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  طرافاألاللجنة التنفيذية للصندوق متعدد 
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  االجتماع السابع والعشرون

   1999مارس /آذار 26- 24مونتلایر، 
  
  

  تقرير االجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية
  للصندوق متعدد االطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 

  

  تصويب
  

  :يصدر ھذا التصويب لتصحيح ما يلى فى المرفق الثانى 
  

طن من قدرات  237, 2    ستبدل يطن من قدرات استنفاد األوزون و 213, 9حذف ي): كوستاريكا(الدعم المؤسسى    : 7صفحة 
  "لكوستاريكاالمجموع "األوزون مقابل       طن من قدرات إستنفاد  23, 3 بمقدارإستنفاد األوزون 

  
 بمقدار 1904, 7    ستبدل يطن من قدرات استنفاد األوزون و 1624 ,4حذف ي): الھند(الدعم المؤسسى    : 10صفحة 

  "للھند      المجموع "األوزون مقابل طن من قدرات إستنفاد   280, 3
  

 األوزونإستنفاد     طن من قدرات  2974, 1بمقدار  األوزونطن من قدرات إستنفاد  4812, 4ستبدل ي  : 21صفحة 
  "المجموع"مقابل 

  
     ؛" مجموعال"ومقابل " عديد"مقابل  األوزونطن من قدرات إستنفاد  1838, 3حذف ي  : 22صفحة 

برنامج االمم "مقابل  األوزون    طن من قدرات إستنفاد  254, 7بمقدار  األوزونطن من قدرات إستنفاد  2 039 ستبدليو  
  ".المتحدة االنمائى
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  طرافألااللجنة التنفيذية للصندوق متعدد 
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  االجتماع السابع والعشرون

   1999مارس /آذار 26- 24مونتلایر، 
  
  

  تقرير االجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية
  للصندوق متعدد االطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 

  

  تصويب
  

  قطاع االنتاج: من جدول االعمال 8تحت البند ) د( 120الفقرة 
  

  :لى بالنص التالىلحايستبدل النص ا
  

  الحصول على تعويض إغالق يطلب من االطراف أن ترسل طلباتھا من أجل   )د(  
  ، الشركة الى األمانة وتقوم األمانة بابالغ الفريق الفرعى بھذه الطلبات/القطاع  
  ذات اللجنة التنفيذية مقررات ب بالعملية القائمة وتخطر الطرف الطالوكذلك   
 .العالقة  
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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 

  االجتماع السابع والعشرين 
  1999مارس  26-24مونتلایر ،

  
  
  
  

لتنفيذية للصندوق المتعدد تقرير االجتماع السابع والعشرين الصادر عن اللجنة ا
  األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
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  مقدمة

  
االجتمــاع الســابع والعشــرون للجنــة التنفيذيــة للصــندوق المتعــدد  1999مــارس  26إلــى  24عقــد بمــونتلایر مــن   

مشـــروعات واللجنـــة الفرعيـــة األطـــراف لتنفيـــذ بروتوكـــول مـــونتلایر، وســـبقه اجتماعـــا اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة باســـتعراض ال
مــارس  23إلــى  22مــارس  ومــن  24إلــى  22المعنيــة بالرصــد والتقيــيم والماليــة، اللتــين انعقــدتا فــي المكــان نفســه مــن 

  .على التوالي 1999
الصـــادر عـــن  10/4حضـــر االجتمـــاع ممثلـــون عـــن البلـــدان اآلتيـــة األعضـــاء باللجنـــة التنفيذيـــة، وفقـــا للمقـــرر   

  :طراف في بروتوكول مونتلایراالجتماع العاشر لأل
  بلجيكا، كندا،    : من البروتوكول 5من المادة  1أطراف غير عاملة بموجب الفقرة  ) أ(

  ؛)رئيسا(إيطاليا، اليابان، سلوفاكيا، السويد، الواليات المتحدة األمريكية                    
  جزر بهاما، الجزائر، : من البروتوكول 5من المادة  1أطرف عاملة بموجب الفقرة  ) ب(

  .وأوغندا) نائبا للرئيس(البرازيل، بوركينا فاصو، الصين، الهند                    
وفقا للمقرر الصادر عـن اللجنـة التنفيذيـة فـي اجتماعيهـا الثـاني والثـامن حضـر كمـراقبين ممثلـون عـن برنـامج 

ومنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية ) ليونيــبا(وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ) اليوئنــديبي(األمـم المتحــدة اإلنمــائي 
  .والبنك الدولي) اليونيدو(

  
  .وحضر كذلك ممثلون عن أمانة األوزون وأمانة المرفق العالمي للبيئة  
ـــة   ـــة اآلتي ـــون عـــن المنظمـــات غيـــر الحكومي االتحـــاد مـــن أجـــل سياســـة جويـــة : وحضـــر االجتمـــاع كـــذلك ممثل

    .خضر، شبكة العمل في مجال المبيداتمسؤولة، أصدقاء األرض، السالم األ
  

  افتتاح االجتماع: من جدول األعمال 1البند 
    

وافتتحــه الســيد بــول هــوروويتز  1999مــارس  24افتــتح االجتمــاع الســاعة العاشــرة مــن صــباح يــوم األربعــاء  -1
أن هــذه الســنة هــي ســنة والحــظ . ، رئــيس اللجنــة التنفيذيــة،  الــذي رحــب بجميــع المشــاركين)الواليــات المتحــدة األمريكيــة(

وعلـــى المجلـــس التنفيـــذي اآلن أن يركـــز علـــى كفالـــة . ، نظـــرا لعمليـــة التجميـــد5انتقاليـــة هامـــة، خصوصـــا لبلـــدان المـــادة 
ويجــب إيــالء المزيــد . 2005االمتثــال لبروتوكــول مــونتلایر لتحقيــق التخفــيض البــالغ قــدره خمســين فــي المائــة بحلــول عــام 

مـع اسـتمرار تمويـل قطـاع االسـتهالك حتـى تـؤدي قـوى السـوق إلـى زيـادة فـي أسـعار الــ  من العنايـة إلـى قطـاع اإلنتـاج،
CFCs  وأخيـــرا نـــوه باعتقـــاده أن ســـالمة النظـــام قـــد ). أ. م. م(وتســـهل بـــذلك إزالـــة اســـتهالك المـــواد المســـتنفذة لـــألوزون

حـــة عـــن الحفـــاظ علـــى تلـــك أســـهمت إســـهاما كبيـــرا فـــي إنجـــازات هائلـــة مـــن الصـــندوق المتعـــدد األطـــراف، وأنـــه ال مندو 
  .السالمة
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  الشؤون التنظيمية: من جدول األعمال 2البند 

  
  إقرار جدول األعمال ) أ(
  :أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال اآلتي  -2

  .افتتاح االجتماع -1
  .الشؤون التنظيمية  -2

  إقرار جدول األعمال ) أ(
  تنظيم العمل   ) ب(

  .أنشطة األمانة -3
  .فات من الصندوقأوضاع اإلسهامات في الصندوق والمصرو  -4
    :تقرير االجتماع السابع للجنة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والمالية عن -5

  ؛1999خطط أعمال الصندوق المتعدد األطراف المجمعة لعام  ) أ(
  للتعاون الثنائي؛ 1999خطط أعمال  ) ب(
  لكل من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛ 1999خطط أعمال  ) د(
  نفيذ المشروعات؛التأخيرات في ت ) د(
  مشروعات التعزيز المؤسسي؛  )هـ(
  .1999مشروع برنامج العمل في مجال الرصد والتقييم لعام   )و(

  :تقرير االجتماع السادس للجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات عن  -6 
  نظرة عامة إلى الموضوعات التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات؛  )أ(
  نائي؛التعاون الث  )ب(
  :برامج العمل  )ج(

  ؛1999برنامج عمل اليوئنديبي لـ  )2(
  ؛1999التعديالت على برنامج عمل اليونيب لـ )    2(
  ؛1999برنامج عمل اليونيدو لـ )    3(
  .1999برنامج عمل البنك الدولي لـ )    4(

  المشروعات االستثمارية؛) د(
  :موضوعات تتعلق بالسياسة العامة) هـ(

  . قطاع فرعي جديد لتبريد وسائل النقل إمكان النظر في )1(
الناشــئة عــن الضــياع بطريــق التبخــر فــي . أ. م. أهليــة اســتهالك الـــ م  )2(

  صناعة الرغاوى؛
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فـي قطـاع المسـتعملين النهـائيين . أ. م. ظروف النظـر فـي إزالـة الــ م  )3(
  للتبريد التجاري؛

الصــادر ) 5،6، 3الفقــرات ( 10/14تنفيــذ المقــرر : عوامــل المعالجــة  )4(
  .االجتماع العاشر لألطراف عن

  .خطة إزالة قطاع المذيبات في الصين  )و(
  :البرامج القطرية  -7

  البوسنة والهرسك؛ ) أ(
  جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  ) ب(
  قطر؛ ) ج(

  
  .قطاع اإلنتاج -8
  .مبادئ توجيهية ألهلية المشروعات للتمويل:  5التصدير إلى غير بلدان المادة  -9

  .القروض الميسرة  -10
  .الشؤون األخرى  -11
  .اعتماد التقرير  -12
  .اختتام االجتماع  -13

  
تم االتفاق على أن خطط إدارة شؤون غازات التبريد واسـتعراض مـا يوجـد مـن مبـادئ إرشـادية لبروميـد لميثيـل   -3

  ).الشؤون األخرى( 11سيتم النظر فيهما تحت البند 
  
التـي يقتضـيها بروتوكـول مـونتلایر  بموافقة الرئيس تال ممثل السويد بيانا يقول أنه ال يمكن تحقيـق التخفيضـات  -4

ومــا ينــاظر ذلــك مــن مســاندة مــن  5إال بــااللتزام االقتصــادي والسياســي الكامــل مــن الســلطات المركزيــة فــي بلــدان المــادة 
وهـــذا أمـــر لـــه أهميـــة كبيـــرة خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق . ، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـاعدة التقنيـــة الالزمـــة2بلـــدان المـــادة 

الجديــدة والمتحديــة التــي هــي مهمـــة مكافحــة االســتهالك الــذي يســتهلكه عــدد كبيــر مــن الوحـــدات بالشــروع فــي المهمــة 
وباإلضافة إلى ذلك نوه بأهمية إسداء مساندة كاملـة لوحـدات . الصغيرة والمستعملين الفرادى خصوصا في قطاع التبريد
  .األوزون الوطنية، وٕاعطائهم مركزا داخل حكومات بلدانهم

  
  تنظيم العمل  )ب(
  
  .قرر االجتماع العمل بإجراءاته المعتادة -4
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  أنشطة األمانة: من جدول األعمال 3البند 

  
عــرض كبيـــر مــوظفي الصـــندوق التقريــر عـــن األنشـــطة المختلفــة التـــي اضــطلعت بهـــا األمانــة منـــذ االجتمـــاع   -6

هـاء المراجعـات التقنيـة وقد أعرب عن سـروره إلنت). UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/2(السادس والعشرين للجنة التنفيذية 
وقـد انضـم كبيـر مـوظفي التقيـيم المعـين جديـدًا . للمواد المستنفدة لـألوزون فـي قطـاع اإلنتـاج فـي كـل مـن الصـين والهنـد

األمانــة ممــا يســمح بعــرض جميــع وثــائق االجتمــاع  web-siteوقــد تــم تعــديل . 1999فبرايــر /شــباط 1إلــى األمانــة فــي 
ـــة ، وترحـــ ـــة التنفيذي ـــدة عـــن كيفيـــة اســـتفادة األعضـــاء مـــن الحـــالي للجن ـــة مرت ـــأي تغذي ـــوفير وقـــت . siteب األمانـــة ب ولت

اجتماعات اللجنـة الفرعيـة، شـجع كبيـر مـوظفى الصـندوق المشـاركين علـى إثـارة أي أسـئلة أو تعليقـات عـن الوثـائق مـع 
رؤسـاء المشـاركين لفريـق التقيــيم وباإلضـافة إلـى البعثـات والزيــارات الـواردة فـي التقريـر، زار ال. األمانـة قبـل االجتماعـات

التقنــــي واالقتصــــادي، المســــؤوًل عــــن إعــــداد تقريــــر بشــــأن تجديــــد الصــــندوق متعــــدد األطــــراف، مــــؤخرًا أمانــــة الصــــندوق 
وأخيـــرًا، ذكـــر أن اتفـــاقي البلـــد المضـــيف مـــع حكومـــة كنـــدا ومـــع . للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن البيانـــات مـــن أجـــل التقريـــر

  .م توقيعهما في القاهرة خالل االجتماع العاشر لألطرافالصندوق ومع األمم المتحدة قد ت
  
وامتدح االعضاء عند القاء كلماتهم العمل الجاد الذي قامت به األمانـة والـذي كـان عـامًال مسـاهمًا فـي نجـاح   -7

  .الصندوق
  
  .بالتقرير بشأن أنشطة األمانة وأحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير  -8
  

  حالة االشتراكات والمصروفات: عمالمن جدول األ 4البند 
  
وأخطـر اللجنـة أن ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/3/Rev.1(عرض أمين الخزانة تقريره عن حالة الصـندوق   -9

التفيا، التي صدقت على تعديل لندن على بروتوكول مونتلایر، قد أصبحت طرفًا مشاركا في الصـندوق متعـدد األطـراف 
  .39، وبالتالي أصبح عدد األطراف المشاركة 1999يناير /كانون الثاني 31ابتداء من 

  
مليـون دوالر، وهـو رقـم جديـد بالمقارنـة  134مبلـغ  1998بلغ مجموع االشتراكات التي تـم جمعهـا خـالل عـام   -10

 53ومنذ االجتمـاع األخيـر، ورد مبلـغ ). مليون دوالر 110( 1996وكانت أرقام عام ) مليون دوالر 123( 1997بعام 
مليـــون دوالر علـــى  31مليـــون دوالر و 11ن دوالر معظمهـــا مـــن فرنســـا والواليـــات المتحـــدة التـــي ســـاهمت بمبلغـــي مليـــو 

  .التوالي
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مليـون دوالر لمشـروعات وبـرامج  63وفي اجتماعهـا السـادس والعشـرين، وافقـت اللجنـة التنفيذيـة علـى مجمـوع   -11
مليون دوالر من الموافقات تخضـع  28ر فقط ، مما ترك مليون دوال 35وفي نفس الوقت، أتيح للصندوق مبلغ . جديدة

ونتيجـة لالشـتراكات التاليـة، واإليـرادات مـن الفوائـد المصـرفية التـي أبلغـت عنهـا الوكـاالت، قـد تـم . لتوافر مـوارد إضـافية
  .1999فبراير /تمويل جميع موافقات االجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذية بالكامل في أوائل شباط

  
نســبة  فــي المائــة مــن المجمــوع الموافــق عليــه، بالمقارنــة ب 68إلــى  1998ارتفعــت اآلن االشتراكــــات عــــن عــام   -12
 1998فقـد دفـع أربعـة وعشـرون طرفـًا اشـتراكاتهم عـن عـام . في المائة في وقت انعقاد االجتماع السادس والعشرين 41

طرفا مشـاركا تسـديد أي  38طرفًا من  11ذلك، يتعين على ومع . بالكامل وقدمت ثالثة أطراف أخرى اشتراكات جزئية
وكانـت األرقـام . مليـون دوالر 51 1998ونتيجة لذلك، تبلغ االشتراكات غير المسددة عـن عـام . 1998مبالغ عن عام 
مليون دوالر ما زالـت  983مليون دوالر من مبلغ  151في المائة تم جمعها، مع  85هى  1998-1991المقابلة لفترة 

، وبـالرغم مـن أن الوقـت مـا زال مبكـرًا فـي هـذا العـام، وردت اشـتراكات مـن سـتة أطـراف 1999وبالنسـبة لعـام . م تسـددل
  .بالكامل 1999ولم يسدد أي طرف حتى اآلن اشتراكاته عن عام . مليون دوالر 11.2تبلغ 

  
 40.2ي مخصصـات جديـدة هــو وفيمـا يتعلـق بحالـة الصـندوق، ذكـر أمـين الخزانــة أن المبلـغ المتـاح للجنـة أل  -13

وهـــذا المبلـــغ كـــاٍف . مليـــون دوالر يتوقـــع أن يصـــل قريبـــًا مـــن الواليـــات المتحـــدة 6مليـــون دوالر، مـــع مبلـــغ إضـــافي يبلـــغ 
  .لتغطية الموافقات المحتملة المتوقعة في االجتماع

  
فــي المائــة مــن  20يمثــل  1998دوالر الــذى لــم يســدده بلــده عــن عــام  451 098ذكــر ممثــل الســويد أن مبلــغ   -14

 1999فـي المائـة مـن اشـتراكه عـن عـام  80وذكر أن بلده يتوقع دفع . االشتراك المحتفظ به من أجل المساعدة الثنائية
  .قريبًا جداً 

  
ذكر ممثل إيطاليا أن التشريع ذى العالقة معروض على البرلمان وأن إيطاليـا سـتدفع جميـع االشـتراكات غيـر   -15

  .1999المسددة نقدا في عام 
  

ويمثــل هــذا المبلــغ . 1999مــارس /آذار 31دوالر بحلــول  28 361 303ذكــر ممثــل اليابــان أن بلــده ســيدفع   -16
المحــتفظ بــه مــن أجــل  1997فــي المائــة مــن االشــتراك عــن عــام  20و 1998فــي المائــة مــن االشــتراك عــن عــام  80

  .من أجل المساعدة الثنائية 1998عن عام  في المائة من االشتراك 20وسيجري االحتفاظ بنسبة . المساعدة الثنائية
  
  
  

مليـون دوالر فـي وقـت مبكـر مـن العـام ويتوقـع أن يكـون قـادرا  31أكد ممثل الواليات المتحدة أن بلده قـد دفـع   -17
  .مليون دوالر قريباً  6على دفع مبلغ 
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لمسـاعدة الثنائيـة وسـوف يتعلـق با 1998دوالر الذي لم يسدد عن عام  497 000أبلغت ممثلة كندا أن مبلغ   -18

فــي أقــرب وقــت  1999وأعربــت عــن األمــل بــان يــتمكن بلــدها مــن دفــع اشــتراك عــام . 1999تســتخدمه كنــدا فــي عــام 
  .ممكن

  
  :اللجنة التنفيذية قررت  -19
  

  أن تحاط علما مع التقدير بتقرير أمين الخزانة؛  ‘1‘  
  

  اتها التي لم تسدد إلى الصندوق؛أن تحث األطراف التي لم تفعل ذلك بعد أن تدفع اشتراك  ‘2‘  
  

انظــر المرفــق ( 1999مــارس /آذار 23حتــى  1999-1991أن تحــاط علمــًا بحالــة الصــندوق للفتــرة   ‘3‘
  ؛)األول بهذا التقرير

  
  .دوالر 40 174 360تبلغ  1999مارس /آذار 23أن تالحظ أن موارد الصندوق حتى   ‘4‘  

  
  )27/1المقرر (

  
  قرير اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويلت: من جدول األعمال 5البند 

  
التــي تتــألف مــن جــزر البهامــا وبلجيكــا (عــرض ممثــل بلجيكــا، رئــيس اللجنــة الفرعيــة للرصــد والتقيــيم والتمويــل   -20

) Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4(تقرير اللجنة الفرعية عن اجتماعها السـابع ) وكندا والصين والسويد وأوغندا
، والـــذي احتـــوى علـــى توصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة بشـــأن 1999مـــارس /آذار 23-22د فـــي مـــونتلایر فـــي الفتـــرة الـــذي عقـــ

  :المسائل التالية
  

  للصندوق متعدد األطراف 1999خطة العمل الموحدة لعام   )أ(  
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -21
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت) 3، الفقرة:  
  

  أن تحاط علما بخطة العمل الموحدة؛  ‘1‘  
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أن توافق على األهداف التالية للقضاء علـى المـواد المسـتنفدة لـألوزون التـي قامـت األمانـة بحسـابها   ‘2‘
  ): ه(26/8طبقًا للمقرر 

  
  هدف القضاء على المواد المستنفدة لألوزون          الوكالة    

  
  طنًا من قدرات استنفاد األوزون 11 876    المتحدة اإلنمائي برنامج األمم    
  طنًا من قدرات استنفاد األوزون 5 883    منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية    
  طنًا من قدرات استنفاد األوزون 15 542        البنك الدولي    
  .طنًا من قدرات استنفاد األوزون 33 301          المجموع    

