
 . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات

  
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال
   والخمسـونالسادساالجتمـــاع 

  2008تشرين الثاني / وفمبرن  8 - 12دوحة، ال

  
  ةإضاف

  
  نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

  
  :صدرت هذه اإلضافة من أجل ما يلي

  
 :االستعواض •
  

   دوالر أمريكي79,923,440  بالمبلغ دوالر أمريكي 79,853,565   عن:3في الفقرة 
 80  بالرقم 81   عن:4  

  دوالر أمريكي15,366,544  بالمبلغ  مريكي دوالر أ17,222,699  عن  
 54.1  بالرقم 54.7  عن  
 15  بالرقم 16.8  عن  

 59  بالرقم 58  عن :5  
 39.9  بالرقم 39.2  عن  
 83  بالرقم 81.1  عن  

كربونية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلورولصفان اللذان يشيران إلى إعداد خطة إدارةا  :في المرفق األول
وقد تطلب األمر إجراء هذا التغيير ألن . يوئنديبي والمجموع لبنغالديشلبنغالديش تحت ال

، كان لديها استهالك 7 بموجب المادة 2007بنغالديش في بياناتها المقدمة لعام 
وهذا يجعلها مؤهلة للتمويل لخطة إدارة إزالة المواد ، HCFC-141bمن

  . دوالر أمريكي150 000الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار 
  

 ODP الوكالة  عنوان المشروع .C.E  )دوالر أمريكي (األموال الموصى بها
  المجموع الدعم المشروع )أطنان(

عداد خطة إدارة إزالة المواد إ
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

  134,375 9,375 125,000  اليوئنديبي

  162,625 12,625 150,000 المجموع لبنغالديش 
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 الصف الخاص بالخطة القطاعية في احذف، UNEP/Ozl.Pro/ExCom/56/24/Add.1تمشيا مع الوثيقة  •

المشروعات واألنشطة  من قائمة) 2009ي لعام والبرنامج السن( في قطاع الرغاوي CFC-11الصين إلزالة 
 الصف التالي إلى قائمة المشروعات للنظر عليها ضفأو) المرفق األول (الموصى بالموافقة الشمولية عليها

 ):المرفق الثاني(كل إنفرادي بش
  

  المسألة الوكالة المشروع البلد
 الرغاوي
 2010خطة الستعمال التمويل فيما بعد  البنك الدولي في قطاع الرغاوي CFC-11الخطة القطاعية إلزالة  الصين

  
 :على النحو التاليي جمالصف المجموع اإل استبدلفي المرفق األول،  •
  

 ODP الوكالة  عنوان المشروع .C.E  )دوالر أمريكي (األموال الموصى بها
  المجموع الدعم المشروع )أطنان(

  15,366,544 1,144,109 14,222,435 1891.7  المجموع اإلجمالي

  
 :الفقرات التاليةضف أ •
  

 0092برنامج العمل لعام : خطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية: جمهورية فنزويال البوليفارية
  )اليونيدو(
  

الرئيسية، طلبا إلى االجتماع السادس والخمسين للموافقة على المنفذة قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة   -13
ويشتمل الطلب على تقريرين للتحقق . الشريحة الرابعة من خطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية

مقترحة ، وخطة سنوية 2007 و2006كل من  لةالعمل السنوي خطة، وعلى تقرير عن تنفيذ 2007 و2006ي لعام
 تقرير التحقق لجمهورية فنزويال  األمانة ال تقبل وأبلغت اليونيدو بأنقواستعرضت األمانة الوثائ. 2009لعام 

  .صادرات والواردات الحالي لعدم إجراء التحقق المقارن لبيانات الهشكلب) فنزويال(البوليفارية 
  

  من المواد الكلوروفلورو2006التحقق، الحظت أن استهالك عام تقرير ض استعربا األمانة ولدى قيام  -14
 هدف االمتثال بموجب عنمن قدرات استنفاد األوزون  نطناأ 980.6 زاد بمقداركربونية المبلغ عنه في الوثائق 

يها، أبلغت أمانة األوزون أمانة وبناء على طلب مقدم إل. التفاق مع اللجنة التنفيذيةمونتريال وبموجب ابروتوكول 
ن طناأ 985.1إنتاج بت، ضمن أمور أخرى، أفادوثيقة شافعا ب لفنزويال جاء م7الصندوق أن تقديم بيانات المادة 

 خالل الفترة منطقة في ال5 لتلبية احتياجات أطراف أخرى من أطراف المادة 2006 في عام CFC-12 من مترية
2007-2009.  

