان 2010 حتى عام 5سود لكافة بلدان المادة يمستوى التمويل هذا يجب أن 

ومع االعتراف بالوضع الخاص ببلدان حجم . ةض المفروعلى إزالة المواد المستنفدة لألوزون قبل التواريخ
 مستوى التمويل األدنى لمشروعات 43/37 ، رفع المقرر بلدان االستهالك المنخفض جداًاالستهالك المنخفض و
 دوالر أمريكي في السنة، شرط أن تكون للبلد المعني تشريعات قائمة وأن يكون 30.000التعزيز المؤسسي إلى 

  . لشؤون األوزون الوطني بدوام كاملقد عّين موظفاً
  

، التمس )بما في ذلك التقديمات إلى االجتماع الثالث والخمسين (2007 إلى عام 2004كمعّدل، ومن عام   .23
ستون بلداً تقريباً تجديدات للتعزيز المؤسسي سنوياً من اللجنة التنفيذية، التي وافقت على طلبات تجديد لمئة 
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 التي تتلقى تمويالً 5 من بلدان المادة 140ومن ضمن مجموع . ة تجديد نظامية لمدة سنتينوعشرين بلداً على فتر
 .للتعزيز المؤسسي، هنالك عشرة تقريباً لم تطلب حتى اآلن المرحلة الثانية من مشروعها للتعزيز المؤسسي

فقط خالل السنوات كانت قد صّدقت التي وبعض هذه البلدان من األطراف الجديدة في بروتوكول مونتريال، 
تنفيذ هذه المشروعات بسبب وضعها السياسي الراهن، ويصعب على بعض هذه البلدان . أو نحوهاالخمس األخيرة 

  .فيما لم تطالب بلدان أخرى بتجديدات للتعزيز المؤسسي ألسباب تجهلها األمانة
  

 سبق اتخاذها بشأن مجموعة  وافقت اللجنة التنفيذية على أن اإلجراءات التي47/49 المقرر بواسطة  .24
وإذ . 2010 وأحجام العمل لوحدات األوزون الوطنية، كافية إلتاحة االمتثال بالّرقابات المنتهية حتى عام المهاّم

، وافقت على أن 2010 المتبقية الضرورية لمساندة أهداف اإلزالة بعد عام  أهمية األنشطةتلحظ اللجنة التنفيذية
 كلورو فلورو  الستدامة إزالة2010جة لمواصلة عمل وحدات األوزون الوطنية بعد ذلك كان دليالً على الحا

ون الوطنية ستكون  وأحجام العمل المحتملة لوحدات األوزمهاّمكربون المنجزة ، إذا كان ممكناً البرهان أن ال
 من الصندوق المتعدد وعلى هذا األساس يمكن االعتبار بأن المساندة المالية. ما هي عليه اآلنبمرتبة مماثلة ل

  . ، بمستويات التمويل نفسها، في الوقت الراهن2010األطراف لمشروعات التعزيز المؤسسي، يجب أن تبقى بعد 
  

، 2010 أعاله تحديد الخطوط العريضة ألنشطة ما بعد عام 16 إلى 14لقد جرى في الفقرات من   .25
وعلى المدى . إزالة كلوروفورم الميثيل وبروميد الميثيلالضرورية الستدامة إزالة كلورو فلورو كربون وإلتمام 

ال يبدو محتمالً أن تؤدي هذه األنشطة إلى طلبات لزيادة على مستوى ) من ثالث إلى خمس سنوات(الوسيط 
أنشطة وحدات األوزون الوطنية بالنسبة لهذه المواد، بالمقارنة مع الوضع في بدء مرحلة االمتثال لمواد كلورو 

 احتماالً لبعض التخفيض على المستوى ، وقد تشكّل1999-1994بون، وعلى األخص السنوات فلورو كر
  .اإلجمالي للمجهود المطلوب

  
 أعاله، ستكون األنشطة المتعلّقة باإلزالة المستعجلة 21 إلى 18بالنسبة لما ُأشير إليه في الفقرات من   .26

ى أساس خضوعها ألولويات تقررها اللجنة التنفيذية، لهيدرو كلورو فلورو كربون، على المستوى األوسع، وعل
  . تحقيق إزالة كلورو فلورو كربونأجلمماثلة لتلك المفروضة من 

  
 واضحاً أن الجدول الزمني لإلزالة المستعجلة لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون قد يؤثر يبدوبالتالي، وإذ   .27

د أي تغيير فقط عندما يتّم إيجاد الهيكليات المؤسسية على مستوى نشاط وحدة األوزون الوطنية، سوف ُيَحدَّ
ويمكن اعتبار ذلك في هذه المرحلة كدليل عام لتغيير إضافي على األعمال كمثل . واألنشطة الجديدة ، وتنفيذها

ومع األخذ بالحسبان األنشطة األخرى لوحدة األوزون . السيناريو المعتاد قبل االجتماع التاسع عشر لألطراف
طنية على مدى الفترة نفسها، قد يكون معقوالً االستنتاج بأن المستوى اإلجمالي لألنشطة التي تحتاج إلى مساندة الو

لن تتعرض لتغيير جذري على المدى الوسيط، وبالتالي، بأن المساندة المالية من الصندوق يمكن أن تستمر 
  .بالمستويات الحالية

  
ولكن، ينبغي فحص وتقييم . ه تأثير على المستوى الحالي للتمويلإن التضخّم هو عامل آخر قد يكون ل  .28

 لبناء القدرة، مستَلَمالتضخّم في سياق المسؤوليات اإلجمالية المرتبطة بمشروع التعزيز المؤسسي، وأي تمويل آخر 
ضاً بالحسبان إضافة إلى ذلك يجب أن تؤخذ أي. لتحديد ما إذا كان تغيير على المستويات الحالية للتعويض مضموناً

قد تنظر اللجنة التنفيذية إلى وعلى هذا األساس . 5اإلجراءات المنّوعة المتعلّقة ببناء لقدرة في مختلف بلدان المادة 
 تقدير شامل للحاجة إلى  من أجل التقييم والرصد لوضع2009هذه المراجعة والتقييم كجزء من برنامج عمل 

  .لتعويض لبناء القدرة في نطاق الصندوق المتعدد األطرافتغييرات تُجرى على المستويات الحالية ل
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  تحسين عملية تجديد التعزيز المؤسسي

  
 وكتعّهد .تعمد األمانة على اقتراح تغييرات على عملية تجديد التعزيز المؤسسيال  هذه المرحلة في  .29

 مقترحاً لمراجعة التقارير 2008 منفصل يتضّمن مشروع برنامج التقييم الخاص بالصندوق المتعدد األطراف لعام
وسيجري تحليل ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10(الختامية وطلبات التمديد لمشروعات التعزيز المؤسسي 

  .األشكال المقّررة لها بغية تسهيل إمكانات العرض والفحص إلنشاء شكل وبيانات قائمة على شبكة اإلنترنيت
  

  التوصيات
  

  :ية في قد ترغب اللجنة التنفيذ  .30
  

 بعملية توفير التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي 2010الموافقة على االحتفاظ ما بعد عام   ) أ(
 والمبادئ التوجيهية الحالية، وبمراجعة مستوى التمويل لقواعدبمستويات تمويل قائمة، تخضع ل

  و كربون؛في اجتماع قادم بعد إحالل المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشروعات هيدرو كلورو فلور
  
بناء القدرة، واستكشاف المدى ومستويات   التمويل الممكنةتدابيرمطالبة األمانة بمراجعة   ) ب(

والطبيعة واألهلية ألي إجراءات إضافية قد يتّم النظر فيها للحصول على تمويل من اللجنة 
يهية التي التنفيذية، لمعالجة أنشطة إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون، تتوافق مع المبادئ التوج

التي لها عالقة بأنشطة التعزيز المؤسسي، وتبليغ اللجنة التنفيذية وستوافق عليها اللجنة التنفيذية 
 .2009في حدود االجتماع األخير عام 