  
فـي المائـة مـن أمـوال المشـروعات الموافـق عليهـا  70دف الحـد األدنـى للصـرف بنسـبة تعيد تأكيـد هـ  ‘3‘

  للمشروعات االستثمارية؛ 1998حتى نهاية عام 
  

فــي المائــة لتقــديم تقــارير انتهــاء المشــروعات، مــع األخــذ  100وضــع هــدف لجميــع الوكــاالت بنســبة   ‘4‘
بعــــد فتــــرة ســــتة أشــــهر مــــن انتهــــاء  فــــي االعتبــــار أن تقــــارير انتهــــاء المشــــروعات ينبغــــي تقــــديمها

  .المشروعات
  

  )27/2المقرر (
  

  1999خطط عمل التعاون الثنائي لعام   )ب(  
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -22
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )5، الفقرة:  
  

مـل للتعــاون الثنــائي التـي قــدمتها بلجيكــا وكنـدا وفنلنــدا وفرنســا أن تحـاط علمــًا مـع التقــدير بخطــط الع  ‘1‘
ــــدا والســــويد  ــــان ونيوزيلن ــــا والياب ــــى UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/6(وألماني ، المرفقــــات مــــن األول إل

  ؛)الثامن
  

أن تطلــب مــن البلــدان أن تقــدم مشــروعات خطــط أعمالهــا للتعــاون الثنــائي إلــى اللجنــة التنفيذيــة فــي   ‘2‘
  ثالث من كل عام؛اجتماعها ال
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أن تطلب إلى األمانة أن تقدم المشورة للبلـدان العاملـة فـي مجـال التعـاون الثنـائي والوكـاالت المنفـذة   ‘3‘
  بشأن االزدواج المحتمل ألنشطة خطط العمل؛

  
أن تدرج في جدول أعمال االجتماع القـادم للجنـة الفرعيـة للرصـد والتقيـيم والتمويـل موضـوع التعـاون   ‘4‘

  ي نظرًا ألثره على حصص الوكاالت المنفذة؛الثنائ
  

أن توافق، من أجل تحقيق االهداف الرئيسية لخطط العمل الثنائية، على وجـوب تقـديم المشـورة إلـى   ‘5‘
البلـــدان المســـتفيدة لتجنـــب االزدواج مـــن خـــالل التشـــاور مـــع الوكـــاالت ذات العالقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

  .وحدات األوزون
  

  )27/3المقرر (
  

  1999ط عمل عام خط  )ج(  
  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -23
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )9، الفقرة:  
  

افقـة لبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، وبينمـا تالحـظ أن المو  1999أن توافق على خطـة عمـل عـام   ‘1‘
  ال تتضمن الموافقة على المشروعات المحددة فيها وال على مستويات تمويلها؛

  
أن تالحظ أنه، في اجتماع اللجنة الفرعية، نقح البرنامج أهداف مشروعاته االستثمارية مـن القضـاء   ‘2‘

ــــى  ــــى  3 800عل ــــًا مــــن قــــدرات اســــتنفاد األوزون إل طــــن مــــن قــــدرات اســــتنفاد األوزون  6 000طن
ـــــى  36 160 000ن والصـــــرف مـــــ ـــــامج أيضـــــا أهـــــداف . دوالر 40 160 000دوالر إل ـــــح البرن ونق

المشــروعات غيــر االســتثمارية للسياســات المالئمــة وفــي الوقــت المناســب التــي أشــارت إليهــا البلــدان 
أو الـــدعم المؤسســـي /نتيجـــة إلقامـــة الشـــبكات والتـــدريب وتبـــادل المعلومـــات ووضـــع بـــرامج قطريـــة و

ســــتهالك المــــواد المســــتنفدة لــــألوزون أكثــــر مــــن التــــى حققتهــــا مشــــروعات ألربعــــة بلــــدان ولخفــــض ا
  طنًا من قدرات استنفاد األوزون؛ 20االستثمار بمقدار 
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مـــن  2و 1الموافقـــة علـــى مؤشـــرات األداء لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي الـــواردة فـــي الجـــدولين   ‘3‘
كما عدلت في الفقـرة  Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/7تعليقات أمانة الصندوق في الوثيقة 

  أعاله؛) ب(21
  

لتكــــاليف إعــــداد  1999فــــي المائــــة لعــــرض مشــــروعات اســــتثمارية لعــــام  2.7تحديــــد هــــدف بنســــبة   ‘4‘
المشروعات على أساس أن يكون من المفهوم أن مسألة تكاليف إعداد المشـروعات يمكـن مناقشـتها 

  .في االجتماع القادم للجنة الفرعية
  

  )27/4المقرر (
  

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -24
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )12، الفقرة:  
  

لبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة، وبينمــا تالحــظ أن الموافقــة ال  1999الموافقــة علــى خطــة عمــل عــام   ‘1‘
  الموافقة على المشروعات المحددة فيها وال على مستويات تمويلها؛تدل على 

  
مليــون  5.3مالحظــة أن برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة قــد طلــب منــه أن يــنقح هــدف الصــرف ليكــون   ‘2‘

  ؛72دوالر، بما في ذلك تكاليف الوكالة، وأن يكون عدد مشروعاته التي ينبغي االنتهاء منها هو 
  

مـن تعليقـات  2و 1ؤشرات األداء لبرنامج األمـم المتحـدة للبيئـة الـواردة فـي الجـدولين الموافقة على م  ‘3‘
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/8أمانة الصندوق في الوثيقة 

  
  )27/5المقرر (

  
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

  
مويــــــــــــل وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والت  -25

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )14، الفقرة:  
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لمنظمــة االمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية، مــع مالحظــة أن  1999الموافقــة علــى خطــة عمــل عــام   ‘1‘
  الموافقة ال تتضمن الموافقة على المشروعات المحددة فيها وال على مستويات تمويلها؛

  
مــن تعليقــات أمانــة الصــندوق فــي  2و 1اردة فــي الجــدولين الموافقــة علــى مؤشــرات أداء المنظمــة الــو   ‘2‘

أعــاله، مــن أجــل ) ب(21، كمــا عــدلت فــي الفقــرة Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/9الوثيقــة 
فـي المائـة مـن  70هدف تقرير انتهاء المشـروعات، بينمـا تالحـظ أن هـدف صـرف المنظمـة تجـاوز 

  .1998الموافقات حتى نهاية عام 
  

  )27/6المقرر (
  

  البنك الدولي
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -26
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )17، الفقرة:  
  

للبنـك الـدولي، بينمـا تالحـظ أن الموافقـة ال تـدل علـى الموافقـة  1999الموافقة على خطة عمل عـام   ‘1‘
  ا وال على مستويات تمويلها؛على المشروعات المحددة فيه

  
فــي المائــة  2.8فــي المائــة إلــى  4تالحــظ أن البنــك الــدولي قــد نقــح تكــاليف إعــداد المشــروعات مــن   ‘2‘

  ؛1999لعرض المشروعات في عام 
  
مـن تعليقـات أمانـة الصـندوق  2و 1الموافقة علـى مؤشـرات األداء للبنـك الـدولي الـواردة فـي الجـدول   ‘3‘

  .أعاله) ب(21، كما عدلت في الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/10في الوثيقة 
  

  )27/7المقرر (
  

  التأخيرات في تنفيذ المشروعات  )د(  
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -27
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )20، الفقرة:  
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، علــى أن يعــاد مبلــغ )منظمــة االمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية(ازيــل فــي البر  Brosolإلغــاء مشــروع   ‘1‘
  دوالر إلى الصندوق متعدد األطراف؛ 201 548

  
فـي  Shanghai Shuanglu Electrical Appliance Coاإلحاطـة علمـًا بإلغـاء البنـك الـدولي لمشـروع   ‘2‘

ــــغ ) CPR/FOA/20/INV/174(الصــــين  ــــى ا 2 146 130مــــع إعــــادة مبل لصــــندوق متعــــدد دوالر إل
  األطراف؛

  
أن تــرخص لبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة أن يواصــل المشــروع التــالي بعــد أن قــدم كــل مــن برنــامج   ‘3‘

ـــــري انتهـــــاء المشـــــروع  ـــــة الصـــــناعية تقري األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي ومنظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة للتنمي
  :الستخدامهما كتغذية مرتدة في الشهر القادم وبعد االجتماع مباشرة

  
    مبادئ توجيهية إلنشاء أنظمة لالستعادة وٕاعادة الدوران تتعلق بالتشريعات في البلدان *     

  ؛)GLO/REF/19/TAS/96(المستهلكة ألحجام منخفضة          
  

أن تـــرخص لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة اعـــداد قاعـــدة بيانـــات تحتـــوي علـــى وصـــف وخصـــائص   ‘4‘
نفدة لـألوزون المتاحـة والشـروط التـي بنـاء عليهـا يمكـن إتاحـة هـذه للتكنولوجيات البديلـة للمـواد المسـت

التكنولوجيــات لنقلهــا، فــي انتظــار االنتهـــاء مــن تقريــر الفريــق غيـــر الرســمي بشــأن نقــل التكنولوجيـــا 
  وصياغة شروط الختصاصات هذه الدراسة؛

  
  :أن ترخص لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مواصلة تنفيذ المشروع التالي  ‘5‘  

  
  *  نماذج معيارية للتدريب بشأن إدارة القضاء على المواد المستنفدة لألوزون في الشركات الصـغيرة

  ).GLO/SEV/19/TRA/112(ومتوسطة الحجم 
  

  )27/8المقرر (
  

وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -28
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 الحظت، )20، الفقرة:  
  

  :أن المشروعات التالية قد تم االنتهاء منها  ‘1‘  
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، التـي تمـت الموافقـة عليهـا )CPR/REF/10/TAS/039(التخزين البارد في الصين : معايير التصميم  )أ(
  ؛)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(دوالر  200 000بقيمة  1993يونيه /في حزيران

  
، الــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي )GLO/FUM/19/TAS/93(الميثيــل  شــريط فيــديو عــن بــدائل بروميــد  )ب(

  ؛)برنامج األمم المتحدة للبيئة(دوالر  70 000بقيمة  1996مايو /أيار
  

مـارس /، الذي تمت الموافقة عليه في آذار)GLO/HAL/12/TAS/56(سجل حاالت إدارة الهالونات   )ج(
  ؛)لبيئةبرنامج األمم المتحدة ل(دوالر  40 000بقيمة  1994

  
ورقــــات إعالميــــة وصــــحائف حقــــائق لتقيــــيم الخيــــارات التقنيــــة الســــتبدال المــــواد المســــتنفدة لــــألوزون   )د(

)GLO/SEV/12/TAS/53 (دوالر  60 000بقيمـة  1994مـارس /التي تمت الموافقة عليها فـي آذار
  ؛)برنامج األمم المتحدة للبيئة(

  
 .M. Agostini S.Aفــي  polyurethaneوي فــي صــناعة رغــا HCFC-141b  ب CFC-11اســتبدال   ) ه(

(BRA/FAO/18/INV/33)217بقيمـة  1995نـوفمبر /، الذي تمت الموافقة عليـه فـي تشـرين الثـاني 
  ؛)البنك الدولي(دوالر  85

  
  :أن المشاكل المتعلقة بالمشروعات التالية قد تم حلها وأن تلك المشروعات يمكن مواصلتها  ‘2‘  

  
برنــــامج األمــــم المتحــــدة ) (CPR/SOL/12/INV/65(نظيــــف فــــى الصــــين مشــــروع تصــــنيع معــــدات ت  )أ(

  ؛)اإلنمائي
  

  ؛)برنامج األمم المتحدة للبيئة) (UGA/SEV/13/INS/02(مشروع دعم مؤسسي في أوغندا   )ب(  
  

  ؛)برنامج األمم المتحدة للبيئة) (ZAM/SEV/09/INS/02(مشروع دعم مؤسسي في زامبيا   )ج(  
  

منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة للتنميــــــة ) (KEN/REF/11/INV/06(رد فــــــي كينيــــــا مشــــــروع للتخــــــزين البــــــا  )د(
  ؛)الصناعية

  
مــا زالــت هنــاك مشــاكل معلقــة تتعلــق بالمشــروعات التاليــة لينفــذها البنــك الــدولي علــى أن يقــدم البنــك   ‘3‘

  :إلى اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والتمويل تقرير حالة في اجتماعها القادم
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  ؛)ARG/REF/19/INV/43)(للتبريد المنزلي في االرجنتين   .Azden S.Aمشروع    )أ(  
  

  ؛)ARG/REF/15/INV/21(في األرجنتين  McLeanمشروع تبريد   )ب(  
  

 Randon Implementsفـي  polyurethaneفي صـناعة رغـاوي  HCFC-141b  ب CFC-11استبدال   )ج(

S.A.  في البرازيل)BRA/FOA/18/INV/31(؛  
  

للتبريــد المنزلــي فــي االرجنتــين   Argentina Piragua S.A. and Piragua San Luisمشــروع   )د(
(ARG/REF/18/INV/36(؛  

  
  ؛)PAK/REF/19/INV/11(للتبريد في باكستان  .Domestic Appliance Ltdمشروع   ) ه(  

  
الصـلبة المسـتخدم كعـازل  polyurethaneكعامـل إرغـاء فـي رغـاوي  CFC-11القضاء على اسـتخدام   )و(

فــى أورجــواى  Indurnor S.A.  tnالمســتخدم كســائل مبــرد فــي  CFC-12المبــردات واســتبدال فــي 
(URU/REF/15/INV/12) )؛)البنك الدولي  

  
 26/2فـي المقـرر  1بالنسبة للمشـروعات الـواردة أعـاله التـي لـم يـرد عنهـا أي تقـدم، وطبقـًا للمعيـار   
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70(ــــة، نيابــــة عــــن اللجنــــة التنفيذيــــة، مــــذكرة عــــن  ، ستصــــدر األمان

وسـتبلغ االمانـة فـى االجتماعـات القادمـة للجنـة الفرعيـة . اإللغاء الممكن لمشروع وكالة منفـذة معنيـة
للرصد والتقييم والتمويل عن الرسائل التي أرسلتها إلى الحكومات والوكاالت بشـأن اإللغـاء المحتمـل 

  للمشروعات؛
  

تتعلــق بالمشــروع التــالي لينفــذه البنــك الــدولي وأن البنــك ســيخطر  أنــه مــا زالــت هنــاك مشــاكل معلقــة  ‘4‘
  :اللجنة التنفيذية للرصد والتقييم والتمويل في اجتماعها التالي

  
       استعادةCFC  ودورانها في البرازيل(BRD/REF/07/TDS/07)  )؛)البنك الدولي  

  
لبيئــة بعثــة مــن البلــدان المجــاورة إلــى أنــه بالنســبة للمشــروع التــالي، سيرســل برنــامج األمــم المتحــدة ل  ‘5‘

  :ملديف من أجل وضع خطة عمل
  

       مشروع دعم مؤسسي في ملديف)MLD/SEV/12/INS/02(؛  
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  :أن المشروعات التالية قد تم إلغاؤها باتفاق متبادل بين الحكومة والوكالة المنفذة المعنية  ‘6‘
  

برنـامج األمـم المتحـدة (   (CPR/SOL/19/INV/170)فى الصـين  Tianjin Picture Tube Cleaning  )أ(
  دوالر الى الصندوق متعدد االطراف؛ 149 838مع إعادة مبلغ ) اإلنمائي

  
 733مـع إعـادة مبلــغ ) البنـك الـدولي(   (ARG/REF/15/INV/18، األرجنتـين    Fribe la Rioja  )ب(

  دوالر الى الصندوق متعدد االطراف؛  1 444
  

   1 769 660مع إعادة مبلغ ) البنك الدولي( (ARG/REF/15/INV/20)، األرجنتين  Fribe, SA ) ج(
  دوالر الى الصندوق متعدد االطراف؛          

  
  مع إعادة مبلغ ) البنك الدولي) (IDS/SOL/18/INV/40(في إندونيسيا  Markindo Theco  )د(  
  دوالر الى الصندوق متعدد االطراف؛ 94 016  

  
مــع إعــادة مبلــغ ) البنــك الــدولي) (THA/REF/19/INV/52(فــي تايلنــد  .Siam Stainless Steel Co  ) ه(  

  دوالر الى الصندوق متعدد االطراف؛ 240 577
  

قــررت اللجنــة التنفيذيــة أن تطلــب مــن اللجنــة الفرعيــة للرصــد والتقيــيم والتمويــل مناقشــة كيفيــة تنــاول مــا يترتــب   -29
  .دم تقريرًا إلى اللجنة التنفيذيةعلى جميع إلغاء المشروعات في اجتماعها التالي وأن تق

  
  )27/9المقرر (

  
  مشروعات الدعم المؤسسي  ) ه(  

  
وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -30

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )24، الفقرة:  
  

 1999مـايو /أيـار 1أن يقـدموا لألمانـة قبـل  أن تطلب إلى األمانة أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية  ‘1‘
  آرائهم بشأن فاعلية ترتيبات الدعم المؤسسي الحالية وتشغيل وحدات األوزون؛

  
أن تطلب إلى األمانة، بالتعاون مع الوكاالت المنفـذة، أن تعـد وثيقـة لالجتمـاع القـادم للجنـة الفرعيـة   ‘2‘

  .تفاقات الدعم المؤسسى الحالية للوكاالت المنفذةللرصد والتقييم والتمويل توجز السمات الرئيسية ال
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  )27/10المقرر (

  
  1999مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )و(  

  
وقــــــــــــد نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــيات اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة للرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والتمويــــــــــــل   -31

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/4 قررت، )27، الفقرة:  
  

  ؛1999روع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام الموافقة على مش  ‘1‘  
  

لتنظـــر فيــه فـــي  2000أن تطلــب إلــى األمانـــة أن تقــدم مشـــروع برنــامج عمـــل للرصــد والتقيـــيم لعــام   ‘2‘
  .1999االجتماع الثالث للجنة التنفيذية في عام 

  
  )27/11المقرر (

  
  .المعنية باستعراض المشروعاتتقرير االجتماع السادس عشر للجنة الفرعية : من جدول األعمال 6البند 

  
تــــــولى ممثــــــل اليابــــــان، رئــــــيس اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات، المكونــــــة مــــــن البرازيــــــل،   -32

بوركينافاصو، الهند، إيطاليا، اليابان، الواليات المتحدة األمريكيـة، تقـديم تقريـر االجتمـاع السـادس عشـر للجنـة الفرعيـة، 
والـــذي يشـــمل التوصـــيات  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13)  1999مـــارس  24إلـــى  22الــذي عقـــد بمـــونتلایر مــن 

وتضــمنت تلــك المســائل الموافقــة علــى اقتــراح المشــروع األول فــي . الصــادرة عــن اللجنــة الفرعيــة حــول عــدد مــن المســائل
طـــراف إلـــى اللجنـــة القطـــاع الجديـــد للمعقمـــات؛ كيفيـــة التعامـــل مـــع عوامـــل المعالجـــة التـــي أســـندها االجتمـــاع العاشـــر لأل

للوكـاالت المنفـذة؛ إعـداد المشـروعين  1999الفرعية؛ إنشاء فريق عامل إلزالة قطاع المذيبات في الصين؛ برامج عمـل 
أما التعاون الثنائي فقد استمر في التزايد، وكانـت اللجنـة الفرعيـة قـد ). ماليزيا وتايالند(األولين لإلزالة الكاملة في بلدين 

  .مليون دوالر تقريبا 2مشروعا للتمويل الثنائي من أربعة بلدان، بمستوى يبلغ  17على أوصت بالموافقة 
  

وأبلــغ الــرئيس فــي ختــام حديثــه اللجنــة التنفيذيــة أن القيمــة اإلجماليــة للمشــروعات التــي أوصــت اللجنــة الفرعيــة  -33
مليون دوالر إلعـداد  4ر3زالة، ومليون دوالر للمشروعات االستثمارية لإل 15مليون دوالر، منها  22ر8باعتمادها هي 

  .المشروعات
  

  :نظرة عامة إلى الموضوعات التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات ) أ(
  .القطاع الفرعي للمعقمات  )1(
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بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي تعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات عــن  -34

  :ما يلي قررت)  8-7الفقرتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 ( القطاع الفرعي للمعقمات 
  

تطبيق مدة قدرها ثالث سنوات لحساب الوفورات التشغيلية االضـافية للمشـروع الخـاص بـاألرجنتين،  ) أ(
  .المقدم إلى االجتماع الحالي

