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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 

  االجتماع الثامن والعشرون 
   1999يوليه /تموز 16-14مونتلایر ، 

  دوق المتعدد األطراف تقرير االجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذية للصن
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر

  مقدمــة

ان االجتمــاع الثــامن والعشــرين للجنــة التنفيذيــة للصــندوق المتعــدد األطــراف لتنفيــذ بروتوكــول مــونتلایر عقــد بمــونتلایر مــن 
عيــة المعنيــة بالرصــد ، وســبقه اجتماعــات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات واللجنــة الفر  1999يوليــه  16الــى  14

  .على التوالي  1999يوليه  14الى  12يوليه ومن  13و  12والتقييم والمالية ، التي عقدت في المكان نفسه يومي 

الصـادر عـن االجتمـاع العاشـر  10/4حضر االجتماع ممثلون للبلدان اآلتية األعضاء باللجنة التنفيذية ، وفقـا للمقـرر 
  : لألطراف في بروتوكول مونتلایر

بلجيكا ، كندا ، ايطاليا ، اليابان ، سـلوفاكيا : من البروتوكول  5من المادة  1أطراف غير عاملة بموجب الفقرة   )أ(
  ) .رئيسا(، السويد ، الواليات المتحدة األمريكية 

فاصــو ،  الجزائــر ، البهامــا ، البرازيــل ، بوركينــا: مــن البروتوكــول  5مــن المــادة  1أطــراف عاملــة بموجــب الفقــرة   )ب(
  .، أوغندا ) نائبا للرئيس(الصين ، الهند 
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وفقــا للمقــررات الصــادرة عــن اللجنــة التنفيذيــة فــي اجتماعيهــا الثــاني والثــامن ، حضــر االجتمــاع كمــراقبين ممثلــون عــن 

مينـا لخزانـة الصـندوق ، بوصفه وكالة منفذة وأ) اليونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة االنمائي 
  .والبنك الدولي ) اليونيدو(، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  .وحضر االجتماع كذلك ممثلون عن أمانة األوزون وأمانة المرفق العالمي للبيئة 

) رابآ(االتحـاد مـن أجـل سياسـة جويـة مسـؤولة : وحضر االجتماع كذلك ممثلون عن المنظمات غير الحكومية اآلتية 
  .ومونتلایر انترناشيونال 

  افتتاح االجتماع: من جدول األعمال  1البند 
الواليــات المتحــدة (، الســيد بــول هــورويتس  1999يوليــه  14افتــتح االجتمــاع الســاعة العاشــرة مــن صــباح يــوم األربعــاء   -1

تتاحيـة ، بوصـف خبراتـه المكتسـبة مـن زيـارة وقام في مالحظاتـه االف. رئيس اللجنة التنفيذية ، الذي رحب بالمشاركين ) األمريكية
قام بها في اآلونة الحديثة مع مدير الصندوق ، الى عـدة بلـدان مـن أمريكـا الالتينيـة ، لتقيـيم وقـع األنشـطة التـي تمـول مـن مـوارد 

  .الصندوق المتعدد األطراف 

  شؤون تنظيمية: من جدول األعمال  2البند 
  اقرار جدول األعمال  )أ(

أقرت اللجنة التنفيذية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/1/Rev.1جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  على أساس  -2
  :جدول األعمال اآلتي 

  .افتتاح االجتماع   -1

  :شؤون تنظيمية   -2

  .اقرار جدول األعمال   )أ(

  .تنظيم العمل   )ب(

  .أنشطة األمانة   -3

  .الصندوق  أوضاع االسهامات في الصندوق والمصروفات من  -4

  :تقرير االجتماع الثامن للجنة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والمالية عن   -5

  : 1998ديسمبر  31تقارير مرحلية حتى   )أ(

  .تقرير مرحلي مجمع   )1(
  .تقرير مرحلي عن التعاون الثنائي   )2(
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  .تقرير مرحلي من اليوئنديبي   )3(
  .تقرير مرحلي من اليونيب   )4(
  .ر مرحلي من اليونيدو تقري  )5(
  .تقرير مرحلي من البنك الدولي   )6(

  .عواقب الغاء المشروعات   )ب(

  . 1998تقييم تنفيذ خطط أعمال   )ج(

  .حصص الوكاالت المنفذة   )د(

  . 5أ في بلدان المادة .م.تقرير عن حالة ازالة الـ م  )هـ(

  . 27/10تنفيذ المقرر : مشروعات الدعم المؤسسي   )و(

  . 1999ر مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالرصد والتقييم لـ تقري  )ز(

  . 1998حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام   )ح(

  : تقرير االجتماع السابع عشر للجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات ، حول   -6

  .نظرة عامة الى الموضوعات التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات   )أ(

  .التعاون الثنائي   )ب(

  :تعديالت على برامج العمل   )ج(

  . 1999تعديالت على برنامج عمل اليونيب لعام   )1(
  1999تعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام   )2(

  ) :تشمل بروميد الميثيل(مشروعات استثمارية   )د(

  ) .اجمالية(مشروعات موصى بالموافقة عليها موافقة مفرشية   )1(
  .مشروعات مقدمة للنظر فيها منفردة   )2(

  :أوراق تتعلق بالسياسة العامة   )هـ(

أ فـي قطـاع المسـتخدمين النهـائيين فـي مجـال التبريـد . م. الظروف المحيطة بـالنظر فـي ازالـة الــ م  )1(
  .اعتبارات اضافية : التجاري 

  .قطاع مواد التعقيم   )2(
القطـــــاعين الفـــــرعيين النتـــــاج البـــــوليئثلين والبوليســـــترين أ مـــــن . م. خطـــــة اســـــتراتيجية الزالـــــة الــــــ م  )3(

  .المسحوبين بالضغط في الصين 
  .استراتيجية ازالة الهالونات في الهند   )4(
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  .تقرير مؤقت من رئيس الفريق العامل المعني بخطة االزالة لقطاع المذيبات في الصين   )5(

  .منغوليا : برنامج قطري   -7

  .التوجيهية لقطاع بروميد الميثيل اعادة النظر في المبادئ   -8

  .تقرير عن االقراض الميسر   -9

  .تقرير عن تنفيذ النظام الجديد للتكاليف االدارية   -10

  .تقرير عن أهلية المشروعات :  5التصدير الى غير بلدان المادة   -11

  .تقرير الفريق الفرعي التابع للجنة التنفيذية المعني بقطاع االنتاج   -12

  .ير فريق االتصال المعني بخطط ادارة شؤون التبريد تقر   -13

  .شؤون أخرى   -14

  .اعتماد التقرير   -15

  .اختتام االجتماع   -16

  تنظيم العمل  )ب(

  قرر االجتماع أن يتبع اجراءاته المعهودة  -3

  أنشطة األمانة: من جدول األعمال  3البند 
ختلفــة التــي بــذلتها األمانــة منــذ االجتمــاع الســابع والعشــرين للجنــة قــام مــدير الصــندوق بتقــديم التقريــر حــول األنشــطة الم  -4

أمــا العمــل الــذي قامــت بــه األمانــة بشــأن التقــارير المرحليــة المقدمــة مــن الوكــاالت ) . UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/2(التنفيذيــة 
التـي تتنـاول السياسـة العامـة ، فقـد التنفيذية وبشأن الرصد والتقييم وعن استعراض المشـروعات واألنشـطة ، وكـذلك بشـأن األوراق 

جرت مناقشته خالل اليومين السابقين في اللجنتين الفرعيتين المعنيتين بالموضوعات ، وسيقوم رئيس كل من اللجنتـين الفـرعيتين 
مــاع وقــال مــدير الصــندوق ان الصــندوق شــارك فــي بعثــات مختلفــة وفــي اجت. بتقــديم تقريــر الــى اللجنــة التنفيذيــة خــالل اجتماعهــا 

الشبكات الذي عقد في اآلونة األخيرة في مكسيكو ، والذي وجد ذا فائـدة قصـوى ، خصوصـا ألن هـذه االجتماعـات تتـيح لألمانـة 
وقـال انـه يأمـل أن تـنظم فـي المسـتقبل . فرصة معرفة اهتمامات وحدات األوزون وشرح عدة مقررات صادرة عن اللجنة التنفيذية 

  .ح دائما لألمانة بحضورها مثل هذه االجتماعات بطريقة تسم

  .بالتقرير عن أنشطة األمانة  اللجنة التنفيذية علما مع التقدير أحاطت  -5

  أوضاع االسهامات في الصندوق والمصروفات من الصندوق : من جدول األعمال  4البند 
وأبلـغ .  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/3( 1999يونيـه  15تولى أمين الخزانة تقديم تقريره عن أوضاع الصـندوق فـي   -6

مليـون دوالر مـن المملكـة المتحـدة بينمـا تقـوم كنـدا بـاالجراءات الخاصـة بمبلـغ  9.8اللجنة التنفيذية أنه منذ ذلك التـاريخ ورد مبلـغ 
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وأبلــغ كــذلك اللجنــة التنفيذيــة أن جــدوال محــدثا يبــين األوضــاع .  1999مليــون دوالر فيمــا يتعلــق باســهامات كنــدا لـــ  4.5حــوالي 

  .لية للصندوق سوف يرفق بتقرير هذا االجتماع الحا

مليــون دوالر مــن اليابــان  28مليــون دوالر ، معظمهــا عبــارة عــن  44منــذ االجتمــاع األخيــر وردت اســهامات مجموعهــا   -7
مـن ، جلهـا  مليون دوالر 88يبلغ  1999ومجموع االسهامات التي وردت في . مليون دوالر من الواليات المتحدة األمريكية  7 و

  . )مليون دوالر 10(والمملكة المتحدة ) مليون دوالر 28(واليابان ) مليون دوالر 40(الواليات المتحدة األمريكية 

.  طرفا بدفع اسهاماتهم بالكامل ، بينما قـام أربعـة أطـراف آخـرون بـدفعات جزئيـة 24قام  1998فيما يتعلق باسهامات   -8
فـي المائـة مـن مجمـوع المبـالغ المتعهـد بهـا بيـد أنـه مـن مجمـوع  82نسـبة  1998 ونتيجة لـذلك تمثـل االسـهامات التـي وردت عـن

 1998 طرفــا مســهما ، لــم يقــم عشــرة أطــراف بــدفع اســهاماتهم ، عــن الســنة الســابقة ، وبلغــت االســهامات غيــر المســددة عــن 38
  .مليون دوالر  28مبلغا مقداره 

.  فـي المائـة مـن المبـالغ المتعهـد بهـا 24مليـون دوالر ، تمثـل  38.5، وردت حتى اليـوم  1999فيما يتعلق باسهامات   -9
  . 1999وهناك ثمانية أطراف دفعت اسهاماتها بالكامل عن 

مليــون  67.1فيمــا يتعلــق بحالــة الصــندوق ، ذكــر أمــين الخزانــة أن المبلــغ المتــاح للجنــة أليــة تخصيصــات جديــدة هــو   -10
  .وافقات المحتملة المتوقع صدورها عن هذا االجتماع دوالر ، وهو مبلغ يفي بما هو الزم لتغطية الم

فـي المائـة مـن اسـهامها عـن  80أعلن أحد الممثلين أن حكومته هي بصدد االنتهـاء مـن االجـراءات التـي تسـمح بسـداد   -11
  .السنة الجارية في المستقبل القريب 

انحـة عليهـا اسـهامات غيـر مسـددة ، وأن ذلـك عن قلقهم ازاء أن بعـض البلـدان الم 5أعرب بعض ممثلي بلدان المادة    -12
مخــاوف تســاورها خشــية أن  5وفــي أذهــان بلــدان المــادة . يــؤدي الــى عــدم كفايــة اعــادة تزويــد الصــندوق المتعــدد األطــراف بالمــال 

،  لخزانـةوكمـا يبـدو مـن تقريـر أمـين ا. يؤثر ذلك في مقدار المشروعات التي سيجري النظر فيها في اجتماعـات اللجنـة التنفيذيـة 
 67.4مليـون دوالر ، بينمـا وافقـت اللجنـة علـى مشـروعات قيمتهـا  67.1يبلـغ المقـدار المتـاح حاليـا للجنـة التنفيذيـة للتخصيصـات 

، التــي لــم تــدفع  ولــذا فمــن المهــم أن ترســل اللجنــة التنفيذيــة اشــارة قويــة جــدا فــي هــذا الصــدد الــى البلــدان المانحــة. مليــون دوالر 
  .ل اسهاماتها بالكام

  :اللجنة التنفيذية ما يلي  قررت  -13

  .حث البلدان التي لم تسدد بعد االسهامات المتأخرة عليها للصندوق ، على أن تقوم بهذا السداد   )أ(

انظــر المرفــق األول بــالتقرير ( 1999يوليــه  13حتــى  1999 - 1991أن تحــيط علمــا بحالــة الصــندوق للفتــرة   )ب(
  ) .الحالي

  .مليون دوالر  67.1بلغت  1999يوليه  13ارد الصندوق في أن تالحظ أن مو   )ج(

  .أن تحيط علما مع التقدير بتقرير أمين الخزانة   )د(

  )28/1المقرر (
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  تقرير االجتماع الثامن للجنة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والمالية: من جدول األعمال  5البند 
،  ، بلجيكـا المكونـة مـن البهامـا(للجنة المعنيـة بالرصـد والتقيـيم والماليـة تولى ممثل بلجيكا ، وهو الشخص الذي يرأس ا  -14
المعقـود ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4(تقديم تقرير اللجنة الفرعية عن اجتماعها الثـامن ) ، أوغندا ، السويد ، الصين كندا

  :الموضوعات اآلتية  ، والذي يتضمن توصيات اللجنة الفرعية بشأن 1999يوليه  14الى  12بمونتلایر من 

  1998ديسمبر  31تقارير مرحلية حتى   )أ(

  ) .UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/5(التقرير المرحلي المجمع   )أ(

بعــــــــــــد أن نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــية اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة المعنيــــــــــــة بالرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والماليــــــــــــة   -15
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  بالتقرير المرحلي المجمع  لتقديرأحاطت علما مع ا، ) 2، الفقرة  

  أ .م.تحديد المقصود من ازالة الـ م/ بعد تركيب المعدات ) أ. م. م( CFCsاستمرار استعمال الـ 
بعـــــــد ان نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة   -16

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت) 4و  3الفقرتين:  

، التـي  بشأن تـدمير المعـدات ، وقـررت ، فـي سـبيل توضـيح موضـوع االزالـة 22/38أن تؤكد من جديد مقررها   )أ(
المشـروعات  "المشـروعات ، انـه ينبغـي أن تضـاف العبـارة اآلتيـة الـى تعريـف " اتمام" يقال أنها تحققت نتيجة لـ 

،  CFC أن ال يكـون باديـا وجـود اسـتعمال ال يـزال قائمـا للــ : " 19/23 و 17/22الوارد في المقررين "  المتممة
أو تفكيكهــا أو  CFC أو بــدأ انتاجــه وجــرى تــدمير المعــدات التــي تســتعمل الـــ/وأن المنــتج البــديل يجــري انتاجــه و

  ) " .CFCجعلت غير صالحة الستعامالها بالـ 

شأة المعنيـة والوكالـة المنفـذة تقتضـي تـدمير المعـدات التـي ينبغي عقد اتفاقات رسمية بين الحكومة الوطنية والمن  )ب(
بعـد اتمـام المشـروعات  CFCاستبدلت أو تقتضي تفكيكها أو جعلها غير صالحة لالستعمال ، وأنه لـن تسـتعمل 

.  

  )28/2المقرر (

مـن الوكـاالت ، وبعـد أن في التقـارير المرحليـة  CFCفيما يتعلق بالمشروع اآلتي الذي تم فيه تبين مواصلة استعمال الـ   -17
) 5الفقـرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4(نظرت اللجنة التنفيذية في توصية اللجنة الفرعية المعنيـة بالرصـد والتقيـيم والماليـة 

فـي هـذا المشـروع ، وأن تقـوم اليونيـدو بتقـديم تقريـر الـى االجتمـاع  CFCاللجنة التنفيذية أن تطلب وقف كل استعمال للـ  قررت، 
  :سع والعشرين للجنة التنفيذية عن حالة تنفيذ هذا الطلب التا

  ) .CPR/REF/22/INV/204(في الصين  Hualingمشروع تبريد  •

  )28/3المقرر (

  االزالة غير المباشرة
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بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة   -18

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت) 6الفقرة:  

أن االزالة غير المباشرة ينبغي أال تكون داخلة فـي التقريـر عـن االزالـة وغيـر داخلـة فـي قائمـة جـرد المشـروعات   )أ(
المعتمدة ، غير أن المعلومات الخاصة بمثل تلك االزالة هي معلومات قيمة وينبغي ادراجها في مرفق بالتقـارير 

  .وكاالت المرحلية من ال

حيث أن ذلك يتعلق بسيناريوهات مستقبلة ونظرا ألن اليونيدو قد أوضـحت أن االزالـة غيـر المباشـرة تـدخل فعـال   )ب(
في خطة أعمالها الموجودة حاليـا ، فينبغـي أال تقـوم الوكـاالت المنفـذة بتضـمين االزالـة غيـر المباشـرة فـي خطـط 

  .أعمالها 

  )28/4المقرر (

  تفعينتأجيالت من جانب المن

بعــــــــــــد أن نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــية اللجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة المعنيــــــــــــة بالرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والماليــــــــــــة   -19
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت) 7الفقرة:  

ينبغــي عــدم القيــام باعــداد أي مشــروع اال اذا كــان جليــا لكــل مــن يعنــيهم األمــر أنــه بمجــرد الموافقــة علــى مشــروع   )أ(
  .السير به قدما في الحال  ، يجب ما

، وال حاجــة  ينبغــي أن تعامــل التــأخيرات مــن جانــب المنتفعــين طبقــا لالجــراءات الموجــودة بشــأن تــأخيرات التنفيــذ  )ب(
  . الى اجراءات مستقلة اضافية 

  )28/5المقرر (

ذيــة بعــد أن نظــرت فــي توصــية اللجنــة التنفي قــررتبشــأن المشــروعات اآلتيــة التــي قــام المنتفعــون بهــا بتــأخير تنفيــذها ،   -20
أن تطلـب مـن الوكـاالت المنفـذة أن ) 8الفقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4(اللجنة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والمالية 