  
مطالبة كبير مسؤولي الرصد والتقييم أن يضّمن مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   ) ج(

  :حتوي على ي يمكن أن  تقييماً لمشروعات التعزيز المؤسسي2009
  

)i(  حات لتحقيق اإلنسجام؛تحليل لعملية تجديد التعزيز المؤسسي الحالية، وعلى مقتر  
  
)ii(   مراجعة الهيكليات المؤسسية الوطنية لحماية األوزون، وكيف أن مشروع التعزيز

ية المؤسسي أسهم في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذ
  .2009في اجتماعها األخير عام 
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  المرفق األول

  مقررات اللجنة التنغيذية المتعلقة بالتعزيز المؤسسي

  47/49المقرر 

  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتعلى أثر مناقشة، 

أن تالحظ أن تدابير معينة قد اتخذت في فترة االمتثال اليجاد مساندة مؤسسية اضافية ومضمونة   )أ(
  ركيز عمل اللجنة التنفيذية على تسهيل االمتثال؛والعادة ت

أن توافق على أن التدابير التي سبق اتخاذها فعال انما تمثل استجابة مناسبة لتلبية احتياجات بلدان   )ب(
 1 تاريخ - وبما في ذلك - فيما يتعلق بامتثالها اللتزامات بروتوكول مونتريال حتى 5المادة 
  ؛2010يناير 

 للوفاء بالتزاماتها في مجال االمتثال 5ن الخطوات المتوقعة التي ستلزم بلدان المادة أن تالحظ أ  )ج(
  ؛2010 تدل على أن المساندة التمويلية للتعزيز المؤسسي قد يلزم استمرارها بعد 2010بعد 

 ينبغي تفحصها في 2010أن ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات مساندة التعزيز المؤسسي بعد   )د(
  ؛2007ة نهاي

أن تستكشف المدى والطبيعة واألهلية ألية تدابير اضافية يمكن النظر فيها لقيام اللجنة التنفيذية   )ه(
أو األنشطة التحضيريـة األخـرى الزالـة /بتمويل الدراسات المسحية والتدابير المؤسسية و

قوم بها  في ضوء نتائج الدراسة عن سياسة الصين والدراسات المسحية التي يHCFCالـ 
  اليوئنديبي؛

أن تعترف بأن مساندة التعزيز المؤسسي قد يقتضي األمر مراجعتها وفقا للخطوط االرشادية   ) و(
الصادرة عن اللجنة التنفيذية عندما يقوم أحد البلدان باعادة النظر رسميا في خط األساس لديه مع 

  األطراف في البروتوكول؛

، في تشاور مع الوكاالت المنفذة، ورقة ع واألربعين من األمانة أن تعد لالجتماع التاسأن تطلب  ) ز(
تتفحص الجدارة النسبية لالستعاضة عن المتطلبات الحالية لتقديم طلبات تجديد مشروعات 

 ، تنفيذ البرامج القطريةعنالتعزيز المؤسسي، بترتيب مبسط يستعمل التقرير عن التقدم المحرز 
 التي تتلقى مساندة من الصندوق المتعدد األطراف، 5والذي تقدمه اآلن سنويا جميع بلدان المادة 

مع دورة سنوية لتمويل التجديدات ولكن بدون تغيير المستويات السنوية للتمويل الذي يقدمه 
  .الصندوق
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  94/32المقرر 

 
  : اللجنة التنفيذية ما يليقررتوبعد المناقشات،    .2

   .ديم ودراسة طلبات تجديد التعزيز المؤسسيالمحافظة في الوقت الراهن على التدابير الحالية لتق  )أ(
 
الطلب إلى األمانة مواصلة فحص فرص تحسين عملية تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي   )ب (

وتناول أية نتائج إضافية في سياق مراجعة التمويل المخصص للتعزيز المؤسسي بعد عام 
 .47/49 بحسب المقرر رقم 2007، وذلك ليتم تقديمها إلى اللجنة التنفيذية في نهاية عام 2010

 
الطلب إلى األمانة تقديم مسودة مالحظات إلى حكومات الدول التي لديها قضايا تحتاج إلى   )ج (

اهتمام عاجل وذلك للمحافظة على تقدم سير العمل في اإلزالة التدريجية وتحقيق االمتثال، أو 
إلنجازات المتميزة التي على نحو بديل، التعليق بشكل إيجابي على النجاحات االستثنائية أو ا

 . حققتها هذه البلدان فيما يختص باإلزالة النهائية
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  الثانــيالمرفق 
  

  القواعد والسياسات لتمويل مشروعات التعزيز المؤسسيلصوغ موجز 
  
  
 وافقت اللجنة التنفيذية على منح تمويل أو دعم 1991تشرين الثاني /في اجتماعها الخامس، في نوفمبر  .1

مع األخذ "تعزيز المؤسسي بمستوى تمويل توافق عليه اللجنة التنفيذية على أساس توصية من األمانة محدود لل
 المستهلكة في البلد والترابط بين التعزيز المؤسسي ومشروعات التنفيذ االعتبار كمية المواّد الخاضعة للرقابةب

وفي . 1992تموز / االجتماع السابع، في يوليووقد تّمت الموافقة على أول تمويل للتعزيز المؤسسي في". المعينّة
الموارد الضرورية لبلد وفير االجتماع نفسه أفادت اللجنة التنفيذية أن الهدف الرئيسي من التعزيز المؤسسي هو ت

 آلية ضمن البلد لتسهيل تنفيذ سريع للمشروعات من أجل إزالة سريعة وفاعلة للمواد عزيزت"مؤهل لتمكينه من 
قابة في البلد، وأيضاً لضمان اتصال فعلي بين البلد، من جهة، واللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق الخاضعة للر

  ".المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة، من جهة ثانية
  
، أقّرت اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية من أجل تجديد 1996أيار /في اجتماعها التاسع عشر، في مايو  .2

وأفادت المبادئ التوجيهية أن الموافقة لمشروعات التعزيز ). 19/29المقرر (مؤسسي مقترحات التعزيز ال
 األولية بالمستوى نفسه للتمويل سنوياً كالموافقة األولى جديداتالمؤسسي ستكون لفترة ثالث سنوات، فيما تكون الت

 وسيكون أي تجديد الحق .لسنتين، وتكون مشروطة بتقرير عن التقّدم وبخطة واضحة بشأن العمل في المستقبل
  .لسنتين أيضاً

  
 لمشروعات التعزيز 1999قييم عام في اجتماعها الثالثين نظرت اللجنة التنفيذية في التقرير النهائي لت  .3

حثّت اللجنة ) Iالمستنسخ بكامله في المرفق  (30/7وفي المقّرر . المؤسسي ومشروع خطة إجراءات المتابعة
 على اتخاذ عدد من الخطوات لضمان فاعلية مشروعات التعزيز 5رى، بلدان المادة التنفيذية، من ضمن أمور أخ

  : التي لديها مشروعات تعزيز مؤسسي أن تضمن أن 5كافة بلدان المادة "وبنوع خاص حثّت . المؤسسي
  

تمنح وحدة األوزون الوطنية والية واضحة ومسؤولية لتنفيذ العمل اليومي إلعداد وتنسيق، وكل   ) أ(
متعلقاً بذلك، لتنفيذ أنشطة الحكومة لتلبية التزاماتها بمقتضى بروتوكول مونتريال؛ ما كان 

  ويتطلب هذا أيضاً الوصول إلى متّخذي القرارات ووكاالت التنفيذ؛
  
وضع وقدرات وحدة األوزون الوطنية وتواصل عمل العاملين والموارد وخط القيادة داخل الهيئة   ) ب(