يطلـــب مـــن األمانـــة أن تقـــوم، بتنســـيق مـــع الوكـــاالت المنفـــذة وغيرهـــا مـــن الخبـــراء، بوضـــع مبـــادئ   ) ب(
ـــنهج الـــذي يطبـــق فـــي النظـــر فـــي الموافقـــة علـــى مشـــروعات فـــي القطـــاع الفرعـــي إرشـــادي ة حـــول ال

  . للمعقمات
  )27/12المقرر (

  
  HCFCsالمشروعات التي تشمل  )2(
  

بعـــد أن نظـــرت اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي تعليقـــات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة باســـتعراض المشـــروعات حـــول  -35
عـن اللجنـة التنفيذيـة  أعربـت،  )12-9الفقـرات  HCFCs )  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13المشـروعات التـي تشـمل 

أن ذلـك المسـتوى مـن المعلومـات كـان  والحظـت  HCFCsللمزيـد مـن المعلومـات والتبريـرات المقدمـة إلختيـار الــ تقديرها 
أن اللجنة تعتبـر هو المستوى المتوقع أصال، وأن مثل هذا المستوى على األقل متوقع أيضا بالنسبة للمستقبل؛ ونوهت ب

الوكـاالت علـى أن تنظـر  حثـتذلك أكثر من مجرد ممارسة على الورق، وهذه الملحوظة موجهة إلى الوكاالت المنفذة و 
واو من بروتوكـول  2، إعترافا بالمادة وقررتنظرة جادة إلى االلتزامات المتعلقة بتوفير المعلومات عن البدائل المتاحة؛ 

الت المنفذة أن تقدم، بالنسبة لجميع المشروعات أو مجموعات المشـروعات للمسـتقبل التـي مونتلایر، أن تطلب من الوكا
  :وينبغي لذلك البلد أن يضمن هذه الرسالة ما يلي. من أي بلد، رسالة من الحكومة المعنية  HCFCsتشمل 

  
   أن البلد قام بالتحقق من األوضاع المحددة المتعلقة بالمشروع أو المشروعات، وكذلك من ) أ(

   واو؛ 2بموجب المادة   HCFCالتزاماته الخاصة بالـ           
  أن تذكر ما إذا كان البلد رغم ذلك، قد قرر في الوقت الحاضر، أن المشروعات تحتاج إلى   )ب(

  لفترة مؤقتة؛  HCFCاستعمال الـ           
  ن جانب م HCFCsأن يذكر أنه فهم أنه لن يتاح تمويل للتحول المستقبل عن الـ   )ج(

  .الشركات التي يعنيها األمر         
  )27/13المقرر (

  
على أثر اعتماد المقرر، قال ممثـل السـالم األخضـر أن الوثـائق التـي أمـام االجتمـاع السـابع والعشـرين للجنـة   36

 574إلزالـة  ماليين دوالر، 6، بتكلفة تبلغ HCFCاقتراحا بمشروع تطلب استعمال تكنولوجيات الـ  29التنفيذية تتضمن 
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بيد أنه يرى أنه ال يوجد مبـرر سـليم السـتمرار اسـتعمال التكنولوجيـات التـي تسـتخدم المـواد . CFCsمن الـ . أ. م. طن م
، خصوصـا إذا مـا .أ.أ.التي من شـأنها، علـى المـدى القصـير والمـدى الطويـل معــا، أن تحــدث تأثيــرا محسوسـا مـن الــ م

فأشار إلى حاالت في مؤسسات مماثلـة فـي  Whirpool Indiaوذكر مشروع . أماناوجدت هناك تكنولوجيات بديلة أكثر 
وقـال أنـه يعتقـد أن الشـركات تحـاول أن . HCFCأنحاء أخرى من العالم، تطبـق فيهـا الشـركة تكنولوجيـات خاليـة مـن الــ 

إزاء زيــادة اســتعمال  وختامــا أعــرب عــن قلقــه. التكنولوجيــات التــي عفــا عليهــا الــزمن 5ترمــي علــى عــاتق بلــدان المــادة 
  .n-propyl bromideجديدة خصوصا . أ.م.بروميد الميثيل وٕادخال م

  
، فقـال أن هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن HCFCsتحدث ممثل فرحب بالمقرر الخـاص بالمشـروعات التـي تحـوي   -37

العامــــة المتعلقــــة ولــــذا طلــــب إدراج السياســــة . المناقشــــة الشــــاملة التــــي يشــــارك فيهــــا جميــــع أعضــــاء اللجنــــة التنفيذيــــة
في جدول أعمـال الـدورة العامـة لالجتمـاع القـادم للجنـة التنفيذيـة، حيـث ينـوي وفـد بلـده  HCFCبالمشروعات التي تشمل 

  .أن يقدم ورقة للمناقشة كإسهام منه فيها
  

طلــب ممثــل آخـــر أن يــدرج فـــي ســجالت االجتمــاع أنـــه مــا دامـــت التكنولوجيــا الخاصــة باالستعاضـــة عــن الــــ   -38
CFCs   مســموحا بهــا بموجــب بروتوكــول مــونتلایر، فــإن كــل بلــد لــه حــق مــن حقــوق الســيادة أن يختــار تطبيــق مثــل تلــك

وهناك إجراءات موجودة لتعديل أحكام بروتوكول مـونتلایر، غيـر أنـه ال يـرى . النكنولوجيا في مشروعاته الخاصة باإلزالة
  . نتقد إختيار أي بلد للتكنولوجيا التي يريدهاأن اللجنة التنفيذية هي المحفل المختص إللقاء بيانات ت

  
  وقع المشروعات على االستهالك الذي ال يزال متبقيا في قطاع ما )3(
  

بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي تعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات علــى   -39
) 14-13الفقرتـــان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 (وقـــع المشـــروعات علـــى مـــا يتبقـــى مـــن اســـتهالك فـــي قطـــاع مـــا 

أن تطلب من الوكاالت المنفذة ومن البلـدان التـي تقـدم المشـروعات، أن تقـدم، بمسـاعدة األمانـة، أحـدث البيانـات  قررت
ـــيم أفضـــل لوقـــع مقترحـــات  ـــد كلـــه عنـــد تقـــديم اقتراحـــات، لتمكـــين البلـــدان مـــن القيـــام بتقي القطاعيـــة وبيانـــات تتعلـــق بالبل

  عات على مقدرتها على الوفاء ببرامجها الخاصة باإلزالة وبإلتزاماتها الناشئة عن بروتوكول المشرو 
  .مونتلایر

  )27/14المقرر (
   Whirpool Indiaإعادة تقديم المشروع الخاص بـ  )4(
  

بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي تعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات حــول   -40
التـي كـان النظـر فيهـا قـد ) 16-15الفقرتان  Whirpool India  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13عادة تقديم مشروع إ

  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتأرجئ من االجتماع السادس والعشرين، 
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أن تالحــــظ أن البنــــك الــــدولي قــــدم البيانــــات اإلضــــافية بشــــأن أســــباب اختيــــار التكنولوجيــــا  ) أ(
  الصادر عن اللجنة التنفيذية؛ 26/32اإلنتاج، كما اقتضى ذلك المقرر واخيار مستويات 

الموافقـــة علـــى المشـــروع المقـــدم مـــن البنـــك الـــدولي بمســـتوى التمويـــل المبـــين فـــي المرفـــق   ) ب(
  الثاني بهذا التقرير 

  )27/15المقرر (
  
  مشروعات كباسات بأثر رجعي  )5(

  
لتوصيات الصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة السـتعراض المشـروعات بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية في التعليقات وا  -41

بشـــأن مشـــروعات الكباســـات ذات األثـــر الرجعي،وعلـــى وجـــه التحديـــد، فـــي طلـــب اليونيـــدو تمـــويال بـــأثر رجعـــي لتحويـــل 
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررت) 19-17الفقرات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 (مصنع للكباسات ف الصين  

  
  ت المشروع للتمويل بأثر رجعي ينبغي تقديمها فقط عندما يكون أن اقتراحا ) أ(

  المصنع الذي يعنيه األمر قد حول كل إنتاجه إلى تكنولوجيا خالية من الـ           
          CFC وقام بتدمير المعدات المحددة التي تعمل بالـ ،CFC-12.  

  قائم بالنسبة لما أن يطلب من حكومة الصين إعداد ورقة إعالمية عن الوضع ال ) ب(
  يتبقى من صانعي الكباسات في البلد، والذين هم مؤهلون للحصول على تمويل            
  .من الصندوق المتعدد األطراف          

  )27/16المقرر (
  

  التكاليف اإلدارية في المشروعات ذات األثر الرجعي  )6(
  

اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات بشــأن  بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي تعليقــات وتوصــيات  -42
 قــــررت) 23-20الفقــــرات  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13التكـــاليف اإلداريــــة فــــي المشــــروعات ذات األثـــر الرجعــــي 

  :اللجنة التنفيذية ما يلي
  

  أن تالحظ أن هناك اتفاقا عاما بين أعضاء اللجنة الفرعية، على أن المستوى  ) أ(
  تكاليف المساندة الخاصة بالمشروعات ذات األثر الرجعي إنما هو مستوى الحالي ل         
  . أعلى مما ينبغي         

  أنه ال يمكن البت في تحديد مستوى جديد لتكاليف المساندة الخاصة  ) ب(
  بالمشروعات ذات األثر الرجعي في االجتماع الحالي، فينبغي تناول االقتراح من          
  طار العام الستعراض مسألة تكاليف المساندة اإلدارية، التي سيجري جديد في اإل         
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  .26/41وفقا للمقرر          
  )27/17المقرر (

  
  تصنيف البلدان ذات األحجام المنخفضة من االستهالك )7(
  

بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي تعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات حــول   -43
صـــنيف البلـــدان ذات الحجـــم المـــنخفض مـــن االســـتهالك، وخصوصـــا حـــول هـــل يؤخـــذ فـــي الحســـبان اســـتهالك بروميـــد ت

 قــررت) 25-24الفقرتــان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 (الميثيــل لغــرض تحديــد وضــع أي طــرف مــن األطــراف،
وتوكول ينبغي استبعاده من حساب مـا من البر  7اللجنة التنفيذية أن استهالك بروميد الميثيل المبلغ عنه بموجب المادة 

  .المستعملة في تقرير وضع بلد ما بوصفه بلدا ذا حجم استهالك منخفض. أ.م.يستهلك من الـ م
  )27/18المقرر (

  
  

  التدريب على الشؤون الجمركية )8(
  

مشـروعات بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية في التعليقات والتوصيات الصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة السـتعراض ال  -44
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(بشـــأن التـــدريب فـــي شـــؤون الجمـــارك فـــي إطـــار خطـــط إدارة شـــؤون غـــازات التبريـــد 

  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررت) 27-26الفقرتان 
  

  ينبغي عدم إنفاق أموال على مشروعات التدريب في الشؤون الجمركية، إلى أن  ) أ(
  ذا الموضوع أو يتم إحراز تقدم ملحوظ نحو يتم إصدار التشريع المتعلق به          
  إصدار ذلك التشريع؛          

  تطلب اللجنة من الوكاالت المنفذة أن تحيل إلى البلدان التي هي بصدد إعداد معلومات  ) ب(
  ، الموضوعات ذات الصلة .أ.م.عن التشريع الخاص بالقضايا المتعلقة بالـ م        
  تستطيع تلك السلطات، بوصفها من أصحاب  بالسلطات الجمركية، حتى        
  الشأن، أن تقدم اإلسهامات المستنيرة الالزمة في عملية إعداد التشريع؛        

  ينظر في مشروعات التدريب في الشؤون الجمركية  25/32مع مراعاة المقرر  ) ج(
  ن على أساس كل حالة على حدة، لتحديد ما إذا كانت المعدات الخاصة بالتبي          
  .الكيميائي ينبغي إدراجها في تلك المشروعات أم ال          

  )27/19المقرر (
  

  التعاون الثنائي ) ت(
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بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي مقترحــات المشــروعات المطلــوب تمويلهــا مــن خــالل التعــاون الثنــائي، مــع   -45

ــــــــــة باســــــــــتعراض المشــــــــــروعات حــــــــــول هــــــــــذ ــــــــــة المعني ــــــــــة الفرعي ــــــــــات وتوصــــــــــيات اللجن  ه المشــــــــــروعات تعليق

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلي قررت) 43-28الفقرات:  
  
  الموافقة على الطلبات والشروط كما هي مبينة في المرفق الثاني بهذا التقرير؛ ) أ(
  :أن تطلب من أمين الخزانة أن يستنزل تكاليف تلك المشروعات على النحو اآلتي  ) ب(

  من رصيد إسهامات كندا الثنائية  دوالر أمريكي 358 660مبلغ  )1(
  ؛ 1999-1997للفترة           

  دوالر أمريكي من رصيد فرنسا من اإلسهامات  117 000مبلغ  )2(
  1999-1997الثنائية للفترة           

  دوالر أمريكي من رصيد ألمانيا من اإلسهامات  1 570 237مبلغ  )3(
  1999-1997الثنائية للفترة           

  دوالر أمريكي من رصيد فنلندا من اإلسهامات  20 000مبلغ  )4(
  .1999-1997الثنائية للفترة           

  )27/20المقرر (
  

بناء كذلك على توصية من اللجنة الفرعيـة المعنيـة باسـتعراض المشـروعات، اتخـذت اللجنـة التنفيذيـة القـرارات   -46
  .لنظر في كل منها على حدةالمستقلة اآلتية حول المشروعات التي كانت األمانة قد أوصت با

  
  )كندا( مشروع صياغة خطة إدارة شؤون غازات التبريد في شيلي

  
بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علمـا بالتعليقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بإسـتعراض   -47

لــى المشــروع أعــاله بمســتوى الموافقــة ع قــررت) 32-31الفقرتــان    UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(المشــروعات  
التمويــل المبــين فــي المرفــق الثــاني بهــذا التقريــر، باعتبــاره أحــد المشــروعات اإلختباريــة  الــثالث للبلــدان غيــر المســتهلكة 

  .ألحجام منخفضة، وهي مشروع واحد لكل من أمريكا الالتينية والكاريبي، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ
  )27/21المقرر (

  )فرنسا(لتقنية إلعداد البرامج القطرية وخطة إدارة شؤون غازات التبريد في الوس المساعدة ا
  

بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علمـا بالتعليقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة باسـتعراض   -48
روع المــذكور بمســتوى الموافقــة علــى المشــ قــررت) 34-33الفقرتــان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(المشــروعات  
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التمويل المبين في المرفق الثاني بهذا التقرير، على أن يكون مفهومـا أنـه سـيكون هنـاك حـرص علـى تفـادي االزدواجيـة 
  .مع أنشطة أخرى مشابهة

  )27/22المقرر (
  )فرنسا( لمساعدة التقنية في تكييف الهواء في غاناا

  
يقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة باسـتعراض بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علمـا بالتعل  -49

الموافقـــة علـــى هـــذا المشـــروع  بمســـتوى  قـــررت)  36-35الفقرتـــان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13( المشـــروعات 
التمويل المبين في المرفق الثاني بهذا التقرير، على أن يكون مفهومـا أنـه سـيكون هنـاك حـرص علـى تفـادي االزدواجيـة 

  .مع أنشطة أخرى مماثلة
  )27/23المقرر (

  )فرنسا( المساعدة التقنية في تكييف الهواء لألردن
  

بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علمـا بالتعليقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بإسـتعراض   -50
علـى هـذا المشـروع بمسـتوى التمويـل الموافقة  قررت) 38-37الفقرتان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(المشروعات 

المبــين فــي المرفــق الثــاني بهــذا التقريــر، علــى أن يكــون مفهومــا أنــه ســيكون هنــاك حــرص علــى تفــادي االزدواجيــة مــع 
  .أنشطة أخرى مماثلة

  )27/24المقرر (
  )ألمانيا(وضع خطة إلدارة شؤون غازات التبريد في مصر 

التعليقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بإسـتعراض بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علمـا ب  -51
الموافقـــة علـــى المشـــروع أعـــاله بمســـتوى  قـــررت) 40-39الفقرتـــان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(المشـــروعات  

ذات االسـتهالك التمويل المبين في المرفق الثاني بهذا التقرير، باعتباره أحد المشروعات اإلختبارية الثالثة للبلدان غير 
  .المنخفض، وهي مشروع واحد لكل من أمريكا الالتينية والكاريبي، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ

  )27/25المقرر (
  

  البحرين، الكويت، لبنان،  (خطة إدارة شؤون حفظ الهالون في البنوك في بلدان غرب آسيا   
  ) راك اليونيب بعنصر فيهفرنسا وألمانيا مع اشت) (عمان، قطر، اليمن،           

  
بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علمـا بالتعليقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة باسـتعراض   -52

فـإن أقصـى  18/22واعترافا منها بأنـه وفقـا للمقـرر ) 42-41الفقرتان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(المشروعات 
 قـررتين الهالونـات فـي البنـوك إنمـا يحـدد علـى أسـاس اسـتهالك البلـد مـن الهالونـات، حد لمسـتوى التمويـل المتـاح لتخـز 

  .إرجاء هذا المشروع للتمكين من تقديم بيانات كاملة عن استهالك الهالونات
  )27/26المقرر (
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  برامج العمل  )ج(
  
  1999برنامج عمل اليوئنديبي لـ  )1(
  

للجنـــــــة الفرعيــــــة المعنيـــــــة باســـــــتعراض المشـــــــروعات بعــــــد أن أحاطـــــــت اللجنـــــــة التنفيذيــــــة علمـــــــا بتوصـــــــيات ا  -53
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13   الموافقــة علــى برنــامج عمــل اليوئنــديبي كمــا هــو وارد فــي  قــررت) 56-44الفقــرات

وبمســتوى التمويــل المبــين فــي المرفــق الثــاني بهــذا التقريــر، مــع مراعــاة مبلــغ  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/16)الوثيقــة 
أمريكــي المعتمــد لليوئنــديبي فــي االجتمــاع الســادس والعشــرين بوصــفه دفعــة معجلــة مــن برنــامج عمــل دوالر  337 870

  .مع التعديالت والمالحظات اآلتية الخاصة بمقترحات محددة 1999
  )27/27المقرر (

  
  المعايير لتقديم مقترحات خاصة بإعداد المشروعات

  
للجنـــــة الفرعيـــــة المعنيـــــة باســـــتعراض المشـــــروعات بعـــــد أن نظـــــرت اللجنـــــة التنفيذيـــــة فـــــي تعليقـــــات وتوصـــــيات ا -54

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13   ما يلي قررت) 47-46الفقرتان:  
الموافقــة علــى طلبــات إلعــداد مشــروعات مقدمــة مــن الصــين وأندونيســيا وماليزيــا وموزمبيــق وبيــرو،  ) أ(

  بمستوى التمويل المبين في المرفق الثاني بهذا التقرير
لتقـــديم بلـــد مـــا طلبـــا إلعـــداد مشـــروع، بينمـــا تكـــون اللجنـــة  23/51مقـــرر تمشـــيا مـــع المقصـــود مـــن ال ) ب(

فـي المائـة مـن المعـدات التـي كانـت موجـودة  80التنفيذية قد سبقت لها الموافقة على إزالة أكثر من 
في البلد قبل التحول، يكون علـى الوكالـة المنفـذة أن تقـدم بيانـا واضـحا عـن االسـتهالك المتبقـي فـي 

  جميع القطاعات 
  )27/22المقرر (

  
  إعداد مشروعين في القطاع الفرعي للتبريد التجاري: البحرين

  
بعـــد أن نظـــرت اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي التعليقـــات والتوصـــيات الصـــادرة عـــن اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة باســـتعراض  -55

  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررت) 49-48الفقرتان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(المشروعات 
حــيط علمــا بالبيــان الــذي أدلــى بــه ممثــل األمانــة فــي اللجنــة الفرعيــة والــذي مــؤداه أن البرنــامج أن ت ) أ(

فـــي القطـــاع الفرعـــي للتبريـــد التجـــاري إنمـــا هـــو  CFCsالقطـــري للبحـــرين قـــد ذكـــر أن اســـتهالك الــــ 
وأن اليوئنــديبي تبــين مؤسســتين تنتجــان مبــردات ) قطــاع الصــيانة(اســتهالك للمســتعملين االنتهــائيين 