  :تقدم الى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية تقريرا عنها 

  ) .اليوئنديبي) (MOR/FOA/22/INV/10(مشروع رغاوي دوليدول في المغرب  •
  ) .اليوئنديبي) (MOR/FOA/22/INV/08(مشروع رغاوي ريتشبوند  •
  ) .اليوئنديبي) (MOR/FOA/23/INV/13(مشروع رغاوي ساليدور  •
  ) .اليوئنديبي) (Mousse d'OR )MOR/FOA/23/INV/19مشروع رغاوي  •
  ) .اليوئنديبي) (Bombino Confort )MOR/FOA/25/INV/22مشروع رغاوي  •
• Mirgor )ARG/REF/14/INV/17) (البنك الدولي. (  
• Adzen )ARG/REF/19/INV/43) (البنك الدولي. (  
  ) .البنك الدولي) (ARG/REF/15/INV/16(سيمون كاشان  •
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  ) .البنك الدولي) (ARG/REF/18/INV/26(باألرجنتين  Piraguaمشروع تبريد  •

  )28/6المقرر (

  مشروعات متممة ذات أرصدة

أن الحظــت اللجنــة التنفيذيــة أن هنــاك حــوالي تســعة ماليــين دوالر محتجــزة لــدى الوكــاالت المنفــذة عــن مشــروعات  بعــد  -21
جـــــــــــرى اتمامهـــــــــــا منـــــــــــذ عـــــــــــام وبعـــــــــــد أن نظـــــــــــرت فـــــــــــي توصـــــــــــية اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة بالرصـــــــــــد والتقيـــــــــــيم والماليـــــــــــة 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت) 9الفقرة:  

شـهرا بعـد تنفيـذ  12عات ينبغي أن ترد الى الصـندوق المتعـدد األطـراف فـي موعـد ال يتجـاوز ان أرصدة المشرو   )أ(
  .المشروع 

أن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقـوم باخطـار اللجنـة التنفيذيـة اذا لـم تكـن تسـتطيع اغـالق حسـابات المشـروع   )ب(
  . شهرا بعد اتمامه  12خالل 

ة أن تقوم باخطار اللجنة التنفيذية بالحاالت التي لم تستطع تصـفية مـا بقـي أن تطلب كذلك من الوكاالت المنفذ  )ج(
  .شهرا بعد اتمام المشروع  12من التزاماتها فيها خالل 

  )28/7المقرر (

  التأخيرات في تنفيذ المشروعات

خيرات أقـل مـن العـدد الحظت اللجنة التنفيذية أن الوكاالت المنفذة قد تبينت عـددا مـن المشـروعات التـي حـدثت فيهـا تـأ  -22
الــذي حددتــه األمانــة علــى أســاس قواعــد معلومــات الوكــاالت المنفــذة التــي تـــنبني عليهــا التقــارير المرحليــة ، وبعــد أن نظــرت فــي 

اللجنـة التنفيذيـة أن  قررت) 10الفقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4(توصية اللجنة الفرعية المعنية بالرصد والتقييم والمالية 
عن المشروعات التي تنطوي على تأخيرات في التنفيذ والتي تقدم الى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية ، ينبغـي التقارير 

أن تقـــوم علـــى أســــاس قائمـــة األمانــــة للمشـــروعات التــــي حـــدثت فيهـــا تــــأخيرات فـــي التنفيــــذ ، تشـــمل اعــــداد المشـــروعات وكــــذلك 
  .شهرا  18يحدث أي صرف لمدة المشروعات التي بدأ الصرف عليها بعد أن لم 

  )28/8المقرر (

فــي ســياق التغلــب علــى تــأخيرات التنفيــذ ، وبعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي توصــية اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالرصــد   -23
الت اللجنــة التنفيذيــة أن تشــجع علــى التعــاون بــين الوكــا قــررت) 11الفقــرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4(والتقيــيم والماليــة 

وينبغــي أن تركــز . علــى وضــع مشــروعات مظليــة واألخــذ بــنهج قطاعيــة  5المنفــذة الدوليــة والحكومــات الوطنيــة فــي بلــدان المــادة 
مســؤوليات الوكــاالت المنفــذة الدوليــة علــى أعمــال المشــورة والرصــد والمراجعــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المشــروعات علــى يــد الوكــاالت 

  .الوطنية المنفذة 

  )28/9المقرر (
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  التأخيرات التي مردها الى مقررات اللجنة التنفيذية

بعد أن الحظت اللجنـة التنفيذيـة أن بعـض الوكـاالت المنفـذة قـد شـرحت للجنـة الفرعيـة المعنيـة بالرصـد والتقيـيم والماليـة   -24
تنفيذيـــة بعـــدم تنفيـــذ تلـــك أن التـــأخيرات فـــي تنفيـــذ مشـــروعات االســـترداد واعـــادة التـــدوير كثيـــرا مـــا يكـــون ســـببها مقـــررات اللجنـــة ال

، وبعــد أن نظــرت فــي توصــية اللجنــة  المشــروعات الــى أن يــتم أخــذ جميــع التــدابير التنظيميــة والتشــريعية الالزمــة لكفالــة النجــاح
أن تطلــب مــن الوكــاالت المنفــذة  قــررت) 12الفقــرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4(الفرعيــة المعنيــة بالرصــد والتقيــيم والماليــة 

هــا تقــديم تقريــر الــى االجتمــاع التاســع والعشــرين عــن الخطــوات المتخــذة علــى الصــعيد الــوطني لتعجيــل اتخــاذ التــدابير المشــار الي
  .التنظيمية والتشريعية الالزمة النجاح مشروعات االسترداد واعادة التدوير 

  )28/10المقرر (

  )Corr. 1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/6( تقرير مرحلي عن التعاون الثنائي  )2(

بعـــــــــــد أن نظـــــــــــرت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة فـــــــــــي توصـــــــــــيات اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة بالرصـــــــــــد والتقيـــــــــــيم والماليـــــــــــة   -25
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  قررت) 15الفقرة :  

ـــدانمرك ، فرنســـا ،   )أ( ـــدا ، ال ـــارير المرحليـــة المقدمـــة مـــن حكومـــات اســـتراليا ، كن أن تحـــيط علمـــا مـــع التقـــدير بالتق
  .ات المتحدة األمريكية ، الوالي ألمانيا

أن توافق على طلب كندا باستنزال قيمة التصحيحات االيجابية الخاصة بالمشروعات التالية من قيمة الموافقـات   )ب(
  .القادمة الخاصة بالمساعدة الثنائية 

يال الخطة المركزية لالستصالح السترداد غاز التبريد في قطاع التبريد التجاري وتكييـف الهـواء فـي فنـزو  •
)VEN/REF/TAS/55) (6685 دوالر أمريكي. (  

ـــــــــــــل  • ـــــــــــــي البرازي ـــــــــــــك الهالونـــــــــــــات ف ـــــــــــــدوير الهالونـــــــــــــات وادارة بن ) BRA/HAL/19/TAS/47(اعـــــــــــــادة ت
  ) .دوالر كندي 102 700.20(

ـــــــــــــزويال  • ـــــــــــــي فن ـــــــــــــات ف ـــــــــــــك الهالون ـــــــــــــات وادارة بن ـــــــــــــدوير الهالون  )VEN/HAL/19/TAS/47(اعـــــــــــــادة ت
  ) .كندي دوالر 29 445.78(

لــب مــن حكومــات أســتراليا ، فرنســا ، الواليــات المتحــدة ، تقــديم تقــارير عــن المشــروعات التــي حــدثت فيهــا أن تط  )ج(
  .تأخيرات في التنفيذ الى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 

الرصـــيد المتبقـــي مـــن المســـاعدة التقنيـــة علـــى (دوالر أمريكـــي  8965الموافقـــة علـــى طلـــب فرنســـا اســـتنزال مبلـــغ   )د(
مــن الموافقــات المســتقبلية ) VIE/SEV/13/CPG/03(التكنولوجيــات البديلــة لمشــروع التخــزين البــارد فــي فيــت نــام 

  .للمساعدة الثنائية 

دوالر من اسـهام ألمانيـا الثنـائي ، نتيجـة اللغـاء مشـروع اعـداد  25 000أن تطلب من أمين الخزانة حذف مبلغ   )هـ(
  ) .ZIM/REF/26/PRP/16(مشروع في زيمبابوي 
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دوالر بـدال مـن االسـتنزال التعويضـي  68 517أن تالحظ أن الواليات المتحدة قد اختارت تقديم مبلغ نقدي قدره   )و(

وأن هــذا االســهام ظــاهر فعــال فــي حســابات الصــندوق المقدمــة مــن ) 25/9المقــرر (الــذي ســبقت الموافقــة عليــه 
  .أمين الخزانة 

بالغـــــــاء مشـــــــروع التـــــــدليل فـــــــي مجـــــــال التبريـــــــد فـــــــي فيـــــــت نـــــــام  أن تحـــــــيط علمـــــــا بقيـــــــام الواليـــــــات المتحـــــــدة  )ز(
)VIE/REF/20/DEM/15. (  

نـــام  الموافقـــة علـــى طلـــب حكومـــة الواليـــات المتحـــدة باســـتنزال الرصـــيد المتبقـــي مـــن المشـــروع الملغـــى فـــي فيـــت  )ح(
والمشـــروع ) دوالر أمريكـــي 600 77( CPR/REF/19/DEM/163، مـــن تجـــاوزات المشـــروع ) دوالر 159 091(

CPR/REF/17/DEM/135 )400 26 دوالر أمريكي. (  

دوالر عن الرصيد المتبقي مـن  55 691أن تالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية سوف تقدم اسهاما نقديا يبلغ   )ط(
  .الغاء المشروع وعن التجاوزات في الصرف على المشروعين 

  )28/11المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/7(تقرير مرحلي من اليوئنديبي   )3(

بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة   -26
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت) 18الفقرة:  

  .أن تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي المقدم من اليوئنديبي   )أ(

فـــي المائـــة رســـوم للوكالـــة مـــن اليوئنـــديبي الـــى حكومـــة  13دوالر زائـــد  162 281بلـــغ أن توافـــق علـــى تحويـــل م  )ب(
، وأن  2001مـــع اعـــادة تحديـــد تـــاريخ جديـــد لالتمـــام هـــو يونيـــه  MAR/REF/17/TAS/07ألمانيـــا عـــن المشـــروع 

- 1997الث تطلب من أمين الخزانة استنزال هذا المبلغ المحول من اسهامات ألمانيـا الثنائيـة لفتـرة األعـوام الـث
 1999 .  

فــــــي كولومبيــــــا   Compresores Andinosأن تالحــــــظ التفســــــير المقــــــدم مــــــن اليوئنــــــديبي بشــــــأن مشــــــروع ) ج(
)COL/REF/13/INV/07(  حيــــث جــــرى تفكيــــك معــــدات ثانويــــة مشــــتراة بــــأموال الصــــندوق ، وبيعــــت لمنشــــآت ،

  . أخرى

) EGY/FOA/15/INV/46(روع الطويــل بمصــر أن تالحـظ التفســير المقــدم مــن اليوئنــديبي عـن االنفــاق علــى مشــ  )د(
دوالر زائـــدا رســـوم الوكالـــة جـــرى صـــرفه علـــى المشـــروع ، وأن الرصـــيد المتبقـــي الـــذي قـــدره  29 011وأن مبلـــغ 

  . دوالر زائدا تكاليف الدعم سوف يعاد الى الصندوق على اثر الغاء المشروع بسبب االفالس 91 979

دوالر مـــن فـــائض ميزانيـــات المشـــروعات الـــى الصـــندوق  1 268 277مبلـــغ أن تالحــظ قيـــام اليوئنـــديبي باعـــادة   )هـ(
مــــــن توصــــــيات األمانــــــة الــــــواردة فــــــي  7المتعــــــدد األطــــــراف العــــــادة البرمجــــــة كمــــــا هــــــو مبــــــين فــــــي التوصــــــية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/7  
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  )28/12المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/8(تقرير مرحلي من اليونيب   )4(

جنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة بعـــــــد أن نظـــــــرت الل  -27
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت، ) 21 و 20الفقرتين:  

  .أن تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي المقدم من اليونيب   )أ(

للتعجيـل باتمـام مـا هـو موجـود مـن خطـط ادارة غـازات  أن تحيط علما بالشرح المقـدم مـن اليونيـب بشـأن خططـه  )ب(
  .التبريد في البلدان الجزرية بالمحيط الهادئ 

 OAICأن تطلب أن تقدم الى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية تقريرين عن مشروع تحـديث الديسـكيت   )ج(
)1999(  ،)GLO/SEV/26/TAS/167 (بين ومشــروع نشــر المعلومــات الخــاص بــالفلي)PHI/SEV/11/TAS/23 (
.  

أن تطلب من اليونيب مواصلة جهوده لزيادة فعالية التكاليف الخاصة بخدمات غرفة تبـادل المعلومـات الخاصـة   )د(
  .بادارة بنك الهالونات ، وأن يقدم اليونيب تقريرا عن ذلك الى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 

  )28/13المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/9(لي من اليونيدو تقرير مرح  )5(

بعـــــــــــد أن نظـــــــــــرت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة فـــــــــــي توصـــــــــــيات اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة بالرصـــــــــــد والتقيـــــــــــيم والماليـــــــــــة   -28
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  قررت ، ) 23الفقرة:  

  .أن تحيط علما مع التقدير بالتقرير المرحلي المقدم من اليونيدو   )أ(

مـن تعليقـات  18دوالر العادة البرمجة كما هو مبين فـي الفقـرة  802 118قيام اليونيدو باعادة مبلغ أن تالحظ   )ب(
 Barlan Metal، وأن المبلغ المذكور يشـمل أمـواال لمشـروع  رغـاوي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/9األمانة 

  .لغائه الذي سبق اخطار االجتماع الخامس والعشرين عن ا) TUR/FOA/18/INV/18(في تركيا 

  )28/14المقرر (

اللجنــــة التنفيذيــــة أن طلــــب اليونيــــدو الخــــاص بتغييــــر نقطــــة التركيــــز فــــي مشــــروع التــــدليل فــــي جاميكــــا  قــــررت  -29
)JAM/FUM/26/DEM/10 ( ينبغي احالته الى اللجنة الفرعية المعنية باسـتعراض المشـروعات ، التخـاذ مـا يلـزم

  . بشأنه

  )28/15المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/10(البنك الدولي تقرير مرحلي من   )6(
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بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة   -30

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  برنـــامج التجميـــع واعـــادة التـــدوير والحفـــظ " أن طلـــب تحويـــل المشـــروع  قـــررت، ) 26الفقـــرة
الـى اليوئنـديبي ينبغـي ) BRA/REF/07/TAS/07(لورش صيانة واصالح المبـردات المنزليـة فـي البرازيـل  CFC-12 الخاص بالـ

أن تعالجــه اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات فــي ضــوء السياســة العامــة الجاريــة بشــأن مشــروعات االســترداد واعــادة 
  .التدوير 

  )28/16المقرر (

تنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة ال  -31
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت، ) 27الفقرة:  

  .أن تحيط علما مع التقدير بتقرير البنك الدولي   )أ(

وعات التــي حــدثت فيهــا أن تحــيط علمــا بالتحــديثات المقدمــة مــن البنــك الــدولي بشــأن التقــدم المحــرز فــي المشــر   )ب(
  .تأخيرات في التنفيذ 

  .أن تالحظ كذلك التصحيحات والمالحظات االدارية للوكاالت المنفذة   )ج(

  )28/17المقرر (

بعـــد أن أحاطـــت علمـــا باحتمـــال حـــل المشـــكالت الماليـــة بالمؤسســـات المســـتفيدة التـــي ذكرهـــا البنـــك الـــدولي فـــي تقريـــره   -32
نــة التنفيذيــة أنــه عنــد حــدوث مثــل هــذه الحالــة ينبغــي أن يقــدم البنــك الــدولي الــى اللجنــة الفرعيــة اللج قــررت) 28الفقــرة (المرحلــي 

  . المعنية بالرصد والتقييم والمالية اقتراحا يتضمن معلومات وافية ، الستعماله أساسا لتقديم توصيات حول كل حالة على حدة

  )28/18المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/11(عواقب الغاء المشروعات   )ب(

مـــــــن تقريـــــــر اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة  31فيمـــــــا يتعلـــــــق بالتوصـــــــية الـــــــواردة فـــــــي الفقـــــــرة   -33
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4 ( أثيــرت شــواغل بشــأن تحديــد األســباب التقنيــة الــواردة فــي نهايــة الفقــرة الفرعيــة)حيــث ) ب ،

عــبء العمــل علــى اللجنــة الفرعيــة الســتعراض المشــروعات ، وقــد يســتتبع ذلــك آثــارا ماليــة  يجــوز أن يــؤدي هــذا المقــرر الــى زيــادة
  .هامة 

  :اللجنة التنفيذية ما يلي  قررتعلى اثر المناقشة   -34

توضــيح األســباب التقنيــة التــي تــدخل فــي الموضــوع ، عنــد االشــارة الــى مشــروعات ملغــاة ألن ومســتوى التمويــل   )أ(
  .قد ثبت أنه غير كاف ألسباب فنية  الموافق عليه في األصل

  .تحديد العدد االحتمالي لهذه المشروعات ، على أساس افتراض أن هذا العدد سيكون قليال   )ب(

  .بيان اآلثار المالية التي تنجم عن السماح باعادة تقديم هذه المشروعات   )ج(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/57 
Page 13 

 
  .عداد وثيقة حول هذه المشروعات يطلب من األمانة أن تقوم ، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة ، با  )د(

يطلـــب مـــن اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة بالرصـــد والتقيـــيم والماليـــة أن تواصـــل النظـــر فـــي اجتماعهـــا التاســـع فـــي تلـــك   )هـ(
  . التوصية مع مراعاة تلك النقاط ، وتعود بتقرير عن ذلك الى اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والعشرين

  )28/19المقرر (

اللجنــة التنفيذيــة أن تطلــب مــن ممثلــي الوكــاالت المنفــذة أن يبينــوا األســباب التــي أدت الــى الغــاء المشــروعات أو  رتقــر   -35
  .التي يقترح على أساسها الغاء المشروعات 

  )28/20المقرر (

  اليونيب

 امـــــةعـــــدم كفايـــــة التمويـــــل الخـــــاص بوضـــــع كتـــــاب مرجعـــــي عـــــن االســـــتعمال العملـــــي للوثـــــائق المتعلقـــــة بالسياســـــة الع
)GLO/SEV/21/TAS/30. (  