   وحدة األوزون الوطنية من تنفيذ مهمتها على أكمل وجه؛المسؤولة عن قضايا األوزون تمكن
  

ُيعهد إلى موظف من مستوى رفيع أو وظيفة داخل الهيئة المسؤولية الشاملة لإلشراف على عمل   )ز (
   االلتزامات بمقتضى البروتوكول؛ية وضمان أن العمل المتخذ كاف لتلبيةوحدة األوزون الوطن

  
جيه أو األفرقة االستشارية موجودة ، وتشرك السلطات هياكل الدعم الضروري، مثل لجان التو  ) د(

  المناسبة األخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
  
الموظفين والموارد المالية والمعدات التي يوفرها الصندوق متعدد األطراف تخصص بالكامل   )هـ(

  وحدة األوزون الوطنية؛مهمة القضاء على استهالك وإنتاج المواد المستنفدة لألوزون، وتتاح لل
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خطط العمل السنوية لوحدة األوزون الوطنية تعد وتتكامل في عمليات التخطيط الداخلية   ) و(
  للسلطات؛

  
إعداد نظام يعتمد عليه لجمع ورصد البيانات بشأن واردات وصادرات وإنتاج المواد المستنفدة   ) ز(

  لألوزون؛
  
أو الوكالة المنفذة المسؤولة / إلى األمانة والتدابير المتخذة والمشاكل التي يجري مواجهتها تبلغ  )ح (

  ".عن مشروع الدعم المؤسسي عندما تطلب ذلك اللجنة التنفيذية
  

طلبت اللجنة التنفيذية أيضاً من األمانة، أن تعّد بالتعاون مع الفرقاء المعنيين والوكاالت المنفذة، مبادئ   .4
 مشروعات التعزيز المؤسسي الجديدة والمجّددة، التي عامة لالتفاقات بين الحكومات والوكاالت المنفذة بشأن

وفي وقت الحق، في . أدمجت الخطوات اآلنفة الذكر، والتي ُأشير إلى أنها ضرورية لضمان فاعلية المشروعات
 اجتماعها الثالث والثالثين أحيطت اللجنة التنفيذية علماً بالتعديالت التي اقترحتها الوكاالت المنفذة على اتفاقاتها
لمشروعات التعزيز المؤسسي وطلبت منها أن تطبق تلك المتطلبات الجديدة على كافة االتفاقات في المستقبل في 

  .هذا المجال
  
 قّررت اللجنة التنفيذية أن كافة مشروعات وتجديدات التعزيز المؤسسي سوف يوافق 35/57في المقّرر   .5

وأشارت اللجنة التنفيذية أيضاً في . لموافق عليه في الماضيعليها بمستوى هو أعلى بثالثين بالمئة من المستوى ا
 2005عام سود حتى تيجب أن "المقرر نفسه إلى أن زيادة الثالثين بالمئة على مستوى تمويل التعزيز المؤسسي 

ز وسوف يشتمل هذا االقتراح أيضاً التزاماً واضحاً بأن هذا المستوى للتعزي.  من جديداحيث ينبغي إعادة تنقيحه
 لغاية ما ال يقل عن عام 5، أو المستوى القريب منه، ينبغي أن يسود بالنسبة لكافة بلدان المادة )التمويل(المؤسسي 

وألن التعزيز المؤسسي وغير ذلك من األنشطة ". ، حتى إذا كان ينبغي أن تزيل هذه البلدان بشكل مبكر2010
هذه أيضاً  37/57مستنفدة لألوزون، فقد خّص المقرر غير االستثمارية تسهم في تخفيضات استعمال المواد ال

 وافقت اللجنة 36/7وفي وقت الحق، في المقرر . كغ/ دوالراً أمريكيا12.10ًالمشروعات بقيمة إزالة قدرها 
التنفيذية على أن هذه القيمة لن تطّبق على أنشطة التعزيز المؤسسي الممّولة في البلدان التي لديها استهالك 

  .منخفض
  
باإلضافة إلى هذه المساعدة المباشرة في تمويل التعزيز المؤسسي، فسوف " أيضاً أنه 35/57أفاد المقرر   .6

 دوالر أمريكي في السنة لدعم توعية الجمهور، وسوف 200.000،  2000ليونيب، كما هو متفق عليه عام لتقدَّم 
ائل الموضوعية من خالل برنامج المساعدة لالمتثال تتسلم البلدان دعماً مباشراً معززاً بشأن السياسة العامة والمس

وأخيراً تجدر اإلشارة بأن البلدان التي تقوم بخطط وطنية لإلزالة يحتمل أن تتسلّم . الجديد الذي وضعته اليونيب
هو تمويالً للتعزيز المؤسسي بمستوى أعلى مّما هو متوقّع أعاله وذلك لتسهيل تنفيذ المشروعات الوطنية، كما 

  ".ق عليه بشكل واضح في اتفاقات اإلزالة ذات الصلةمتف
  
في اجتماعها الثالث واألربعين عالجت اللجنة التنفيذية وضع البلدان ذات مستوى االستهالك المنخفض   .7

 دوالر أمريكي سنوياً، شريطة أن يكون البلد 30.000جّداً وقّررت زيادة المستوى األدنى للتعزيز المؤسسي إلى 
عّين موظفاً لألوزون بدوام كامل إلدارة وحدة األوزون، وأن يكون قد تّم إحالل نظام وطني إلصدار المعني قد 

  ).43/37المقّرر (التراخيص لمراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون 
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  ق ألــفـــالملح
  

   لالجتمـــاع الثالثين للجنـة التنفيذيـــة30/7المقــرر 
  

  
يل لتنفيذية في تعليقات و توصيات اللجنة الفرعية للرصد و التقييم و التموو قد نظرت اللجنة ا  1
)UNEP/OzL,Pro/ExCom/30/4 قررت)10 الفقرة ،:  
  

 لمشروعات الدعم المؤسسي و مشروع خطة 1999أن تحاط علما بالتقرير النهائي بشان تقييم عام   )أ (
 ؛ )UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/6 and Corr.1(عمل المتابعة 

 
 :ميع البلدان بمقتضى المادة الخامسة التي لديها مشروعات دعم مؤسسي ضمان أنحث ج  )ب (

  
تمنح وحدة األوزون والية واضحة و مسؤولية لتنفيذ العمل اليومي العداد و تنسيق، و  )1(

كلما كان متعلقا بذلك، و يتطلب هذا أيضا الوصول الى متخذي القرارات و وكاالت 
 التنفيذ،

 الوطنية و تواصل عمل العاملين و الموارد و خط القيادة وضع قدرات وحدة األوزون )2(
 ؛داخل الهيئة المسؤولة عن قضايا األوزون الوطنية من تنفيذ مهماتها على أكمل وجه

يعهد الى موظف من مستوى رفيع أو وظيفة داخل الهيئة المسؤولية الشاملة لالشراف  )3(
كاف ليلبي االلتزامات على عمل وحدة األوزون الوطنية و ضمان أن العمل المتخذ

 بمقتضى البروتوكول؛
هياكل الدعم الضروري، مثل لجان التوجيه أو األفرقة االستثمارية موجودة، و تشرك  )4(

 ؛السلطات المناسبة األخرى و القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية
ص الموظفين و الموارد المالية و المعدات التي يوفرها الصندوق المتعدد األطراف تخص )5(

بالكامل لمهمة القضاء على استهالك و انتاج المواد المستنفدة لألوزون و تتاح لوحدة 
 األوزون الوطنية؛

خطط العمل السنوية لوحدة األوزون الوطنية تعد و تتكامل في عمليات التخطيط الداخلية  )6(
 للسلطات؛

ج المواد اعداد نظام يعتمد عليه لجمع و رصد البيانات بشأن واردات و صادرات و انتا )7(
 المستنفدة لألوزون؛

أو الوكالة المنفذة /التدابير المتخذة و المشاكل التي يجرى مواجهتها تبلغ الى األمانة و )8(
 .المسؤولة عن مشروع الدعم المؤسسي عندما تطلب ذلك اللجنة التنفيذية