  ، لم تبينا في البرنامج القطري؛ CFC-12للمياه باستعمال 
  الموافقة على طلب إعداد لمشروع للبحرين بمستوى التمويل المبين في المرفق الثاني بهذا التقرير ؛ ) ب(
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  ينبغي في هذه الحالة وجميع الحاالت األخرى المماثلة أن تقدم الوكاالت المنفذة ما يلزم من   )ج(
  ى أوراق البرنامج القطري بحيث يكون ذلك تحديثا للمعلومات الخاصة باالستهالك تعديالت عل         
  .القطاعي إما قبل تقديم اقتراح المشروع أو مع تقديم ذلك االقتراح         

  )27/29المقرر (
  

  الصين، إعداد مشروع في قطاع المذيبات
  

موضــــوع مــــن تقريــــر اللجنــــة التنفيذيــــة  المعنيــــة بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــي الجــــزء المتعلــــق بهــــذا ال  -56
أن تحــيط علمــا بالبيــان الــذي   قــررت) 51-50الفقرتــان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(باســتعراض المشــروعات 

أدلــى بــه ممثــل اليوئنــديبي فــي اللجنــة الفرعيــة والــذي مفــاده أن مشــروعين مقــدمين مــن اليوئنــديبي لقطــاع المــذيبات فــي 
الــذي قــد ســحب، مــع طلــب بــأن يــتم تنــاول هــذا الموضــوع خــالل ) خطــة مــذيبات الصــين(األول  الصــين، هــي المشــروع

الـذي ال  Irico (Caihong) Colour Picture Tube Factoryمشـروع لــ (مناقشـة خطـة قطـاع المـذيبات، والمشـروع الثـاني 
فقتـه الخاصـة، وبـذلك لسـحب طلـب غير أن اليوئنديبي مستعد للقيام بذلك على ن. يزال يحتاج إلى بعض العمل إلتمامه

  .الحصول على تمويل
  )27/30المقرر (

  
  
  

  إعداد مشروع لالسترداد وٕاعادة التدوير في التبريد ومشروع في القطاع الفرعي للتبريد التجاري: نيبال
  

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــي تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -57
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13   الموافقـة علـى طلبـات إعـداد المشـروعات لنيبـال بمسـتوى  قـررت) 53-52الفقرتـان

التمويل المبين في المرفـق الثـاني بهـذا التقريـر، علـى أن يكـون مفهومـا أن اليوئنـديبي سـوف يقـدم مـا يلـزم مـن تعـديالت 
ة عــن االســتهالك القطــاعي وذلــك إمــا قبــل تقــديم إقتــراح علــى أوراق البرنــامج القطــري، محتويــة آخــر المعلومــات الحديثــ

  .المشروع أو مع هذا التقديم
  )27/31المقرر (

  
  مشروعات التدليل على استعمال بدائل لبروميد الميثيل

  
بعــد أن نظـــرت اللجنــة التنفيذيـــة فــي التعليقـــات والتوصــيات الصـــادرة عــن اللجنـــة الفرعيــة المعنيـــة باســـتعراض   -58

  :اللجنة التنفيذية ما يلي  قررت) 55-54الفقرتان   UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13( (المشروعات 
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ـــد  ) أ( ـــدة مشـــروعات التـــدليل علـــى بـــدائل برومي أن تحـــيط علمـــا بالشـــكوك التـــي أعـــرب عنهـــا بشـــأن فائ
الميثيل، نظرا لطول مدتها التي تجعل من وقعها وقعا قليال على مقدرة األطراف الوفاء بتجميـد عـام 

الك بروميــد الميثيــل، بينمــا هنــاك حاجــة إلــى التحــرك بســرعة فــي إعــداد مشــروعات فــي اســته 2002
  .استثمارية

أن تضـــع مزيـــدا مـــن الخطـــوط التوجيهيـــة لتغطيـــة المشـــروعات االســـتثمارية وذلـــك أثنـــاء اســـتعراض   ) ب(
طبقــا للمقــرر  1999المبــادئ التوجيهيــة لمشــروعات قطــاع بروميــد الميثيــل، الــذي موعــده فــي مــايو 

24/12.  
  )27/32لمقرر ا(

فيما يتعلق بطلبات الحصول على تمويل إعداد مشروعات تدليلية عن بدائل بروميد الميثيل في تبخيـر التربـة   -59
ــــــــا  ــــــــي بوليفي ــــــــق ) للقطــــــــن والصــــــــويا(ف ــــــــغ(وموزمبي ــــــــة الفرعيــــــــة  ) للتب ــــــــذي فــــــــي توصــــــــية اللجن ــــــــة التنفي نظــــــــرت اللجن

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13   علــى طلبــات هــذه المشــروعات بشــرط أن تكــون علــى  الموافقــة قــررتو ) 55الفقــرة
  .هيئة مشروعات لإلزالة ال تتضمن إال عنصرا قليال من التدليل

  )27/33المقرر (
تحــدثت ممثلــة شــبكة العمــل بشــأن المبيــدات، قائلــة أنهــا تتحــدث أيضــا بالنيابــة عــن أصــدقاء األرض، فنوهــت   -60

. فــي بروميــد الميثيــل 2002لتمكينهــا مــن الوفــاء بتجميــد ســنة  5مــادة بالحاجــة العاجلــة إلــى تقــديم مســاعدة إلــى بلــدان ال
وأعربــت عــن أملهــا أن المبــادئ التوجيهيــة المعــاد النظــر فيهــا الخاصــة بمشــروعات بروميــد الميثيــل ســوف تســلط الضــوء 

  . على الحاجة إلى إشراك أصحاب الشأن على المستوى المحلي في صياغة تلك المشروعات وتنفيذها
  

  
كول مونتلایر : المرحلة 3

بعـــــــــد أن نظـــــــــرت اللجنـــــــــة التنفيذيـــــــــة فـــــــــى توصـــــــــية اللجنـــــــــة الفرعيـــــــــة المعنيـــــــــة باســـــــــتعراض المشـــــــــروعات  -61
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  مؤسسـى فـى الموافقـة علـى الطلـب الخـاص بمشـروع التعزيـز ال قـررت،  56الفقرة

  .كوستا ريكا بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/34المقرر (
  1999تعديالت على برنامج عمل اليونيب لعام   )2(

بعــــــد أن نظــــــرت اللجنــــــة التنفيذيــــــة فــــــى تعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات  -62
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 الموافقــة علــى التعــديالت علــى برنــامج عمــل اليونيــب  قــررت،  74-57 الفقــرات

، وذلـك بمسـتوى التمويـل المبـين بـالمرفق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/17 and Corr.1كمـا وردت فـى الـوثيقتين 
  :الثانى بهذا التقرير ، مع التعديالت اآلتية الخاصة باقتراحات محددة وعلى أساس ما يلى 
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مـوال علـى مشـروعات التـدريب الجمركـى ، الـى أن يـتم سـن التشـريع الخـاص بهـذا ينبغـى عـدم انفـاق أ )أ (
  .المجال أو أن يحرز تقدم ملحوظ نحو اصدار ذلك التشريع 

مطلــوب مــن اليونيــب أن تنقــل الــى البلــدان التــى هــى بصــدد اعــداد تشــريعات ، معلومــات عــن مســائل  )ب (
تلـــك الســـلطات بوصـــفها مـــن أصـــحاب أ ذات الصـــلة بالســـلطات الجمركيـــة ، بحيـــث تســـتطيع  م م الــــ

  .، تقديم اسهامات غير رسمية فى عملية اعداد التشريع  الشأن

  )27/35المقرر (
  اعداد خطة لالزالة النهائية: البهاما 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -63
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 اللجنــــة التنفيذيــــة الموافقــــة علــــى تمويــــل اعــــداد خطــــة  قــــررت،  60-59رتــــان الفق

االزالة النهائية فى البهامـا بمسـتوى التمويـل المبـين بـالمرفق الثـانى بهـذا التقريـر ، علـى أن يكـون مفهومـا أن أى تمويـل 
  .غير الزم ألى اعداد لمشروع سيعاد الى الصندوق المتعدد األطراف 

  )27/36المقرر (
  وضع استراتيجية تدريبية وخطة لقطاع صيانة التبريد : ن الصي

بعــد أن نظـــرت اللجنــة التنفيذيـــة فــى التعليقـــات والتوصــيات الصـــادرة عــن اللجنـــة الفرعيــة المعينـــة باســـتعراض  -64
ارجـــاء النظــر فـــى االقتـــراح الـــى اجتماعهـــا  قـــررت 62-61الفقرتـــان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13المشــروعات 

، علـى أن يكـون مفهومـا أن معلومـات اضـافية عـن خبـرة الوكـاالت خصوصـا اليونيـب وكـذلك البلـدان التاسع والعشرين 
الراعيــة للمشــاريع الثنائيــة واليونيــدو ، فــى تنفيــذ المشــروعات بشــأن خطــط ادارة شــؤون غــازات التبريــد ، ســوف تقــدم فــى 

هــذا المشــروع والمشــروعات الخاصــة  هــذه األثنــاء ، وأن هــذه المعلومــات ســوف تؤخــذ فــى الحســبان عنــد اعــادة صــياغة
  .ببلدان أخرى ذات أحجام استهالك عالية 

  )27/37المقرر (
  اعداد خطة إلدارة شؤون غازات التبريد: جزر القمر 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -65
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية الموافقة على طلـب اعـداد مشـروع لجـزر  قررت 64-63الفقرتان

القمــر بمســتوى التمويــل المبــين فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر ، علــى أن يكــون مفهومــا أن خطــة ادارة غــازات التبريــد 
  .ستقدم على شكل تحديث للبرنامج القطرى 

  )27/38المقرر (
 مكتب األوزون انشاء: جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  اعداد خطة الدارة غازات التبريد: جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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ــــــــة بالمشــــــــروعات  -66 ــــــــة المعني ــــــــات وتوصــــــــيات اللجنــــــــة الفرعي ــــــــى تعليق ــــــــة التنفيذيــــــــة ف بعــــــــد أن نظــــــــرت اللجن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ما يلى  قررت 66-65الفقرتان:  

ــ )أ ( دوالر  32 270ة قــدرها عــام ، علــى أســاس مبلــغ الموافقــة علــى مشــروع للتعزيــز المؤسســى لفتــرة أولي
للحصــول علــى اســهامات مــن البيانــات الالزمــة التمــام البرنــامج القطــرى واعــداد خطــة الدارة غــازات 

  ،  التبريد؛

ارجاء النظر فى االقتراح باعداد خطة ادارة غازات التبريد ، ريثمـا تـتم الموافـق النهائيـة علـى البرنـامج  )ب (
  .نغو الديمقراطية القطرى لجمهورية الكو 

  )27/39المقرر (
  اعداد خطة الدارة غازات التبريد: اليمن 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -67
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى الطلــب الخــاص باعــداد قــررت، 68-67الفقرتــان 

مشــروع للــيمن بمســتوى التمويــل المبــين فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر علــى أن يكــون مفهومــا أن خطــة ادارة غــازات 
  .التبريد ستقدم على شكل تحديث للبرنامج القطرى 

  )27/40المقرر (
  خطة ادارة خزن الهالونات فى البنوك فى بلدان غرب آسيا: مشروع عالمى 

،  المشـــتركة بـــين بلـــد ثنـــائى واليونيـــب بشـــأن ادارة خـــزن الهالونـــات فـــى البنـــوك اعمـــاال لمقررهـــا ارجـــاء الخطـــة -68
، وبنــاء علــى توصــية اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات ) أعــاله 52انظــر الفقــرة (المقترحــة لغــرب آســيا 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اليونيــب فــى  اللجنــة التنفيذيــة ارجــاء التمويــل الخــاص بعنصــر قــررت،  69الفقــرة
  . هذا المشروع 

  )27/41المقرر (
) win technology-win(ورقـة وصـف وقـائع ، تصـف خيـارات التكنولوجيـا الرابحـة مـن جميـع جوانبهـا : مشـروع عـالمى 

 فيما يتعلق ببروتوكولى كيوتو ومونتلایر

اض المشــــروعات بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعر  -69
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى طلــب اعــداد ورقــة وقــائع  قــررت، 71-70الفقرتــان

وذلــك بمســتوى التمويــل المبــين فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر ، علــى أن يكــون مفهومــا أن المشــروع ســتعاد صــياغته 
ئع التكنولوجيـا ذاتهـا ، وعلـى أن يجـرى فـى ظـل هـذا المشـروع تحليـل لحذف المعلومات الخلفية وللتركيز على ورقـة وقـا

أمــا التحليــل . مبــدئى لوقــع التحــويالت علــى الصــندوق المتعــدد األطــراف والمرفــق العــالمى للبيئــة وآليــة التنميــة النظيفــة 
  .األصلى الذى سيجرى فى المشروع فينبغى أن يتركز على ثانى أوكسيد الكربون 
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  )27/42المقرر (
وضــع كتــاب مرجعــى لتحويــل المؤسســات ذات الحجــم الصــغير والمتوســط التــى تصــنع معــدات التبريــد : روع عــالمى مشــ

 المنزلى والمعدات الصغيرة للتبريد التجارى

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــي تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة بإســــتعراض المشــــروعات   -70
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 قررت إرجاء النظر في اقتراح هذا المشروع 72قرة الف ، ،.  

  )27/43المقرر (

 مشروعات عالمية فى بروميد الميثيل 

  ورشتان تدريبيتان اقليميتان عن وضع السياسات فى أمريكا الالتينية وأفريقيا )أ (

  منهجان اقليميان فى عملية تدريب المدربين ، للعاملين فى مجال االرشاد )ب (

  التدريب للعاملين فى مجال االرشاد وضع كتب مرجعية فى )ج (

  تدريب المزارعين الوطنيين وانشاء مدرسة ميدانية نموذجية للمزارعين )د (

  

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -71
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  أعـاله علـى أن يكـون مفهومـا ، علـى  الموافقة على المشروعات قررت، 73الفقرة

أسـاس تأكيــدات أعطاهـا ممثــل اليونيــب ، أن المشـروعات قــد صــممت بحيـث تصــل المــواد التعليميـة واألنشــطة التدريبيــة 
  .فعال الى المجموعات الصغيرة من المزارعين المستهدفة من تلك المواد واألنشطة 

  )27/44المقرر (
 حددة ، للمزارعيناعداد كتب مرجعية فى محاصيل م  )هـ(

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -72
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ارجـــاء االقتـــراح المـــذكور أعـــاله العـــداد كتـــب مرجعيـــة لـــبعض  قـــررت، 74الفقـــرة

  .الميدان ومن المشروعات التدليلية المحاصيل المحددة ، الى حين اكتساب مزيد من الخبرة فى 

  )27/45المقرر (
على اثر اعتماد المقرر أعرب ممثل شبكة العمل فـى مجـال المبيـدات عـن تأييـده القـوى للمشـروعات العالميـة   -73

لليونيب الخاصة ببروميد الميثيل ، خصوصا نشاط المدرسة الميدانيـة للمـزارعين ، التـى تملـك مقـدرة كبيـرة علـى اعطـاء 
  .لومات عن بدائل بروميد الميثيل ، خصوصا لصغار المزارعين مع

 1999برنامج عمل اليونيدو لعام     )3(
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بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -74
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ة علــى برنـــامج عمــل اليونيـــدو اللجنـــة التنفيذيــة الموافقـــ قــررت،  76-75الفقرتــان

، وذلـك بمسـتوى التمويـل المبـين بـالمرفق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/18 and Corr.1كمـا هـو وارد فـى الوثيقـة 
دوالر المعتمد لليونيدو فى االجتماع السادس والعشرين كدفعـة معجلـة  190 970الثانى بهذا التقرير ، مع مراعاة مبلغ 

  .، مع التعديالت والمالحظات اآلتية الخاصة بمقترحات محددة  1999من تكاليف برنامج عمل 

  )27/46المقرر (
 المعايير لتقديم مقترحات العداد المشروعات 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -75
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ة التنفيذية ما يلى اللجن قررت،  78-77الفقرتان:  

، بمســــتوى           الموافقــــة علــــى طلبــــات اعــــداد مشــــروعات للصــــين ومصــــر وأندونيســــيا واألردن وماليزيــــا ) أ(
  .التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

عنــد تقــديم بلــد مــا طلبــا العــداد مشــروع ، بينمــا تكــون            23/51إعمــاال لمــا هــو مقصــود مــن المقــرر   ) ب(
فــى المائــة مــن المعــدات             80جنــة التنفيذيــة قــد ســبق لهــا الموافقــة علــى مشــروعات بازالــة أكثــر مــن الل

الموجــــودة أصـــــال فـــــى البلــــد قبـــــل التحويـــــل ، ينبغــــى أن تقـــــدم الوكالـــــة المنفــــذة بيانـــــا واضـــــحا عمـــــا           
  .يتبقى من استهالك فى جميع القطاعات 

  )27/47المقرر (
 اد مشروع للتدليل على تبخير فول الكاكاواعد: كوت ديفوار 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -76
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى طلبــات اعــداد مشــروع  قــررت،  80 -79الفقرتــان

المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير على أنـه مـن المفهـوم أن العمليـة الرسـمية لتصـديق لكوت ديفوار بمستوى التمويل 
كوت ديفوار على تعديل كوبنهاجن جارية هناك ، وسوف تتم ، بيد أنه ، تمشيا مع مقررات سابقة ، لـن تصـرف أمـوال 

  .هر الى أن تبين كوت ديفوار نيتها انجاز التصديق على التعديل خالل فترة تسعة أش

  )27/48المقرر (
 اعداد مشروع قطرى : ليبيا 

بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية فى التعليقات والتوصيات الصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة السـتعراض المشـروعات   -77
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنـــة التنفيذيـــة الموافقـــة علـــى طلبـــات اعـــداد برنـــامج قطـــرى  قـــررت،  81الفقـــرة

وى التمويـل البــين فـى المرفـق الثـانى بهــذا التقريـر ، علـى أنــه مـن المفهـوم ، علـى أســاس توضـيح أدلـى بــه ، بمسـت لليبيـا
ممثل اليونيدو فى اللجنة الفرعية المعنيـة باسـتعراض المشـروعات ، أنـه مـن الممكـن السـفر بـرا أو بحـرا الـى هـذا البلـد ، 

  .دون امكان السفر جوا ، لزيارة المشروعات 
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  )27/49المقرر (
 اعداد خطة الدارة شؤون غازات التبريد فى المكسيك ونيجيريا وباكستان

ــــــــة بالمشــــــــروعات  -78 ــــــــة المعني ــــــــات وتوصــــــــيات اللجنــــــــة الفرعي ــــــــى تعليق ــــــــة التنفيذيــــــــة ف بعــــــــد أن نظــــــــرت اللجن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت،  82الفقرة:  

غـــازات التبريـــد لباكســـتان بمســـتوى التمويـــل المبـــين           الموافقـــة علـــى طلـــب اعـــداد مشـــروع لخطـــة ادارة ) أ(
فــــى المرفــــق الثــــانى بهــــذا التقريــــر علــــى أســــاس أن هــــذا المشــــروع كــــان أحــــد المشــــروعات المزمــــع          
تحضـــيرها علـــى أســـاس تجريبـــي للبلـــدان ذات االســــتهالك غيـــر المـــنخفض ، بمعـــدل مشـــروع لكــــل          

  .منطقة جغرافية رئيسية

موافقة على طلبات اعداد مشروعات لخطط ادارة شؤون غـازات التبريـد للمكسـيك  ونيجيريـا ، عدم ال ) ب(
حيث أن أمريكا الالتينية والكاريبى وأفريقيا ، منطقتان سبق تغطيتهمـا بمشـروعات موصـى بهـا لكـل 

  .من شيلى ومصر 

  )27/50المقرر (
 اعداد مشروعات استثمارية فى قطاع األيروصوالت : المغرب 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -79
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى طلبــات اعــداد مشــروع للمغــرب  قــررت،  83الفقــرة

وم أن اليونيـدو سـتقدم التعـديالت الالزمـة علـى بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير على أنه من المفه
أوراق البرنامج القطري ، شـاملة أحـدث البيانـات عـن االسـتهالك القطـاعى ، وذلـك امـا قبـل تقـديم االقتـراح بالمشـروع أو 

  .مع هذا التقديم 

  )27/51المقرر (
 اعداد برنامج قطرى : عمان 

يات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــ  -80
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  واذ أحاطـــت علمـــا بالبيـــان الـــذى أدلـــى بـــه فـــى اللجنـــة الفرعيـــة ممثـــل  84الفقـــرة ،