  .اللجنة التنفيذية أن المشروع المعاد صياغته ينبغي احالته الى اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات  قررت  -36

  )28/21المقرر (

  اليوئنديبي

  ) .Meenakshi Aerosol and Cosmetics )IND/ARS/22/INV/14 اعادة تقديم الطلب الخاص بمشروع

ت اللجنة التنفيذية أن تطلب مـن اليوئنـديبي اسـترعاء انتبـاه االجتمـاع التاسـع للجنـة الفرعيـة المعنيـة بالرصـد والتقيـيم قرر   -37
  .والمالية الى هذا الموضوع 

  )28/22المقرر (

  افالس) : EGY/FOA/15/INV/46( مشروع رغاوي الطويل بمصر

  .رد الرصيد المتبقي عن هذا االلغاء الحظت اللجنة التنفيذية أن هذا المشروع سيلغى ، وي  -38

  ) COL/FOA/13/INV/10( في كولومبيا Multidimensionalesمشروع 

  .اللجنة التنفيذية أن العوائق قد أزيلت وأن المشروع سيسير اآلن قدما  الحظت  -39

  .عدم استجابة المنتفع بالمشروع ) : MOR/FOA/23/INV/14( في المغرب Richdorمشروع رغاوي 
  .عدم استجابة المنتفع بالمشروع ) : NIR/FOA/23/INV/26( في نيجيريا Alomacoوع رغاوي مشر 

  .اللجنة التنفيذية أن مزيدا من المعلومات سوف يقدم الى االجتماع التاسع والعشرين  الحظت  -40

  اليونيدو
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  .طلب من الشركة ) : TUN/ARS/22/INV/20( في تونس .Alki S.Aمشروع ايروصوالت 

  .اللجنة التنفيذية الغاء هذا المشروع  حظتال  -41

  .عدم تجديد الطلب ) : BRA/ARS/27/PRP/127( اعداد مشروع في قطاع األيروصوالت بالبرازيل

في قطـاع  CFC اللجنة التنفيذية أن المشروع قد ألغي بسبب عدم سماح الحكومة بأي مشروعات تحول عن الـ الحظت  -42
  .ماالت الطبية األيروصوالت ، اال في االستع

  البنك الدولي 

  .عدم كفاية التمويل ) : BRA/FOA/18/INV/31( في البرازيل Randon Implementosمشروع رغاوي 

  . اللجنة التنفيذية الغاء هذا المشروع وأن من المشكوك فيه اعادة تقديم طلب بشأنه الحظت  -43

  )BRA/FOA/18/INV/32( في البرازيل Recrusalمشروع رغاوي 

  .اللجنة التنفيذية أن الصرف قد تم ، وأن بعض األموال سوف تعاد الى الصندوق المتعدد األطراف  الحظت  -44

  )Sree Precoated Steels )IND/FOA/17/INV/44مشروع رغاوي 

  )IDS/FOA/23/INV/75( في اندونيسيا PT Irc Inoacمشروع رغاوي 

  )OA/23/INV/76IDS/F( في اندونيسيا PT Sea Horse Maspionمشروع 

  )JOR/ARS/20/INV/26( باالردن JIPCOمشروع أيروصوالت 

اللجنـــة التنفيذيـــة أن التقـــارير الخاصـــة بالمشـــروعات األربعـــة اآلنفـــة الـــذكر ســـوف تقـــدم الـــى االجتمـــاع التاســـع  الحظـــت  -45
  .والعشرين 

  افالس) : URU/REF/15/INV/12( في أوروغواي Indurnorمشروع تبريد 

  .جنة التنفيذية أن المشروع اآلنف الذكر قد ألغي الل الحظت  -46

اللجنة التنفيذية كذلك أن البنـك الـدولي قـدم تفاصـيل الـى اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالرصـد والتقيـيم والماليـة حـول  الحظت  -47
  :المشروعات اآلتية التي جرى الغاؤها باالتفاق المتبادل 

• Everest refrigeration )BRA/REF/19/INV/51 : ( طلب من المنشأة  
• Embraer ازالـــــة الــــــ CFC-113 والــــــ MCF  المســـــتعمل فـــــي نـــــزع الشـــــحوم بالبخـــــار لتنظيـــــف أجـــــزاء الطـــــائرات

)BRA/SOL/18/INV/38 : ( عدم كفاية األموال.  
• BKJ  في تايالند)THA/SOL/19/INV/53 : (سيقدم تقرير الى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية .  
• Congreso de la Republica  فــي فنــزويال)VEN/REF/08/INV/11 : ( تــم المشــروع وتمــت االزالــة ، ورفــض

  .التمويل 
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  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/12( 1998تقييم تنفيذ خطط أعمال   )ج(

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/13(حصص الوكاالت المنفذة   )د(

ات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعينـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــي  -48
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  بالنسبة ألغراض خطط األعمال ما يلي  قررت) 46 - 42الفقرات:  

اعــادة العمــل بتوزيــع حصــص الوكــاالت المنفــذة لمشــروعات االســتثمار ،  الــواردة فــي خطــة األعمــال المجمعــة   )أ(
) فـي المائـة 25(، اليونيـدو ) فـي المائـة 30(اليوئنديبي : ، أي ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4( 1998 لـ

، مع حذف نوافذ التمويل الخاص لبروميد الميثيل والمنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة ) في المائة 45(البنك الدولي 
  .واأليروصوالت والهالونات 

ث المبلـــغ المرصـــود لفتـــرة الســـنوات الـــثالث أن يطلـــب مـــن الوكـــاالت المنفـــذة أن تســـتعمل رقمـــا ارشـــاديا يبلـــغ ثلـــ  )ب(
  . 2000، عند اعداد خطط أعمالها لعام  1999 - 1997

  )28/23المقرر (

فيما يتعلق بموضوع ما اذا كانت مشروعات االسـتثمار الثنائيـة المزمـع اسـنادها الـى وكـاالت التنفيـذ ينبغـي ادراجهـا فـي   -49
جنـة التنفيذيـة أن هـذا الموضـوع يتطلـب مزيـدا مـن التفكيـر ، وينبغـي تناولـه الل قـررت،  2000حصص الوكاالت ابتداءا من عـام 

  .في تاريخ الحق 

  )28/24المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/14( 5أ في بلدان المادة . م. م تقرير عن الحالة القائمة بشأن ازالة الـ  )هـ(

لفرعيـــــــة المعينـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة ا  -50
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  ما يلي  قررت) 48 و 47الفقراتين:  

  .أن تحيط علما مع التقدير بالتقرير   )أ(

   في سبيل تسهيل التخطيط لفترة السنوات الثالث القادمة  -ألف  )ب(

فـــي البلـــدان التـــي هـــي مســـؤولة فيهـــا عـــن يطلـــب مـــن الوكـــاالت المنفـــذة أن تعمـــل مـــع وحـــدات األوزون الوطنيـــة 
مشروعات الدعم المؤسسي ، في تعاون مع الوكاالت األخرى ، وذلك في سبيل تحليل معلومـات البلـد عـن خـط 

  :وذلك بالنسبة لما يلي  -أي عن الفترة السابقة للتحول  -األساس 

  .توزيع االستهالك في فترة خط األساس على كل قطاع   )1(
لمزمعـة بالنسـبة لفتـرة لخـط األسـاس نتيجـة لمشـروعات االسـتثمار التـي تمـت الموافقـة التخفيضات ا  )2(

  .عليها فعال في كل قطاع 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/57 
Page 16  

  
،  التوزيع المقدر في االستهالك بـين صـناعات االنتـاج وبـين أنشـطة الخدمـة والتركيـب فـي المواقـع  )3(

  .في قطاع التبريد 

لى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية وتقريرا نهائيـا الـى وينبغي أن تقدم الوكاالت المنفذة تقريرا تمهيديا ا
  .االجتماع الحادي والثالثين 

االزالــة فــي ) 1(  لغــرض توضــيح المعلومــات المتعلقــة بــاألمور غيــر الســوية التــي لوحظــت بشــأن مــا يلــي  -باء 
الحـاالت التـي لـم يـتم ) 2(اس  المشروعات المعتمدة التي تتجاوز االستهالك الذي كان قائما فـي فتـرة خـط األسـ

شهرا السابقة على األقـل  12 من األموال المعتمدة أثناء الـ) في المائة أو أقل 30(فيها اال صرف نسبة صغيرة 
  :بالنسبة لذلك البلد بالذات 

على أساس التقرير الخـاص (يطلب من األمانة أن تبين البلدان التي حدثت فيها مثل تلك الحاالت غير السوية 
  ) .ببيان األوضاع القائمة

  :وأن تطلب كذلك من األمانة سؤال هذه البلدان عما يلي 

  .بيان أسباب الحالة غير السوية : أعاله ) " 1(باء "بالنسبة لـ   -

ـــ  - توضــيح أســباب انخفــاض معــدل الصــرف ، ومــا هــي المســاعدة التــي قــد : أعــاله ) " 2(بــاء " بالنســبة ل
المشكلة اذا ما وجدت ، ومتى يمكن عـالج المشـكلة ، وهـل لـدى البلـدان  يحتاج األمر اليها للتغلب على

  .المشار اليها مقدرة على امتصاص مزيد من المشروعات 

أعــاله ، ينبغــي أن تقــدم األمانــة تقريــرا عــن النتــائج التــي تتوصــل اليهــا الــى االجتمــاع " بــاء "وفيمــا يتعلــق بالقســم 
  .التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 

  )28/25قرر الم(

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/15( 27/10تنفيذ المقرر : مشروعات الدعم المؤسسي   )و(

  .اللجنة التنفيذية أنه لم يصدر أي مقرر بشأن الورقة المقدمة حول هذا الموضوع  الحظت  -51

،  جــزر القمــرحيــث الحظــت اللجنــة التنفيذيــة أن مشــروعات الــدعم المؤسســي ال تــزال تصــادف مشــكالت خطيــرة فــي   -52
،  ، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة ، الملــديف ، تنزانيــا ، أوغنــدا ، زامبيــا ، غيــر أن المشــروعات فــي جــزر القمــر الكونغــو

أن تطلب من اليوئنديبي تقديم تقريـر عـن مشـروعات الـدعم المؤسسـي  قررتتنزانيا ، أوغندا ، زامبيا آخذة اآلن في السير قدما ، 
  .تصادف مشكالت الى االجتماع التاسع والعشرين  التي ال تزال

  )28/26المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/16( 1999تقرير مؤقت عن تنفيذ برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )ز(
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بعـــــــد أن نظـــــــرت اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة فـــــــي تعليقـــــــات وتوصـــــــيات اللجنـــــــة الفرعيـــــــة المعنيـــــــة بالرصـــــــد والتقيـــــــيم والماليـــــــة   -53

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  قررت) 57 - 53الفقرات :  

  .للرصد والتقييم  1999أن تحيط علما بما أحرز من تقدم وبالعمل المزمع في تنفيذ برنامج عمل   )أ(

أن منهجيـة تقيــيم مشــروعات قطــاع التبريـد ينبغــي أن تشــمل القيــام ، فــي تعـاون مــع الوكــاالت المنفــذة والوكــاالت   )ب(
ت اللجنـة التنفيذيـة التـي قـد تـؤثر فـي اختيـار التكنولوجيـات عنـد التحـول عـن التكنولوجيـات الثنائية ، بتبين مقررا
  .أ .م.التي تستعمل الـ م

  )28/27المقرر (

مـــــــــــــن تقريـــــــــــــر اللجنـــــــــــــة الفرعيـــــــــــــة المعنيـــــــــــــة بالرصـــــــــــــد والتقيـــــــــــــيم والماليـــــــــــــة  55بشـــــــــــــأن االشـــــــــــــارة الـــــــــــــى الفقـــــــــــــرة   -54
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4 (لمقدمـــــة مـــــن حكومـــــة الســـــويد بشـــــأن السياســـــة العامـــــة المتعلقـــــة ، الـــــى ورقـــــة المناقشـــــة ا
اللجنــة التنفيذيــة أن المعلومــات عــن امكــان القيــام بدراســة للمقارنــة  قــررت) HCFCs )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/Inf.3 بالـــ

، ينبغـي  تكنولوجيـاتمـن وقـع علـى اختيـار تلـك ال بين تكاليف التكنولوجيات البديلة وبين مـا لمسـاندة الصـندوق المتعـدد األطـراف
  . أن تكون موضوع بند مستقل في جدول األعمال الخاص باالجتماع التاسع والعشرين تنظر فيه اللجنة التنفيذية بنفسها

  )28/28المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/16( 1998حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام   )ح(

للجنــــــــــــة الفرعيــــــــــــة المعنيــــــــــــة بالرصــــــــــــد والتقيــــــــــــيم والماليــــــــــــة بعــــــــــــد أن نظــــــــــــرت اللجنــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــي توصــــــــــــية ا  -55
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/4  بحسـابات الصـندوق المتعـدد األطـراف الـواردة فـي المرفـق الثـاني  أحاطت علما، ) 59الفقرة

  .بهذا التقرير 

  وعاتتقرير االجتماع السابع عشر للجنة الفرعية المعنية باستعراض المشر : من جدول األعمال  6البند 
، بوركينـــا  وهـــي مشـــكلة مـــن البرازيـــل(تـــولى ممثـــل اليابـــان ، رئـــيس اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة باســـتعراض المشـــروعات ،   -56
 13 و 12تقـديم تقريـر اللجنـة الفرعيـة عـن اجتماعهـا المعقـود بمـونتلایر فـي ) ، الهند ، ايطاليا ، اليابـان ، الواليـات المتحـدة فاصو
ــــه  ــــة حــــول عــــدد مــــن ) Corr. 1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18( 1999يولي ــــة الفرعي الــــذي يتضــــمن توصــــيات اللجن

بلـدا  36مشـروعا اسـتثماريا فـي  143مشروعا ثنائيا و 12وقال في بيانه أن اللجنة الفرعية أوصت بالموافقة على . الموضوعات 
  . للدعم المؤسسي في منغوليا وأوصت كذلك بالموافقة على تجديد عشرة مشروعات للدعم المؤسسي وعلى مشروع جديد. 

فيمــا يتعلــق بموضــوعات محــددة ، اســترعى ممثــل اليابــان االنتبــاه الــى مشــروع اســتثماري لمنشــأة فــي الهنــد ، يمثــل أول   -57
وباالضافة الى ذلك أوصـت اللجنـة الفرعيـة بالموافقـة علـى مشـروع للمـذيبات . مشروع لالزالة في قطاع عوامل المعالجة في البلد 

،  ين ، من شأنه أن يزيـل أكبـر كميـة مفـردة مـن المـواد المسـتنفدة لـألوزون فـي أي مشـروع للمـذيبات نظـر فيـه حتـى اآلنفي الص
وأوصــت اللجنــة الفرعيــة كــذلك بتمويــل مــرتبط بتكــاليف التشــغيل االضــافية للكباســات فــي . طــن  202ويبلــغ هــذا المقــدار حــوالي 

بشــأن تكــاليف  26/36ي ايــران ، هــي أول مشــروعات تقــوم بتنفيــذ المقــرر مشــروعين يغطيــان خمــس منشــآت فــي الهنــد ومنشــأة فــ
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وفيما يتعلق باقتراح الزالة بروميد الميثيل في قطاع فالحة التبغ في البرازيل ، اعترافا بأهميـة التشـجيع علـى . التشغيل للكباسات 

  .ة ازالة بروميد الميثيل ، أوصت اللجنة الفرعية بصرف مبلغ حافز على تلك االزال

وفيمـــا يتعلـــق بالقضـــايا المتصـــلة بالسياســـة العامـــة ، أوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة بالموافقـــة علـــى توصـــيات بشـــأن المبـــادئ   -58
وباالضافة الى ذلك ختمت اللجنة الفرعية مـداوالتها بشـأن . التوجيهية لمشروعات في قطاع مواد التعقيم وهو قطاع جديد صاعد 

التــي ينبغـــي اعطاؤهــا لألنشـــطة المتعلقــة بتحـــول المســتعملين النهـــائيين فــي القطـــاع الفرعـــي الموضــوع المعقـــد المتعلــق باألســـبقية 
للتبريــد التجــاري ، ووضــعت توصــيات مطروحــة علــى اللجنــة التنفيذيــة بشــأن الظــروف التــي ينبغــي فــي ظلهــا اعطــاء أولويــة لتلــك 

  .األنشطة ، وبشأن المبادئ التوجيهية التي يمكن تطبيقها بشأنها 

والقيمــة . أ. أ. طــن مــن الـــ م 5700امــا أبلــغ اللجنــة أن المشــروعات الموصــى بالموافقــة عليهــا مــن شــأنها أن تزيــل وخت  -59
  .مليون دوالر  56االجمالية للمشروعات المعنية تناهز 

  نظرة عامة الى الموضوعات التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات  )أ(

ضــوع مقترحــات المشــروعات الخاصــة بالمنشــآت التــي ينطــوي عملهــا علــى تــوفير بعــد أن نظــرت اللجنــة التنفيذيــة فــي مو   -60
، وكذلك فـي )7 - 4الفقرات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/19(خدمات للعمالء بدال من تقديم سلع أو الى جانب تقديم سلع 

ـــة المعنيـــة باســـتعراض المشـــروعات تعليقـــات وتوصـــيات  ،  )7 - 5فقـــرات ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18(اللجنـــة الفرعي
أن تطلــب مــن الوكــاالت المنفــذة عنــد تقــديم مقترحــات بمشــروعات للمنشــآت التــي تقــدم خــدمات خصوصــا الغــرف المبــردة ،  قــررت

الخ أن تقـدم كلمـا أمكـن ذلـك بيانـات عـن توريـد واسـتهالك المـواد المسـتنفدة لـألوزون لفتـرة ثـالث ..والتبريد في النقل ومواد التعقيم 
  .عداد المشروع ، فاذا تعذر ذلك ، أن تقدم تفسيرا لسبب عدم التمكن من اتاحة البيانات لفترة سنوات ثالث سنوات سابقة ال

  )28/29المقرر (

  التعاون الثنائي  )ب(

بعــــــــد أن نظــــــــرت اللجنــــــــة التنفيذيــــــــة فــــــــي مقترحــــــــات مطلــــــــوب أن يجــــــــري تمويلهــــــــا مــــــــن طريــــــــق التعــــــــاون الثنــــــــائي   -61
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/20/Rev. 1 (وتوصــيات اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتعراض المشــروعات  وكــذلك فــي تعليقــات