  
عاملة بمقتضى الى األمانة، بالتعاون مع البلدان التي تعمل بمقتضى المادة الخامسة و غير اليطلب   )ج (

المادة الخامسة المهتمة و الوكاالت المنفذة، اعداد مبادئ توجيهية عامة التفاقات بين الحكومات و 
، )ب(مشروعات دعم مؤسسي جديدة و متجددة تدرج في العناصر تحت البند الوكاالت المنفذة بشأن 

. االت معينة في البلدان المختلفةبينما يجري التسليم بأن االتفاقات ينبغي أن تكون مالئمة و متكيفة لح
و ينبغي أن تؤكد هذه المبادئ على أن األعمال التي يضطلع بها ينبغي اقرارها بصورة عامة فقط 

 ؛في اتفاق الدعم المؤسسي
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تةجيه الوكالة المنفذة المسؤولة عن مشروع دعم مؤسسي متابعة حالة القضاء التدريجي و المشاكل   )د (
 ؛ن الوطنية و مناقشة واقتراح حلول ممكنة مع وحدات األوزون الوطنيةالتي تواجهها وحدة األوزو

  
توجيه جميع الوكاالت المنفذة ضمان أن مقترحاتها بمشروعات تقوم على أساس التخطيط   )ه (

االستراتيجي الحالي لحكومة البلد العامل بمقتضى المادة الخامسة و ضمان أن وحدة األوزون 
 و اعداد المشروعات، و أن توفر لوحدات األوزون الوطنية الوطنية تشترك بالكامل في تخطيط

بصورة مستمرة معلومات عن التقدم المحرز في التنفيذ و مساعدتها على تحسين قدرتها على الرصد 
 ؛و تقييم المشروعات المنفذة و تأثيراتها على المستوى القطري

  
األموال فيما بين أبواب ميزانية يطلب الى الوكاالت المنفذة أن تحدد اجراء يبرر اعادة تخصيص   )و (

 مشروعات الدعم المؤسسي و ابالغ االجتماع الحادي و الثالثين للجنة التنفيذية؛
  

يطلب الى برنامج األمم المتحدة للبيئة و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية استعراض ما اذا كان   )ز (
ات ستة أشهر و ابالغ ذلك الى االجتماع االبالغ عن التقدم المحرز الربع سنوي يمكن تمديده الى فتر

 .الحادي و الثالثين للجنة التنفيذية
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  الثالـــثق ـرفــالم
  

  اإلجراءات المتخذة والتمويل الذي منحته اللجنة التنفيذية للدعم المؤسسي خالل فترة االمتثال
  
هالك كلورو فلورو كربون الذي ، التجميد في است5في أعقاب البدء بتطبيق أول إجراء رقابة لبلدان المادة   .1

 وإجراءات جديدة مصّممة ة، وضعت اللجنة التنفيذية واعتمدت سياسات عام1999تموز /بدأ في أول يوليو
 المقرر أرسىوقد .  على الوفاء بالتزاماتها لبروتوكول مونتريال خالل فترة االمتثال5لمساعدة بلدان المادة 

ستهالك مواد كلورو فلورو كربون في آن معاً مع توفير مستوى متزايد  القاعدة لتمويل تخفيض متواصل ال35/57
  . على األقل2010لتمويل التعزيز المؤسسي مضمون لغاية 

  
أعادت اللجنة التنفيذية تركيز اهتمامها على موافقة المشروعات من مشروعات استثمارية إفرادية إلى   .2

وقد أدخلت ضمانات لألداء ووضع حكم بشأن . وطنيةوعية أسلوب موّجه إلى البلد مرتكز على خطط إزالة قطا
 بالمئة من مجموع 12 و10 ومن أجل تضمين تمويل يتراوح بين 5المرونة في تخصيص التمويل من بلدان المادة 

  .تكاليف المشروع لالجراءات المؤسسية، وإدارة المشروعات والرصد
  
فيذية بحيث أصبحت خطط األعمال مرتكزة على حاجات ُأعيد تعريف عملية التخطيط الخاصة باللجنة التن  .3

وقد .  المؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف5اإلزالة المعّينة المحّددة لكّل من بلدان المادة 
نُّسقت أيضاً عمليات اللجنة لتحسين إدارة عمل اللجان الفرعية المكلفة باستعراض المشروعات ورصدها والتقييم 

  .المالية في الجمعية العامة للجنة التنفيذيةو
  
تّم اتخاذ مقررات معينة من أجل منح مساعدة إضافية لكّل من بلدان االستهالك المنخفض والبلدان غير   .4

  :بلدان االستهالك المنخفض، حسب الحاجة إلى تطبيقها ، بواسطة 
  

ز المؤسسي بمقتضى الشروط  دوالر أمريكي سنوياَ لتمويل التعزي30.000مستوى أدنى قدره   ) أ(
 ؛)43/37المقرر (المحّددة التعريف 

  
 لبلدان التي كان لديها استهالك منخفض جداً، وفي بعض الحاالت، اللبرامج مساعدة تقنية   ) ب(

 ستهالك على االطالق؛ا
 

 للوفاء بإجراءات زائد تخصيص للتحديثات لخطط إدارة غازات التبريد من أجل منح تمويل   ) ج(
 ؛ و2007ورو كربون حتى، وبما في ذلك، خطوة تخفيض رقابة كلورو فل

  
 15الـإلزالة النهائية لمعالجة  دوالر أمريكي لخطط إدارة ا565.000حّد أقصى قدره تمويل   )د(

بالمئة من استهالك كلورو فلورو كربون المتبقية بعد إتمام خطط إدارة غازات التبريد، بالتوافق 
مع الحكم بأن نسبة أقصاها عشرون بالمئة من المبالغ ، )45/54المقرر  (31/48مع المقرر 

أو البلد المعني لضمان رصد وتبليغ / أو المنفذة والموافق عليها يجب أن تستعملها الوكالة الثنائية
  .ة، بما في ذلك برنامج االسترداد وإعادة التدويرّسعين لخطط إدارة اإلزالة النهائيسنوي مو

  
افة اإلجراءات اآلنفة الذكر بهدف معّين وهو توفير المساندة الضرورية لبلدان اللجنة التنفيذية كأقّرت   .5

، 2010 لتلبية كافة إجراءات الرقابة لكل مادة من المواد المستنفدة لألوزون، حتى، وبما في ذلك ، عام 5المادة 
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 70ن، وتحقيق تخفيض وبنوع خاص إلتمام إزالة مواد كلورو فلورو كربون، والهالونات ورابع كلورو يد الكربو
 بالمئة في استهالك بروميد 20وتخفيض ) 1.1.1ان ثثالثي كلوريد اإلي(بالمئة في استهالك كلوروفورم الميثيل 

  .الميثيل لغير تطبيقات الحجر الصّحي السابقة للشحن
  
اللجنة التنفيذية  والتدريب للسياسة والتنفيذ التنظيميَّين ضمن فترة االمتثال، وافقت مساندةمن أجل منح ال  .6

  :على
  

أو وضع تشريعات بقيمة إجمالية قدرها / بلداً لتدريب الجمارك و90 مشروعات مستقلّة في 110  ) أ(
  مليون دورالر أمريكي؛8.83

  
  خطة إدارة غازات تبريد في بلدان غير التي لديها حجم استهالك منخفض؛20  ) ب(

 
  خطة إزالة وطنية لغير بلدان حجم االستهالك المنخفض؛42  )ج (
  
   قيد التنفيذ حالياً؛ و31/48 إدارة غازات تبريد بمقتضى المقرر  خطة44  ) د(
  
  . خطة إلدارة اإلزالة في بلدان ذات حجم االستهالك المنخفض53  )هـ(
  

أنشأت اللجنة التنفيذية أيضاً برنامج المساعدة على االمتثال، الذي ُمّول وُينفّذ من جانب اليونيب لتوفير   .7
ويشمل برنامج المساعدة على . ان، وبخاّصة البلدان األقّل استهالكاً، لتلبية التزاماتها في االمتثالمساعدة معينّة للبلد