اللجنــة التنفيذيــة عــدم الموافقــة علــى  قــررتأمانــة األوزون ، ومفــاده أن عمــان ليســت بعــد طرفــا فــى بروتوكــول مــونتلایر 
  .غير أنه يمكن اعادة تقديم المشروع اذا ما صدقت عمان على البروتوكول  ، المشروع

  )27/52المقرر (
 اعداد مشروع استثمارى فى قطاع األيروصوالت: السودان 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -81
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13 اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى طلبــات اعــداد مشــروع للســودان  قــررت،  85قــرة الف
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بمســتوى التمويــل المبــين فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر ، علــى أنــه مــن المفهــوم أن اليونيــدو ســتقدم التعــديالت الالزمــة 
ما قبل تقـديم المقتـرح بمشـروع أو على أوراق البرنامج القطرى ، مبينة أحدث البيانات بشأن االستهالك القطاعى وذلك ا

  .مع تقديم هذا المقترح 

  )27/53المقرر (
 اعداد مشروع استثمارى فى قطاع األيروصوالت: سوريا 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -82
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  موافقة على طلبات اعداد مشروعات لسوريا بمستوى التمويـل ال قررت،  86الفقرة

المبــين فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر علــى أنــه مــن المفهــوم أن اليونيــدو ســوف تقــدم التعــديالت الالزمــة علــى أوراق 
أو مـع  البرنامج القطرى ، متضمنة أحدث البيانـات بشـأن االسـتهالك القطـاعى ، وذلـك امـا قبـل تقـديم االقتـراح بمشـروع

  .ذلك التقديم 

  )27/54المقرر (
 ورشة عملية عن بدائل بروميد الميثيل فى زراعة التبغ: فنزويال 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -83
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ة علـــى طلبـــات تنفيـــذ ورشـــة خاصـــة اللجنـــة التنفيذيـــة الموافقـــ قـــررت،  87الفقـــرة

  .ببروميد الميثيل فى فنزويال بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/55المقرر (
 اعداد مشروع استثمارى فى قطاع األيروصوالت : اليمن 

ض المشــــروعات بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعرا  -84
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ـــرة اللجنـــة التنفيذيـــة الموافقـــة علـــى طلبـــات اعـــداد مشـــروع للـــيمن  قـــررت، 88الفق

بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير على أنه من المفهوم أن اليونيـدو سـتقدم التعـديالت الالزمـة علـى 
بيانات عن االستهالك القطاعى وذلك اما قبل تقديم المقترح بمشـروع أو مـع أوراق البرنامج القطرى ، متضمنة أحدث ال

  .ذلك التقديم 

  )27/56المقرر (
 )صربيا والجبل األسود(مشروعات لجمهورية يوغوسالفيا االتحادية 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -85
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  التــــي أعــــرب فيهــــا عـــــن قلــــق بشــــأن الوضــــع المضــــبوط لجمهوريـــــة  89الفقــــرة ،

، وأبــديت آراء أخــرى تقــول بأنــه ينبغــى االســتمرار فــى معاملتهــا كطــرف ) صــربيا والجبــل األســود(يوغوســالفيا االتحاديــة 
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اء مزيـــد مـــن النظـــر فـــى المشـــروعات اللجنـــة التنفيذيـــة ارجـــ قـــررتومؤهلـــة للتمويـــل مـــن الصـــندوق المتعـــدد األطـــراف ، 
  .واألنشطة لذلك البلد 

  )27/57المقرر (
 1999برنامج عمل البنك الدولى لعام   )4(

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -86
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  فيذيــــة الموافقــــة علــــى برنــــامج عمــــل البنــــك اللجنــــة التن قــــررت،  98-90الفقــــرات

بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقريـر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/19الدولى كما ورد فى الوثيقة 
المعتمــد للبنــك الــدولى فــى االجتمــاع الســادس والعشــرين كدفعــة معجلــة مــن برنــامج عمــل  158 200، مــع مراعــاة مبلــغ 

  .ت والمالحظات اآلتية بشأن مقترحات محددة ، مع التعديال 1999

  )27/58المقرر (
 المعايير لتقديم مقترحات العداد مشروعات

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -87
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلى قررت،  92-91الفقرتان :  

الموافقــــة علـــــى اعـــــداد طلبـــــات مشـــــروعات للصــــين وأندونيســـــيا واألردن وماليزيـــــا بمســـــتوى التمويـــــل           ) أ(
  .المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

عنــدما يقــدم طلــب العــداد مشــروع لبلــد مــا ، وتكــون  23/51إعمــاال بمــا هــو مقصــود مــن المقــرر   ) ب(
فـــى المائـــة المعـــدات  80شـــروعات الزالـــة أكثـــر مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة قـــد ســـبق لهـــا الموافقـــة علـــى م

الموجــودة أصــال فــى ذلــك البلــد قبــل التحويــل ، ينبغــى للوكالــة المنفــذة أن تبــين بوضــوح االســتهالك 
  .المتبقى فى جميع القطاعات 

  )27/59المقرر (
 CFCاعداد مشروعات فى قطاعات الرغاوى والتبريد التجارى وانتاج الـ : الصين 

ظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات بعــــد أن ن  -88
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية الموافقة على طلبـات اعـداد مشـروعات للصـين  قررت،  93الفقرة

  .بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/60المقرر (
 والهالونات CFCاعداد مشروع فى قطاعات التبريد والمذيبات وانتاج الـ  :الهند 
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بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -89
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  هنــد اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة علــى طلبــات اعــداد المشــروعات لل قــررت، 94الفقــرة

  .بمستوى التمويل المخفض المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/61المقرر (
 اعداد مشروعات فى قطاعات اعادة تدوير الرغاوى والهالونات: أندونيسيا 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -90
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ـــــات اعـــــداد مشـــــروعات  قـــــررت، 95الفقـــــرة ـــــة التنفيذيـــــة الموافقـــــة علـــــى طلب اللجن

إلندونيســيا بمســتوى التمويــل المبــين فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر علــى أنــه مــن المفهــوم أن التمويــل ســيكون العــداد 
  .المشروع فى قطاع الرغاوى وحده 

  )27/62المقرر (
 CFCع الرغاوى وبرنامج وطنى الزالة الـ اعداد مشروع فى قطا: ماليزيا 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -91
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت،  96الفقرة:  

بـــين فـــى المرفـــق الثـــاني بهـــذا الموافقـــة علـــى طلبـــات اعـــداد مشـــروعات لماليزيـــا بمســـتوى التمويـــل الم ) أ(
التقريــر علــى أنــه مــن المفهــوم أن هــذا المشــروع انمــا هــو تجريبــى ، وأنــه ال توجــد مشــروعات مماثلــة 

  .فى بلدان أخرى فيما عدا تايالند 

أن تأخذ علما باالقتراح القائل بأنـه ينبغـى للبنـك الـدولى أن يتشـاور مـع غيـره مـن الوكـاالت المنفـذة   ) ب(
  .ا ، كي يستعمل خبرتها وتجاربها فى وضع وتنفيذ البرنامج العالمة فى ماليزي

  )27/63المقرر (
 CFCاعداد برنامج وطنى الزالة الـ: تايالند 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات  -92
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  ذية ما يلى اللجنة التنفي قررت، 97الفقرة:  

الموافقـــة علـــى طلبـــات اعـــداد مشـــروعات لتايالنـــد بمســـتوى التمويـــل المبـــين فـــى المرفـــق الثـــانى بهـــذا           ) أ(
التقريــر علــى انــه مــن المفهــوم أن البرنــامج انمــا هــو برنــامج تجريبــى ، وأنــه ال توجــد بــرامج مماثلــة         

  .فى بلدان أخرى فيما عدا ماليزيا 

القائـــل بأنـــه ينبغـــى للبنـــك الـــدولى أن يتشـــاور مـــع غيـــره مـــن الوكـــاالت المنفـــذة   أن تالحـــظ االقتـــراح  ) ب(
  .العاملة فى تايالند كي يستعمل ما لديها من خبرة وتجربة فى وضع البرنامج وتنفيذه 

  )27/64المقرر (
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 لوناتاعداد مشروع فى قطاعات الرغاوى والتبريد التجارى واعادة التدوير في التبريد وقطاع الها: تركيا 

بعــــد أن نظــــرت اللجنــــة التنفيذيــــة فــــى تعليقــــات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة المعنيــــة باســــتعراض المشــــروعات   -93
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنـــة التنفيذيـــة الموافقـــة علـــى طلـــب اعـــداد مشـــروعات لتركيـــا  قـــررت، 98الفقـــرة

  .بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/65ر المقر (

  المشروعات االستثمارية  )د(
 مشروعات للموافقة الشاملة عليها  )1(

بعـــــد أن الحظـــــت اللجنـــــة التنفيذيـــــة تعليقـــــات وتوصـــــيات اللجنـــــة الفرعيـــــة المعنيـــــة باســـــتعراض المشـــــروعات   -94
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  وكــذلك البيانــات المقدمــة ووجهــات النظــر المعــرب عنهــا خــالل  103-99الفقــرات

لمناقشــة وافقــت اللجنــة التنفيذيــة علــى تمويــل المشــروعات واألنشــطة الــواردة فــى المرفــق الثــانى بهــذا التقريــر ، علــى أن ا
  . ذلك مرتهن بالشروط التى تضمنتها توصيات األمانة فى أوراق تقييم المشروع 

  )27/66المقرر (
ين اآلتيين اللذان أوصت بهما األمانـة بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة جرى النظر على حدة فى المشروع  -95

  :للموافقة الشاملة 

 مشروع تدليلى عن بدائل بروميد الميثيل الزالة زيماتود الشاى: سري النكا

بعــد أن أحاطــت اللجنــة التنفيذيــة علمــا بتعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشـــروعات   -96
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  الموافقة علـى المشـروع بمسـتوى التمويـل المبـين فـى  قررت،  101-100الفقرتان

المرفق الثانى بهذا التقرير، علـى أن ذلـك مشـروط بقيـام حكومـة سـرى النكـا بتقـديم رسـالة تقـول أنهـا لـن تقـدم مزيـدا مـن 
، ســيتم ازالــة شــهرا علــى المشــروع  24طلبــات التمويــل لتطبيقــات بروميــد الميثيــل فــى مــزارع الشــاى ، وأنــه بعــد مضــى 

وينبغى أن يتلقـى اليوئنـديبى تلـك الرسـالة قبـل الموعـد األقصـى لتقـديم . بروميد الميثيل فى مزارع الشاى فى سرى النكا 
  .الوثائق الى االجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذية واال سيلغى المشروع وتعاد األموال 

  )27/67المقرر (
غيـر منفـذة  PVCل اسـتعمال بروميـد الميثيـل فـى أكيـاس الـذرة المكدسـة تحـت أوراق مشروع تدليلى عـن بـدائ: زيمبابوى 

 للغازات ، وفى شرانق بالستيكية

بعــد أن أحاطـــت اللجنــة التنفيذيـــة علمــا بتعليقـــات وتوصـــيات اللجنــة الفرعيـــة المعنيــة باســـتعراض المشـــروعات  -97
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  لموافقـــــة علـــــى مشـــــروع التـــــدليل اللجنـــــة التنفيذيـــــة ا قـــــررت، 102الفقـــــرة

  :بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير على أن يكون ذلك مرهونا بتنفيذ الشروط اآلتية 

  . بمجرد أن تصبح النتائج متاحة يقوم اليوئنديبى باعداد المشروع االستثمارى  ) أ(
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بروميـد الميثيـل فـى ذلـك االسـتعمال ، أن تقدم حكومة زيمبابوى رسالة تقول فيها أنها ملتزمة بازالة   ) ب(
بعــد أن يكــون التــدليل والمشــروعات االســتثمارية قــد وضــعت فــى صــورتها النهائيــة ، وكــون الموافقــة 

  .على المشروع االستثمارى مشروطة بوصول تلك الرسالة 

  )27/68المقرر (
  مشروعات ينظر فيها على حدة  )2(

  Asisthos SRIفى  ETOالل فى التعقيم من خ CFCازالة الـ : األرجنتين 

اللجنة التنفيذية علـى تمويـل  وافقت) 27/12المقرر (على أساس المقرر المتعلق بالقطاع الخاص بالمعقمات   -98
  .المشروع اآلنف الذكر بمستوى التمويل المبين فى المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/69المقرر (
  ت التبريد المنزلى ازالة الـ م م أ فى مصنع صناعة كباسا: الصين 

Ltd. (BESCO) Beijing Embraco Snowflake Compressor Co.  

بعــد أن أحاطــت اللجنــة التنفيذيــة علمــا بتعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشـــروعات   -99
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  عات وكــــذلك بــــالمقرر الــــذى ســــبق أن اتخذتــــه بشــــأن مشــــرو  106-105الفقرتــــان

  :اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت، ) أعاله 41انظر الفقرة (الكباسات بأثر رجعى ، 

  .ارجاء النظر فى هذا المشروع  ) أ(

  . 1998ينبغى االستمرار فى احتساب هذا المشروع ضمن أهداف خطة أعمال اليونيدو لعام   ) ب(

  )27/70المقرر (
علـى التـوالى فـى صـنع  134a-HFCو  141b-CFCHبالتحول الـى  CFC-12و  CFC-11ازالة الـ : كوستاريكا 

  . on Hermanos GonzalezRefregeraciمعدات التبريد التجارى بشركة 

علـى التـوالى فـى صـنع  134a-HFCو  141b-HCFCبالتحول الـى  CFC-12و  CFC-11ازالة الـ : كوستاريكا 
  on Omega S.A.Refregeraciمعدات تبريد تجارى بشركة 

علـى التـوالى فـى صـنع  134a-HFCو  141b-HCFCبالتحول الـى  CFC-12و  CFC-11ة الـ ازال: كوستاريكا 
  . .Quena S.Aمعدات تبريد تجارى بشركة 

علـى التـوالى فـى صـنع  134a-HFCو  141b-HCFCبالتحول الـى  CFC-12و  CFC-11ازالة الـ : كوستاريكا 
 .on Wimmer Hnos, S.A.Refregeraci معدات تبريد تجارى بشركة 

بعــد أن أحاطــت اللجنــة التنفيذيــة علمــا بتعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشـــروعات   -100
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  بشــأن تحديــد وضــع البلــدان ذات  27/18وكــذلك بــالمقرر  108و  107الفقرتــان
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بلدان ، بحيث ال ينبغى تطبيـق عتبـات جـدوى الحجم المنخفض من االستهالك ، الذى تعد بموجبه كوستريكا من تلك ال
اللجنة التنفيذية الموافقة على المشروعات األربعة اآلنفة الذكر بمستوى التمويل المبـين فـى  قررتالتكاليف فى حالتها ، 

  .المرفق الثانى بهذا التقرير 

  )27/71المقرر (
 dia LimitedWhirpool Inفى صنع البرادات المنزلية فى  CFCازالة الـ : الهند 

 40و  38-35أعــاله ، أنظــر الفقــرات ) أ( 6تمــت الموافقــة علــى هــذا المشــروع فــى اطــار فــى مناقشــة البنــد   -101
  . )أعاله

 .Iran Compressor Manufacturing Coفــى شــركة  134a-HFCكغــاز تبريــد بالـــ  CFC-12االستعاضــة عــن : ايــران 

(ICMC) 

عليقـــات وتوصـــيات اللجنــة الفرعيـــة المعنيــة باســـتعراض المشـــروعات بعــد أن أحاطـــت اللجنــة التنفيذيـــة علمــا بت -102
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت،  112-110الفقرات:  

ارجاء هـذا المشـروع كـى ينظـر فيـه فـى االجتمـاع الثـامن والعشـرين علـى أن يـتم قبـل ذلـك الحصـول           ) أ(
  .ع االقتراح بالمشروع على بيانات وتقديم تلك البيانات م

  . 1998ينبغى استمرار حسبان المشروع داخال فى خطة أعمال اليونيدو لعام   ) ب(

فــى ســبيل التحقــق مــن صــحة البيانــات فــى جميــع المشــروعات التــى ســتقدم مســتقبال وفقــا للمقــرران                 )    ج(
ا الصــــــــانعون الواقعــــــــون                 ، ينبغــــــــى أن تقــــــــدم البيانــــــــات عــــــــن الوحــــــــدات التــــــــى ينتجهــــــــ 26/36و  22/26

 CFCبشأن مستويات اسـتهالكهم مـن الــ  downstream manufacturersعلى نقطة تالية من مجرى االنتاج 
التـى تسـتعملها المؤسسـات ، وأن تقـدم تلـك البيانـات لفتـرة ثـالث سـنوات ، مـا أمكـن  CFCوعدد كباسات الــ 

  .ذلك 

  )27/72المقرر (
كغـاز  134a-HFCبالــ  CFC-12بالسـيكلوبنتان كعنصـر نفـخ رغـاوى وعـن الــ  CFC-11ستعاضة عن الـ اال: يوغوسالفيا 

 . Obod Electroindustjiaالفريزرات المنزلية فى /تبريد فى صنع البرادات

بعــد أن أحاطــت اللجنــة التنفيذيــة علمــا بتعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشـــروعات   -103
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ارجاء هذا المشروع  قررت،  113الفقرة.  

  )27/73المقرر (

  الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة  )هـ(
 امكان النظر فى قطاع فرعى جديد لتبريد وسائل النقل  )1(
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المعنيــة باســتعراض المشـــروعات  بعــد أن أحاطــت اللجنــة التنفيذيــة علمــا بتعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة  -104
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت، 115و  114الفقرتان:  

ان األنشــــطة التــــى تتميــــز بتجميــــع وتركيــــب وشــــحن أنظمــــة التبريــــد يمكــــن اعتبارهــــا قطاعــــا فرعيــــا         ) أ(
د المنزلـى والتبريـد التجـارى، جديدا مسـتقال عـن القطـاعين السـابق انشـاؤهما اللـذين همـا قطاعـا التبريـ

  .اللذين يعالجان أوال شؤون الصنع نفسه 

ال يــزال هــذا القطــاع الفرعــى الجديــد يحتــاج الــى تحديــد كامــل ويجــوز أن تتراكــب أنشــطة المؤسســات          ) ب(
  .فيه مع أنشطة القطاع الفرعى للتبريد التجارى 

عات عاديــة للتبريــد التجــارى ، وافقــت عنــدما تكــون األنشــطة متمشــية مــع مــا هــو موجــود فــى مشــرو   )ج(
عليها اللجنة التنفيذية ، يجوز االستمرار فى اعتبار المشـروعات جـزءا مـن القطـاع الفرعـى للتبريـد 

  .التجارى 

ان التكــاليف االضــافية للمعــدات الرأســمالية تظــل مؤهلــة للتمويــل علــى األســاس نفســه المطبــق فــى   )د(
  .رط تدمير المعدات التى تعمل بالـ م م أ القطاع الفرعى للتبريد التجارى ، بش

  )27/74المقرر (
اللجنـــة التنفيذيـــة علمـــا بأنـــه  تعـــذر علـــى األمانـــة والوكـــاالت المنفـــذة أن تحـــل مســـائل تقـــدير كميـــات  أحاطـــت  -105

  .االستهالك فى القطاع الفرعى ، وتبعا لذلك تحديد تكاليف أو وفورات التشغيل االضافية 

نفيذية من أمانة الصندوق والوكاالت المنفذة تقديم مزيـد مـن المعلومـات عـن وقـع هـذا القطـاع اللجنة الت طلبت  -106
  .الفرعى الجديد لتبريد وسائل النقل على الصندوق المتعدد األطراف 

  )27/75المقرر (
 أهلية استهالك الـ م م أ الناشئة عما يضيع بالتبخر فى صناعة الرغاوى )2(

ة علمــا بتعليقـــات وتوصـــيات اللجنــة الفرعيـــة المعنيــة باســـتعراض المشـــروعات بعــد أن أحاطـــت اللجنــة التنفيذيـــ -107
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت،  117و  116المفقرتان:  

  :اللذين طلبت اللجنة فيهما ما يلى ) ب(و ) أ( 26/13اعادة تأكيد مقررها   )أ(    

مشــروعات أن تكــون علــى أقصــى درجــة مــن الحــرص لكفالــة طلبــت مــن الوكــاالت المنفــذة عنــد اعــداد ال )1(
ــــ م م أ ، وأن تتـــيح لألمانـــة األرقـــام التـــى تقـــدمها عـــادة  موثوقيـــة ودقـــة البيانـــات الخاصـــة باســـتهالك ال
المؤسســات بشــأن مقــادير الـــ م م أ التــى تشــتريها تلــك المؤسســات ، والـــ م م أ المســتعملة فــى المنتجــات 