الموافقــة علــى المقترحــات  قــررت، ) 15 - 8الفقــرات  Corr. 1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18(حــول هــذه المقترحــات 
اليف المشــروعات علــى النحــو بمســتوى التمويــل المبــين فــي المرفــق الثالــث بهــذا التقريــر وأن تطلــب مــن أمــين الخزانــة اســتنزال تكــ

  : اآلتي

  .1999الى  1997دوالر من رصيد اسهام بلجيكا في مجال التعاون الثنائي للفترة  108 480مبلغ   )أ(

  . 1999 - 1997دوالر من رصيد اسهام فرنسا للتعاون الثنائي للفترة  936 905مبلغ   )ب(

  . 1999 - 1997الثنائي للفترة دوالر من رصيد اسهام ألمانيا للتعاون  221 575مبلغ   )ج(

  . 1999 - 1997دوالر من رصيد اسهامات اليابان للتعاون الثنائي للفترة  2 507 500مبلغ   )د(
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  . 1999 - 1997دوالر من رصيد اسهامات المملكة المتحدة للتعاون الثنائي للفترة  565 000مبلغ   )هـ(

  )28/30المقرر (

فرعية المعنية باستعراض المشروعات اتخذت اللجنة التنفيذية المقررات المستقلة اآلتيـة كذلك بناء على توصية اللجنة ال  -62
  :بشأن مشروعات كانت األمانة قد أوصت بالنظر فيها منفردة 

النتـاج القطـع التـي تعمـل فـي ظـروف الفولـت . أ. م. أ فـي المـذيبات التـي تحـوي م.م.اعداد مشروع الزالة استعمال الـ م
  ) فرنسا) (دوالر 27 500(ن العالي في الصي

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/20/Rev. 1(  

فـي خطـوط انتـاج أجهـزة ) TCAو  CFC-113(أ . م. مساعدة على اعداد مشروع لمنشآت في مدينة شينزين الزالة الــ م
ـــــــــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــين  LCعـــــــــــــــــــــــــــرض  ـــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــــور التليفزي ـــــــــــــــــــــــــــان) (دوالر 50 000(وأنابي ) الياب

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/20/Rev. 1(  

بعــــــد ان أحاطــــــت اللجنــــــة التنفيذيــــــة علمــــــا بتعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات  -63
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18  وCorr.1   ـــدم الـــى  قـــررت) 10و  9الفقـــرتين ارجـــاء النظـــر فـــي المشـــروعات ريثمـــا تق

الفرعيـة المعنيـة باسـتعراض المشـروعات بتقيـيم المقترحـات حسـب  االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية ، وعندئذ تقوم اللجنة
وعلى أساس ما قد توصي به اللجنة الفرعية مـن عمـل بشـأن مقترحـات المسـاعدة الثنائيـة ، سيوضـح االجتمـاع التاسـع . جدارتها 

  .في الصين  والعشرين للجنة التنفيذية توضيحا أفضل العالقة بين تلك المشروعات واستراتيجية قطاع المذيبات

  )المملكة المتحدة (مشروع رائد لإلقراض الميسر ألجهزة تبريد المباني في المكسيك 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/20)(  

بعــــــد أن أحاطــــــت اللجنــــــة التنفيذيــــــة علمــــــا بتعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات  -64
UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18, )   الموافقــة علــى المشــروع بمســتوى التمويــل المبــين فــي المرفــق  قــررت، )  14-11الفقــرات

الثالــث بهــذا التقريــر، علــى أن يكــون مفهومــًا أن أمــوال الصــندوق المتعــدد األطــراف المعــاد دفعهــا فــي المرحلــة األولــي للمشــروع ، 
المشـروع  ، ويمكـن اسـتعمالها ، سوف تجعل متاحة إلعـادة تصـرف اللجنـة التنفيذيـة فيهـا خـالل ثـالث سـنوات مـن الموافقـة علـى 

علــى أســاس مقــرر تتخــذه اللجنــة التنفيذيــة ، أمــا لمرحلــة ثانيــة مــن شــراء أجهــزة تبريــد المبــاني فــي المكســيك أو ألي مشــروع أخــر 
  .محدد إلزالة مواد مستنفذة لألوزون في ذلك البلد 

  )28/32المقرر (

  تعديالت على برنامج العمل ) ج(

   1999نيب لعام تعديالت على برنامج عمل اليو  )1(
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بعـــــــــــد أن أحاطـــــــــــت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة علمـــــــــــا بتوصـــــــــــية اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة باســـــــــــتعراض المشـــــــــــروعات  -65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18)  الـواردة  1999الموافقة علـى التعـديالت علـى برنـامج عمـل اليونيـب لعـام  قررت، )  17الفقرة
  .مويل المبين في المرفق الثالث بهذا التقرير بمستوى الت) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/21في الوثيقة 

  )28/33المقرر (

  1999تعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام  )2(

بعـــــــــــد أن أحاطـــــــــــت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة علمـــــــــــا بتوصـــــــــــية اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة باســـــــــــتعراض المشـــــــــــروعات  -66
UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18)  الــواردة فــي  1999مج عمــل البنــك الــدولي لعــام الموافقــة علــى تعــديالت برنــاقــررت ) 19الفقــرة

  .بمستوى التمويل المبين بالمرفق الثالث بهذا التقرير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/22الوثيقة 

  )28/34المقرر (

  )شاملة بروميد الميثيل (مشروعات االستثمار  ) د(

  )شاملة(مشروعات موصى بالموافقة عليها موافقة مفرشية  )1(

تنفيذيـــة التعليقـــات والتوصـــيات المقدمـــة مـــن اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة باســـتعراض المشـــروعات بعـــد أن الحظـــت اللجنـــة ال -67
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  علـى تمويـل  وافقـت، وكذلك المعلومـات واآلراء المقدمـة خـالل المناقشـة )  21و 20الفقرتين

االلتـزام بتوصـيات األمانـة الـواردة فـي ورقـات تقيـيم كـل  المشروعات واألنشطة المبينة في المرفق الثالث بهذا التقرير ، على شرط
  .مشروع 

  )28/35المقرر (

اللجنــة التنفيذيــة بعــد أن أحاطــت علمــا بتوصــيات قــررت فــي ســياق المشــروعات المقتــرح الموافقــة عليهــا موافقــة شــاملة ،  -68
  :بل ، تطبيق ما يلي في المستق) 22الفقرة  ,UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18(اللجنة الفرعية 

حيث يوجـد تضـارب واضـح بـين معلومـات خـط األسـاس المقدمـة مـن بلـد مـا بشـأن اسـتهالك المـواد المسـتنفذة  ) أ(
لألوزون ومعلومات المقادير التي تمت إزالتها أو المزمع أزالتها بموجب مشروعات جرى تمويلهـا فعـًال بمـوارد 

ت مقترحـة للموافقـة عليهـا ، ينبغـي أن من الصندوق المتعدد األطراف ومقادير مزمـع إزالتــها بموجـب مشـروعا
ـــة  ـــة الفرعيـــة المعني ـــة أن تقـــدم تفســـيرًا للتضـــارب إلـــى اللجن ـــدان ومـــن الوكـــاالت المنفـــذة المعني يطلـــب مـــن البل

  .باستعراض المشروعات 

حيثما يكون المعدل الظاهر لإلنفاق على المشروعات المعتمدة فـي بلـد مـا يبلـغ مسـتوى منخفضـًا ال مبـرر لـه  ) ب(
أن يطلـب مـن البلـد ومـن الوكـاالت المنفـذة المعنيـة تقـديم تفسـير لألسـباب الكامنـة وراء هـذا المسـتوى ، ينبغي 

  .من الصرف 

  )28/36المقرر (
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  مشروعات مقدمة للنظر فيها منفردة  )2(

مشروع تدليل علي اختبار بدائل لبروميد الميثيل في عمليات التطهير عقب الحصاد ، في زراعـات القطـن : األرجنتين 
  )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/24) الموالح( لحوامض وا

بعـــــــــــد أن أحاطـــــــــــت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة علمـــــــــــا بتوصـــــــــــية اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة باســـــــــــتعراض المشـــــــــــروعات  -69
UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,)  إرجــاء النظــر فــي هــذا المشــروع إلــى أن يــتم التحقــق مــن طبيعــة تطبيــق قــررت ، )  23الفقــرة

  .شروع بروميد الميثيل في الم

  )28/37المقرر (

  إزالة بروميد الميثيل في قطاع التبغ كله : البرازيل   

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/25  وAdd.1(  

بعــــــد أن أحاطــــــت اللجنــــــة التنفيذيــــــة علمــــــا بتعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات  -70
UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,)  ا يلي مقررت ، )  26– 24الفقرات:  

مليـون دوالر ، باعتبـار ذلـك حـافزًا وطنيـًا وعلـى أسـاس $  2.34الموافقة علـى مسـتوى تمويـل المشـروع بمبلـغ   )أ(
فـي المائـة مـن بروميـد الميثيـل المسـتعمل حاليـا  20استثنائي ، لتنفيذ المشروع في سبيل إزالـة مـا ال يقـل عـن 

خـالل فتـرة ثـالث سـنوات ابتـداء مـن بـدء ) أو أقل  أ.أ.طن من الـ م 337.4إلى  421.8من (في قطاع التبغ 
  .المشروع 

ينبغــي أن تعــود الوكالــة المنفــذة علــى اللجنــة التنفيذيــة بتقريــر بعــد مضــي ثــالث ســنوات علــى بــدء المشــروع ،   )ب(
لتزويـدها بمعلومـات عـن الخبــرة المكتسـبة فـي اإلزالـة ، شــاملة التكـاليف المتعلقـة بهـا ومــا يتبقـى مـن اســتهالك 

  .أ في القطاع .م.الـ ممن 

  )28/38المقرر (

 ) مشروع مظلي (منشأة  27في   EPEفي صنع شباك التغليف من رغاوى  CFC-12إزالة الـ : الصين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/26)(  

ـــــــة باســـــــتعراض المشـــــــروعات  -71 ـــــــة المعني ـــــــة الفرعي ـــــــات وتوصـــــــيات اللجن ـــــــة علمـــــــا بتعليق ـــــــة التنفيذي بعـــــــد أحاطـــــــت اللجن
UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,)  الموافقة على هذا المشروع مع االلتزام بالشرط الوارد في الفقـرة قررت ، )  28و  27الفقرتين

  .من هذا التقرير  78

  )28/39المقرر (

  ) Irico  )Caihongأ المستعملة في خطوط اإلنتاج في مصنع أنابيب الصور عند .م.إزالة الـ م: الصين   

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/26)(  
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بعـــــــــــد أن أحاطـــــــــــت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة علمـــــــــــا بتوصـــــــــــية اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة المعنيـــــــــــة باســـــــــــتعراض المشـــــــــــروعات  -72

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  الموافقــة علـــى المشــروع المـــذكور بمســتوى التمويـــل المبــين فـــي المرفـــق قـــررت ، )  29الفقــرة
  .الثالث بهذا التقرير 

  )28/40المقرر (

  Excel Industries Limited كلوريـد الكربـون كعامـل معالجـة فـي إنتـاج األندوسـلفان لـدى  إزالـة اسـتعمال رابـع:  الهنـد   
UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/31,)  ،Add .1    وAdd. 3(  

بعــــــد أن أحاطــــــت اللجنــــــة التنفيذيــــــة علمــــــا بتعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات  -73
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18, الموافقــة علــى المشــروع المــذكور بمســتوى التمويــل المبــين فــي قــررت ، )  31و  30ين الفقــرت

المرفــق الثالــث بهــذا التقريــر ، علــى أن يكــون مفهومــا أن المعلومــات والبيانــات المقدمــة فــي مثــل هــذه المشــروعات فــي المســتقبل 
  . 27/78ر يجب أن تفي بجميع المتطلبات الواردة في مبادئ التوجيهية المبينة في المقر 

  )28/41المقرر (

تكــــــــــــاليف التشــــــــــــغيل اإلضــــــــــــافية للكباســــــــــــات فــــــــــــي خمــــــــــــس منشــــــــــــآت فــــــــــــي قطــــــــــــاع التبريــــــــــــد الــــــــــــوطني : الهنــــــــــــد   
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/31  وAdd.3 (  

 Iran Compressor Manufacturing  Companyبشـركة  134a-HFCبالــ  CFC-12االستعاضة عـن غـاز التبريـد : إيران   
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/32 ,  وAdd.2(  

ــــــــــة باســــــــــتعراض المشــــــــــروعات  -74 ــــــــــة التنفيذيــــــــــة علمــــــــــا بتوصــــــــــيات اللجنــــــــــة الفرعيــــــــــة المعني بعــــــــــد أن أحاطــــــــــت اللجن
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  الموافقــة علــى هــذين المشــروعين بمســتوى التمويــل المبــين فــي المرفــق  ، قــررت)  32والفقــرة

  .الثالث بهذا التقرير 

  )28/42المقرر (

 141b-HCFCإلــى  CFC-11و عــن  134a-HFCإلــى  CFC- 12مشــروع مظلــي لتحويــل التبريــد التجــاري عــن :   تايلنــد  
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/43( منشـأة صغــيرة ومتوســطة الحجـــم  224كعنصر نفخ الرغاوى المستعملة للعـزل فـي 

  )Add.2و 

المعنيـــــــــــة باســـــــــــتعراض المشـــــــــــروعات  بعـــــــــــد أن أحاطـــــــــــت اللجنـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة علمـــــــــــا بتوصـــــــــــية اللجنـــــــــــة الفرعيـــــــــــة  -75
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  الموافقــة علـــى المشــروع المـــذكور بمســتوى التمويـــل المبــين فـــي المرفـــق  قـــررت، )  33الفقــرة

  .الثالث بهذا التقرير 

  )28/43المقرر (

)(   أوراق خاصة بالسياسة العامة  
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اعتبـــارات : ســـتعملين النهـــائيين للتبريـــد التجـــاري أ فـــي قطـــاع الم.م.الظـــروف المطلوبـــة للنظـــر فـــي إزالـــة الــــ م )1(

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/47(إضافية 

بعـــــض أن أحاطـــــت اللجنـــــة التنفيذيـــــة علمـــــا بتعليقـــــات وتوصـــــيات اللجنـــــة الفرعيـــــة المعنيـــــة باســـــتعراض المشـــــروعات   -76
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,   اليــة المتعلقــة بتحــول المســتعملين األخــذ بالمبــادئ التوجيهيــة الت قــررت، )  36-34الفقــرات

  :النهائيين في قطاع التبريد التجاري 

شــــهرًا يجــــب أن تكــــون الظــــروف الســــائدة المطلوبــــة قبــــل إعطــــاء األولويــــة إلــــى أنشــــطة تحويــــل  18لفتــــرة بدايــــة قــــدرها   
  : المستعملين النهائيين هي كاآلتي 

  أن يكون لدى البلـد رقابـة علـى اإلنتـاج واالسـتيراد بشـأن الــCFCs  والمعـدات التـي تعمـل بالــCFC  علـى أن تكـون هـذه ،
  . CFCالرقابة قائمة ومطبقة فعًال ، ومقيدة النتشار مكونات جديدة تحتوى على الـ 

  يجب أن يستطيع البلد المعني ، إبان سعيه إلى الحصول على تعويض على شكل منح لتحويالت المستعملين النهـائيين
  .بقي الرئيسي إنما هو استهالك لصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء ، أن يثبت أن استهالكه المت

  في سبيل إثبات ما تقدم  يجب تحديد بيانات شاملة عن جميع االستهالك المتبقي وٕاتاحة هذه البيانات للجنة التنفيذية.  

 ابــة علــى الـــ يجــب أال تكــون هنــاك أيــة أنشــطة أخــرى ممكنــة تســمح للبلــد بــأن يفــي بالتزاماتــه الخاصــة بالرقCFC  أو أن ،
أشـهر علـى األقــل و أن  9، بالقيـاس إلــى مـواد التبريـد البديلــة ، سـعر عاليـًا لمــدة  CFCsيكـون السـعر المقـارن لمســتهلكي الــ 

  .يكون من المتوقع استمراره في االرتفاع 

  :شهرًا فهي  18أما المبادئ التوجيهية لفترة البداية التي قدرها 

  إعادة تهيئة معدات التبريد التجاري على أساس كل حالة على حدي ينبغي مواصلة تقييم.  

  يجب االعتراف بتدريب أخصائيي التبريد كجزء من نشاط تحول المستعملين النهائيين في قطاع التبريد.  

  ينظـــر فـــي تمويـــل إعـــادة تهيئـــة معـــدات التبريـــد التجـــاري علـــى أســـاس الخبـــرة المكتســـبة مـــن تنفيـــذ األجـــزاء ذات الصـــلة
  .لموضوع في خطة إلدارة شؤون غازات التبريد با

  خالل فترة البداية وريثما يتم إعادة النظـر فـي الموضـوع ، ينبغـي إعطـاء األولويـة لمشـروعات التحـول الخاصـة بـالتخزين
ة البارد في صناعات الزراعة ومصائد األسماك وغير ذلك من الخطـوط الغذائيـة ، ذات األهميـة القتصـاديات البلـدان المعنيـ

.  

  بالنســبة لفتــرة البدايــة تكــون التكــاليف المتعلقــة باالستعاضــة عــن غــاز التبريــد واســتبدال الزيــت والبنــود الرأســمالية الصــغيرة
ـــد العاملــة المحليــة ، تكــاليف مؤهلــة للتمويــل بوصــفها تكــاليف إضــافية  أمــا . الالزمــة ، وكــذلك تكلفــة اليــد العاملــة بســعر الي

ي تشــمل إعــادة التهيئــة أو االســتبدال الخاصــة للكباســات والعمــرات الكبيــرة ألجهــزة التبريــد ، فلــن التحـويالت األوســع نطاقــًا التــ
 –وينبغــي حســاب تكــاليف التشــغيل اإلضــافية وفــورات التشــغيل اإلضــافية . ينظــر فيهــا  فــي ظــل المبــادئ التوجيهيــة األوليـــة 

  . تين لمدة سن -أسوة بما يعمل به في مشروعات التبريد التجاري األخرى 
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  ـــ التــي يمكــن إثبــات أنــه  CFCأن اســتهالك المنشــأة ســيكون الكميــة الســنوية المتوســطة مــن غــاز التبريــد الــذي يحتــوي ال

  .أضيف إلى نظام التبريد طبقا للمبادئ التوجيهية الموجودة التي وضعتها اللجنـة التنفيذية 

 فتـرة البدايـة هـذه ، غيـر أن جميـع شـروط ومعـايير  ليس هناك داع لوضع عتبات لفعاليـة التكـاليف ينبغـي الوفـاء بهـا فـي
ـــة . األهليــة المتعلقــة بخــط األســاس ســوف تطبــق  مليــون $ 10شــهرًا مقصــورًا علــى  18وســيكون التمويــل لفتــرة البدايــة البالغـ

  .دوالر أمريكي 

  شهرًا  18ينبغي أن يعاد النظر في هذه المبادئ التوجيهية بعد تطبيقها لمدة.  