 دوالر أمريكي لمساندة تشغيل ثماني شبكات إقليمية، مع شبكة 888.000االمتثال تمويالً سنوياً هو حالياً بمستوى 
  .إضافية واحدة تمّولها حكومة السويد
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  الرابـــعالمرفق 

  
  شروعات ومستويات تمويل لمشروعات تعزيز مؤسسي موافق عليها لكل بلدم

  )2007تشرين الثاني /نوفمبر(
  

تكلفة   البلد
المشروع 

دوالر (
  )يأمريك

 تكلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

 تكلفة إجمالية
  )دوالر أمريكي(

  تاريخ الموافقة
  Iعلى المرحلة 

أحدث 
مرحلة 
موافق 
  عليها

 آخر مرحلة تاريخ
  فق عليهاموا

  05تشرين الثاني /نوفمبر I  04 تموز/هيولي 210,013 0 210,013  أفغانستان
  06تموز /يوليه II  01كانون األول / ديسمبر 265,860 5,460 260,400  ألبانيا

  06نيسان /أبريل IV  93تشرين الثاني /نوفمبر 951,721 50,311 901,410  الجزائر
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02تشرين الثاني /برنوفم 392,902 45,202 347,700  أنغوال

  04كانون األول /ديسمبر III  98تشرين الثاني /نوفمبر 131,893 4,680 127,213  ربوداأنتيغوا وب
  05تموز /يوليه IV  94تموز /يوليه 1,364,150 141,773 1,222,377  األرجنتين

  06تشرين الثاني /وفمبرن III  96أيار /مايو 159,833 6,500 153,333  جزر البهاما
  05تشرين الثاني /نوفمبر IV  96تشرين األول /أكتوبر 241,500 14,300 227,200  البحرين
  04كانون األول /ديسمبر IV  94أيلول /سبتمبر 535,250 55,250 480,000  بنغالديش
  05تموز /يوليه III  94كانون األول /ديسمبر 371,194 29,244 341,950  باربادوس

  05تموز /يوليه III  99تشرين الثاني /نوفمبر 253,405 11,505 241,900  بليز
  06تموز /يوليه V  95تشرين الثاني /نوفمبر 235,166 15,167 219,999  بنن

  05تموز /يوليه I  04تموز /يوليه 130,000 0 130,000  بوتان
  05لثاني تشرين ا/نوفمبر V  95تشرين الثاني /نوفمبر 418,811 27,604 391,207  بوليفيا

  04تموز /يوليه II  99آذار /مارس 220,783 20,741 200,042  البوسنة والهرزك
  03كانون األول /ديسمبر II  94تموز /يوليه 180,099 11,726 168,373  بوتسوانا
  07تموز /يوليه V  93حزيران /يونيو 1,820,353 175,253 1,645,100  البرازيل

  04تموز /يوليه II 98تشرين الثاني /نوفمبر 160,400 10,400 150,000  بروني دار السالم
  06تشرين الثاني /نوفمبر VII 93تشرين الثاني /نوفمبر 500,408 32,578 467,830  بوركينا فاصو

  06تشرين الثاني /نوفمبر IV 98تشرين الثاني /نوفمبر 251,780 8,580 243,200  بوروندي
02آذار /مارس 242,667 0 242,667  كمبوديا  III 05تشرين الثاني /نوفمبر  

  05تشرين الثاني /نوفمبر V  93تشرين الثاني /نوفمبر 702,814 48,750 654,064  الكاميرون
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02آذار /مارس 135,000 0 135,000  الرأس األخضر

  05يسان ن/أبريل IV  95تشرين الثاني /نوفمبر 185,400 9,880 175,520  جمهورية أفريقيا الوسطى
  06تشرين الثاني /نوفمبر III  98تموز /يوليه 187,424 7,424 180,000  تشاد
  07آذار /مارس VII  92حزيران /يونيو 1,297,905 126,848 1,171,057  شيلي
  06تشرين الثاني /نوفمبر VII  92شباط /فبراير 2,804,695 284,699 2,519,996  الصين
  07تموز /يوليه VI  94آذار /مارس 1,742,191 173,601 1,568,590  كولومبيا

  07آذار /مارس V  97تشرين الثاني /نوفمبر 196,449 6,023 190,426  جزر القمر
  07آذار /مارس V  95تموز /يوليه 293,034 13,633 279,401  جمهورية الكونغو

جمهورية الكونغو 
 238,475 12,585 225,890  الديمقراطية

  
 IV  99آذار /مارس

  
  07تموز /يوليه

  06تشرين الثاني /نوفمبر I  04كانون األول /ديسمبر 30,000 0 30,000  جزر كوك
  05تشرين الثاني /نوفمبر VI  92تشرين األول /أكتوبر 906,541 90,613 815,928  كوستاريكا

  06نيسان /أبريل III  94تموز /يوليه 337,210 26,560 310,650  كوت ديفوار
  05تشرين الثاني /نوفمبر V  96تشرين األول /كتوبرأ 453,380 21,866 431,514  كرواتيا
  05تشرين الثاني /نوفمبر V  93حزيران /يونيو 773,991 74,532 699,459  كوبا

  06نيسان /أبريل II  02تموز /يوليه 168,000 0 168,000  جيبوتي
  06تشرين الثاني /نوفمبر III  98تشرين الثاني /نوفمبر 119,900 3,900 116,000  دومينيكا

  06نيسان /أبريل IV  95تموز /يوليه 560,206 33,540 526,666  الجمهورية الدومينيكية
  07آذار /مارس IV  93آذار /مارس 565,712 32,539 533,173  إكوادور
  07آذار /مارس VI  93حزيران /يونيو 1,373,003 135,668 1,237,335  مصر
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تكلفة   البلد
المشروع 

دوالر (
  )يأمريك

تكلفة 
 المساندة

دوالر (
  )أمريكي

 تكلفة إجمالية
دوالر (

  )أمريكي

تاريخ الموافقة على 
  Iالمرحلة 

أحدث 
مرحلة 
موافق 
  عليها

   آخر مرحلةتاريخ
  موافق عليها

  07تموز /يوليه V  97أيار /مايو 273,975 14,495 259,480  السلفادور
   I  06تموز /هيولي 40,000 0 40,000  غينيا االستوائية

   I  05تشرين الثاني /نوفمبر 40,000 0 40,000  إريتريا
  06تشرين الثاني /نوفمبر IV  96تشرين األول /أكتوبر 226,336 13,104 213,232  إثيوبيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر V  94آذار /مارس 301,097 14,277 286,820  فيجي
  06تشرين الثاني /نوفمبر V  97أيار /مايو 245,400 9,880 235,520  غابون
  06نيسان /أبريل IV  96أيار /مايو 175,899 9,126 166,773  غامبيا

  07تموز /يوليه V  97تشرين الثاني /نوفمبر 318,422 19,721 298,701  جورجيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر VII  92تشرين األول /أكتوبر 1,017,266 103,491 913,775  غانا

  06تشرين الثاني /نوفمبر II  00آذار /مارس 111,900 3,900 108,000  غرينادا
  04تموز /يوليه V  93حزيران /يونيو 582,200 59,800 522,400  غواتيماال

  06تشرين الثاني /نوفمبر V  95تشرين الثاني /نوفمبر 235,166 15,167 219,999  غينيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  03نيسان /أبريل 150,000 0 150,000  بيساو-غينيا
  06نيسان /أبريل III  97تشرين الثاني /نوفمبر 178,620 13,887 164,733  غيانا
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02تشرين الثاني /نوفمبر 250,000 0 250,000  هايتي