  
 بخصوص تقديم شريحة سابقة من نفس UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/37كر أن الوثيقة ذوالجدير بال  -15

ناقش االجتماع الثامن عشر لألطراف قضية معالجة مخزون المواد المستنفدة لألوزون  "أنأفادت بالمشروع 
عشر بأن بعض األطراف، التي تعدت حد اإلنتاج أو  XVIII/17المتصلة باالمتثال، واعترف في المقرر 

ه لنوع معين من المواد المستنفدة لألوزون في سنة ما، قد أوضحت أن اإلنتاج أو االستهالك بالستهالك المسموح ا
 المواد المستنفدة لألوزون في هذه السنة الستخدامه محليا كمادة جالزائد في بعض الحاالت كان بسبب تخزين إنتا

ق تفسير البروتوكول، قد يشير ححين أن لألطراف وفي . أولية أو لتصديره من أجل استخدامه في سنة قادمة
 أو االستهالك على أساس سنوي، وأن جمقرر مؤتمر األطراف ضمنا إلى االستمرار في تحديد مستوى اإلنتا

االستهالك أو اإلنتاج الزائد عن المستويات الموضحة في البروتوكول للسنة المعنية والذي يتم توضيحه من قبل 
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ج مادة أولية لالستخدام المحلي أو للتصدير لالستخدام في سنة قادمة لن يكون معرضا الطرف المعني كإنتا
ألطراف ذلك بعد الجتماع الحادي والعشرين لإال إذا طلب اإلجراءات عدم االمتثال الخاصة بالبروتوكول، 

هذه الحاالت أن تقدم أمانة األوزون معلومات عن  XVIII/17وحتى اآلن، يفرض المقرر . استعراضه للمسألة
 7وأن يتضمن تقريرها السنوي المتعلق ببيانات المادة " معلومات فقط"ة في ورقة يلكل اجتماعات اللجنة التنفيذ

  ". األطراف هذه المعلوماتجتماعالمقدم ال
  

من قدرات استنفاد األوزون في نهاية عام طنا  180.8 بلغ CFC-11مخزون من كان لدى فنزويال   -16
استهالك البلد الحدود تجاوز ون، زهذا المخبو. 2006 في عام CFC-12مواد أولية إلنتاج ، استعمل ك2005

 ،51/32 في مقررها ،ووافقت اللجنة التنفيذية. 2005ة في االتفاق بشأن خطة اإلزالة الوطنية لفنزويال لعام قررالم
الفهم بأن إنتاج المواد على الشريحة الثالثة من األموال لخطة اإلزالة الوطنية لفنزويال على أساس 

ة، نتج تالي يشمل اإلنتاج من أجل االستخدام محليا كمواد أولية في سنة الذي، 2005الكلوروفلوروكربونية في عام 
الكلوروفلوروكربونية يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب االتفاق، وأن عنه مستوى استهالك محسوب من المواد 

 قد تم التحقق منها ةائدكمية أكبر من الكمية الزبة تاليبونية كمواد أولية في سنة كر استخدام المواد الكلوروفلورو
إلى اللجنة التنفيذية؛ وأن ذلك مستقبال ال تشكل سابقة ألي طلبات لحاالت مشابهة أ؛ وأن الموافقة ينبغي قبل الموافقة

  .ال يخل بأي قرار يتخذه اجتماع األطراف بشأن مسائل االمتثال
  

 اليونيدو، ومن بيانات تقارير التحقق األولية، أن فنزويال تهاقدمتي ت األمانة من التقارير السنوية الوالحظ  -17
واستلمت األمانة لالجتماعين . 2007 من قدرات استنفاد األوزون في عام نطناأ 114.4 على ما يبدو رتصّد

ن إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في عامي الثاني والخمسين والرابع والخمسين للجنة التنفيذية تقارير التحقق ع
ن المخزون المتاح من هذه المواد لدى شركة تصنيع المواد متحقق ال في فنزويال؛ ويشمل ذلك 2007 و2006

 طنا من قدرات استنفاد 697.0تحقق خضع لل، كان المخزون الذي 2007وفي نهاية عام . الكلوروفلوروكربونية
 لديها تبقى و2007 من قدرات استنفاد األوزون في عام نطناأ 114.4 قد صّدرت ويالوحيث أن فنز. األوزون
 األقصى من الصادرات لتلبية قدر، يبدو أن ال2007 طنا من قدرات استنفاد األوزون في نهاية عام 697.0