  )28/44المقرر (

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/48(قطاع المعقمات  )2(

بعــــــد أن أحاطــــــت اللجنــــــة التنفيذيــــــة علمــــــا بتعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات  -77
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  األخــذ بالمبــادئ التوجيهيــة البدئيــة اآلتيــة بالنســبة للمشــروعات  قــررت، ) 38و  37الفقــرتين

  :قطاع المعقمات المتعلقة ب

ينبغـــي أن تكـــون مقترحـــات المشـــروع متمشـــية مـــع جميـــع السياســـات العامـــة والمقـــررات الصـــادرة عـــن اللجنـــة  ) أ(
  .، وبالصادرات  1995يوليه  25التنفيذية خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت المقامة بعد 

عنــدما يكــون لــدى البلــد  لتفــادي اللــبس بــين قطــاعي المعقبــات والمــذيبات ، ينبغــي أعــداد بيــان لمعــالم القطــاع ) ب(
  .أكثر من منشأة واحدة تعمل في أنشطة التعقيم 

مــع مالحظــة متطلــب الحلــول المجديــة مــن  -ينبغــي شــرح اختيــار التكنولوجيــا شــرحًا كــامًال وبصــفة خاصــة   )ج(
ينبغــي تقــديم مقارنــة للخطــوط العريضــة  -ناحيــة التكــاليف والمتمشــية مــع االســتراتيجيات الصــناعية الوطنيــة 

، ينبغـي   HCFCsوعنـدما يقـدم حـل ينطـوي علـى اسـتعمال الــ . تكاليف بـين الخيـارات التكنولوجيـة الرئيسـية لل
  . HCFCsأن يكون هذا الحل متمشيا تمشيًا كامًال مع جميع المقررات المتعلقة باستعمال الـ 

شية مع المقيـايس الوطنيـة ينبغي أن يكون المشروع مصمما للوفاء بالمعايير المالئمة المتم. معايير السالمة  ) د(
الصــادر عـــن الرابطــة الوطنيـــة  560والدوليــة المعتــرف بهـــا بالنســبة للصـــناعة المشــار إليهـــا ، مــثًال المقيـــاس 

للحماية من الحريق فـي الواليـات المتحـدة والتـي تعـالج المسـتوي المطلـوب للتخـزين والتعامـل واسـتعمال أكسـيد 
 ,NEC Class 1, Division 2"شـية مـع مقيـاس التركيبـات الكهربائيـة االثيلـين فـي التعقـيم وفـي التبخيـر ، ومتم

Group B or C " أو مع تصنيف مكافئ في المدونات الدوليةIEC codes .  

)(   مـع مالحظـة التغييـرات فـي التنظـيم العـام للمصــانع . تكـاليف التحسـينات التكنولوجيـة والتكـاليف غيـر المؤهلـة
وعات المـذكورة ونظـرًا إلـى تركيـب معـدات تعمـل بـالكمبيوتر ، ينبغـي أن الذي يحتمل أدخاله في بعض المشـر 

تتضــمن المقترحــات وصــفًا مفصــًال لخــط األســاس وللتكــاليف المرتبطــة ارتباطــًا مباشــرًا بإزالــة المــواد المســتنفدة 
لألوزون على أن تكون تلك التكاليف منفصلة عن تكاليف تحسينات المصنع التي هي تحسينات غير مؤهلـة 
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وينبغــي أن تكــون التكــاليف اإلضــافية المقترحــة متمشــيا تمشــيا كــامًال مــع مقــررات اللجنــة التنفيذيــة . لتمويــل ل

  .المتعلقة بالتحسينات التكنولوجية 

فـــي ســـبيل تســـهيل وضـــع البيانـــات الخاصـــة باالســـتهالك ينبغـــي أن تقـــدم البيانـــات المتعلقـــة بمســـتوى أعمـــال  ) و(
المســتنفدة لــألوزون لفتــرة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات قبــل أعــداد المشــروع المنشــأة وباالســتهالك الســنوي للمــواد 

وفــي الحــاالت التــي لــم تقــدم فيهــا تلــك البيانــات ينبغــي إعطــاء تفســير يبــين لمــاذا لــم يتســنى . كلمــا أمكــن ذلــك 
  .تقديم المعلومات عن مدة ثالث سنوات 

 ,EO/HCFCغيل لكـل مـادة معقمـة بديلـة وتكـاليف التشـ. ينبغـي حسـاب تكـاليف التشـغيل لمـدة ثـالث سـنوات   )ز(

EO/CO2 and 100% EO  وينبغـي أن تتضـمن وثيقـة . ينبغي النظر فيها عند اختيار التكنولوجيا لكـل مشـروع
الوفـــورات ، تعزيـــزًا الختيـــار / المشـــروع الخطـــوط العريضـــة لحســـاب مقـــارن بـــين تكـــاليف التشـــغيل اإلضـــافية 

  .التكنولوجيا المختارة 

المبادئ التوجيهية المعمول بها في البداية  إلعادة النظر فيها بعد النظر فـي قـدر كـاف مـن ينبغي استعراض  ) ح(
المشروعات في هـذا القطـاع ، وذلـك للسـماح باسـتخالص نتـائج عامـة حـول التكـاليف وسـوف تتضـمن عمليـة 

  .االستعراض النظر في وضع عتبات لفعالية التكاليف 

ســوف ينظـر فـي فعاليـة تكــاليف مقترحـات كـل مشــروع علـى أسـاس كــل  ريثمـا تـتم إعـادة النظــر فـي الموضـوع  )ط(
  . حالة بمفردها 

  )28/45المقرر (

أ مـن إنتـاج القطـاعين الفـرعيين لرغـاوى البـوليئيثلين والبوليسـترين المسـحوبة .م.الخطة االستراتيجية إلزالـة الــ م )3(
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/49(بالضغط في الصين 

لتنفيذية علما بالتعليقات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية بشأن استعراض المشروعات بعد أن أحاطت اللجنة ا -78
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  اللجنة التنفيذية أن تطلب من اليونيدو تنقيح الخطة قررت ، )  40و  39الفقرتين

والبوليسترين المسحوبين بالضغط فـي الصين ، وتقدم تلك أ من إنتاج القطاعين الفرعيين للبوليئيثلين .م.االستراتيجية إلزالة الـ م
وفي االستراتيجية المعاد النظر فيها ، ينبغي أن تكون السعة اإلجمالية للمنشآت . الخطة من جديد إلى اللجنة التنفيذية 

تيجية ، شامًال المشروعات المطلوب تمويل تحويلها متمشية مع المستوى القائم من اإلنتاج في القطاع الفرعي المبين في االسترا
  . التي سبق اعتمادها 

  )28/46المقرر (

  . في أوان اعتماد المقرر أعرب أحد الممثلين عن قلقه بشأن وضـوح اللغة المستعملة في الجملة األخيرة من المقرر  -79

  )Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/50(االستراتيجية الهندية إلزالة الهالونات  )4(
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ت اللجنــــــة التنفيذيــــــة علمــــــا بتعليقــــــات وتوصــــــيات اللجنــــــة الفرعيــــــة المعنيــــــة باســــــتعراض المشــــــروعات بعــــــد أن أحاطــــــ  -80

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/18,  باالسـتراتيجية الهنديـة إلزالـة الهالونـات ، كمـا وردت فـي أحاطت علما ، ) 42و  41الفقرتين
  .ألمانة عليهما وفي تعليقات ا)  Corr. 1و  ,UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/50(الوثيقتين 

  .تقرير مؤقت من رئيس الفريق العامل المعني بخطة اإلزالة لقطاع المذيبات في الصين  )5(

. قدم رئيس الفريق العامـل لخطة اإلزالة لقطـاع المـذيبات فـي الصـين تقريـرًا مؤقتـًا عـن التقـدم المحـرز فـي عمـل الفريـق   -81
، عقـــد اجتماعـــان غيـــر رســـميين  1999يونيـــة  16و  15يـــف ، يـــومي وخـــالل اجتمـــاع الفريـــق العامـــل المفتـــوح العضـــوية فـــي جن

وتبـين الفريـق العامـل مجـاالت تحتـاج إلـى .  1999يوليـه  14و  12للفريق وكما عقد اجتماعان رسميان آخران  في مونتلایر فـي 
  .ساعدة لصغار المستعملين عمل إضافي ، تشمل استمرار تنقيح البيانات ومنهجيات التنفيذ شاملة إنشاء جهاز دوار لتقديم الم

  : ناقش الفريق العامل ما يلي في تلك االجتماعات  -82

  ــــ أمـــا االســـتهالك المتبقـــي لـــدى صـــغار . فـــي المائـــة % 80هـــي بيانـــات كاملـــة بنســـبة  CFC-113البيانـــات الخاصـــة بال
عملين فــي بعــض المســتعملين للمــذيبات ، فــيمكن معالجتــه بأخــذ عينــات  فــي عمليــة مســحية مســتهدفة تغطــي صــغار المســت

بحلـول منتصـف   CTCو  TCAوالمفـروض أن تـتم دراسـات مسـحية مماثلـة للــ .  1999المناطق ، تجرى قبل آخر سبتمبر 
  . 2000سنة 

  مـــع مراعـــاة الطبيعـــة الناضـــجة لبيانـــاتCFC-113  ولإلجـــراءات المعمـــول بـــه فعـــًال فـــي قطـــاع اإلنتـــاج ، اســـتنتج الفريـــق
ئمة األخذ باستراتيجية تنطوي على نهج تـدريجي ، أي أنـه ينبغـي النظـر فـي اإلطـار العـام العامل أنه يكون من األمور المال

وبعد ذلك ينظر في تمويل القطاعين الفـرعيين للــ . يوافق عليه أوال  CFC-113لخطة لقطاع المذيبات تشمل تمويًال إلزالة الـ 
TCA   وCTC  بالطريقة نفسها التي طبقت بالنسبة للـCFC-113  .  

 وف يجتمع الفريق العامل في واشنطن العاصمة للنظر في خطة قطاع المذيبات ووضـعها فـي صـورتها النهائيـة وذلـك س
، بارتبــاط مــع اجتمــاع إلعــادة تزويــد الصــندوق المتعــدد األطــراف بالمــال ، ومحفــل تكنولوجيــات  1999فــي نهايــة ســبتمبر 

جنـغ ، أي قبـل يـوم واحـد مـن بـدء اجتماعـات اللجنـة الفرعيـة فـي بي 1999نـوفمبر  21األرض ، ولمدة يوم كامل يوم األحـد 
  .التي تعقد في إطار االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 

  منغوليا : برنامج قطري : من جدول األعمال  7البند 
  :ي ما يل وقررت) UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/51(استعرضت اللجنة التنفيذية البرنـامج القطري لمنغوليا   -83

الموافقــة علــى البرنــامج القطــري لمنغوليــا ، مــع مالحظــة أن الموافقــة علــى البرنــامج القطــري ال تعنــي الموافقــة  ) أ(
  .على المشروعات المبينة فيه وال على مستويات تمويلها 

أن يطلــب مــن حكومــة منغوليــا أن تقــدم ســنويًا معلومــات إلــى اللجنــة التنفيذيــة عمــا يحــرز مــن تقــدم فــي تنفيــذ  ) ب(
مج القطــــــــــــــــري ، وفقــــــــــــــــا لمقــــــــــــــــرر اللجنــــــــــــــــة التنفيذيــــــــــــــــة بشــــــــــــــــأن تنفيــــــــــــــــذ البــــــــــــــــرامج القطريــــــــــــــــة البرنــــــــــــــــا

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40,  وباســتعمال الشــكل المقــرر ينبغــي أن يقــدم التقريــر األول ) .  135الفقــرة
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 1إلى أمانـة الصـندوق فـي موعـد ال يتجـاوز  2000ديسمبر  31إلى  1999يوليه  16الذي يغطي المدة من 

  . 2001مايو 

  )28/47المقرر (

  إعادة النظر في المبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع بروميد الميثيل : من جدول األعمال  8البند 
الســتعراض المبــادئ التوجيهيــة القائمــة بالنســبة لمشــروعات قطــاع  27/86أن الفريــق العامــل الــذي أنشــئ وفقــا للمقــرر   -84

وكــان أمــام الفريــق المبــادئ التوجيهيــة القائمــة الــواردة فــي المرفــق الرابــع . ة التنفيذيــة بروميــد الميثيــل ، انعقــد أثنــاء اجتمــاع اللجنــ
، وكـــذلك تقريـــر اجتمـــاع الخبـــراء المعنيـــين بالتكنولوجيـــات البديلـــة لبروميـــد الميثيـــل ،  ,UNEP/OzL.Pro/ExCom/24/47بالوثيقـــة 

وبعـد المناقشـة ، وافـق الفريـق العامـل علـى أن .  Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/52الوارد في الجـزء الثـاني مـن الوثيقـة 
أغسـطس إلـى األمانـة ،  15يقدم أعضاؤه وكذلك الوكاالت المنفـذة ، آراءهـم وتعليقـاتهم حـول تلـك الـوثيقتين فـي موعـد ال يتجـاوز 

وافـق الفريـق العامـل علـى أن و . التي تتولى مـن جانبهـا تقـديم تقريـر مجمـع عنهـا إلـى االجتمـاع التاسـع والعشـرين للجنـة التنفيذيـة 
يعود إلى االجتماع خالل االجتمـاع التاسـع والعشـرين ليسـتعرض التقريـر المجمـع بقصـد اقتـراح تعـديالت علـى المبـادئ التوجيهيـة 

  .القائمة كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية 

وعات بروميـــد الميثيـــل ينبغـــي أن وٕالـــى أن تـــتم إعـــادة النظـــر المـــذكورة ، أعـــرب الفريـــق العامـــل عـــن رأي مفـــاده أن مشـــر   -85
يستمر وضعها وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة حاليا ، مع مراعاة الحاجـة إلـى أن تكـون المشـروعات فـي هـذا القطـاع مركـزة علـى 

  .اإلزالة 

  تقرير عن اإلقراض الميسر : من جدول األعمال  9البند 
، وهـى ورقـة مناقشـة مقدمـة مـن األمانـة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/53استرعي ممثل الصـندوق النظـر إلـى الوثيقـة   -86

  . 27/84بشأن اإلقراض الميسر استجابة للمقرر 

على أثر مناقشة ، طاب لرئيس اللجنة التنفيذية أن يالحظ فيها إحراز تقدم ملموس نحو إيجـاد أرض     مشـتركة تقـوم   -87
  : يلي  اللجنة التنفيذية ما قررتعليها اآلراء في هذا الموضوع ، 

  :أن تحيط علما بالمبادئ اآلتية المقدمة من ممثل كندا والتي ناقشتها اللجنة التنفيذية  ) أ(

  ينبغي أال يطلب من الحكومات المتلقيـة أن تتكبـد دينـا رسـميا إضـافيا نتيجـة للموافقـة علـى مشـروعات الصـندوق المتعـدد
  . األطراف التي تستعمل ترتيبات مالية أشد ابتكارًا 

  فــأن كــل مــال يعــاد ســداده ختامــًا إلــى " للتمويــل المبتكــر" بلــد علــى مشــروع يتضــمن إقراضــًا ميســرًا أو ترتيبــات إذا وافــق
المشروع ينبغي إعادة استعماله ، بناء على توجيه من اللجنة التنفيذية ، لمعالجـة مزيـد مـن االحتياجـات المتصـلة بالموضـوع 

  .نفسه داخل البلد المذكور 
 ت التي تمول تمويًال مبتكرًا ينبغي أن تكون مفصلة بحيث تفي باحتياجـات المشـروع المنظـور فيـه أن برامترات المشروعا

  .وبمقدرة البلد المتلقي 
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  أن تنفيذ القروض الميسرة أو غيرها من آليات التمويل المبتكر ، أمر يقتضي رصد مال مالئم للتكاليف اإلدارية.  