  06تشرين الثاني /نوفمبر V  96تشرين األول /أكتوبر 301,501 14,300 287,201  هندوراس
  05تشرين الثاني /نوفمبر VI  92تشرين األول /أكتوبر 2,260,403 223,714 2,036,689  الهند

  05تشرين الثاني /نوفمبر V  93حزيران /يونيو 1,410,031 135,811 1,274,220  إندونيسيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر VI  92تشرين األول /أكتوبر 1,003,694 102,802 900,892  جمهورية إيران االسالمية

  05تشرين الثاني /نوفمبر V  96ول تشرين األ/أكتوبر 291,220 20,020 271,200  جامايكا
  07تموز /يوليه VII  92حزيران /يونيو 1,029,334 77,349 951,985  األردن
  07تموز /يوليه VI  93آذار /مارس 871,142 84,113 787,029  كينيا

  06تموز /يوليه II  02آذار /مارس 30,666 0 30,666  كيريباس
جمهورية كوريا الشعبية 

 515,592 30,888 484,704  الديمقراطية
  

 IV  97شباط /فبراير
  

  05تشرين الثاني /نوفمبر
  05تشرين الثاني /نوفمبر II  02تموز /يوليه 226,840 0 226,840  الكويت

  06تشرين الثاني /نوفمبر III  02تموز /يوليه 365,310 0 365,310  قيرغيستان
جمهورية الو الديمقراطية 

 191,780 8,580 183,200  الشعبية
  

 III  01تموز /يوليه
  

  06تشرين الثاني /نوفمبر
  06تشرين الثاني /نوفمبر V  96أيار /مايو 845,704 82,197 763,507  لبنان

  05نيسان /أبريل III  96تشرين األول /أكتوبر 80,985 4,985 76,000  ليسوتو
  07آذار /مارس II  03كانون األول /ديسمبر 213,033 0 213,033  ليبريا

   I  00كانون األول /ديسمبر 177,410 20,410 157,000   الليبيةالجماهيرية العربية
جمهورية مقدونيا 
 687,703 66,209 621,494  اليوغسالفية السابقة

  
 V  96تشرين األول /أكتوبر

  
  06نيسان /أبريل

  06تموز /يوليه III  99تشرين الثاني /نوفمبر 200,500 9,100 191,400  مدغشقر
  05تشرين الثاني /نوفمبر V  94آذار /مارس 336,471 23,355 313,116  مالوي
  04كانون األول /ديسمبر VI  93آذار /مارس 1,643,931 175,521 1,468,410  ماليزيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر IV  94آذار /مارس 202,366 5,363 197,003  ملديف
  06تشرين الثاني /نوفمبر IV  98آذار /مارس 253,188 15,167 238,021  مالي
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02ر آذا/مارس 64,000 0 64,000   مارشالجزر

  06تموز/يوليه IV  94أيلول /سبتمبر 148,913 3,360 145,553  موريتانيا
  05نيسان /أبريل II  93حزيران /يونيو 116,500 6,500 110,000  موريشيوس
  07تموز /هيولي VIII  92حزيران /يونيو 1,911,716 155,569 1,756,147  المكسيك

واليات ميكرونيزيا 
 45,333 0 45,333  المتحدة

  
 II  02آذار /مارس

  
  06تموز /يوليه

  06نيسان /أبريل IV  98تموز /يوليه 298,402 10,400 288,002  جمهورية مولدوفا
  06تشرين الثاني /نوفمبر IV  99تموز /يوليه 248,980 8,580 240,400  منغوليا

   I  07آذار /مارس 32,250 2,250 30,000  الجبل األسود
  04تموز /يوليه II  96أيار /مايو 357,270 23,270 334,000  المغرب
  06تشرين الثاني /نوفمبر III  94كانون األول /ديسمبر 265,292 12,012 253,280  موزامبيق
   I  99تشرين الثاني /نوفمبر 85,880 9,880 76,000  ميانمار
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تكلفة المشروع   البلد

  )يدوالر أمريك(
تكلفة 
 المساندة

دوالر (
  )أمريكي

 تكلفة إجمالية
دوالر (

  )أمريكي

تاريخ الموافقة على 
  Iالمرحلة 

أحدث 
مرحلة 
موافق 
  عليها

   آخر مرحلةتاريخ
  موافق عليها

  05تشرين الثاني /نوفمبر IV  95تشرين الثاني /نوفمبر 229,854 13,382 216,472  ناميبيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر I  04 األول كانون/ديسمبر 30,000 0 30,000  ناورو
  06تشرين الثاني /نوفمبر IV  98تشرين الثاني /نوفمبر 243,793 8,060 235,733  نيبال

  06تموز /يوليه IV  97أيار /مايو 241,500 14,300 227,200  نيكاراغوا
  05تشرين الثاني /نوفمبر V  94كانون األول /ديسمبر 327,178 22,724 304,454  النيجر
  06نيسان /أبريل IV  93آذار /مارس 1,124,000 104,000 1,020,000  نيجيريا
  06تشرين الثاني /نوفمبر I  04كانون األول /ديسمبر 30,000 0 30,000  نيوي
  05تموز /يوليه II  00كانون األول /ديسمبر 162,871 15,404 147,467  عمان

  07آذار /ارسم IV  94أيلول /سبتمبر 845,168 80,844 764,324  باكستان
  06تموز /يوليه II  02آذار /مارس 45,333 0 45,333  باالو
  04كانون األول /ديسمبر IV  93حزيران /يونيو 623,875 37,375 586,500  بنما

  06نيسان /أبريل III  96أيار /مايو 164,407 18,914 145,493  بابوا غينيا الجديدة
  03نيسان /أبريل III  97شباط /فبراير 182,325 14,365 167,960  باراغواي

  02تموز /يوليه III  95تموز /يوليه 417,769 27,559 390,210  بيرو
  06نيسان /أبريل V  93آذار /مارس 960,563 68,831 891,732  الفلبين
  06تموز /يوليه II  99آذار /مارس 168,176 15,005 153,171  قطر

  05نيسان /لأبري II  95تموز /يوليه 256,460 22,383 234,077  رومانيا
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02آذار /مارس 146,600 0 146,600  رواندا

  05تشرين الثاني /نوفمبر III  97شباط /فبراير 106,900 3,900 103,000  سانت كيتس ونيفس
  06تموز /يوليه V  97شباط /فبراير 191,307 7,927 183,380  سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
 137,369 3,939 133,430  غرينادين

  
 III  98تموز /يوليه

  
  06تشرين الثاني /نوفمبر

  05تشرين الثاني /نوفمبر III  97أيار /مايو 119,900 3,900 116,000  ساموا
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02تشرين الثاني /نوفمبر 130,666 0 130,666  سان تومي وبرنسيبي

  05 الثانيتشرين /نوفمبر VI  93 الثاني تشرين/نوفمبر 918,470 53,170 865,300  السنغال
  04كانون األول /ديسمبر II  98تموز /يوليه 312,338 29,538 282,800  صربيا
  04كانون األول /ديسمبر III  94تموز /يوليه 120,079 6,912 113,167  سيشيل

  07آذار /مارس II  02آذار /مارس 208,690 0 208,690  سيراليون
  06تموز /يوليه II  02آذار /مارس 27,083 0 27,083  جزر سليمان
  04كانون األول /ديسمبر I  02آذار /مارس 52,000 0 52,000  الصومال
  06تشرين الثاني /نوفمبر VI  94آذار /مارس 847,543 84,455 763,088  سري النكا
  04نيسان /أبريل IV  94آذار /مارس 589,611 51,051 538,560  السودان
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  03كانون األول /ديسمبر 183,333 0 183,333  سورينام
  03كانون األول /ديسمبر II  94كانون األول /ديسمبر 134,416 8,752 125,664  سوازيالند