 نطناأ 811.4بلغ  2009 إلى 2007قة في السنوات من  في المنط5المادة أخرى من أطراف احتياجات أطراف 
 من قدرات استنفاد نطناأ 114.4+  طنا من قدرات استنفاد األوزون 697.0(من قدرات استنفاد األوزون 

  ).األوزون
  

 وبين 14مبلغ عنها للتصدير في المستقبل كما هو موضح في الفقرة ال الكمية بين فرقاويبدو أن هناك   -18
 من قدرات استنفاد األوزون نطناأ 173.7ير؛ والفرق هو المواد الكلوروفلوروكربونية المتاحة بالفعل للتصدكمية 

وقد ُأبلغت اليونيدو بهذا ).  من قدرات استنفاد األوزوننطناأ 811.4 – طنا من قدرات استنفاد األوزون 985.1(
لتدابير الرقابة على عدم االمتثال عدم االمتثال لهدف االتفاق، وربما  من إشارة إلى ما يترتب عليه، وفرقال
لتدابير المحتمل حاالت عدم االمتثال ه في أنخطرت األمانة اليونيدو وأ. ستهالك بموجب بروتوكول مونتريالاال

 في وضع يسمح لها بمناقشة الطلب اللجنة التنفيذيةالرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال، قد ال تكون 
 عن طريق طلب مشورة من لجنة ما يمكنحلها بأسرع الحالة؛ وأن المسألة يمكن ببحث  لجنة التنفيذ تقومإلى أن 

  .التنفيذ قبل االجتماع العشرين لألطراف
  

تبعا لمشورتكم وباالتفاق مع حكومة  "هت األمانة بأنخطر ذلك، سحبت اليونيدو الطلب، وأىوبناء عل  -19
سالة ثانية بالبريد اإللكتروني بعد وفي ر". فنزويال، سيتم تقديم الحالة للنظر فيها في االجتماع القادم للجنة التنفيذ

وقت قليل من الموعد النهائي لتقديم الوثائق إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، أفادت اليونيدو أنها اتصلت بأمانة 
أن أمانة األوزون وجدت البلد في حالة امتثال كامل لجميع التزاماتها أمينها التنفيذي أبلغ اليونيدو وأن األوزون 
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. ، بالنيابة عن الحكومة، أن تنظر مرة أخرى في الطلبمن األمانة وطلبت اليونيدو. ول مونتريالبموجب بروتوك
غ عنها تقدم بيانات  المبل7ّوال بيانات المادة  XVIII/17المعلومات المطلوبة بموجب المقرر ال  هوينبغي مالحظة أن

  .تتعلق بمخزون المواد المستنفدة لألوزون
  

فرق من اليونيدو أي معلومات تم التحقق منها لتفسير القد تسلمت  األمانة تكنثيقة، لم وقت كتابة هذه الو  -20
وعلى أساس المعلومات المتاحة .  أعاله18 من قدرات استنفاد األوزون المذكورة في الفقرة نطناأ 173.7 بمقدار

وقد . 2006ا في االتفاق لعام هداف المنصوص عليهاأل امتثال فنزويال بؤكدحاليا، ال يمكن ألمانة الصندوق أن ت
  .، ألن األهداف متطابقة2006يكون لذلك آثار على حالة امتثال البلد بموجب بروتوكول مونتريال لعام 

  
من اليونيدو المعلومات المطلوبة بخصوص التحقق قد تسلمت  األمانة كنوقت إصدار هذه اإلضافة، لم ت  -21

وبالرغم من ذلك، ترغب األمانة في استرعاء عناية اللجنة . هذا الطلبوبالتالي، لم تتمكن من إتمام استعراضها ل
نة الصندوق واليونيدو، نزويال، حتى تستطيع اللجنة التنفيذية تقديم إرشادات إلى أماف لطورةالتنفيذية إلى الحالة المت

  .حسبما هو مالئم
  

  ة لألوزون بموجب االتفاق المتعدد السنوات األموال غير المصروفة بعد إتمام إزالة المواد المستنفدأرصدةإدارة 
  

أبلغت ثالثة مشروعات قدمت إلى االجتماع السادس والخمسين عن أرصدة أموال غير مصروفة بعد إتمام   -23
 السنوات، وترد المعلومات ذات الصلة من المشروعات المتعددة اتتفاقالإزالة المواد المستنفدة لألوزون بموجب ا

  :أدناهالثالثة في الجدول 
  

  الرصيد غير المصروف المشروع
 )مليون دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة التمديد المقترح