لى األمانة تعليقـات حـول هـذه المبـادئ األربعـة أو حـول مزيـد مـن دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أن تقدم إ ) ب(
المبــادئ المطلوبــة ، علــى أن تــدرج تلــك التعليقــات فــي وثيقــة تتضــمن إطــارًا واســعًا ينظــر فيهــا فــي االجتمــاع 

  .التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 
مـن مواضـيع جـدول األعمـال مناقشـة الموضـوع والمبـادئ فـي االجتمـاع التاسـع والعشـرين ، بوصـفه موضـوعًا  ) ج(

  .وكذلك في اجتماع غير رسمي واسع النطاق 

   )28/48المقرر (

من الشواغل ما يزيد عن االهتمامات التي تنطـوي عليهـا  5أن هناك لدى بلدان المادة  5بين عدة ممثلين لبلدان المادة   -88
  .المبادئ األربعة المقدمة من ممثل كندا 

  تقرير عن تنفيذ النظام الجديد للتكاليف اإلدارية : من جدول األعمال  10البند 
وذكـر أن اللجنـة التنفيذيـة بموجـب مقررهـا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/54استرعى ممثل األمانـة االنتبـاه إلـى الوثيقـة   -89
الثـاني للجنـة  قد أنشأت نظامًا جديـدًا للتكـاليف اإلداريـة يـنص علـى أن تنفيـذ ذلـك النظـام ينبغـي استعرضـه فـي االجتمـاع 26/41

  .  1999التنفيذية في 

، الحظــت وجــود شــعور عــام بــين أعضــاء اللجنــة الفرعيــة المعنيــة  27/17وذكــر كــذلك أن اللجنــة التنفيذيــة فــي مقررهــا   -90
باستعراض المشـروعات مفـاده أن المسـتوى الحـالي لتكـاليف الـدعم للمشـروعات ذات األثـر الرجعـي هـو مسـتوى أعلـي ممـا ينبغـي 

  . 26/41عادة النظر فيه في اإلطار العام الستعراض موضوع تكاليف الدعم اإلداري المطلوب إجراؤه وفقا للمقرر وينبغي إ

يــدرس وقــع نظــام التكــاليف اإلداريــة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/54شــرح ممثــل األمانــة أن الجــزء ألــف مــن الوثيقــة   -91
المائـة منـذ تطبيـق النظـام الجديـد علـى الـرغم مـن أن هـذا الـرقم يتـأثر  فـي 12ر3وهو يبين أن األجر الفعلي للوكالة هـو . الجديد 

. تأثيرًا كبيرًا بأن البنك الدولي ال يحصـل إال علـى عشـرة فـي المائـة كأجــر لتكـاليف الوكالـة لبرنـامج قطـاع الهالونـات فـي الصـين 
  .ذات األثر الرجعي  وشرح كذلك أن الجزء باء من الوثيقة يتضمن بيانات عن موضوع التمويل للمشروعات

وصف ممثـل البنـك الـدولي الموضـوعات الـواردة فـي الجـزء جـيم مـن الوثيقـة ، شـارحا أن هـذا الجـزء يعطـي بيانـات عـن   -92
  . التكاليف اإلدارية المعتمدة للشريحة األولي من برنامج قطاع الهالونات في الصين 

واعــًا مختلفــة مــن المشــروعات ذات األثــر الرجعــي ، تبعــا لنســبة اللجنــة التنفيذيــة أن هنــاك أن الحظــتوعلــى أثــر مناقشــة   -93
أن وجــود مســتويات مختلفــة مــن  والحظــتالمشــروع التــي تكــون قائمــة فعــًال عنــدما تصــبح الوكالــة المنفــذة مشــتركة فــي التنفيــذ ، 

  :وقررت تكاليف الدعم قد يكون أمر قد يكون مالئمًا بالقياس إلى تلك األنواع المختلفة ، 

ب من الوكـاالت المنفـذة تقـديم مزيـد مـن المعلومـات عـن األنـواع المختلفـة مـن المشـروعات ذات األثـر أن تطل ) أ(
  .الرجعي 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/57 
Page 29 

 
أن تطلــب مـــن البنـــك الــدولي مزيـــدًا مـــن اإليضــاح حـــول رقـــم الثالثــة فـــي المائـــة كــأجر للوســـيط المـــالي وذلـــك  ) ب(

  .لالجتماع التالي للجنة التنفيذية 
نفــذة أن تبــين المشــروعات التــي اعتمــدت التــي يمكــن تصــنيفها باعتبارهــا أن تطلــب مــن األمانــة والوكــاالت الم ) ج(

ــــــــــــك المنشــــــــــــآت الــــــــــــوارد فــــــــــــي الوثيقــــــــــــة  منشــــــــــــآت صــــــــــــغيرة ومتوســــــــــــطة وفقــــــــــــا للتعريــــــــــــف الخــــــــــــاص بتل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/54  وأن تقـــدم تقريـــرًا عـــن تكاليفهـــا اإلداريـــة إلـــى االجتمـــاع التاســـع والعشـــرين ،

  . للجنة التنفيذية 

  )28/49المقرر (

  تقرير عن أهلية المشروعات :  5التصدير إلى غير بلدان المادة : من جدول األعمال  11البند 
وذكــر أن ســري النكــا كانــت قــد قــدمت .   UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/55اســترعي ممثــل األمانــة االنتبــاه إلــى الوثيقــة   -94

ستعاضـــة عـــن رابـــع كلوريـــد الكربـــون المســـتعمل فـــي اختبـــار مشـــروعًا إلـــى االجتمـــاع الخـــامس والعشـــرين للجنـــة التنفيذيـــة بشـــأن اال
، قـررت اللجنـة التنفيذيـة  5في المائة من الكربون المنشط يصدر إلى غيـر بلـدان المـادة  72وحيث أن حوالي . الكربون المنشط 

تخــذ فــي االجتمــاع إرجــاء المشــروع ، وبعــد ذلــك ســعت الهنــد فــي االجتمــاع الســادس والعشــرين إلــي إدخــال تعــديل علــى المقــرر الم
  . 5الخامس عشر بشأن الصادرات إلى غير بلدان المادة 

اللجنــة التنفيذيــة أن تطلــب مــن األمانــة دعــوة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة والوكــاالت المنفــذة إلــى قــررت وعلــى أثــر مناقشــة   -95
نـــة بتجميـــع وتحليـــل تلـــك التعليقـــات إلـــى األمانـــة ، وأن تقـــوم األما UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/55تقـــديم تعليقـــات حـــول الوثيقـــة 

  .وتقدمها إلى االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 

  )28/50المقرر (

  تقرير الفريق الفرعي التابع للجنة التنفيذية المعني بقطاع اإلنتاج: من جدول األعمال  12البند 
يــة والمعنــي بقطــاع اإلنتــاج ، فتنــاول عمــل الفريــق تحــدث ممثــل كنــدا بوصــفه منســق الفريــق الفرعــي التــابع للجنــة التنفيذ  -96

ماليـــين دوالر للتخفـــيض التـــدريجي $  10ومـــن الموضـــوعات الرئيســـية التـــي جـــرت مناقشـــتها الشـــريحة الثانيـــة البالغـــة . الفرعـــي 
قق مــن إنجــاز فـي الصــين ، علــى أن يكـون التمويــل مشــروطًا بقيـام البنــك الــدولي بـالتح  CFCوإلغـالق جميــع القـدرة اإلنتاجيــة للـــ 

ونظــر . ماليــين دوالر $ 10مســتويات مرضــية مــن اإلغــالق ومــن تــدمير المقــدرة اإلنتاجيــة ، باســتعمال الشــريحة األولــى البالغــة 
الفريق الفرعي كذلك في ورقة مناقشـة مـن الهنـد فـي سـبيل التوصـل إلـى اتفـاق عـن تعـويض لقطـاع اإلنتـاج ، وأعربـت كـذلك عـن 

وأخيــرًا رحــب . تقــدم غيـر أنهــا لـم تشــعر أنهــا مسـتعدة لمناقشــة االقتـراح تفصــيليًا فـي الوقــت الحاضـر  تقـديرها العــام لمـا أحــرز مـن
الفريــق الفرعــي بــاقتراح مــن ممثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة العمــل مــع ممثلــي كنــدا وٕايطاليــا إلعــادة النظــر فــي االقتــراح المقــدم 

  )الجزء الثاني جيم  ,UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/48/Corr.1(ذية منهما إلى االجتماع السابع والعشرين للجنة التنفي

  :اللجنة التنفيذية ما يلي  قررتعلى أثر مناقشة   -97
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لتنفيــذ االتفــاق الخـاص بقطــاع اإلنتــاج  1999مليــون دوالر لعـام $ 10الموافقـة علــى الشــريحة المتبقيـة البالغــة  ) أ(

البنك الدولي يكون مرتهنـًا بتحقـق البنـك الـدولي  في الصين على أن يكون مفهومًا أن صرف هذه األموال من
، بالنيابة عن اللجنة التنفيذية ووفقا لمسئوليات البنك الدولي بموجب االتفاق ، إلثبات أن التخفيضات األولية 

  .التي يقتضيها االتفاق قد تحققت فعًال 

لجنة التنفيذية علـى أن يكـون مفهومـًا أن يطلب من البنك الدولي موافاة األمانة بتقرير تقدمه من جانبها إلى ال ) ب(
يومـًا مـن أيـام العمـل  15مليون دوالر سيجرى إذا لم يكن هناك اعتراض تلقته األمانة خالل $ 10أن صرف 

  .بدءًا من تاريخ إرسال التقرير 

هـو عقد اجتماع غير رسمي للفريق الفرعي الستعراض االقتراح المنقح فيما يتعلـق بورقـة المناقشـة الهنديـة ، و  ) ج(
فـي واشـنطن  1999سـبتمبر  26االقتراح المطلـوب مـن كنـدا وٕايطاليـا والواليـات المتحـدة أعـداده خـالل أسـبوع 

  .وهناك اجتماع إضافي مزمع على هامش االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية . العاصمة 

  )28/51المقرر (

  إدارة التبريد  تقرير فريق االتصال المعني بخطط: من جدول األعمال  13البند 
أن منسق فريق االتصال المعني بخطط إدارة غازات التبريد ذكر أن الفريق لم يسـتطع حتـى اآلن أن يتوصـل  -98

ســبتمبر  1إلــى خالصــة فقــرر أن يطلــب مــن أعضــائه إرســال تعليقــاتهم كتابــة حــول هــذا الموضــوع إلــى المنســق بحلــول 
عليقات فـي سـعي إلـى وضـع أسـاس جديـد لمزيـد مـن المناقشـة وسوف يجرى تجميع األفكار الواردة في تلك الت.  1999

فــي االجتمــاع القــادم لفريــق االتصــال ، ومــن المــأمول أن يســتطيع الفريــق التوصــل إلــى خالصــة تســمح للجنــة التنفيذيــة 
  .باتخاذ مقرر مستنير في اجتماعها القادم 

  شؤون أخرى : من جدول األعمال  14البند 
  والعشرين للجنة التنفيذية  مكان وزمان االجتماع التاسع

، علـى أن  1999نـوفمبر  26إلـى  24اللجنة التنفيذية أن اجتماعها التاسع والعشرين سوف يعقد في بيجنـغ مـن  قررت  -99
يسبقه اجتماع اللجنة الفرعية المعنية باستعراض المشروعات واللجنة الفرعية المعنية بالرصـد والتقيـيم والماليـة ، فـي المكـان نفسـه 

  . 1999نوفمبر  23و  22يومي ، 

  )28/52المقرر (

  اعتماد التقرير : من جدول األعمال  15البند 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/L.1 اعتمدت اللجنة تقريرها على أساس الوثيقة  -100
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  اختتام االجتماع : من جدول األعمال  16البند 
يوليـه  16مـن صـباح يـوم الجمعـة  11ر30االجتمـاع فـي السـاعة  بعد التبادل التقليدي للمجامالت أعلن الرئيس اختتـام  -101

1999 .  

  

  

  

  

  

  

  )28/31المقرر (



UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/57 
Annex I  Page 1 

  الصندوق اإلستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  

   1999يوليه  13أوضاع الصندوق في 
  بالدوالر األمريكى

      اإليرادات
      

      االسهامات الواردة
  789 300 637    دفعات نقدية بما فيها األوذونات المصروفة

  80 305 256    أوذونات صرف موجودة
  27 272 356    تعاون ثنائي
  71 878 141    فوائد مكتسبة

  إيرادات متنوعة
  

  437 994 3  

  972 750 827    مجموع اإليرادات
  األموال المخصصة واالعتمادات المرصودة

  
    

    253 953 992  اليوئنديبى
    38 579 245  اليونيب
    185 249 244  اليونيدو

  البنك الدولى
  

573 576 374    

  852 359 054    ت التنفيذاألموال المخصصة لوكاال
      )1998-1991(تكاليف األمانة وتكاليف اجتماعات اللجنة التنفيذية  

  25 085 390    2001يتضمن ماال مخصصا لتغطية عقود الموظفين حتى     -
      22أنشطة الرصد والتقييم المعتمدة فى االجتماع الـ 

  361 000    للجنة التنفيذية    -
      24قنية المعتمدة فى االجتماع الـ أنشطة المراجعة الت

  600 000    للجنة التنفيذية    -
  27 272 356    التعاون الثنائي

      االعتمادات المخصصة لتغطية انخفاض قيمة أوذونات الصرف
  0    للمشاريع الثنائية الجديدة - 

  905 677 800    مجموع األموال المخصصة واالعتمادات المرصودة
      

  67 073 027    للتخصيصات الجديدة الرصيد المتوفر
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  الصندوق اإلستئماني للصندوق المتعدد األطراف 
  لتنفيذ بروتوكول مونتلایر

  1999-1991ملخص أوضاع االسهامات  وااليرادات االخرى عن أعوام  
  1999يوليه   13في 

  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(  )بالدوالر اآلمريكى(  )بالدوالر اآلمريكى(  )مريكىبالدوالر اآل(  

  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
  789 300 637  17 109 229  79 097 217  113.765.039  119 850 759  127 357 208  126 094 744  98 601 546  60 593 998  46 830 898  دفعات نقدية
  27 272 356  2 065 897  4 615 352  4 168 969  3 916 341  3 342 198  4 830 902  1 382 028  2 950 669  -  مساعدة ثنائية
  80 305 256  19 370 407  45 839 771  12.498.882  2 596 196  -  -  -  -  -  أذونات صرف
  896 878 249  38 545 533  129 552 340  130.432.890  126 363 296  130 699 406   130.925.646  99 983 574  63 544 667  46 830 898  مجموع الدفعات

  8 098 267  -  -  -  8 098 267  -  -  -  -  -  أسهامات متنازع عليها
  235 579 459  119 352 389  27.992.700  26.711.269  13 443 630  11 704 685  11 704 684  8 940 150  9 252 626  6 477 326  تعهدات غير مسددة

التعهدات بالنسبة /للدفعات
  المئوية

88%  87%  92%  92%  92%  85%  83%  82%  24%  79%  

                      
  71 878 141  2 023 281  17 676 694  18 328 789  11 612 277  11 211 677  5 701 779  3 025 097  1 757 933  540 614  الفوائد المكتسبة

  3 994 437  300 000  375 074  533 982  263 321  428 554  651 433  216 520  522 219  703 334  االيرادات المتنوعة
                      

  972 750 827  40 868 814  147 604 107  149 295 661  138 238 894  142 339 637  137 278 858  103 225 191  65 824 819  48 074 846  وع االيراداتمجم
                      

  

  1999-1991  1998-1991  1999-1997  1996-1994  1993-1991  األرقام المتراكمة
  1 140 555 975  982 658 054  472 587 120  432 939 614  235 029 241  مجموع التعهدات
  896 878 249  858 332 717  298 530 762  387 988 347  210 359 139  مجموع المدفوعات

  %79  %87  %63  %90  %90  النسبة المئوية إلى مجموع التعهدات
  972 750 827  931 882 014  337 768 582  417 857 389  217 124 856  مجموع اإليرادات
  243 677 726  124 325 337  174 056 358  44 951 266  24 670 102  مات غير المسددةمجموع االسها

  %21  %13  %37  %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  وية إلى مجموع التعهداتالنسبة المئ
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  الصندوق اإلستئمائي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  )بالدوالر األمريكي( 1999أوضاع االسهامات لعام 

  1999يوليه  13حتى 
  اسهام متفق عليه  البلد الطرف

  )بالدوالر األمريكى(
  دفعات نقدية

  )بالدوالر األمريكى(
  اعدة ثنائيةمس
  )بالدوالر األمريكى(

  أذونات صرف
  )بالدوالر األمريكى(

  اسهامات غير مسددة
  )بالدوالر األمريكى(

  385.120  0  0  2.334.331  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
  5.342.081  0  358.660  0  5 700 741  كندا

  0  0  0  477.741  477 741  الجمهورية التشيكية
  0  0  0  1.318.383  1 318 383  الدانمارك

  1.114.636  0  20.000  0  1 134 636  فنلندا
  11.654.570  2.000  117.000  0  11 773 570  فرنسا
  11.442.788  3 602 270  1.570.237  0  16 615 295  ألمانيا
  698 237  0  0  0  698 237  اليونان
  0  0  0  257.245  257 245  المجر
  0  0  0  55.124  55 124  ايسلندا
  385 868  0  0  0  385 868  ايرلندا
  154.949  0  0  336.573  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  ياالتف

  18 375  0  0  0  18 375  ليختنشتاين
  156 185  0  0  0  156 185  ليتوانيا

  0  0  0  128.623  128 623  لوكسمبورج
  2  0  0  18.373  18 375  موناكو
  2 916 979  0  0  0  2 916 979  هولندا

  )13.209(  0  0  454.201  440 992  نيوزيلندا
  0  0  0  1.028.982  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

  451.088  0  0  1.804.403  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
  0  9.766.137  0  0  9 766 137  المملكة المتحدة

  23.990.566  6.000.000  0  8.842.767  38 833 333  الواليات المتحدة االمريكية
  252 652  0  0  0  252 652  أوزربكستان

  119.352.389  19.370.407  2.065.897  17.109.229  157 897 921  المجموع
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  الصندوق اإلستئمائي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر

  )بالدوالر األمريكي( 1998أوضاع االسهامات عن 
  1999يوليه  13حتى 

  اسهام متفق عليه  البلد الطرف
  )بالدوالر األمريكى(

  دفعات نقدية
  )الدوالر األمريكىب(

  مساعدة ثنائية
  )بالدوالر األمريكى(

  أذونات صرف
  )بالدوالر األمريكى(

  اسهامات غير مسددة
  )بالدوالر األمريكى(

  0  0  0  2 719 451  2 719 451  استراليا
  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  جيكابل
  497 444  0  548 710  4 654 587  5 700 741  **كندا 

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

  0  0  225 430  909 206  1 134 636  فنلندا
  0  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

  5 672 259  0  0  22 689 044  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  اسبانيا
  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  8 138 447  0  1 627 690  9 766 137  المملكة المتحدة

  0  10 660 000  569 000  27 604 333  38 833 333  الواليات المتحدة االمريكية
  79 603  0  0  0  79 603  أوزبيكستان

  27 992 700  45 839 771  4 615 352  79 097 217  157 545 040  المجموع

  اسهامات غري مسددة، حمجوزة للتعاون الثنائي** 
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  الصندوق اإلستئمائي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  1999يوليه  13حتى  1998- 1991موجز أوضاع االسهامات عن أعوام 

  اسهام متفق عليه  البلد الطرف
  )بالدوالر األمريكى(

  فعات نقديةد
  )بالدوالر األمريكى(

  مساعدة ثنائية
  )بالدوالر األمريكى(

  أذونات صرف
  )بالدوالر األمريكى(

  اسهامات غير مسددة
  )بالدوالر األمريكى(

  0  0  742 508  16 866 236  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  بولغاريا 

  728 636  0  3 463 137  32 157 829  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

  0  0  422 360  6 421 546  6 843 906  فنلندا
  6 544 154  11 729 254  3 723 889  50 147 937  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

  5 672 259  0  0  149 551 389  155 223 648  *اليابان  
  0  0  0  286 549  286 549  الكويت

  0  0  0  0  0  تفياال
  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  رويجالن
  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  نياسلوفي

  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  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  14 480 964  0  45 147 985  59 628 949  المملكة المتحدة
  0  10 660 000  11 196 895  229 561 341  251 418 236  الواليات المتحدة االمريكية

  79 603  0  0  0  79 603  أوزربكستان
  116 227 069  60 934 849  25 206 459  772 191 409  974 559 787  لمجموع الفرعى ا

