
 . صدورهاعدرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب تصدر دون اخالل بأي ق قد ان وثائق ما قبل الدورات
 

EP  األمم المتحدة 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24/Add.1 

24 October 2008 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  يال لتنفيذ بروتوكول مونتر
  خمسـون  و الالسادساالجتمـــاع 

 2008تشرين الثاني / نوفمبر  8 - 12، ةحدوال
  

  

  إضافة

  الصين: مقترحات بمشروعات 

  :تصدر هذه اإلضافة فيما يتعلق باآلتي

 2009البرنامج السنوي لعام :  في قطاع الرغاوي بالصين11-الخطة القطاعية إلزالة الكلوروفلوروكربون
  )البنك الدولي(

 .التالية.ورقة بال الرغاوي ورقة تقييم مشروعستعاض عن ي •

 : الفقرات التاليةتضاف •

، أبلغ البنك الدولي األمانة بأن إحدى UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24بعد صدور الوثيقة .  مكررا51
 2009في الخطة السنوية التي بدت لألمانة متناقضة، وهي، إكمال المشروع بحلول نهاية الواردة العبارات 

، تمثل الحالة في 2012 ماليين دوالر أمريكي حتى سنة 6,8واستمرار األنشطة بالمبالغ المتبقية وقدرها 
  . منها48طلب البنك إجراء تغييرات في الوثيقة، وخاصة في الفقرة بالتالي، و. صناعة الرغاوي تمثيال صحيحا

، 2012 حتى 2010تخدمة للسنوات من قدم البنك الدولي خطة لتخصيص المبالغ غير المس.  مكررا ثانيا51
  :، وتمثل المعلومات الوحيدة المتاحة فيما يتعلق باستخدام هذه المبالغ أدناهوهي مبينة في الجدول



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24/Add.1 
 
 

2 

 المبلغ النشاط
 )دوالر أمريكي(

4 600 000 فحص وتقييم البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون وإعداد بدائل جديدة  
800 000 وي من أجل التطبيق األفضل للبدائل الجديدةارغالخدمة التقنية لمنشآت ال  

600 000 مواصلة رصد إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي  
 ، عند االقتضاء،أنشطة الرغاوي اإلضافية وألغراض التمويل بأثر رجعي
 2008كانون الثاني /للمنشآت المؤهلة التي تحولت من تلقاء نفسها منذ يناير

000 800  

6 800 000 )دوالر أمريكي(المجموع   
  

وافق على أن يكون ي البنك الدولي"أن تحديدا على  االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية نصي.  مكررا ثالثا51
وناقشت األمانة الموعد الذي سيتم فيه ." 2010الوكالة المنفذة لتنفيذ هذه الخطة القطاعية التي ستكمل في عام 

.  وما ينتج عن ذلك من متطلبات فيما يتعلق بالتخطيط واإلبالغ والتحقق، فضال عن اإلشراف الماليالتنفيذ
تحقيق اإلزالة في قطاع االستهالك، مقصورا على ويبدو أن البنك الدولي يرى أن التمويل بموجب االتفاق كان 

.  ذلكد للصين وإغالق المشروع بعاهالتمويل بكاملقيمة  عليها، ينبغي دفع تدليلوأنه بعد تحقيق اإلزالة وال
األنشطة بأموال من الخطة القطاعية، ال بعض  أنه في حالة استمرار تنفيذ مفادهوأعربت األمانة عن رأيها و

على النحو المحدد في قائمة المشروع قد أكمل وتظل التزامات الصندوق والوكالة المنفذة والبلد أن يمكن اعتبار 
  .االتفاق

قد حققت الصين أن على سبيل المثال منها اتفق البنك الدولي واألمانة على عدد من المسائل، . ا مكررا رابع51
، وأنه 2010بعد سنة األنشطة ستمر ت يمكن بصفة عامة في إطار الخطة أن وأنهإلزالة في قطاع الرغاوي، ا

كن قد تم حل المسألة المحددة لم يورغم ذلك، . 2009ال يوجد اشتراط إلعادة التمويل المتبقي في نهاية العام 
  .بخطة قطاع الهالونات وخطة قطاع اإلنتاجفيما يرتبط  مسائل مماثلة هناكو.  هذه الوثيقةإعدادوقت  أعاله في

 : يليبما 52 الفقرة يستعاض عن •

في ضوء استعراضها للمسألة التي جرى تناولها وذلك ،  يليفيما قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر  52
 عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعاتالنظرة ال في
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12/Add.1(:  

تنفيذ مجموعة متنوعة ال يزال  بينما قد أكِمل المشروع يمكن أن يعتبر ما إذا كان أن توضح  )أ (
 عريضة من األنشطة مستمرا؛

 2013تمديد صالحية االتفاق إلى سنة أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تقترح على الصين   )ب (
 ؛2012 إلى 2010للسماح للصين بأن تنفق رصيد المبالغ غير المنفقة في السنوات من 

 وتقرير التحقق 2008-2002أن تحيط علما بالتقرير عن حالة تنفيذ البرامج في الفترة   )ج (
 المقدم؛

 في قطاع 11- لخطة إزالة الكلوروفلوروكربون2009أن توافق على البرنامج السنوي لعام   )د (
 مليون دوالر أمريكي وتكلفة 1,767رغاوي البوليوريثان في الصين والشريحة المعنية بمبلغ 

 دوالرا أمريكيا، على أساس أن هذه الموافقة ال تشمل 159 030الدعم المقترنة بها وقدرها 
ذلك بعد تجري لى أنشطة إ 2009في البرنامج السنوي لعام  الواردة إلشاراتاعتماد لأي 
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، وأن هذه األنشطة ال يمكن أن تبدأ إال بعد أن توافق اللجنة التنفيذية على خطة سنوية العام
 .مرتبطة بها