2012-2010 6.8  لخطة قطاع الرغاوي في الصين2009برنامج عمل عام   البنك الدولي 
2015-2008 12.2  في الصينلهالونات لخطة قطاع ا2009برنامج عمل عام   لبنك الدوليا 
 البنك الدولي 2009-2013 8.5  في الصينCFCإنتاج  لخطة قطاع 2009 برنامج عمل عام

  
  

وفي حالة .  هذه األرصدةتوزيعتحتوي الطلبات الثالثة على مستويات مختلفة من التفاصيل بشأن خطط   -24
وبالنسبة لخطة قطاع الهالونات، . على أربعة أنشطةبشكل عريض ألموال المتبقية توزع اخطة قطاع الرغاوي، 

فيذية عن كيفية استعمال نأعاد البنك الدولي تقديم المقترح الذي سبق وقدمه إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة الت
وفي حالة خطة قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، فإن االتفاق المتعلق بالخطة . األموال غير المصروفة

؛ غير 2010ة في عام تبقيسمح للصين باستخدام رصيد األموال الم الحاشية الثانية منه، سيبالتحديد فيالقطاعية، و
ة فيما بعد عام تبقيرصيد األموال المأنه ينبغي توضيح ما إذا كان ذلك سيسمح للصين باالستمرار في استعمال 

2010.  
  

 يعا، وه بينها جمية مشتركمسألةعلى الرغم من االختالفات الطفيفة في كل من االتفاقات الثالثة، هناك   -25
طريقة إدارة رصيد األموال غير المصروفة بعد تحقيق إزالة المواد المستنفدة لألوزون على النحو المحدد في 

الت أمانة الصندوق، يرى البنك الدولي أنه من الصعب إدارة ؤوفي رده على تسا. االتفاقات المتعددة السنوات
، بالرغم من أن الصين تتوقع 2012دارة لما بعد عام خطة قطاع الهالونات واالستمرار في تقديم مسؤوليات اإل

األداء، ينبغي أن تتلقى الصين القائم على وذكر البنك الدولي أيضا أنه وفقا لالتفاق . 2015لخطة إلى عام ا تمديد
  .ت هذه االتفاقابموجب البلد بالتزاماتها بإزالة المواد المستنفدة لألوزون المنفذ أوفىالتمويل الكامل طالما 
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ق نطباالحظت األمانة، لدى رصد التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات، أن هناك إمكانية إل  -26

في وهناك عدد من المسائل قد ترغب األمانة . نفس الحالة على عدد كبير من االتفاقات المتعددة السنوات الجارية
لق بإدارة الرصيد غير المصروف بعد إتمام إزالة المواد المستنفدة  اللجنة التنفيذية، فيما يتعأن تحليها إلى إنتباه

  .لألوزون
  

مؤهال لتقلي رصيد األموال غير المصروفة بعد إتمام سيظل البلد إذا كان ما  المسألة األولى فيتتمثل و  -27
صوص عليها في االتفاقات المتعددة السنوات عندما يحقق البلد أهداف إزالة المواد المستنفدة لألوزون المن

ألداء تستند إلى تبادل االلتزامات حيث تلتزم اللجنة اوينبغي مالحظة أن طريقة التمويل على أساس . االتفاقات
التزام البلد المعني بتحقيق تخفيضات مقابل التنفيذية بمستوى إجمالي من التمويل لصرفه على عدد من السنوات 

  .ية األمرالمواد المستنفدة لألوزون وإزالتها في نها
  

وتتعلق المسألة الثانية بمتطلبات الرصد واإلبالغ الضرورية، على افتراض أن البلد سيستمر في تلقي   -28
  .األرصدة غير المصروفة بعد إتمام إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
الي والتحقق من وتشير المسألة الثالثة إلى المسؤوليات المستمرة للوكالة المنفذة في صورة اإلشراف الم  -29

وإذا كانت هذه المسؤولية مطلوبة ولم تتمكن الوكالة المنفذة المعنية من ممارسة هذه . األداء بعد إتمام اإلزالة
المسؤولية ألسباب إدارية وقانونية، مثل حالة البنك الدولي بالنسبة لخطة قطاع الهالونات في الصين، ربما احتاج 

الة منفذة أخرى قد  ويتمثل أحد هذه الخيارات في نقل هذه المسؤوليات إلى وك.األمر إلى النظر في خيارات أخرى
وفي هذه الحالة، ينبغي النظر في تقديم تكاليف الدعم إلى .  هذه المسؤولياتتوليح لها بمستكون في وضع ي

  .الوكالة المنفذة المعنية للقيام بهذه المسؤوليات
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