  .التى يتم صنعها 

المؤسسـات التـى يجـرى اعـداد المشـروعات لهـا أن تتـيح االطـالع علـى محفوظاتهـا الكفيلـة وطلبت مـن  )2(
  . باعطاء خير البيانات المتاحة للوكاالت المنفذة بشأن الـ م م أ التى تم شراؤها واستعمالها
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    أن تطلـــب مــــن الوكــــاالت المنفــــذة ، عنــــد اعــــداد مشــــروعات الرغــــاوى ، أن تحــــدد فــــى اطــــار الفقــــرتين    )  ب(
  .أعاله الضياع بفعل تبخر الـ م م أ الناشئ عن أنشطة االنتاج ) 2( و) 1) (أ(

ـــــ م م أ التــــي تفقــــدها المؤسســــات حتــــى   )ج( ــــل نســــبة مــــن اســــتهالك ال فــــى          10أن تعتبــــر ذا أهليــــة للتموي
  .أ التى اشترتها واستعملتها فى انتاج الرغاوى  م م المائة من الـ

  )27/76المقرر (
 للنظر فى ازالة الـ م م أ فى قطاع المستخدمين االنتهائيين للتبريد التجارى الظروف )3(

بعــد أن أحاطـــت اللجنــة التنفيذيـــة علمــا بتعليقـــات وتوصـــيات اللجنــة الفرعيـــة المعنيــة باســـتعراض المشـــروعات  -108
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  التى جاءت فيها اآلراء اآلتية  121 – 118الفقرات:  

  . معلومات تفوق كثيرا ما قدم حتى اآلن بشأن هذا القطاعأنه يلزم تقديم  )1(

ـــــى التحـــــويالت الخاصـــــة بالمســـــتخدمين   )2( ـــــاج ال عل ـــــى قطـــــاع االنت ـــــل عل ـــــز التموي ـــــه ينبغـــــى تركي أن
  . االنتهائيين

  .ينبغى اعطاء أولوية للمشروعات التى تغطى طائفة واسعة من المجاالت   )3(

  .ات الحجم غير المنخفض من االستهالك ينبغى أن تكون المشروعات كذلك مفتوحة للبلدان ذ )4(

الحاليــة ، لــن تكــون التحـويالت الخاصــة بالمســتعملين االنتهــائيين قابلــة لالســتمرار  CFCمـع أســعار الـــ  )5(
  .والبقاء من الناحية االقتصادية 

أن الورقة هامة للبلـدان ذات الحجـم المـنخفض مـن االسـتهالك ، علـى وجـه التحديـد ، خصوصـا اذ أن  )6(
ن لم تحصل على أنواع أخرى من التمويل على شكل مشروعات اسـتثمارية ، وحيـث أن هـذا تلك البلدا

الشباك من التمويل سيكون على األرجح المساعدة الوحيدة التى ستتلقاها تلك البلدان للوفاء بـالتخفيض 
  . 2005، المقرر اتمامه حتى عام  CFCفى المائة من الـ  50البالغ 

مـن الورقـة ، مـن شـأنها  29يمكن أن تتلقى مساعدة كما هـو مبـين فـى الفقـرة أن قائمة التطبيقات التى  )7(
  .أن تشمل أنظمة التبريد فى المستشفيات 

  " .بنود رأسمالية صغيرة " يحتاج األمر الى توضيح عن معنى عبارة  )8(

ينبغى أن تدخل كبند مـن بنـود التكـاليف التـي تكـون مؤهلـة للحصـول " االستعاضة عن الكباسات " أن  )9(
  .لى تمويل ع

 اللجنة التنفيذية ما يلى فقررت

تحـيط اللجنــة مــع التقــدير بالعمــل الــذى قامــت بـه األمانــة العــداد المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة فــى أول  )أ (
  . األمر
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أن تطلــب مــن األمانــة والوكــاالت المنفــذة أن تقــوم بتنقــيح المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة ، مــع مراعـــاة  )ب (
  .أعضاء اللجنة الفرعية التعليقات التى أدلى بها 

  )27/77المقرر (
 الصادرة عن االجتماع العاشر لألطراف) 6و  5و  3الفقرات ( 10/14تنفيذ المقرر : عوامل المعالجة   )4(

بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذيـة علمـا بالتعليقـات والتوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة باسـتعراض  -109
، بمــــا فــــى ذلــــك مشــــروع المبــــادئ  126 - 122الفقــــرات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13المشــــروعات 

المبادئ العريضة لمشروعات عوامل المعالجـة ، التـى اقترحـت اللجنـة الفرعيـة أن تعتمـدها /التوجيهية االطارية
  :اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت،  124الفقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13(اللجنة التنفيذية 

باستعمال النهج الموازى المبينة خطوطه العريضة فى الوثيقة  10/14أول تنفيذ فى المقرر  يمكن الشروع فى ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/40 .  

المبــادئ العريضــة لمشــروعات عوامــل المعالجــة،  التــى اقترحتهــا /األخــذ بمشــروع المبــادئ التوجيهيــة االطاريــة  ) ب(
  .واردة فى المرفق الثالث بهذا التقرير اللجنة التنفيذية المعنية باستعراض المشروعات ، وال

على أساس المبـادئ العريضـة التـى تـم االتفـاق عليهـا ، تسـتطيع الوكـاالت المنفـذة أن تقـدم عـددا محـدودا مـن  )ج (
  . 28 المشروعات التى تتمشى مع المبادئ العريضة المتفق عليها ، كى ينظر فيها فى االجتماع الـ

في مشروعات اضافية واعتمادها، هناك طائفة من البيانات سوف تنجم، تحيط علما بأنه، بينما يجرى النظر  )د (
وهـــي بيانـــات خاصـــة بجـــدوى التكـــاليف وحـــدود االنبعاثـــات وغيـــر ذلـــك مـــن المقتضـــيات الخاصـــة باألهليـــة 

ويمكــن أن تكــون هــذه البيانــات أساســا لقيــام اللجنــة التنفيذيــة بتقــديم . للتمويــل وبتحديــد التكــاليف االضــافية 
وامكانيـة وضـع مزيـد ) 10/14لغـرض تصـريف شـؤون المقـرر (األطراف بشأن حـدود االنبعاثـات  تقرير الى

من المبادئ التوجيهية المفصلة فى مرحلة الحقة ، لكل من تطبيقات عوامـل المعالجـة ، الـواردة فـى المقـرر 
  .المشار اليه 

  )27/78المقرر (
التحول فى مصنع للمبيدات عن رابع كلوريد الكربون الـى  "اللجنة التنفيذية أن المشروع الذى عنوانه  الحظت  -110

بالهنــد وهــو المشــروع الــوارد فــى المرفــق الثــانى بورقــة  Excel Industries Limitedمــذيب ال يحتــوى علــى م م أ لــدى 
كمثــــال لتســــهيل مناقشــــة هــــذا الموضـــوع ، يمثــــل اقتراحــــا يمكــــن قبولــــه ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/40(األمانـــة  
  .عرضه على األمانة كى تقوم باستعراضه وفقا لالجراءات المقررة ومؤهال ل

 استراتيجية االزالة لقطاع المذيبات فى الصين  )و(

بعــد أن أحاطــت اللجنــة التنفيذيــة علمــا بتعليقــات وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشـــروعات   -111
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/13  انشـــاء فريـــق عامـــل معنـــى بخطـــة االزالـــة لقطـــاع  قـــررت،  128 - 127الفقرتـــان

  :وسيقوم الفريق العامل ، الذى ستساعده فى مهامه أمانة الصندوق واليوئنديبى ، بما يلى . المذيبات فى الصين 
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  .العودة بتقرير الى اللجنة التنفيذية  ) أ(

  .أن يعقد أول اجتماع له متالصقا باالجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذية   ) ب(

الواليــــات ) رئيســــا(البهامــــا ، البرازيــــل ، الصــــين ، اليابــــان ، الســــويد : أن يشــــمل األعضــــاء اآلتــــين   )ج(
  .المتحدة األمريكية 

  )27/79المقرر (

 البرامج القطرية: من جدول األعمال  7البند 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/42تولـــــت األمانـــــة تقـــــديم البـــــرامج القطريـــــة لكـــــل مـــــن البوســـــنة والهرســـــك    -112
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/44(وقطر ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/43(وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

  البوسنة والهرسك   ) أ(

  جمهورية الكونغو الديمقراطية ) ب(

  :اللجنة التنفيذية ما يلي  قررتبعد مناقشة  -113

البـــرامج           الموافقـــة علـــى البـــرامج القطريـــة للبوســـنة والهرســـك وقطـــر ، مـــع مالحظـــة أن الموافقـــة علـــى ) أ(
  .القطرية ال تعنى الموافقة على المشروعات الواردة فيها وال على مستويات تمويلها 

يطلــب مــن حكــومتى البوســنة والهرســك وقطــر أن تقــدما ســنويا الــى اللجنــة التنفيذيــة معلومــات عمــا   ) ب(
ة بشــأن تنفيــذ يحــرز مــن تقــدم فــى تنفيــذ البرنــامج القطــرى وفقــا للمقــرر الصــادر عــن اللجنــة التنفيذيــ

وينبغـــى فـــي أول تقريـــر ، مـــع ) 135الفقـــرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40(البـــرامج القطريـــة 
، وأن يقـدم  2000ديسـمبر  31الـى  1999أبريـل  1وضعه بالشـكل المقـرر ، أن يغطـى الفتـرة مـن 

  . 2001مايو  1الى أمانة الصندوق فى موعد ال يتجاوز 

  )27/80المقرر (

  قطر)     ج(
الحظــت اللجنــة التنفيذيــة الوضــع القــائم فــى ذلــك البلــد وأنــه بســبب هــذا الوضــع لــم يكــن مــن المســتطاع جمــع   -114

لتحديــد االمتثــال لبروتوكــول مــونتلایر ، وأن  1997 - 1995البيانــات عــن الوضــع الــذى كــان موجــودا قبــل التحويــل فــى 
ـــ يذيــة الموافقــة علــى البرنــامج القطــرى لجمهوريــة اللجنــة التنف فقــررتفــى ذلــك البلــد اســتهالك كبيــر ،  CFC اســتهالك ال

الكونغــو الديمقراطيــة بصــفة مؤقتــة علــى أن يكــون مفهومــا أن المعلومــات الخاصــة بمعــدات خــط األســاس قبــل التحــول 
  .، سوف تقدم الى اللجنة التنفيذية وتستعرضها اللجنة خالل سنة  أ م م بشأن استهالك الـ

  )27/81المقرر (
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ثلين تكليف اليونيب بالعمل عن كثب مع جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لمسـاعدتها علـى تقـديم طلب أحد المم  -115
  .البيانات الالزمة وٕارسال تقرير عما يحرز من تقدم الى اللجنة التنفيذية فى اجتماعاتها الالحقة 

 قطاع االنتاج: من جدول األعمال  8البند 

الفرعـــى التــابع للجنــة التنفيذيـــة بشــأن قطــاع االنتـــاج ، والمكــون مـــن ان ممثلــة كنــدا ، بوصـــفها منســقا للفريــق   -116
البرازيــــــــــــــل وكنــــــــــــــدا والصــــــــــــــين والهنــــــــــــــد وايطاليــــــــــــــا والواليــــــــــــــات المتحــــــــــــــدة ، قــــــــــــــدمت تقريــــــــــــــر الفريــــــــــــــق الفرعــــــــــــــى 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/45/Add.I ( واجتماعــه  1999ينــاير  13عــن اجتماعــه الثــامن المعقــود ببــاريس يــوم
ـــود بمـــون ـــوم التاســـع المعق ـــة الصـــندوق والبنـــك .  1999مـــارس  21تلایر ي ـــون عـــن أمان وحضـــر هـــذين االجتمـــاعين ممثل

وقالت ممثلة كنـدا أنهـا تريـد أن تثنـى بصـفة خاصـة علـى المرحـوم السـيد دافيـد كليـر الـذى عمـل عمـال مضـنيا .  الدولى
  .نحو التوصل الى االتفاق الخاص بقطاع االنتاج 

وعلـق عـدة ممثلـين أن ذلـك . رة بعقد اتفـاق عـن اغـالق قطـاع االنتـاج فـى الصـين رحبت اللجنة التنفيذية بحرا  -117
يمثل ذروة لصفقة عظيمة من العمل الشاق ، ويمثل كذلك معلما هاما من معالم الطريق ، حيـث أن الصـين فـى الوقـت 

ق الفرعـى علـى هـذا ووجهوا تهانيهم الى حكومة الصين والـى أعضـاء الفريـ.  CFCالحالى هي أكبر منتج ومستهلك للـ 
واســترعى أحــد الممثلــين االنتبــاه الــى الموضــوع المتصــل اتصــاال وثيقــا بهــذا المجــال وهــو ازالــة رابــع كلوريــد . االنجــاز 

الكربــون عنــد اســتعماله كمــادة تغذيــة لالنتــاج ، واقتــرح أن ينظــر فــى ذلــك فــى أيــة اتفاقــات أخــرى بشــأن اغــالق مصــانع 
  .االنتاج 

لجنــة أن حكومتــه ســوف تلتــزم بالمشــروع الــذى ســيتولى تنفيــذه البنــك الــدولى ، وأنهــا توافــق أكــد ممثــل الصــين ل  -118
  .على اجراءات المتابعة والرصد التى تم االتفاق عليها 

أســف ممثــل الهنــد ألن الفريــق الفرعــى لــم يكــن فــى مقــدوره التوصــل الــى توافــق فــى اآلراء حــول اقتــراح بشــأن   -119
  .وه بأنه من الضرورات العاجلة التغلب على المشاكل والتوصل الى اتفاققطاع االنتاج فى الهند ، ون

  :اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت -120

الموافقــــة علــــى االتفــــاق المقتــــرح لقطــــاع االنتــــاج فــــى الصــــين كمــــا ورد فــــي المرفــــق الرابــــع بــــالتقرير            ) أ(
  الحالي

ترصد تنفيذ االتفـاق وفقـا لشـروطه  أن يطلب من اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات أن  ) ب(
وأن تقدم تقارير عن أى انحرافات الى اللجنة التنفيذية ، علـى أسـاس بـرامج العمـل السـنوية وطلبـات 

  .التمويل التى يقدمها البنك الدولى 

    أن تطلـــب مـــن الفريـــق الفرعـــى أن يجتمـــع اجتماعـــا متالصـــقا مـــع االجتمـــاع الثـــامن والعشـــرين للجنـــة              )ج(
التنفيذية فى سبيل السعى الى اتفاق حول اقتراح بشأن قطاع االنتاج للهند ، مع بـذل كـل جهـد ممكـن 

  .فى هذه األثناء لتسهيل التوصل الى ذلك االتفاق 
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يطلب من األطراف أن ترسـل هـذه الطلبـات الـى األمانـة ، وأن تقـوم األمانـة بـابالغ هـذه الطلبـات الـى   )د(
الغ الطـــرف الطالـــب بـــاالجراءات الموضـــوعة وبـــالمقرر الصـــادر عـــن اللجنـــة الفريـــق الفرعـــى ، مـــع ابـــ
  .التنفيذية فى هذا الشأن 

أعـاله أن الفريـق الفرعـى ، اعمـاال ) ج(تالحظ ، مع استثناء االجتماع المشار اليـه فـى الفقـرة الفرعيـة   )ـه(
ون هنـاك مـن حاجـة للتكليف الصادر اليه ، قـد وافـق علـى أن يعـود الـى االجتمـاع علـى أسـاس مـا يكـ

  . وما يحرز من تقدم فى الموضوعات المعلقة 

  )27/82المقرر (

مبــادئ توجيهيــة ألهليــة المشــروعات :  5التصــدير الــى غيــر بلــدان المــادة : مــن جــدول األعمــال  9البنــد 
 للتمويل

ـــة التنفيذيـــة الوثيقـــة   -121 ق أن التـــى تضـــم مشـــروع قـــرار ســـب UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/46كـــان أمـــام اللجن
وكانـت اللجنـة فـى ذلـك الوقـت قـدر قـررت ، نظـرا ألنهـا . اقترحته الهند فى االجتماع السادس والعشرين للجنة التنفيذيـة 

لــم تكــن فــى موقــف يســمح لهــا بــالنظر فــى مشــروع المقــرر فــي ذلــك االجتمــاع ، أن يعــاد تقــديم الموضــوع الــى االجتمــاع 
  ) .26/44المقرر (السابع والعشرين للجنة التنفيذية 

اللجنة التنفيذية أن تطلب من األمانة القيام بمزيد من الدراسة الموضوع ، متشاورة فى ذلك مع مـا يلـزم  قررت  -122
من بلدان ، وأن توزع ورقة عن الموضوع على األعضاء قبل االجتماع الثامن والعشرين ، وهو االجتمـاع الـذى سـينظر 

  .فى هذا الموضوع 

  )27/83المقرر (

 القروض الميسرة: من جدول األعمال  10البند 

، تعـالج ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/47(قدم ممثل الواليات المتحدة ورقـة عـن مفهـوم التمويـل الميسـر   -123
الشواغل التي تـم االعـراب عنهـا بشـأن اسـتعمال التمويـل الميسـر ، وضـرب أمثلـة عـن الكيفيـة التـى يمكـن أن تعمـل بهـا 

  . آليات االقراض المختلفة 

أعرب األعضاء عـن تقـديرهم للعمـل الـذى قامـت بـه الواليـات المتحـدة وعـن المسـاعدة التـى أسـديت الـى فريـق   -124
مــن بروتوكــول مــونتلایر تنطــوى علــى امكــان تقــديم  10وتــم التــذكير بــأن المــادة . االتصــال مــن كــل مــن ايطاليــا وألمانيــا 

أن تبـــت فـــى الخطـــوات المســـتقبلة بغـــرض بـــدء اســـتعمال  تمويـــل ميســـر ، وأن األطـــراف قـــد طلبـــت مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة
ــــــول نهايــــــة  ــــــر االجتمــــــاع الســــــابع لألطــــــراف  10العمــــــل ( 1996القــــــروض الميســــــرة بحل فــــــى المرفــــــق الخــــــامس بتقري

)UNEP/OzL.Pro7/12. (  

قــد تجــد صــعوبة فــى األخــذ بآليــة لتصــريف شــؤون القــروض ، وأنــه ال  5رأى بعــض الممثلــين أن بلــدان المــادة   -125
ورحـب أحـد الممثلـين بـالنظر فـى نهـج مبتكـر . بغى أن يطلب منها االلتزام ماليا بأى شىء يزيـد مـن عـبء مـديونيتها ين

وغيــر  5، غيــر أنــه نــوه بــأن ذلــك قضــية حساســة ، وأنــه لــن يــتم التوصــل الــى توافــق فــى اآلراء بينمــا بلــدان المــادة  وهــام
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ان هـذا األمـر ال يمكـن حلـه علـى . ائها حول هـذا الموضـوع ماضية في كونها على طرفي نقيض فى آر  5بلدان المادة 
  .مستوى اللجنة التنفيذية ويقتضى مفاوضات على المستوى السياسى فى اطار اجتماع األطراف 

تكلـــم ممثلـــون آخـــرون الـــى جانـــب التمويـــل الميســـر الـــذى اعتبـــروه اســـتكماال للتمويـــل بـــالمنح ، ويمكـــن تقديمـــه   -126
وينبغـى تقيـيم الحالـة المحـددة . يـة أخـرى بمعـايير االمتثـال التـي يقتضـيها الصـندوق للتمويـل لمشروعات ال تفى من ناح

  .فى كل بلد لتحديد ما اذا كانت القروض الميسرة ستكون أمرا موائما 

تحــدث ممثــل الســالم األخضــر مؤيــدا أى مفهــوم مــالى خــالق ، يــؤدى الــى الموافقــة علــى المشــروعات التــى ال   -127
ل علــى تمويــل بطريقــة أخــرى بموجــب السياســات الحاليــة التــى رســمتها اللجنــة التنفيذيــة ، ويكــون مــن تســتطيع الحصــو 

  .شأنها أن تساعد على تخفيض التدهور البيئى الناشئ عن األنشطة البشرية 

اللجنـة التنفيذيـة  قـررتحيث بدا أنه مـن غيـر المسـتطاع التوصـل الـى توافـق فـى اآلراء فـى المرحلـة الراهنـة ،  -128
  :يلى ما 