الجمهورية العربية 
 687,911 69,181 618,730  السورية

  
 III  93حزيران /يونيو

  
  05نيسان /أبريل

جمهورية تنزانيا 
 191,780 8,580 183,200  المتحدة

  
 III  96تشرين األول /أكتوبر

  
  06تشرين الثاني /نوفمبر

  07تموز /يوليه V  93آذار /مارس 1,871,337 164,667 1,706,670  تايالند
  06تشرين الثاني /نوفمبر IV  97تشرين الثاني /نوفمبر 261,100 9,100 252,000  توغو
  06تموز /يوليه II  02آذار /مارس 26,266 0 26,266  تونغا

  06تشرين الثاني /نوفمبر V  96تشرين الثاني /أكتوبر 312,034 30,057 281,977  ترينيداد وتوباغو
  06نيسان /أبريل IV  92تشرين الثاني /أكتوبر 1,022,965 61,016 961,949  تونس
  04كانون األول /ديسمبر III  92تشرين الثاني /أكتوبر 772,343 45,500 726,843  تركيا

   I  05تموز /يوليه 115,693 0 115,693  تركمانستان
  06تشرين الثاني /نوفمبر II  02آذار /مارس 25,083 0 25,083  توفالو
   I  94تموز /يوليه 72,902 8,387 64,515  أوغاندا

  06تموز /يوليه VII  93حزيران /يونيو 1,116,786 113,801 1,002,985  أوروغواي
   I  02آذار /مارس 20,250 0 20,250  فانواتو
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تكلفة المشروع   البلد
  )يدوالر أمريك(

 تكلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

 تكلفة إجمالية
  )دوالر أمريكي(

تاريخ الموافقة 
  Iعلى المرحلة 

أحدث 
مرحلة 
موافق 
  عليها

   آخر مرحلة تاريخ
  موافق عليها

جمهورية فنزويال 
 2,176,879 222,647 1,954,232  البوليفارية

  
 VIII  93آذار /مارس

  
  06تموز /يهيول

  07تموز /يوليه VI  95تموز /يوليه 718,870 41,642 677,228  فييتنام
  06نيسان /أبريل IV  98تموز /يوليه 543,331 30,940 512,391  اليمن
  04كانون األول /ديسمبر III  93آذار /مارس 207,900 16,380 191,520  زامبيا

  06تشرين الثاني /فمبرنو V  94تموز /يوليه 747,485 51,885 695,600  زمبابوي
      64,139,628 4,967,958 59,171,670  المجموع
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  سالمرفــق الخـــامـ
  

  مقرر خاص بالهيدروكلوروفلوروكربون تم اتخاذه في االجتماع التاسع عشر لألطراف
   
  

 من األولى عةمجمو الـبمواد تتعّلق مونتريال بروتوآول على تنقيحات إدخال :19/6المقرر 
  )فلورية الهيدروآلورية الكربون مرآبات( جيم المرفق

  
 الهيدروكلورية الكربون مركبات إنتاج من التدريجي بالتخلص اإلسراع على األطراف اتفق

 بالصيغة مونتريال بروتوكول من 2 المادة من 9 بالفقرة عمالً تنقيحات، بإدخال وذلك واستهالكها، فلورية
  :التالية المبادئ ووفق ،4لألطراف عشر التاسع تماعاالج لتقرير الثالث المرفق في الواردة

 
 العاملة األطراف (البروتوكول من 5 المادة من 1 الفقرة بموجب العاملة األطراف تختار 1 
 2009 عامي في واإلنتاج االستهالك من كل مستوى متوسط من يتكون أساس خط )5 المادة بموجب

 و ؛ 2010 و
 

 2013عام في إليه المشار األساس خط مستوى في واإلنتاج االستهالك تجميد يتم 2
 التدريجي التخلص 2020 عام في تنهأ قد تكون البروتوكول من 2 المادة بموجب العاملة األطراف
 :التالية التخفيض خطوات ووفق واالستهالك، اإلنتاج من المعجّل

 
 2010 عام بحلول المائة في ٧٥  أ 

 
 2015 عام بحلول المائة في ٩٠  ب 

 
-2020 الفترة خالل الصيانة ألغراض المائة في 0,5  بنسبة واستهالك تاجبإن لسماحا  ج 

2030. 
 
 من المعجل التدريجي التخلص 2030 عام في تنهأ قد تكون ،5 المادة بموجب العاملة األطراف  4

  :التالية التخفيض خطوات وفق وذلك واالستهالك، اإلنتاج
 

  2015عام بحلول المائة في 10  أ 
 
 2020 عام ولبحل المائة في 35  ب 

 
 2025 عام بحلول المائة في 67,5  ج 

 
 في 2,5 قدرها متوسطة سنوية بنسبة واالستهالك اإلنتاج من تبقى ما خفض في التدرج  د 

 .2040-2030  الفترة مدى على المائة
 

                                                 
4 UNEP/OzL.Pro.19/7 
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 مونتريال بروتوكول لتنفيذ األطراف المتعدد الصندوق من المتاح التمويل يكون أن على االتفاق  5
 تتمكّن حتى عليها المتفق اإلضافية التكاليف جميع لتغطية وكافياً مستقراً للموارد القادم جديدالت دفعات في

 اإلنتاج قطاعي في التدريجي بالتخلص اإلسراع بجدول الوفاء من ٥ المادة بموجب العاملة األطراف
 بإجراء أيضاً رافاألط المتعدد للصندوق التنفيذية اللجنة وتوجيه أعاله، محدد هو ما وفق واالستهالك
 .1995 سنة بعد فيما الثانية والتحويالت بالمرافق الصلة ذات األهلية معايير في الالزمة التغييرات

. 
 خاص اهتمام إيالء إلى والمالية، التقنية المساعدة توفير في تعمد، أن إلى التنفيذية اللجنة توجيه   6

 الكربون مركبات من جداً والمنخفض نخفضالم االستهالك ذات ٥ المادة بموجب العاملة لألطراف
  فلورية؛ الهيدروكلورية

 
 تعجيل أجل المواد من التخلص إلدارة خططها إعداد في األطراف بمساعدة التنفيذية اللجنة توجيه  7

  فلورية؛ الهيدروكلورية الكربون مركبات من التام التدريجي التخلص
 
 على 5المادة  بموجب العاملة األطراف تساعد أن إلى ية،األولو سبيل على التنفيذية، اللجنة توجيه  8

 الكربون مركبات بشأن األساس خط بيانات وضع في الموثوقية لتحسين استقصائية دراسات إجراء
  فلورية؛ الهيدروكلورية

 
 من التي فلورية الهيدروكلورية الكربون لمركبات بدائل الختيار الترويج على األطراف تشجيع  9
 المتعلقة االعتبارات بسائر كذلك تفي وأن المناخ، في سيما وال البيئة، في المترتب األثر من تقلّل أن نهاشأ

 واالقتصاد؛ والسالمة بالصحة
 

 من واو 2 المادة من 7 للفقرة تنفيذها عن منتظمة تقارير تقدم أن األطراف إلى الطلب  10
  البروتوكول؛

 
 والبرامج المشاريع تمويل معايير وتطبيق وضع لدى ،التنفيذية اللجنة تعمل أن على االتفاق 11

 تركز والتي التكاليف حيث من فعالة تكون التي والبرامج للمشاريع األولوية إيالء على ،6 الفقرة وبمراعاة
  :منها األمور من جملة على

 
 على العالية القدرة ذات فلورية الهيدروكلورية الكربون مركبات من أوالً التدريجي التخلص  )أ (

  الوطنية؛ الظروف ومراعاة األوزون، استنفاد
 

 مع المناخ، على ذلك في بما البيئة، على األخرى اآلثار من تقلّل استعاضة ومواد بدائل توخي  )ب (
 الصلة؛ ذات األخرى العوامل وسائر الطاقة واستخدام العالمي االحترار احتماالت مراعاة

  
  الحجم؛ والمتوسطة الصغيرة المنشآت  )ج (

 
 عام قبل وذلك  الضرورية، االستخدامات إعفاءات إلى الحاجة احتماالت معالجة على اقاالتف  12