    267 098 8  0  0  0  267 098 8االسهامات المتنازعة

 
 اسهامات غير مدفوعة أو محجوزة كليا أو جزئيا للتعاون الثنائي  
 ق ى هذا الجدول ، استنزلت المبالغ المتنازع عليها من فرنسا ، وألمانيا، وايطاليا، واليابان والمملكة المتحدة من أصل اسهاماتها المتفف

  وقد أدرجت فى هذا الجدول على شكل مجموع تلك المبالغ فقط 1996عليها فى عام 
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  124 325 336  60 934 849  25 206 459  772 191 409  982 658 045  المجموع
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  1- 1الجدول 
  الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ برتوكول مونتلایر

  )بالدوالر األمريكي( 1998كشف الدخل والصرف لعام 
  98-1991  1997  1998  الدخل

  956.478.877  150.981.729  151.937.379  اسهامات موافق عليها 
  69.830.685  18.328.786  17.676.694  دخل من الفوائد

  3.694.437  533.982  375.074  دخل متنوع
  1.030.003.999  169.844.497  169.989.147  مجموع الدخل

        
        الصرف

  24.668.035  3.797.090  4.720.159  أنشطة يديرها اليونيب
  156.380.417  54.493.213  42.540.000  أنشطة يديرها اليوئنديبي
  120.869.410  32.796.683  37.682.789  أنشطة يديرها اليونيدو

  214.351.489  55.809.387  63.253.289  أنشطة يديرها البنك الدولي
  19.389.587  2.509.170  2.915.637  األمانة

  102.882  36.068  28.547  رسوم مصرفية وخسارة على تبادل العمالت
  535.761.820  149.441.611  151.140.421  مجموع الصرف

        
  494.242.179  20.402.886  18.848.426  فائض الدخل عن الصرف
  0  )16.967.193(  386.944  تصحيحات الفترات السابقة

  494.242.179  3.435.693  19.235.670  صافي فائض الدخل عن الصرف
        

  0  471.570.816  475.006.509  رصيد الصندوق في بداية المدة
  494.242.179  475.006.509  494.242.179  رصيد الصندوق في نهاية المدة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/57 
Annex II 

Page 2  
  

  2- 1الجدول 
  الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر 

  )بالدوالر األمريكي( 1998كشف الموجودات وااللتزامات لعام 
  1997 12 31  1998 12 31  الموجودات

  2.788.866  10.258.282  النقد والودائع ألجل
  312.571.431  326.699.645  اسهامات متعهد بها ، قابلة للتحصيل

  1.473.486  3.911.151  ناديق ، قابل للتحصيلرصيد بين الص
  443.662  541.886  حسابات أخرى قابلة للتحصيل

  28.697  28.074  رسوم مؤجلة –موجودات أخرى 
  25.130.505  55.512.565  اذونات صرف

  290.074.877  255.411.496  أموال للتشغيل زودت بها الوكاالت المنفذة
  632.511.524  652.363.099  مجموع الموجودات

      
      االلتزامات

  اسهامات قابلة للتحصيل عن سنوات مقبلة
  )األمانة(التزامات غير مصفاة 

157.758.790  
281.413  

157.313.204  
168.913  

  0  0  رصيد بين الصناديق ، قابلة للصرف
  22.898  80.717  حسابات أخرى قابلة للصرف

  157.505.015  158.120.920  مجموع االلتزامات
      

      االحتياطات وأرصدة الصندوق
  475.006.509  494.242.179  فائض متراكم

  475.006.509  494.242.179  مجموع االحتياطات وأرصدة الصندوق
  632.511.524  652.363.099  مجموع االلتزامات واالحتياطات وأرصدة الصندوق

  319.748.282  325.301.324  رصيد الصندوق ، صافيًا بعد استبعاد اإلسهامات القابلة للتحصيل
      

  25.130.505  55.512.565  اذونات صرف تحت يد اليونيب
  46.658.925  40.715.606  اذونات صرف تحت يد البنك الدولي

  71.789.430  96.228.171  مجموع اذونات الصرف الداخلة ضمن موجودات الصندوق
      يلرصيد الصندوق ، صافيًا بعد استبعاد اإلسهامات القابلة للتحص

  247.958.852  229.073.153  واستبعاد اذونات الصرف
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  3-1الجدول 

  )بالدوالر األمريكي( 1998مصروفات أمانة الصندوق المتعدد األطراف لعام 

1  
  عنصر موظفي المشروعات  11

  موظفو المشروعات
  الميزانية
  المعتمدة

  المصروفات
  الفعلية

  وفورات
  )عجز(

  )1.288(  116.288  115.000  مدير الصندوق  1101
  )14.116(  114.116  100.000  نائب مدير الصندوق ، اقتصادي  1102
  )14.284(  114.284  100.000  نائب مدير الصندوق ، تعاون تقني  1103
  12.697  77.303  90.000  مسؤول للشؤون االقتصادية  1104
  858  89.142  90.000  مسؤول للشؤون البيئية  1105
  )15.849(  105.849  90.000  روعاتمسؤول إلدارة المش  1106
  2.712  87.288  90.000  مسؤول إلدارة المشروعات  1107
  21.328  53.672  75.000  مسؤول مساعد لإلعالم  1108
  3.960  86.040  90.000  مسؤول لالدارة والصندوق  1109
  67.443  32.557  100.000  مسؤول رئيسي للرصد والتقييم  1110

  63.461  876.539  940.000  مجموع فرعي  11
        خبراء استشاريون  12

  77.303  72.697  150.000  )…استعراض مروعات الخ (استشارات   1201
  24.000  )24.000(  0  تصحيحات السنوات السابقة  1298

  101.303  48.697  150.000  مجموع فرعي  12
        موظفو الدعم اإلداري  130

  17.820  24.180  42.000  )لإلدارة والصندوق(مساعد إداري   1301
  33.657  6.343  40.000  مساعد لخدمات االجتماعات  1302
  )5.036(  47.036  42.000  مساعد للبرنامج  1303
  23.224  11.776  35.000  )لنائب المدير ، االقتصاد(سكرتيرة رئيسية   1304
  3.148  31.852  35.000  )لنائب المدير ،تعاون تقني(سكرتيرة رئيسية   1305
  )3.845(  38.845  35.000  )مسؤول برنامج 2لعدد (يسية سكرتيرة رئ  1306
  17.939  17.061  35.000  )مسؤول برنامج 2لعدد (سكرتيرة رئيسية   1307
  17.995  12.005  30.000  سكرتيرة   1308
  3.687  20.313  24.000  استقبال/ساع/موظف للسجالت  1309
  108.589  209.411  318.000  المجموع الفرعي  130

        ف خدمة االجتماعاتتكالي  3-132
  )47.118(  147.118  100.000  للجنة التنفيذية 24االجتماع الـ   1326
  )29.981(  129.981  100.000  للجنة التنفيذية 25االجتماع الـ   1327
  ) 92.604(  212.604  120.000  للجنة التنفيذية 26االجتماع الـ   1328
  100.000  0  100.000  للجنة التنفيذية 27االجتماع الـ   1329
  1.687  43.313  45.000  اجتماعات اللجان الفرعية  1332
  )9.936(  9.936  0  تصحيحات السنوات السابقة  1398

  )77.952(  542.952  465.000  المجموع الفرعي لخدمات االجتماعات  3-132
  30.637  752.363  783.000  المجموع الفرعي  13
        السفر رسميًا في مهام  16

  )8.411(  128.411  120.000  ظفين في مهام رسميةسفر المو   1601
  )1.827(  1.827  0  تصحيحات السنوات السابقة  1698

  )10.238(  130.238  120.000  المجموع الفرعي  16
  185.163  1.807.837  1.993.000  مجموع العنصر  1
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  3-1الجدول 
  )بالدوالر األمريكي( 1998مصروفات أمانة الصندوق المتعدد األطراف لعام 

2  
  عنصر العقود من الباطن  21

  عقود من الباطن مع وكاالت األمم المتحدة
  الميزانية
  المعتمدة

  المصروفات
  الفعلية

  وفورات
  )عجز(

  30.000  0  30.000  عقود من الباطن مع منتجي مواد إعالمية  2101
  30.000  0  30.000  المجموع الفرعي  21
        عقود من الباطن مع مؤسسات تعمل للربح  23

  )2.820(  2.820  0  عقود من الباطن  2301
  24.299  )24.299(  0  تصحيحات السنوات السابقة  2398

  21.479  )21.479(  0  المجموع الفرعي  23
  51.479  )21.479(  30.000  مجموع العنصر  2
3  

  عنصر المشاركة في اجتماعات  33
  مشاركة في اجتماعات ومؤتمرات

      

  )1.511(  31.511  30.000  نائب الرئيس/الرئيس  3301
  34.375  5.625  40.000  اجتماعات لجان فرعية  3302
  22.532  7.468  30.000  اجتماعات غير رسمية الفرقة فرعية  3303
  22.767  52.233  75.000  للجنة التنفيذية 24االجتماع الـ   3307
  24.875  50.125  75.000  للجنة التنفيذية 25االجتماع الـ   3308
  18.345  56.655  75.000  للجنة التنفيذية 26االجتماع الـ   3309
  75.000  0  75.000  للجنة التنفيذية 27االجتماع الـ   3310
  0  0  0  تصحيحات السنوات السابقة  3398

  196.383  203.617  400.000  مجموع فرعي  33
  196.383  203.617  400.000  مجموع العنصر  3
4  

  عنصر المعدات واألماكن  41
  معدات استهالكية

      

  1.073  8.927  10.000  ادوات مكتبية  4101
  )2.211(  12.211  10.000  مستهلكات كمبيوتر وبرامج كمبيوترية  4102
  0  0  0  تصحيحات  السنوات السابقة  4198

  )1.138(  21.138  20.000  مجموع فرعي  41
        معدات غير استهالكية  42

  )9.341(  29.341  20.000  معدات عامة غير استهالكية  4205
  0  0  0  تصحيحات السنوات السابقة  4298

  )9.341(  29.341  20.000  مجموع فرعي  42
        استئجار أماكن  43

  10.808  253.192  264.000  استئجار أماكن للمكاتب  4301
  0  0  0  تصحيحات السنوات السابقة  4398

  10.808  253.192  264.000  مجموع فرعي  43
  329  303.671  304.000  مجموع العنصر  4
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  )بالدوالر األمريكي( 1998مصروفات أمانة الصندوق المتعدد األطراف لعام 

5  
  عنصر المتنوعات  51

  تشغيل وصيانة المعدات
  الميزانية
  المعتمدة

  المصروفات
  الفعلية

  وفورات
  )عجز(

  )2.000(  10.000  8.000  صيانة المعدات  5101
  85  5.915  6.000  صيانة المكاتب  5102
  0  0  0  ئجار معدات كمبيوتراست  5103
  )415(  7.415  7.000  استئجار آالت تصوير مستندات  5104
  666  10.334  11.000  استئجار معدات اتصال  5105
  0  0  0  تصحيحات السنوات السابقة  5198

  )1.664(  33.664  32.000  مجموع فرعي  51
        تكاليف وضع التقارير والتبليغ  52

  0  0  0  يذيةاجتماعات اللجنة التنف  5201
  6.636  13.364  20.000  تبليغات أخرى  5202
  0  0  0  تصحيحات السنوات السابقة  5298

  6.636  13.364  20.000  مجموع فرعي  52
        متنوعات  53

  1.559  28.441  30.000  اتصاالت  5301
  3.722  16.278  20.000  شحن الوثائق  5302
  4.687  313  5.000  غير ذلك  5303
  40.164  9.836  50.000  ينتدريب العامل  5303
  )53(  53  0  تصحيحات السنوات السابقة  5398

  50.079  54.921  105.000  مجموع فرعي  53
        ضيافة  54

  )2.521(  9.521  7.000  ضيافة  5401
  0  0  0  تصحيحات السنوات السابقة  5498

  )2.521(  9.521  7.000  مجموع فرعي  54
  52.530  111.470  164.000  مجموع العنصر  5

  485.884  2.405.116  2.891.000  مجموع التكاليف المباشرة لألمانة
        برنامج العمل للرصد والتقييم

  361.000  0  361.000  خبراء استشاريون  1201
        مراجعات تقنية لقطاع االنتاج

  230.655  369.345  600.000  عقود مع مؤسسات تعمل للربح  2301
  22.366  141.174  163.540  تكاليف مساندة البرنامج

  1.099.905  2.915.635  4.015.540  المجموع الكلي
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  الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  )بالدوالر األمريكي( 1998-1991أنشطة يديرها اليونيب في الفترة 

  98-1991  1997  1998  الدخل
  35.000.000  6.744.648  10.800.000  نقد محول من الصندوق المتعدد األطراف

  1.446.976  288.029  )301(  فوائد مكتسبة ومستبقاة
  36.446.976  7.032.677  10.799.699  مجموع الدخل

        
  25.285.558  3.797.090  5.337.682  مجموع الصرف

  11.161.418  3.235.587  5.462.017  فائض الدخل عن الصرف

        
        رصيد الصندوق

  0  2.463.814  5.669.401  ة المدةرصيد الصندوق في بداي
  11.161.418  3.235.587  5.462.017  فائض الدخل عن الصرف:يضاف 

  11.161.418  5.699.401  11.161.418  رصيد الصندوق في نهاية المدة

        
    مقارنة بالتبليغ عن التقدم المحرز

  مجموع الصرف المبلغ إلى أمين الخزانة
  تكاليف مساندة البرنامج: ناقص 
  التزامات غير مصفاة في نهاية المدة:  ناقص 

  تصحيحات

25.285.558  
)2.908.958(  
)826.749(  
0  

  صافي المصروفات المبلغة ألمين الخزانة
  صافي المصروفات المبلغة للجنة التنفيذية

21.549.851  
21.500.162  

  49.689  الفرق
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  ول مونتلایرالصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوك
  )بالدوالر األمريكي( 1998-1991أنشطة يديرها اليوئنديبي في الفترة 

  98-1991  1997  1998  الدخل
  208.000.000  31.250.690  26.00.000  نقد محول من الصندوق المتعدد األطراف

  23.553.767  9.961.000  7.300.000  فوائد مكتسبة ومستبقاة
  231.553.767  41.211.690  33.300.000  مجموع الدخل

        
  156.380.417  54.493.213  42.540.000  مجموع الصرف

  75.173.350  )13.281.523(  )9.240.000(  فائض الدخل عن الصرف

        
        رصيد الصندوق

  0  97.694.873  84.413.350  رصيد الصندوق في بداية المدة
  75.173.350  )13.281.523(  )9.240.000(  فائض الدخل عن الصرف:يضاف 

  75.173.350  84.413.350  75.173.350  رصيد الصندوق في نهاية المدة

        
    مقارنة بالتبليغ عن التقدم المحرز

  مجموع الصرف المبلغ إلى أمين الخزانة
  تكاليف مساندة البرنامج: ناقص 
  التزامات غير مصفاة في نهاية المدة:  ناقص 

  تصحيحات

156.380.417  
)14.605.567(  
)21.632.645(  

211.525  

  صافي المصروفات المبلغة ألمين الخزانة
  صافي المصروفات المبلغة للجنة التنفيذية

120.353.730  
120.030.618  

  323.112  الفرق
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  الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  )مريكيبالدوالر األ( 1998-1991أنشطة يديرها اليونيدو في الفترة 

  98-1991  1997  1998  الدخل
  156.000.000  30.063.761  27.000.000  نقد محول من الصندوق المتعدد األطراف

  14.268.239  3.147.069  4.403.236  فوائد مكتسبة ومستبقاة
  170.268.239  33.210.830  31.403.236  مجموع الدخل

        
  120.869.410  32.796.683  37.682.789  مجموع الصرف

  49.398.829  414.147  )6.279.553(  فائض الدخل عن الصرف

        
        رصيد الصندوق

  0  55.264.235  55.678.382  رصيد الصندوق في بداية المدة
  49.398.829  414.147  )6.279.553(  فائض الدخل عن الصرف:يضاف 

  49.398.829  55.678.382  49.398.829  رصيد الصندوق في نهاية المدة

        
    ارنة بالتبليغ عن التقدم المحرزمق

  مجموع الصرف المبلغ إلى أمين الخزانة
  تكاليف مساندة البرنامج: ناقص 
  التزامات غير مصفاة في نهاية المدة:  ناقص 

  تصحيحات

120.869.410  
)13.907.339(  
)11.343.858(  
0  

  صافي المصروفات المبلغة ألمين الخزانة
  التنفيذيةصافي المصروفات المبلغة للجنة 

95.618.213  
91.467.573  

  4.150.640  الفرق
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  الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  )بالدوالر األمريكي( 1998-1991أنشطة يديرها البنك الدولي في الفترة 

  98-1991  1997  1998  الدخل
  نقد محول من الصندوق المتعدد األطراف

  صرف محصلة اذونات
  اذونات صرف محولة ، بعد استبعاد التحصيالت

  فوائد مكتسبة ومستبقاة

21.000.000  15.547.172  176.000.000  
20.538.908  62.611.523  96.572.901  

)5.943.319(  )41.993.205(  40.715.606  
5.280.746  4.202.532  23.373.808  

  336.662.315  40.368.023  40.876.334  مجموع الدخل
        

  214.351.489  55.809.387  63.253.289  مجموع الصرف
  122.310.826  )15.441.364(  )22.376.955(  فائض الدخل عن الصرف

        
        رصيد الصندوق

  0  160.129.145  144.687.781  رصيد الصندوق في بداية المدة
  122.310.826  )15.441.364(  )22.376.955(  فائض الدخل عن الصرف:يضاف 

  122.310.826  144.687.781  122.310.826  رصيد الصندوق في نهاية المدة
  81.595.220  98.028.855  81.595.220  رصيد نقدي في نهاية المدة

        
    مقارنة بالتبليغ عن التقدم المحرز

  مجموع الصرف المبلغ إلى أمين الخزانة
  تكاليف مساندة البرنامج: ناقص 
  فاة في نهاية المدةالتزامات غير مص:  ناقص 

  تصحيحات

214.351.489  
)29.894.461(  
0  

535.257  

  صافي المصروفات المبلغة ألمين الخزانة
  صافي المصروفات المبلغة للجنة التنفيذية

184.992.285  
184.924.266  

  58.019  الفرق
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  8-1الجدول 
  الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر

  التقارير المالية والتقارير المرحليةمقارنة بين 
  )بماليين الدوالرات األمريكية( 1998-1991ملخص تقارير الوكاالت المنفذة عن المدة 

  المجموع  البنك الدولي  اليونيدو  اليوئنديبي  اليونيب  الوكالة

  مجموع الصرف المصحح المبلغ إلى أمين الخزانة

  تكاليف مساندة البرنامج: ناقص 

  زامات غير مصفاة ، في آخر المدةالت: ناقص 

25.3  156.6  120.9  214.9  517.6  

)2.9(  )14.6(  )13.9(  )29.9(  )61.3(  

)0.8(  )21.6(  )11.3(  0.0  )33.8(  

  صافي المصروفات المبلغة إلى أمين الخزانة

  صافي المصروفات المبلغة إلى اللجنة التنفيذية

21.5  120.4  95.6  185.0  422.5  

21.5  120.0  91.5  184.9  417.9  

  4.6  0.1  4.2  0.3  0.0  الفرق
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LIST OF PROJECTS  AND ACTIVITIES APPROVED FOR FUNDING

ALGERIA

AEROSOL

Filling plant

Phase out of CFC-11/CFC-12 by conversion to 
hydrocarbon technology in the manufacture of aerosols at 
company Saco

UNIDO $73,691 $9,580 $83,271 3.8819.0

Phase out of CFC11/CFC12 by conversion to 
hydrocarbons technology in the manufacture of aerosols 
at Floreal

UNIDO $77,145 $10,029 $87,174 4.2618.1

FOAM

Flexible

Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene 
chloride in the manufacture of flexible polyurethane 
slabstock foam at Matelas Mondial

UNIDO $97,986 $12,738 $110,724 4.9520.0

Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene 
chloride in the manufacture of flexible polyurethane 
slabstock foam at Orania Mousse Ameublement (OMA)

UNIDO $99,477 $12,932 $112,409 5.5318.0

$348,299 $45,279 $393,578Total for Algeria 75.1

ARGENTINA

FOAM

Rigid

Phasing out CFC-11 by conversion to HCFC-141b as a 
blowing agent in the manufacture of rigid P.U. blocks 
and tank spraying at Polwer S.R.L.