أن تطلــب مــن األمانــة متعاونــة مــع الوكــاالت المنفــذة ، أن تعــد وثيقــة الــى االجتمــاع الثــامن والعشــرين للجنــة        ) أ(
التنفيذيــة تتضــمن تجميعــا للمقــررات الســابقة وتصــف الخبــرات التــى أكتســبت حتــى اآلن فــى موضــوع عناصــر        

  . القروض 

تتعــاون فــى ســيناريوهات تتعلــق بالحيــاة العمليــة الفعليــة، وتســلط أن تطلــب مــن األمانــة والوكــاالت المنفــذة أن   ) ب(
الضــوء علــى الموضــوعات والمشــكالت التــى يمكــن الــربط بينهــا وبــين تلــك الســيناريوهات الحيــة ، بمــا فــى ذلــك 
الشواغل كاالفتقار الى المقدرة الكافية علـى إدارة األمـور فـى بعـض البلـدان ، ومخافـة تزايـد المديونيـة الوطنيـة 

  .بلدان التى تعانى من قبل أزمة اقتصادية لل

  .أن تنظر فى هذا الموضوع مرة ثانية فى االجتماع الثامن والعشرين )  ج(

  )27/84المقرر (

  الشؤون األخرى: من جدول األعمال  11البند 
 خطط ادارة شؤون غازات التبريد

وبلجيكــا وبوركينــا فاصــو وكنــدا وايطاليــا قــام ممثــل الســويد ، وهــو منســق فريــق االتصــال المكــون مــن الجزائــر   -129
وأوغنـــدا والواليــــات المتحــــدة ، بتقــــديم تقريــــر عـــن اجتمــــاع الفريــــق ، الــــذى حضــــره ممثلـــون عــــن أمانــــة الصــــندوق وعــــن 

  . اليونيب

الحظ الفريق أن النهج الذى يسـلك بشـأن خطـط ادارة شـؤون غـازات التبريـد هـو نهـج يحـدده عـدد مـن العوامـل   -130
ومـن تلــك العوامـل التــى ذكرهـا ضــيق الوقـت ، وطلــب . لهـا آثــار مناوئـة علــى اعـداد وتنفيــذ تلـك الخطــط التـى قـد يكــون 

بتكلفـة  CFC تمويل المشروعات االستثمارية ، ونظام الموافقة على كل مشروع على حدة ، واتاحة مقـادير كبيـرة مـن الــ
تقـــار الـــى سياســـة عامـــة أو اطـــار تشـــريعى ، منخفضـــة ، وحالـــة البلـــدان ذات الحجـــم المـــنخفض مـــن االســـتهالك ، واالف

ان الفريق قد تبـين عـددا مـن المتطلبـات لتغييـر ذلـك الـنهج ورأى أن هنـاك حاجـة الـى . وأهداف ألداء الوكاالت المنفذة 
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وهناك أيضا حاجـة الـى االسـتمرار . تجميع وتلخيص البيانات والخبرات الميدانية ، والى استخالص نتائج من ذلك كله 
  .شات مثمرة لهذا الموضوع المبتكر فى مناق

  :اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت -131

أن تــدعو األعضــاء والوكــاالت المنفــذة بمــا فــى ذلــك مــن يشــاركون فــى التعــاون الثنــائى ، الــى ابــالغ            ) أ(
وجهـــات نظـــرهم وخبـــراتهم الميدانيـــة الـــى األمانـــة كتابـــة ، الســـتعمالها كاســـهام فـــى مناقشـــات فريـــق          

التصـــــــــال بمناســـــــــبة االجتمـــــــــاع الثـــــــــامن والعشـــــــــرين للجنـــــــــة التنفيذيـــــــــة ، مـــــــــع مراعـــــــــاة الوثيقـــــــــة          ا
UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/Inf.4          والصــالت المحتملــة مــع مســائل أخــرى داخلــة فــى السياســة

  .العامة 

أهــداف "أن تطلــب مــن اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالرصــد والتقيــيم والماليــة أن تعكــف علــى موضــوع   ) ب(
  .الذى ينبغى تطبيقه على إعداد وتنفيذ خطط ادارة شؤون غازات التبريد " األداء

  )27/85المقرر (
 مبادئ توجيهية للمشروعات فى قطاع بروميد الميثيل 

  :اللجنة التنفيذية ما يلى  قررت -132

يـــــات           أن تنشــــىء فريقـــــا عـــــامال يتكـــــون مـــــن الجزائــــر ، البرازيـــــل ، كنـــــدا ، الصـــــين ، ايطاليـــــا ، الوال ) أ(
المتحــدة األمريكيــة العــادة النظــر فــى المبــادئ التوجيهيــة الموجــودة للمشــروعات فــى قطــاع بروميــد           

  .الميثيل 

أن تطلـــب مـــن األمانـــة اعـــداد وثيقـــة ، تتضـــمن المعلومـــات التـــى يقـــدمها الخبـــراء فـــى هـــذا المجـــال   ) ب(
النتـائج التـى تتوصـل اليهـا أيـة مشـروعات  وأعضاء لجنة الخيـارات التقنيـة لبروميـد الميثيـل ، وكـذلك

تدليليــة تقــوم بهــا الوكــاالت المنفــذة ، كــى يقــوم الفريــق العامــل بدراســتها ، وذلــك لتقــديمها لالجتمــاع 
  .الثامن والعشرين للجنة التنفيذية 

  )27/86المقرر (
 زمان وماكن االجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذية 

علــى أن  1999يوليــو  16الــى  14يــة عقــد اجتماعهــا الثــامن والعشــرين فــى مــونتلایر مــن قــررت اللجنــة التنفيذ  -133
تسبقه اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشـروعات واللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالرصـد والتقيـيم والماليـة ، فـى 

  . 1999يوليو  13و  12المكان نفسه ، يومى 

  )27/87المقرر (

 اعتماد التقرير : ل األعمال من جدو 12البند 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/L.1 and Add.1اعتمدت اللجنة تقريرها على أساس الوثيقتين   -134
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  الصندوق اإلستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  

   1999مارس  23أوضاع الصندوق في 
  بالدوالر األمريكى

      اإليرادات
      

      االسهامات الواردة
  726 732 633    دفعات نقدية بما فيها األوذونات المصروفة

  91 434 182    أوذونات صرف موجودة
  25 206 459    تعاون ثنائي
  69 854 857    فوائد مكتسبة

  إيرادات متنوعة
  

  437 694 3  

  916 922 568    مجموع اإليرادات
  األموال المخصصة واالعتمادات

  
    

    249 704 416  اليوئنديبى
    37 259 275  اليونيب
    180 687 706  اليونيدو

  البنك الدولى
  

712 335 357    

  824 987 109    األموال المخصصة لوكاالت التنفيذ
      )1998-1991(تكاليف األمانة وتكاليف اجتماعات اللجنة التنفيذية  

  25 593 640    2001يتضمن ماال مخصصا لتغطية عقود الموظفين حتى     -
      22أنشطة الرصد والتقييم المعتمدة فى االجتماع الـ 

  361 000    للجنة التنفيذية    -
      24مدة فى االجتماع الـ أنشطة المراجعة التقنية المعت

  600 000    للجنة التنفيذية    -
  25 206 459    التعاون الثنائي

      االعتمادات المخصصة ألوذونات الصرف
  0    للمشاريع الثنائية الجديدة - 

  876 748 208    مجموع األموال المخصصة واالعتمادات
      

  40 174 360    الرصيد المتوفر للتخصيصات الجديدة
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  ندوق اإلستئماني للصندوق المتعدد األطراف الص
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر

  1999-1991ملخص أوضاع االسهامات  وااليرادات االخرى عن أعوام  
  1999مارس  23في 

  المجموع  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  الوصفا
  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر األمريكي(  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر اآلمريكى(  )مريكىبالدوالر اآل(  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر اآلمريكى(  

  1 140 555 975  157 897 921  157 545 040  157 144 159  147 905 193  142 404 091  142 630 330  108 923 724  72 797 293  53 308 224  اسهامات متعهد بها
  726 732 633  7 675 494  51 413 469  103 422 004  109 054 933  123 045 549  126 094 743  98 601 546  60 593 998  46 830 898  دفعات نقدية
  25 206 459  -  4 615 352  4 168 969  3 916 341  3 342 198  4 830 902  1 382 028  2 950 669  -  مساعدة ثنائية
  91 434 182  3 602 270  50 726 078  19 402 154  13 392 022  4 311 659  -  -  -  -  أذونات صرف
  843 373 274  11 277 764  106 754 899  126 993 127  126 363 296  130 699 406  130 925 654  99 983 574  63 544 667  46 830 898  مجموع الدفعات

  8 098 267  -  -  -  8 098 267  -  -  -  -  -  أسهامات متنازع عليها
  289 084 434  146 620 158  50 790 141  30 151 032  13 443 630  11 704 685  11 704 685  8 940 150  9 252 626  6 477 326  تعهدات غير مسددة

التعهدات بالنسبة /للدفعات
  المئوية

88%  87%  92%  92%  92%  85%  81%  68%  7%  74%  

                      
  69 854 857  -  17 676 694  18 328 786  11 612 277  11 211 677  5 701 779  3 025 097  1 757 933  540 614  الفوائد المكتسبة

  3 694 437  -  375 074  533 982  263 321  428 554  651 433  216 520  522 219  703 334  االيرادات المتنوعة
                      

  916 922 568  11 277 764  124 806 666  145 855 895  138 238 894  142 339 637  137 278 857  103 225 191  65 824 819  48 074 846  مجموع االيرادات
                      

  

  1999-1991  1998-1991  1999-1997  1996-1994  1993-1991  األرقام المجمعة
  1 140 555 975  982 658 054  472 587 120  432 939 614  235 029 241  مجموع التعهدات
  843 373 274  832 095 511  245 025 789  387 988 347  210 359 139  مجموع المدفوعات

  %74  %85  %52  %90  %90  النسبة المئوية إلى مجموع التعهدات
  916 922 568  905 644 805  281 940 325  417 857 388  217 124 856  مجموع اإليرادات

  297 182 701  150 562 543  227 561 331  44 951 267  24 670 102  مجموع االسهامات غير المسددة
  %26  %15  %48  %10  %10  النسبة المئوية إلى مجموع التعهدات

  90 952 549  77 781 591  34 703 856  31 439 460  24 670 102  االسهامات غير المسددة من االقتصادات التى فى مرحلة انتقالية
  %8  %8  %7  %7  %10  النسبة المئوية إلى مجموع التعهدات
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  ئي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایرالصندوق اإلستئما
  )بالدوالر األمريكي( 1999أوضاع االسهامات لعام 

  1999مارس  23حتى 
  اسهام متفق عليه  البلد الطرف

  )بالدوالر األمريكى(
  دفعات نقدية

  )بالدوالر األمريكى(
  مساعدة ثنائية

  )بالدوالر األمريكى(
  أذونات صرف

  )كىبالدوالر األمري(
  اسهامات غير مسددة

  )بالدوالر األمريكى(
  2 719 451  0  0  0  2 719 451  استراليا
  1 541 927  0  0  47 482  1 589 409  النمسا

  215 902  0  0  0  215 902  أذربجيان
  537 459  0  0  0  537 459  بالورس
  1 851 248  0  0  0  1 851 248  بلجيكا
  5 700 741  0  0  0  5 700 741  كندا

  477 741  0  0  0  477 741  التشيكية الجمهورية
  1 318 383  0  0  0  1 318 383  الدانمارك

  1 134 636  0  0  0  1 134 636  فنلندا
  11 773 570  0  0  0  11 773 570  فرنسا
  13 013 025  3 602 270  0  0  16 615 295  ألمانيا
  698 237  0  0  0  698 237  اليونان
  257 245  0  0  0  257 245  المجر
  55 124  0  0  0  55 124  ايسلندا
  385 868  0  0  0  385 868  ايرلندا
  433 412  0  0  58 0101  491 522  اسرائيل
  9 550 235  0  0  0  9 550 235  ايطاليا
  28 361 303  0  0  0  28 361 303  اليابان
  139 131  0  0  0  139 131  التفيا

  18 375  0  0  0  18 375  ليختنشتاين
  156 185  0  0  0  156 185  ليتوانيا
  128 623  0  0  0  128 623  بورجلوكسم
  18 375  0  0  0  18 375  موناكو
  2 916 979  0  0  0  2 916 979  هولندا

  429 349  0  0  11 643  440 992  نيوزيلندا
  1 028 982  0  0  0  1 028 982  النرويج
  620 145  0  0  0  620 145  بولندا

  505 303  0  0  0  505 303  البرتغال
  8 176 728  0  0  0  8 176 728  االتحاد الروسى

  146 591  0  0  5 000  151 591  سلوفاكيا
  4 341 016  0  0  0  4 341 016  اسبانيا
  2 255 491  0  0  0  2 255 491  السويد 
  2 223 335  0  0  0  2 223 335  سويسرا

  36 749  0  0  0  36 749  تاجكيستان
  59 718  0  0  0  59 718  تركمانستان

  2 094 712  0  0  0  2 094 712  اوكرانيا
  9 766 137  0  0  0  9 766 137  ة المتحدةالمملك

  31 280 066  0  0  7 553 267  38 833 333  الواليات المتحدة االمريكية
  252 652  0  0  0  252 652  أوزربكستان

  146 620 158  3 602 270  0  7 675 494  157 897 921  المجموع
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  مونتلایرالصندوق اإلستئمائي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

  )بالدوالر األمريكي( 1998أوضاع االسهامات عن 
  1999مارس  23حتى 

  اسهام متفق عليه  البلد الطرف
  )بالدوالر األمريكى(

  دفعات نقدية
  )بالدوالر األمريكى(

  مساعدة ثنائية
  )بالدوالر األمريكى(

  أذونات صرف
  )بالدوالر األمريكى(

  اسهامات غير مسددة
  )بالدوالر األمريكى(

  110 000  0  0  2 609 451  2 719 451  تراليااس
  0  0  0  1 589 409  1 589 409  النمسا

  215 902  0  0  0  215 902  أذربجيان
  537 459  0  0  0  537 459  بالورس
  0  0  0  1 851 248  1 851 248  بلجيكا
  497 840  36 617  548 710  4 617 574  5 700 741  **كندا 

  0  0  0  477 741  477 741  الجمهورية التشيكية
  0  0  0  1 318 383  1 318 383  الدانمارك

  1  0  225 430  909 205  1 134 636  فنلندا
  )2000(  11 113 320  662 250  0  11 773 570  فرنسا
  0  13 013 025  2 609 962  992 308  16 615 295  ألمانيا
  0  0  0  698 237  698 237  اليونان
  0  0  0  257 245  257 245  المجر
  0  0  0  55 124  55 124  ايسلندا
  0  0  0  385 868  385 868  ايرلندا
  0  0  0  491 522  491 522  اسرائيل
  9 550 235  0  0  0  9 550 235  ايطاليا
  28 361 303  0  0  0  28 361 303  اليابان 

  0  0  0  18 375  18 375  ليختنشتاين
  123 236  0  0  0  123 236  ليتوانيا

  0  0  0  128 623  128 623  لوكسمبورج
  6  0  0  18 369  18 375  موناكو
  0  2 916 979  0  0  2 916 979  هولندا

  0  0  0  440 992  440 992  نيوزيلندا
  0  0  0  1 028 982  1 028 982  النرويج
  0  0  0  620 145  620 145  بولندا

  505 303  0  0  0  505 303  البرتغال
  8 176 728  0  0  0  8 176 728  االتحاد الروسى

  0  0  0  151 591  151 591  سلوفاكيا
  0  0  0  4 341 016  4 341 016  سبانياا

  451 098  0  0  1 804 393  2 255 491  ** السويد
  0  0  0  2 223 335  2 223 335  سويسرا

  28 997  0  0  0  28 997  طاجيكستان
  59 718  0  0  0  59 718  تركمانستان

  2 094 712  0  0  0  2 094 712  اوكرانيا
  0  9 766 137  0  0  9 766 137  المملكة المتحدة

  0  13 880 000  569 000  24 384 333  38 833 333  اليات المتحدة االمريكيةالو 
  79 603  0  0  0  79 603  أوزبيكستان

  50 790 141  50 726 078  4 615 352  51 413 469  157 545 040  المجموع

  اسهامات غري مسددة، حمجوزة كليا أو جزئيا للتعاون الثنائي** 
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  دد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایرالصندوق اإلستئمائي للصندوق المتع
  1999مارس  23حتى  1998- 1991موجز أوضاع االسهامات عن أعوام 

  اسهام متفق عليه  البلد الطرف
  )بالدوالر األمريكى(

  دفعات نقدية
  )بالدوالر األمريكى(

  مساعدة ثنائية
  )بالدوالر األمريكى(

  أذونات صرف
  )بالدوالر األمريكى(

  اسهامات غير مسددة
  )بالدوالر األمريكى(

  110 000  0  742 508  16 756 236  17 608 744  استراليا
    058 391 9  268 259 9  628 116  0  162 15النمسا 
  494 986  0  0  0  494 986  أذربجيان
  1 611 288  0  0  0  1 611 288  بالورس
  0  0  0  12 290 785  12 290 785  بلجيكا

  0  0  0  0  0  برناوى دار السالم
  0  0  0  897 207  897 207  ا بولغاري
  729 033  36 617  3 463 137  32 120 815  36 349 602  كندا

  0  0  0  148 670  148 670  قبرص
  0  0  0  3 704 272  3 704 272  الجمهورية التشيكية

  0  0  205 000  7 831 364  8 036 364  الدانمارك
  1  0  422 360  6 421 545  6 843 906  فنلندا
  4 309 659  30 654 868  3 723 889  33 456 818  72 145 234  فرنسا

  0  0  0  0  0  جورجيا
  0  21 147 652  4 957 566  79 540 839  105 646 057  ألمانيا
  0  0  0  4 334 818  4 334 818  اليونان
  0  0  0  1 935 415  1 935 415  المجر
  0  0  0  351 315  351 315  ايسلندا
  0  0  0  2 270 390  2 270 390  ايرلندا
  0  0  0  2 557 780  2 557 780  اسرائيل
  24 498 821  0  0  28 644 156  53 142 977  ايطاليا
  34 033 563  0  0  121 190 085   155 223 648  اليابان 
  0  0  0  286 349  286 549  الكويت
  0  0  0  0  0  التفيا

  0  0  0  117 106  117 106  ليختنشتاين
  123 236  0  0  0  123 236  ليتوانيا

  0  0  0  756 798  765 798  لوكسمبورج
  0  0  0  28 052  28 052  مالطة
  18  0  0  96 519  96 537  موناكو
  0  2 916 979  0  15 343 665  18 260 644  هولندا

  0  0  0  2 810 520  2 810 520  نيوزيلندا
  0  0  0  6 494 946  6 494 946  النرويج

  0  0  0  16 915  16 915  بنما
  0  0  0  1 715 214  1 715 214  بولندا

  505 303  0  0  2 213 583  2 718 886  البرتغال
  71 167 067  0  0  0  71 167 067  االتحاد الروسى

  0  0  71 976  459 245  531 221  سنغافورة
  0  0  0  1 259 554  1 259 554  سلوفاكيا
  27  0  0  61 263  61 290  سلوفينيا

  0  0  30 000  3 763 691  3 793 691  جنوب أفريقيا
  0  0  0  25 214 457  25 214 457  اسبانيا
  481 098  0  0  13 301 299  13 782 397  السويد 
  0  0  276 500  13 286 253  13 562 753  سويسرا

  28 997    0  0  28 997  طاجيكستان
  176 039  0  0  0  176 039  تركمانستان

  4 100 375  0  0  785 600   4 885 975  اوكرانيا
  0  0  0  559 639  559 639  االمارات العربية المتحدة

  0  19 195 796  0  40 433 153  59 628 949  تحدةالمملكة الم
  0  13 880 000  11 196 895  226 341 341  251 418 236  الواليات المتحدة االمريكية

  79 603  0  0  0  79 603  أوزربكستان
  142 646 276  87 831 912  25 206 459  719 057 140  974 559 787  المجموع الفرعى 

    267 098 8  0  0  0  267 098 8االسهامات المتنازعة

 
 اسهامات غير مدفوعة أو محجوزة كليا أو جزئيا للتعاون الثنائي  
 ن أصل االسهامات المتفق فى هذا الجدول ، استنزلت المبالغ المتنازع عليها من فرنسا ، وألمانيا، وايطاليا، واليابان والمملكة المتحدة م

  وقد أدرجت فى هذا الجدول على شكل مجموع تلك المبالغ فقط 1996عليها فى عام 
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  150 562 543  87 831 912  25 206 459  719 057 140  982 658 045  المجموع
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 اختتام االجتماع : من جدول األعمال  13البند 