 )البنك الدولي (2009البرنامج السنوي لعام : الخطة القطاعية إلزالة الهالونات

 :تاليةالفقرات التضاف  •

وفيما يتعلق . 2008تشرين األول / أكتوبر14تلقت األمانة ردا على تعليقاتها من البنك الدولي في .  مكررا68
  منتج واحدلوجود، أشار البنك إلى أنه نظرا 2006 طن من قدرات استنفاد األوزون في عام 200بتصدير 

 المحافظة على حصة ّمتصدير ما دامت ت، سمحت الصين لهذه الشركة بأن تبيع للسوق المحلية أو للتفقط
 .اإلنتاج الكلية

ردا على توصيات مراجعي الحسابات، أشار البنك إلى أنه يتعين على الشركات أن تتقدم . اني مكررا ثا68
. مواد الوسيطةثم توفد الصين خبراءها الستعراض استخدام ال. مواد وسيطةبطلبات الستخدام الهالونات ك

وقد وضع البنك . باالستخدام كمادة وسيطة إلحدى الشركاتد ُينظر في الترخيص وعقب االستعراض، ق
ولم يشر البنك إلى لزوم أي إجراء . مواد الوسيطة لمستخدمي ال1301والصين نظاما لرصد مبيعات الهالون 
  .آخر فيما يتعلق بتوصيات المراجعين

 كما هو 2010شطة المعتزم القيام بها بعد السنة لبنك نظاما مقبوال لإلبالغ باألنالم يقدم .  مكررا ثالثا68
من  مستقل مراجع بواسطةوبدال من ذلك أشار إلى أنه بعد التحقق . 53/25من المقرر ) ب(مطلوب في الفقرة 

ن قد وفت بجميع ي، سوف تكون الص2009كانون األول /المحدد لها ديسمبرإزالة إنتاج واستهالك الهالونات 
كما أشار إلى أن اتفاق . طلب منها مزيد من اإلبالغ ُياإلبالغ الواردة في االتفاق والااللتزامات ومتطلبات 

 وسيكون من الصعب للغاية أن يقوم 2011حزيران / بحلول يونيهنتهيالمنحة المبرم بين الصين والبنك سي
  .البنك بتمديد االتفاق

 وأنه يمكن لذلك صرف الشريحة األخيرة أكد مراجعو الحسابات أن الصين قد حققت أهدافها.  مكررا رابعا68
منفذة ال ةوكالمواصلة النظر في ضرورة أن تغير أن اللجنة التنفيذية قد ترغب في . من خطة هالونات الصين

. ممارسة مسؤولياتها المالية حتى يتم صرف جميع المبالغ الموافق عليها ألغراض إزالة الهالونات في الصين
يضا تقارير سنوية عن األنشطة المضطلع بها باستخدام موارد أتلقى اللجنة التنفيذية عالوة على ذلك، ينبغي أن ت

أيضا وقد أثيرت مسألة مماثلة . الصندوق إلى أن يتم صرف جميع هذه الموارد ويقدم تقرير بإنجاز المشروع
.  مع الصينيةنرغاوي وقطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربولفيما يتعلق باتفاقي البنك الخاصين بقطاع ا

عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض النظرة الويجري تناول هذه المسألة في اإلضافة إلى 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12/Add.1( المشروعات

  : يليبما في التوصيات 69 الفقرة يستعاض عن •

حة األخيرة من خطة قطاع الهالونات قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على صرف الشري. 69
 دوالر أمريكي في ضوء 7 500 دوالر أمريكي زائدا رسوم الوكالة وقدرها 100 000في الصين بمبلغ 

عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض النظرة النظرها في المسألة التي يجري تناولها في 
  .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12/Add.1( المشروعات
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ندف التبغ

2007 2008 2009 المجموع
8.672,8 8.672,8 

400, 0, 0, 

2.676.000, 1.767.000, 1.767.000, 53.846.000, 
240.840, 159.030, 159.030, 4.766.140, 

2.676.000, 1.767.000, 1.767.000, 53.846.000, 
240.840, 159.030, 159.030, 4.766.140, 

4.443.000, 0, 0, 52.079.000, 
399.870, 0, 0, 4.607.110, 

1.767.000, 1.767.000, 
159.030, 159.030, 

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0,

تكاليف الدعم 886.600, 1.115.300, 961.270, 961.270, 282.800, 0,
12.570.000, 10.903.000, 10.903.000, 3.320.000, 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 9.940.000, 

10.903.000, 3.320.000, 

تكاليف الدعم 0, 886.600, 1.115.300, 961.270, 961.270, 282.800, 

961.270, 961.270, 282.800, 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 0, 9.940.000, 12.570.000, 10.903.000, 
تكاليف الدعم 886.600, 1.115.300, 

7.000,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) البنك الدولي تكاليف المشروع 9.940.000, 12.570.000, 10.903.000, 10.903.000, 3.320.000, 

28.909,4 28.909,4 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
آلوروفلوروآربون

14.143, 13.830, 10.500, 9.000,

2004 2005 2006
حدود استهالك بروتوآول مونتريال آلوروفلوروآربون 57.818,7 57.818,7 57.818,7 

- معطيات المشروع: رابعا 2001 2002 2003

TCA

Methyl Bromide

251,1 251,1

1.373,1 313,5 1.059,5

788,3 Halons

CTC

788,3

440, CFC

265,1 265,1

2.854,2 237,4

الخدمات الصناعة

3.872,1 340,5

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

5832.1  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

251.1 :TCA بروميد المثيل: 405 هالونات: 594.4 265.1: CTC

البنك الدولي رغـــاوي

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الصين

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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