 بموجب  العاملة لألطراف بالنسبة 2020 عام وقبل 2 المادة بموجب العاملة لألطراف بالنسبة 2015
  .5 المادة
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 ما بحسب نةللصيا المائة في 0,5 نسبة إلى للحاجة 2015 عام في استعراٍض إجراء على االتفاق  13
 المائة في  2,5قدرها متوسطة سنوية نسبة إلى للحاجة 2025 عام في واستعراٍض ،3 الفقرة في جاء

  ؛)د( 4 الفقرة في جاء ما بحسب للصيانة
 

 خط بمستويات 2015 عام حتى السماح على االتفاق األساسية، المحلية االحتياجات تلبية أجل من 14
 اإلنتاج خفض من مزيد في 2015 أقصاه موعد وفي ذلك بعد النظر ثم المائة، في 10 إلى تصل أساس
 األساسية؛ المحلية االحتياجات لتلبية

 
 على فلورية، الهيدروكلورية الكربون مركبات من التدريجي بالتخلص اإلسراع لدى العمل، 15

 وذلك األطراف، المتعدد الصندوق برامج مع المتسقة العملية الخطوات كل األطراف تتخذ أن على االتفاق
 ذات والتكنولوجيات ؛ البدائل من بيئيا وسليم متاح هو لما وتفضيلية منصفة بشروط النقل ضمان أجل من

 المخزونات ناقص 5 المادة بموجب العاملة األطراف إلى 2 المادة بموجب العاملة األطراف من الصلة
 .القائمة

  
  

 مونتريال بروتوكول لتنفيذ األطراف المتعدد وقالصند موارد تجديد دراسة اختصاصات: 19/10المقرر 
  2011-2009 للفترة

  
 السابقة االختصاصات بشأن  16/35 و 13/1 و 13-10 و 7/24 المقررات إلى يشير إذ
  األطراف، المتعدد الصندوق موارد بتجديد المتعلقة للدراسات

  
 السابقة جديداتالت بشأن  17/40 و 14/39 و 11/7 و 8/4المقررات إلى أيضاً يشير وإذ

  األطراف، المتعدد الصندوق لموارد 
 
 العشرين االجتماع إلى لتقديمه تقريراً يعد أن االقتصادي والتقييم التكنولوجيا فريق إلى يطلب   1

 ليمكن والعشرين، الثامن اجتماعه في العضوية المفتوح العامل الفريق خالل من يقدمه وأن لألطراف،
 األطراف  المتعدد الصندوق موارد لتجديد المالئم المستوى بشأن البت من لألطراف العشرين االجتماع
 في يأخذ أن االقتصادي والتقييم التكنولوجيا لفريق ينبغي التقرير، إعداد ولدى 2011-2009 للفترة

  :يلي ما أمور، جملة ضمن اعتباره،
 

 مونتريال بروتوكول في افاألطر عليها وافقت التي الصلة، ذات والمقررات الرقابة، تدابير جميع  )أ (
 المقررات ذلك في بما مونتريال، بروتوكول لتنفيذ األطراف المتعدد للصندوق التنفيذية واللجنة
 والخمسين الثالث اجتماعيها في التنفيذية واللجنة لألطراف عشر التاسع االجتماع عليها وافق التي

 الصندوق جانب من صروفاتم تستلزم سوف المقررات تلك أن حيث من والخمسين، والرابع
 اإلضافية التكاليف تبين تصورات ذلك في بما ،2011-2009  الفترة أثناء األطراف المتعدد

 للتنقيحات 5 المادة من 1 الفقرة بموجب العاملة األطراف بتنفيذ الصلة ذات التكاليف ووفورات
 ينبغي ذلك إلى باإلضافة فلورية الهيدروكلورية الكربون بمركبات المتصلة والمقررات المقترحة

 توفير أجل من وذلك ، 2017-2015 و2014-2012 للفترتين إرشادية أرقاماً يوفرالفريق أن
 للفترتين النهائية األرقام توضع أن قبل وتستكمل التمويل، مستوى استقرار لدعم  معلومات

 المذكورتين؛
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 من 5 المادة من 1الفقرة بموجب العاملة األطراف جميع لتمكين موارد تخصيص إلى الحاجة )ب (

 امتثال تدابير وألي مونتريال بروتوكول من طاء 2 - ألف 2 للمواد االمتثال على المحافظة
 ؛ 2011-2009 للفترة مونتريال بروتوكول بموجب عليها يتفق قد جديدة  محتملة

  
 ذلك في بما بلة،المق تهااجتماعا في التنفيذية اللجنة عليها تتفق التي التوجيهية والمبادئ القواعد )ج (

 في المشاريع ذلك في بما( للتمويل االستثمارية المشاريع أهلية لتحديد واألربعين الخامس اجتماعها
 من التدريجي للتخلص الوطنية أو القطاعية والخطط االستثمارية غير والمشاريع ،)اإلنتاج قطاع
  المواد؛

  
 المعتمدة القطرية البرامج  )د (

  
 القطاعية التدريجي التخلص بمشروعات المتصلة 2011-2009 رةالفت في المالية االلتزامات  )ه (

  التنفيذية؛ اللجنة عليها وافقت التي
 

 الزمني التأخر مراعاة مع الحركة سرعة على والمحافظة التدريجي التخلص لتسريع أموال توفير  )و (
  المشاريع؛ تنفيذ في

 
 المستنفدة المواد من التدريجي صالتخل تواجه التي القيود ذلك في بما اآلن، حتى المكتسبة الخبرة )ز (

 الصندوق أداء وكذلك بالفعل المخصصة بالموارد ذلك في تحققت التي والنجاحات لألوزون،
  له؛ التابعة التنفيذ ووكاالت األطراف المتعدد

 
 التخلص وأنشطة لألوزون المستنفدة المواد على الرقابة وتدابير الدولية للسوق يكون أن يرجح ما )ح (

 على المصاحبة واآلثار لألوزون، المستنفدة المواد وطلب عرض في تأثير من قطريةال التدريجي
 االستثمارية للمشاريع بالنسبة تكاليف من ذلك عن ينتج وما لألوزون، المستنفدة المواد أسعار
  االستعراض؛ قيد الفترة خالل

 
 الصندوق إلى تقدمها التي األمانة خدمات تمويل وتكاليف المنفذة للوكاالت اإلدارية التكاليف )ط (

  االجتماعات؛ عقد ذلك في بما األطراف، المتعدد
 
 ذوي األشخاص جميع مع واسعة مشاورات بإجراء المهمة، ذهبه االضطالع لدى الفريق، يقوم أن   2

  مفيدة؛ تعتبر التي المهمة المعلومات مصادر من وغيرها والمؤسسات الصلة
 
 الموارد تجديد إلعادة المطلوب التمويل مستوى عن ضافيةإ معلومات تقديم الفريق إلى يطلب أن   3
 إلمكانية األخرى واآلثار المالية اآلثار ودراسة ، 2014 و2013 و 2012 السنوات من سنة كل في

 أكثر مساهمات مستويات يوفر الترتيب هذا مثل كان إذا ما وخصوصاً أطول، لفترة الموارد تجديد
  استقراراً؛

 
 األطراف جميع على تقريره توزيع من يمكن وقت في عمله استكمال إلى جاهداً الفريق يسعى أن   4
  العضوية؛ المفتوح العامل للفريق والعشرين الثامن االجتماع من شهرين قبل
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 بموضوع تتعلق رقابة تدابير بشأن مقترحات األوزون أمانة إلى قدمت إذا الفريق، إلى يطلب أن   5
 التنفيذية اللجنة  تجريها التي الدراسة عنها تتمخض التي االستنتاجات رهاعتبا في يضع أن الدراسة، تلك
 .18/9 المقرر من 2 الفقرة بأحكام عمالً

  