مـــــن ظهـــــر يـــــوم الجمعـــــة  12بعـــــد تبـــــادل المجـــــامالت المعتـــــادة ، أعلـــــن الـــــرئيس اختتـــــام االجتمـــــاع الســـــاعة   -135
  . 1999 مارس 26
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  المرفق الثالث
  

  مبادئ عامة لمشروعات عامل المعالجة/إطار مبادئ توجيهية
  

  مبادئ عامة
  
بــالتزامن مــع أول مشــروعاتها، ينبغــي علــى البلــدان أن تقــدم استعراضــا عامــا دقيقــا للقطــاع يحتــوي علــى جميــع   -1

التـي ينـوي أى بلـد أن يطلـب لهـا تعويضـا  الشركات وأن تذكر جميع أرقام االسـتهالك واالنبعاثـات وتشـير إلـى الشـركات
وينبغـي أن يشـير البلـد مـا إذا كانـت معلومـات االسـتهالك ذات العالقـة قـد قـدمت كجـزء . من الصندوق متعدد األطـراف

  .، وٕاذا لم يكن ذلك، نيتها وتقدمها المحرز في هذا السياق7من تقارير االستهالك بمقتضى المادة 
  
ن االستهالك على مستوى الشـركة هـي كميـة عامـل المعالجـة بأطنـان اسـتنفاد ولغرض عرض المشروعات، فإ  -2

وينبغــي إدراج المعلومــات . العمليــة ذات العالقــة" تركيــب"قــدرات األوزون المســتخدمة ســنويًا مــن قبــل الشــركة كجــزء مــن 
  .عن كمية المواد المستنفدة لألوزون الموجودة في معدات المعالجة فىعرض المشروع

  
ح بالدراسة الكفاية لخيار الترشيد الصناعي، ينبغي أن يشمل مقترح المشـروع جميـع مرافـق اإلنتـاج فـي وللسما  -3

  .البلد لالستخدام المعين قيد النظر
  
. ينبغي إعداد مقترحات المشروعات لتتمشـى مـع جميـع السياسـات والمبـادئ التوجيهيـة الحاليـة للجنـة التنفيذيـة  -4

صـــانع القديمـــة بالجديـــدة واالرتقـــاء التكنولـــوجي الـــى األخـــذ فـــي االعتبـــار المقـــررين وبصـــورة خاصـــة، يحتـــاج إحـــالل الم
  .26/37و 18/25
  
وســــيجري النظــــر فــــي المشــــروعات المبدئيــــة مــــن أجــــل االســــتخدامات الــــواردة فــــي الجــــدول ألــــف مــــن المقــــرر   -5

  .يف المرتبطة بهاوذلك لتوفير معلومات عن التخفيضات المعقولة الممكنة لالنبعاثات والتكال 14/العاشر
  
مثــل تكنولوجيــات مكافحــة (ينبغــي أن تشــير المشــروعات الــى أي تــدابير مطبقــة مقترحــة لمكافحــة االنبعاثــات   -6

  .وفاعلية التكلفة وخفض االنبعاثات الذى يمكن تحقيقه) االنبعاثات وعملية التحول وترشيد المصنع أو إغالقه
  
أو لتغييـرات فـي المعالجـة، ينبغـي أن يشـمل عـرض المشـروع تقييمـًا وعند اقتراح عمليات لمكافحـة االنبعاثـات   -7

  .للتكاليف اإلضافية لتحقيق مستويات مهمة لخفض االنبعاثات لكل تقنية
  
سـيجري النظـر مبـدئيا فــي تكـاليف فاعليـة مشــروعات عامـل المعالجـة علــى أسـاس كـل حالــة علـى حـدة لتقــديم   -8

  .لوضع بدايات مناسبة لفاعلية التكلفة في الوقت المناسب مجموعة من المعلومات يمكن أن تكون أساساً 
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  المرفق الرابع

  اتفاق بشأن قطاع االنتاج فى الصين
مليــون دوالر مــن التمويــل للتخفــيض المتــدرج والغــالق  150تقــرر اللجنــة التنفيذيــة الموافقــة مــن حيــث المبــدأ علــى مبلــغ 

تعــدد وهــذا هــو مجمــوع التمويــل الــذى ســيكون متاحــا للصــين مــن الصــندوق الم. فــى الصــين  CFC جميــع القــدرة  االنتاجيــة مــن الـــ
الداخلة فى المجموعـة األولـى المرفـق ألـف والمجموعـة  CFCs األطراف لالغالق الكامل الدائم ولتفكيك كل القدرات على انتاج الـ

ومســتوى التمويــل المعتمــد ســوف يــدفع علــى دفعــات .  CFCs أو ايجــاد القــدرة علــى انتــاج بــدائل لهــذه الـــ/األولــى المرفــق بــاء ، و
  :دة فى الفقرة ب ، وعلى أساس المفهوم اآلتى بالمبالغ المضبوطة المحد

بموجب هذه الموافقة توافق الصين على أن تقوم ، فى مقابل مسـتوى التمويـل المحـدد فـى الفقـرة ب ، بتخفـيض انتاجهـا  - أ 
  : ى الداخلة فى المجموعة األولى المرفق ألف والمجموعة األولى المرفق باء ، وفقا للجدول الزمنى اآلت CFCs الكلى من الـ

  :فى الصين عن المستويات اآلتية فى السنين المبينة فيما يلى  CFCs لن يزيد مجموع انتاج الـ

  2001طن مترى فى  36 200    2000طن مترى فى  40 000  1999طن مترى فى  44 931

  2004طن مترى فى  25 300    2003طن مترى فى  30 000  2002طن مترى فى  32 900

  2007طن مترى فى   9 600    2006طن مترى فى  13 500  2005طن مترى فى  18 750

  *2010صفر   طن مترى فى   و  2009طن مترى فى   3 200  2008طن مترى فى   7 400

 فيما عدا أى انتاج من الـ CFC  يمكن أن تتفق عليه األطراف لسد حاجة االستعماالت الجوهرية فى الصين.  

فــى عــام  CFC ام التخصــيص الخــاص بهــا ، للوفــاء بهــدف تخفــيض الـــفــى ســبيل تســهيل اتمــام الصــين العمــل بشــأن نظــ -ب 
، والعمــل نحــو أهــداف تخفيضــية أخــرى داخلــة فــى الفقــرة أ تقــرر اللجنــة التنفيذيــة فــى اجتماعهــا الســابع والعشــرين تقــديم  1999

؛  نـة التنفيذيـة لهـذا االتفـاقمليون دوالر تتاح عنـد اعتمـاد اللج 10: على النحو اآلتى  1999مليون دوالر خالل  20تمويل يبلغ 
 14األوليـة مـن الــ  CFC مليون دوالر تتاح عند التحقق بشكل مرض من أن الصين قامت بتفكيك وتدمير معـدات انتـاج الــ 10و

  :طن 22 500والتى تمثل مقدرة من االنتاج تزيد عن  CFC مصنعا اآلتية لصنع الـ

1- Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd.  : مــن خــط واحــدCFC-12  طــن متــرى  5000قدرتــه(A3) (9) 
 ) SRIمصنع /األرقام هي أرقام بنك الصين(

2- Hunan Yiang Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.  : خط واحد لـCFC-12  (16)طن مترى  1000قدرته (C2)  

3- Inner Mongolia Baotou Chemical Plant #1  : خط واحد لـCFC-12  (17)طن مترى  700قدرته (C5) 
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4- Jiangsu Jianhu Phosphine Fertilizer Plant  : خط واحد لـCFC-12  (18)طن مترى  500قدرته (C1)  

5- Sichuan Zigong Fujiang Chemical Plant  : خط واحد منCFC-11  طن مترى وخط واحد مـن  1500قدرته
CFC-12  (19)طن مترى  1000قدرته (B4) 

6- Zhejiang Linhai Jianxin Chemical Plant :  خط واحد لـCFC-12  (20)طن مترى  800قدرته (B9) 

7- Guangdong Huiang Chemical Plant  : خط واحد لـCFC-11  طن مترى وخط واحد مـن  1000قدرتهCFC-

 (A14) (23)طن مترى  3000قدرته  12

8- Henan Hebi Chemical Plant #1  : خط واحد لـCFC-12  (25)طن مترى  1500قدرته (A1) 

9- Hebei Longwei Floro-Chem Plant #1  : خطـان إثنـان لــCFC-12  (26)طـن متـرى  1080مجمـوع قـدرتهما 

(C3) 

10- Guizhou Wiling Chemical Plant  : خط واحد لـCFC-12  (27)طن مترى  1500قدرته (C4) 

11- Guangdong Zhaoqing Chemical Co. Ltd.  : خط واحد لـCFC-12  (28)طن مترى  500قدرته (A15)  

12- Shaanxi Shanzhou Chemical Plant  : خط واحد لـCFC-12  (30)طن مترى  2000قدرته (C6)  

13- Shanghai Shuguang Chemical Plant  : ـــ ـــ   FC-12خــط واحــد ل مجمــوع قــدرتهما  CFC-113وخــط واحــد ل
 (A12) (32)طن مترى  1000

14- Zhejiang Linhai Shuiyang Chemical Plant  : خط واحد لـCFC-12  (35)طن مترى  500قدرته (B10)   

. وقــد وافقــت اللجنــة التنفيذيــة كــذلك مــن حيــث المبــدأ علــى أنهــا ستســتمر فــى تقــديم األمــوال علــى أســاس بــرامج ســنوية 
، ســتقدم البــرامج الســنوية الستعراضــها فــي االجتمــاع األخيــر للســنة التــى تســبق الســنة المبينــة فــى الجــدول  1999وباســتثناء عــام 

  :اآلتى 

  )بماليين الدوالرات: (المبالغ الفعلية   وىالبرنامج السن
تعتمد فى االجتماع األول من كل سنة على أساس كون األداء 

  *مرضيا
1999  20  
2000  13  
2001  13  
2002  13  
2003  13  
2004  13  
2005  13  
2006  13  
2007  13  
2008  13  
2009  13  
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  واردة فى الفقرة بسيكون قائما على أساس األحكام ال 1999ان دفع مبلغ عام * 
مشـروطة باتمـام التخفيضـات المتفـق عليهـا فـى ) 1999غيـر الشـريحة األولـى لعـام (ان الدفعات المبينـة فـى هـذه الفقـرة 

االنتاج ، المبينة فى الفقرة أ ، على أن يتم التحقق منها بصفة مسـتقلة وتظـل قائمـة ، وعلـى أن تفـى الصـين بالمتطلبـات األخـرى 
مشــروطة بــالتحقق المرضــى مــن أن الصــين واصــلت فعــال ، كحــد أدنــى ،  2003فمــثال ســتكون دفعــة . تفــاق الــواردة فــى هــذا اال

وأخيــرا توافــق الصــين علــى أنــه باالضــافة الــى اغــالق المصــانع .  2002طــوال  2001إلتــزام التخفــيض المطلــوب منهــا فــى عــام 
، أن  CFC موجودة لديها عن انتـاج الــ CFCأية مصانع  شهرا من انقطاع 18المذكورة على وجه التحديد فى هذه الفقرة ، خالل 

الرئيسـية  CFCفـى المسـتقبل ، وأن مكونـات إنتـاج الــ  CFC تتخذ الخطوات الكفيلة بأن تصبح تلك المصـانع عـاجزة عـن انتـاج الــ
تحــول المعــدات  وبصــرف النظــر عــن هــذا الحكــم ، تســتطيع الصــين ، بطريقــة يمكــن التحقــق منهــا ، أن. جــرى تفكيكهــا وتــدميرها 

  .والبنيات األساسية المتصلة بهذا الموضوع الى استخدامات غير انتاج المواد المستنفذة لألوزون 

توافـــق الصـــين علـــى أن تكفـــل رصـــدا دقيقـــا لعمليـــة االزالـــة المتدرجـــة ، وأن تقـــدم بانتظـــام تقـــارير تتمشـــى مـــع التزاماتهـــا  -ج 
، توافــق الصــين  CFC الــى انتــاج الـــ HCFCكفالــة عــدم تحويــل انتــاج الـــ وفــى ســبيل . بموجــب البروتوكــول وبموجــب هــذا االتفــاق 

وتوافـق الصـين .  CFC، وأن تكفل عدم تحويـل ذلـك االنتـاج الـى انتـاج  HCFC على أن تعد سنويا قائمة بالمصانع التى تنتج الـ
ذلــك ، حســب مــا تشــير بــه اللجنــة  أيضــا علــى الســماح بمراجعــات تقنيــة مســتقلة تشــرف عليهــا الوكالــة المنفــذة ، وباالضــافة الــى

المتفق عليها فـى الفقـرة أ والشـروط الـواردة فـى الفقـرتين ب و  CFC التنفيذية ، تسمح بالتحقق من أن مستويات االنتاج السنوى للـ
  .، قد نفذت فعال  HCFC ج المتعلقتين بتفكيك المصانع وتدميرها أو تحويل الـ

جة من المرونة مع الصين ، فى استعمال األموال المتفق عليها للوفاء بمتطلبـات تود اللجنة التنفيذية أن تلزم أقصى در  - د 
وتبعــا لــذلك ، فبينمــا البرنــامج القطــرى الصــينى ، واالســتراتيجية القطاعيــة أو أيــة وثــائق . التخفــيض المتفــق عليهــا فــى النقطــة أ 

ال محـددة ظـن أن األمـر يحتـاج إليهـا لبنـود معينـة، متعلقة بانتاج فرعى آخر نوقشت خالل اعـداد هـذا االتفـاق ربمـا تضـمنت أمـوا
وع اال أن اللجنة التنفيذية تتفهم أنه خالل التنفيذ ومادام التنفيذ متمشيا مع هذا االتفاق ومع طريقة التنفيذ الواردة فى اقتـراح المشـر 

تعتقـد الصـين أنهـا سـتحقق بالطريقـة  من الصين ، فان األموال المقدمة للصين اعماال لهذا االتفاق يمكن أن تسـتعمل بأيـة طريقـة
  .تدرجيا CFC األسلس أقصى ما يمكن ازالة الـ

توافــق الصـــين علـــى أن األمـــوال التــى اتفقـــت عليهـــا مـــن حيــث المبـــدأ اللجنـــة التنفيذيـــة فــى اجتماعهـــا الســـابع والعشـــرين   -هـ
لصــين لتمكينهــا مــن االلتــزام الكامــل باالزالــة ، هــى مجمــوع التمويــل الــذى ســيتاح ل CFC لالغــالق الكامــل للقــدرة االنتاجيــة مــن الـــ

التـــى يقتضـــيها بروتوكـــول مـــونتلایر ، وأنـــه لـــن تكـــون هنـــاك أيـــة مـــوارد اضـــافية مـــن الصـــندوق المتعـــدد  CFC التدريجيـــة النتـــاج الــــ
ق فــى خاتمــة األطــراف ألنشــطة متصــلة بهــذا الموضــوع ، بمــا فيهــا ايجــاد بينــات أساســية النتــاج البــدائل واســتيراد البــدائل واالغــال

ومـن المفهـوم كـذلك أنـه الـى جانـب .  CFC ، تستعمل ما هو موجود حاليـا مـن البنيـات األساسـية للــ HCFC األمر ألية مرافق للـ
الرسم الذى يدفع للوكالة والمشار اليه فى الفقرة ز أدناه ، لن تقوم الصين وال الصندوق المتعدد األطراف وال الوكاالت المنفـذة وال 

ن الثنــائيون بتقــديم تمويــل أو تطلــب مــن الصــندوق المتعــدد األطــراف مزيــدا مــن التمويــل فــى هــذا الصــدد ، لتنفيــذ االزالــة المــانحو 
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ويشـمل ذلـك التمويـل لتعـويض . وفقـا للجـدول الزمنـى الـوارد أعـاله ، ولشـروط االسـتراتيجية المتفـق عليهـا  CFC الكاملة النتاج الـ
  .ة التدريب ، ولكنه ليس قاصرا عليهما الموظفين وكل مساعدة تقنية ، شامل

تفهم الصين أنه اذا قامت اللجنة التنفيذية بالوفاء بالتزاماتها بموجب هذا االتفاق ، وال تفي الصين بمتطلبـات التخفـيض  - و 
ف سـوف يمتنعـون المبينة فى الفقرة أ وبالمتطلبات األخرى الواردة فى هذه الوثيقة ، فان الوكالة المنفذة والصندوق المتعـدد األطـرا

ـــالتخفيض المطلـــوب أو التفكيـــك المطلـــوب  ـــاء ب ـــواردة فـــى الفقـــرة ب ، الـــى أن يـــتم الوف ـــة للتمويـــل ال . عـــن صـــرف الشـــرائح التالي
باالضافة الى ذلك تفهم الصين أن الصندوق المتعدد األطراف سوف يخفض الشـريحة التاليـة وتبعـا لـذلك التمويـل الكلـى الغـالق 

س ألف دوالر أمريكى لكل طن من الـ م أ أ مـن التخفيضـات التـى لـم تنجـز فـى أى سـنة مـن سـنوات هـذا على أسا CFC انتاج الـ
  .ومن المفهوم بوضوح أن تنفيذ هذا االتفاق مرتهن باألداء المرضى من كل من الصين واللجنة التنفيذية اللتزاماتهما . االتفاق 

واألجــر الــذى يــدفع لــه عــن الســنوات الــثالث األولــى . المشــروع  وافــق البنــك الــدولى علــى أن يكــون الوكالــة المنفــذة لهــذا -ز 
ويوافــق البنــك الــدولى ، بوصــفه الوكالــة . فــى المائــة مــن تكــاليف المشــروع فــى الســنة ، موزعــة علــى تلــك الفتــرة الزمنيــة  9سـيكون 

لجنــة التنفيذيــة يشــهد بتحقيــق انجــاز تحقيــق مســتقل يقــدم ل/كفالــة -1: المنفــذة خــالل تلــك الفتــرة علــى أن يكــون مســؤوال عمــا يلــى 
كفالـة أن تكـون االستعراضـات التقنيـة التـى يقـوم بهـا البنـك الـدولى هـى  -2. أهداف االزالـة المتدرجـة ومـا يـرتبط بهـا مـن أنشـطة 
مســـاعدة الصـــين علـــى وضـــع برنـــامج عملهـــا الســـنوى ، الـــذى  -OORG  .3استعراضـــات يتوالهـــا خبـــراء تقنيـــون مســـتقلون مثـــل 

كفالــة وجــود آليــة  -5. القيــام ببعثــات اشــراف حســب مــا يقتضــى األمــر  -4. ات فــى البــرامج الســنوية الســابقة يتضــمن االنجــاز 
ادمـاج عمـل البنـك فـى االتفـاق  -6. تشغيلية فعالة للسماح بتنفيذ فعال وشفاف للبرنامج وبتبليغ صحيح ومتحقق منه للمعلومات 

ف ســيتم للصــين علــى أســاس أهــداف األداء المتفــق عليهــا فــى المشــروع ، كفالــة أن الصــر  -7. القــائم فعــال بــين الصــين والبنــك 
يجــرى  CFC القيــام بتحقــق مســتقل ، لحســاب اللجنــة التنفيذيــة ، مــن أن تفكيــك خطــوط انتــاج الـــ -8. وطبقــا ألحكــام هــذا االتفــاق 

ائيـة ، ومعـدات المراقبـة والرصـد جـرى بطريقة سوية ، بكفالة أن المفاعـل وأبـراج التقطيـر وصـهاريج التسـلم بالنسـبة للمنتجـات النه
  .تفكيكها وجعلت غير صالحة لالستعمال النتاج م م أ فى المستقبل وجرى التخلص منها 

ان تمويل العناصر المختلفة من هذا المقرر لن تتغير على أساس مقررات من اللجنة التنفيذية فى المستقبل ، قـد تـؤثر  -ح 
  .شطة متعلقة بذلك القطاع أو أية أن CFC فى تمويل قطاع انتاج الـ

سـتكون أمـرا  CFC أشد ندرة ، وأن اعادة تـدوير الــ CFC فى الصين ستجعل الـ CFC فى ضوء أن اغالق قدرة انتاج الـ -ط 
متاحــا للوفــاء باالحتياجــات المســتمرة للصــيانة فــى الصــين ، ســتبذل الصــين جهــدها للحفــاظ علــى  CFC هامــا لكفالــة أن تجعــل الـــ

  .المسترجعة الستعمالها الذاتى /ويرهاالمعاد تد CFC الـ