UNIDO $111,641 $14,513 $126,154 4.1626.8

REFRIGERATION

Domestic

Replacement of CFC-11 by cyclopentane and CFC-12 by 
isobutane in the manufacturing of refrigeration equipment 
at Radio Victoria Catmarca

UNIDO

Request for change of technology submitted according to 
Decision 22/69. An amount of $108,246 will be returned 
to the Multilateral Fund.

Commercial

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
techn.,and of CFC-12 by conversion to HFC-134a in the 
manufacture of com.ref,display cabinets and 
polyurethane panels for cold stores at Perito Moreno Ref.

UNDP $379,605 $49,349 $428,954 12.2031.1

SOLVENT

TCA

Replacement of the present 1,1,1-trichloethane (MCF) 
sheet steel cleaning system on the steel sheet-cutting table 
with an aqueous-mechanical system in a steel enterprise 
(Siderar S.A.I.C.)

IBRD $105,147 $13,669 $118,816 15.696.7
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Multiple solvents

Umbrella Project for 9 Enterprises - Conversion from 
MCF used as solvent to aqua based cleaning at Argelite 
La Rioja S.A.; CIMCAM S.A.; Grimoldi S.A.; Heliodino 
S.A.I.C; Integral Metalurgica S.A; Orbis Mertig S.A.I.C.; 
Trosh S.A. Unisol S.A. & Buffalo S.A

IBRD $272,157 $35,380 $307,537 38.507.1

$868,550 $112,912 $981,462Total for Argentina 71.7

BENIN

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening, phase II UNEP $33,333 $4,333 $37,666

$33,333 $4,333 $37,666Total for Benin

BOLIVIA

FOAM

Rigid

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam at Quimica 
Andina

Belgium $108,480 $108,480 21.705.0

$108,480  $108,480Total for Bolivia 5.0

BRAZIL

FOAM

Rigid

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam at Ananda

UNDP $37,380 $4,859 $42,239 2.3316.0

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane sprayfoam at 
Isotherm.

UNDP $116,768 $15,180 $131,948 4.4426.3

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and water 
based technology in the manufacture of rigid 
polyurethane foam at Polsul Group

UNDP $536,892 $69,058 $605,950 7.36

Further approval of projects to phase out the foam 
sector SMEs in Brazil will be subject to the submission 
by the Government of Brazil of a strategy paper or a 
plan for phasing out the use of ODS by eligible 
enterprises in the sub-sector.

55.0

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in rigid polyurethane foam (spray and pour in 
place) at SIFC

UNDP $74,385 $9,670 $84,055 7.839.5

Integral skin

Phaseout of CFC-11 by conversion to water-blown 
technology in the manufacture of rigid at Moldepol

UNDP $421,444 $54,788 $476,232 12.1134.8

Polystyrene/polyethylene

Phase-out of CFC-12 by conversion to n-butane as a 
blowing agent in the manufacture of extruded 
polyethylene foams for thermal insulation and food 
packaging purposes at Epex Co.

UNIDO $632,391 $79,563 $711,954 4.68135.0
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Multiple-subsectors

Conversion from CFC-11 to HCFC 141b and water based 
technology in the manufacture of rigid polyurethane foam 
and integral skin foam at JNP Group

UNDP $823,867 $100,625 $924,492 8.41

Further approval of projects to phase out the foam 
sector SMEs in Brazil will be subject to the submission 
by the Government of Brazil of a strategy paper or a 
plan for phasing out the use of ODS by eligible 
enterprises in the sub-sector.

80.3

Phaseout of CFC-11 by conv. to water-blown technology 
in flexible molded foam,to water and methylene chloride 
blown technology in semi-rigid packaging foam,and to 
HCFC-141b in the manufacture of flexible integral skin 
foams at Espuma Oeste

UNDP $181,616 $23,610 $205,226 9.9416.9

FUMIGANT

Methyl bromide

Phasing out methylbromide in the entire Tobacco Sector UNIDO $2,344,440 $267,888 $2,612,328 27.79

Approved a level of funding in the amount of US $2.34 
million as a national incentive and on an exceptional 
basis, to implement the project to phase-out at least 20% 
of the current methyl bromide used in the tabacco sector 
(from 421.8 to 337.4 ODP tonnes or less) over a period 
of 3 years from the time the project commences. To 
report back to the Executive Committee 3 years after 
project initiation with information on the experience 
gained in the phase-out, including related costs and 
remaining ODS consumption in the sector.

84.4

REFRIGERATION

Domestic

Phase-out of CFC-11 & CFC-12 in the manufacture of 
domestic refrigerators & freezers by conversion to cyclo-
pentane & HCF 134a at Metalurgica Venan Ltda.

UNDP $741,800 $91,598 $833,398 13.7636.0

Commercial

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b, and from CFC-
12 to HFC-134a and from R-502 to R-402a in the 
manufacture of commercial refrigeration products at 
General Icy

UNDP $411,139 $53,448 $464,587 14.7427.9

Phasing out CFC-12 with HFC-134a and CFC-11 with 
HFC-141b at five commercial refrigeration companies 
(umbrella project)

UNIDO $485,916 $63,169 $549,085 15.1832.0

Phaseout of CFC-11, CFC-12 and R-502 by conversion 
to HCFC-141b technology (foam) and HFC-134a and R-
404a technology (refrigerant) in the manufacture of milk 
coolers and display cabinets at Incomar

UNDP $74,529 $9,689 $84,218 15.214.9

$6,882,567 $843,146 $7,725,713Total for Brazil 559.0
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CAMEROON

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening, phase III UNEP $107,000 $13,910 $120,910

$107,000 $13,910 $120,910Total for Cameroon

CHINA

FOAM

Flexible

Conversion of PU slabstock manufacture from CFC-11 to 
liquid carbon dioxide technology in Longkou Shunfa 
Foam Plant

IBRD $440,461 $57,260 $497,721 6.2370.7

Conversion of PU slabstock manufacture from CFC-11 to 
liquid carbon dioxide technology in Shandong Tianhua 
(Group) Plastic Plant

IBRD $534,534 $68,799 $603,333 6.2385.8

Rigid

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Wuhan Commercial Machinery Factory

IBRD $149,195 $19,395 $168,590 5.0929.3

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Jiangsu Taizhou Commercial 
Machiner General Factory

IBRD $192,890 $25,076 $217,966 6.8228.3

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane foam 
at Guangdong Zhujiang Refrigeration and Air 
Conditioning Co.

IBRD $581,230 $73,935 $655,165 6.6287.7

Phaseout of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Heilongjiang Commercial Installation 
Corporation

IBRD $411,858 $53,542 $465,400 7.8352.6

Phase-out of CFC-11 by conversion to n-pentane 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Suzhou Purification Equipment Factory

UNDP $516,780 $66,846 $583,626 7.8366.0

Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Jiaxing Anti-Corrosion Factory.

UNDP $151,590 $19,707 $171,297 7.8319.4

Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Penglai Polyurethane Industry Co.

UNDP $497,200 $64,636 $561,836 7.8363.5

Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology in the manufacture of rigid polyurethane 
insulation foam at Hengfeng Polyurethane Spray Co. Ltd.

UNDP $1,206,600 $142,726 $1,349,326 7.83154.1

Phase-out of CFC-11 in the manufacture of rigid 
polyurethane foam through the use of water blown 
technology at Jiangsu Chemical Research Institute

UNDP $253,690 $32,980 $286,670 7.8332.4
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Phaseout of CFC-11 by conversion to n-pentane 
technology in the manufacture of rigid polyurethane foam 
sandwich panels at Chengde Commercial Machinery 
Group Co. Ltd.

IBRD $829,980 $101,298 $931,278 7.83106.0

Polystyrene/polyethylene

Elimination of CFC-12 in manufacturing of EPE foam 
packaging nets at 27 enterprises (Umbrella Project)

UNIDO $5,289,441 $591,839 $5,881,280 6.43

The total capacity of the enterprises for which funding 
would be sought would correspond to the existing level 
of production of the sub-sector indicated in the strategy, 
including those projects already approved.

825.7

PRODUCTION

CFC closure

Sector plan for CFC phase out in China. 1999 Annual 
payment (second tranche)

IBRD $10,000,000 $900,000 $10,900,000

Disbursement of these funds by the World Bank would be 
contingent on the verification by the World Bank for the 
Executive Committee in accordance with the World 
Bank’s responsibilities in the Agreement demonstrating 
that the initial reductions required by the Agreement had 
been met. The World Bank was requested to transmit a 
report to the Secretariat for onward transmission to the 
Executive Committee on the understanding that 
disbursement of this US $10 million would take place if 
no objection was received by the Secretariat within 15 
business days of the dispatch of the report.

REFRIGERATION

Domestic

Phasing out ODS in the production of compressors at 
Changshu Refrigerating Equipment Works

Japan $2,507,500 $2,507,50075.0

Commercial

Replacement of CFC-12 refrigerant with HCFC-22 in the 
manufacture of small and medium sized open type 
compressors at Zhejiang Commercial Machinery Factory

IBRD $1,710,295 $198,132 $1,908,427 6.79

The World Bank should investigate the possibility of 
local purchase of measuring equipment and return any 
cost savings to the Multilateral Fund.

251.7

Replacement of CFC-12 refrigerant with HCFC-22 in the 
manufacture of semi-hermetic compressors at Yueyang 
Hengli Air-Cool Equipment Co. Ltd.

IBRD $1,951,757 $224,693 $2,176,450 8.86

The World Bank should investigate the possibility of 
local purchase of measuring equipment and return any 
cost savings to the Multilateral Fund.

220.2

Replacement of CFC-12 refrigerant with HCFC-22 in the 
manufacture of small open type compressors at Wuhan 
Commercial Machinery Factory

IBRD $1,457,583 $170,334 $1,627,917 13.99

The World Bank should investigate the possibility of 
local purchase of measuring equipment and return any 
cost savings to the Multilateral Fund.

104.2
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SOLVENT

Combined CFC-113 and TCA

Elimination of ODS used in the production lines at Irico 
(Caihong) Color Picture Tube Factory

UNDP $2,853,200 $323,852 $3,177,052 14.10202.0

$31,535,784 $3,135,049 $34,670,833Total for China 2,474.6

COLOMBIA

FOAM

Rigid

Elimination of CFC-11 in the manufacture of rigid 
polyurethane foam through the use of HCFC-141b 
technology at Rojas Hnos LTDA.

IBRD $64,206 $8,347 $72,553 7.838.2

REFRIGERATION

Commercial

Replacement of CFC-11 foam blowing agent with HCFC-
141b and CFC-12 refrigerant with HFC-134a in the 
manufacture of commercial refrigerators and 
polyurethane sandwich panels at Polares Ltda.

IBRD $58,109 $7,554 $65,663 12.524.6

Replacement of CFC-11 foam blowing agent with HCFC-
141b and CFC-12 refrigerant with HFC-134a in the 
manufacture of commercial refrigerators and 
polyurethane sandwich panels at Industrias de  
Supernordico

IBRD $128,381 $16,690 $145,071 13.339.6

$250,696 $32,590 $283,286Total for Colombia 22.5

CROATIA

REFRIGERATION

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  phase I:  training of 
trainers in good refrigerant management practices, phase 
II: national technicians training

UNIDO $70,000 $9,100 $79,100

Refrigerant management plan:  customs training UNIDO $38,250 $4,973 $43,223

Refrigerant management plan:  national recovery and 
recycling project

UNIDO $289,910 $37,688 $327,59815.0

$398,160 $51,761 $449,921Total for Croatia 15.0

ECUADOR

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening IBRD $97,300 $12,649 $109,949

$97,300 $12,649 $109,949Total for Ecuador

EGYPT

SOLVENT

TCA

Conversion of TCA used for the formulation of 
degreasing and contact cleaners and crack detectors to 
new formulations with special hydrocarbons and heavy 
chlorinated ester at Sien

UNIDO $231,435 $30,087 $261,522 25.779.0
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$231,435 $30,087 $261,522Total for Egypt 9.0

GUATEMALA

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening, phase III UNEP $96,000 $12,480 $108,480

$96,000 $12,480 $108,480Total for Guatemala

GUINEA

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening:  phase II UNEP $33,333 $4,333 $37,666

$33,333 $4,333 $37,666Total for Guinea

HONDURAS

REFRIGERATION

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  national recovery and 
recycling project

UNIDO $245,900 $31,967 $277,86714.2

Refrigerant management plan:  phase I: training of 
trainers in good refrigerant management practices, phase 
II:  national technicians training project

UNIDO $70,000 $9,100 $79,100

Refrigerant management plan:  customs training UNIDO $38,250 $4,973 $43,223

$354,150 $46,040 $400,190Total for Honduras 14.2

INDIA

AEROSOL

Contract filler

Phaseout of CFC  by substituting HAPs at Syncaps UNDP $161,518 $20,997 $182,515 3.0253.5

Phaseout of CFC-12 and CTC  by substituting with HAPs 
at Ruby Aerosols

UNDP $45,800 $5,954 $51,754 2.0122.8

Phaseout of CFC-12 and CTC  at Vimsons Aerosol by 
substituting HAPs

UNDP $66,500 $8,645 $75,145 4.2218.2

FOAM

Rigid

Conversion from CFC-11 to CFC-free technology in the 
manufacture of rigid polyurethane foam chemical systems 
at Shivathene Linopack

UNDP $209,000 $27,170 $236,170

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulation at 
Nav Texfeb P. Ltd.

UNDP $163,982 $21,318 $185,300 5.0732.4

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulated 
thermoware at Ashoka Metals

UNDP $68,066 $8,849 $76,915 5.4612.5
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Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulated 
thermoware at O.K. Industries

UNDP $66,227 $8,610 $74,837 6.1710.7

Conversion  from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulation at 
28 small and medium-sized enterprises.

UNDP $699,139 $86,905 $786,044 6.61105.7

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulated 
thermoware at Devisons P. Ltd.

UNDP $114,940 $14,942 $129,882 7.5415.3

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulated 
thermoware at N.D. Plastics

UNDP $101,289 $13,168 $114,457 7.8312.9

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulation at 
Standard Electric Appliances

UNDP $78,136 $10,158 $88,294 7.8310.0

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulation at 
Supertek International

UNDP $83,202 $10,816 $94,018 7.8310.6

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam insulated 
thermoware at Varivar Plast Products P.Ltd.

UNDP $96,184 $12,504 $108,688 7.8312.3

Integral skin

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of integral skin polyurethane foam at 
Primrose Multiplast P. Ltd.

UNDP $117,105 $15,224 $132,329 12.169.6

HALON

Extinguisher

Conversion of halon 1211 fire extinguisher production to 
ABC powder and CO2 units together with the use of 
recycled halon 1301 in lieu of virgin product at Standard 
Castings Pvt. Ltd. New Delhi, under the name of 
Pyrosafety

UNDP $92,000 $11,960 $103,960 1.4464.1

Conversion of halon 1211 fire extinguisher production to 
ABC powder and CO2 units at Bharat Engineering 
Works, Mumbai

UNDP $73,260 $9,524 $82,784 1.4849.5

Conversion of halon 1211 fire extinguisher production to 
ABC powder and CO2 units at Cascade Counsel Ltd. 
New Delhi

UNDP $79,920 $10,390 $90,310 1.4854.0

Extinguisher production and elimination of its 
consumption of virgin halon 1301 at New Fire Engineers 
Pvt. Ltd. Mumbai

UNDP $130,000 $16,900 $146,900 1.08120.0

Conversion of halon 2111 fire extinguisher production to 
ABC powder and CO2 units at Zenith Fire Services, 
Mumbai

UNDP $53,280 $6,926 $60,206 1.4836.0

Conversion of halon 1211 fire extinguisher production to 
ABC powder and CO2 units at M/s Kooverji Devshi & 
Co. Pvt. Ltd., Mumbai

UNDP $37,740 $4,906 $42,646 1.4825.5
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REFRIGERATION

Compressor

Compensation for incremental operating cost for 
compressors in five domestic refrigeration enterprises 
(BPL, Maharaja, Videocon, Whirlpool, Sarkar)

IBRD $1,237,521 $146,127 $1,383,648

SOLVENT

CFC-113

Conversion of cleaning and coating processes based on 
CFC-113 and CTC to processes based on IPA at Vidyut 
Metallics Ltd. (VML)

UNIDO $225,452 $29,309 $254,761 11.4519.7

Conversion of cleaning and coating processes based on 
CFC-113 to IPA and xylene at Microraj Electronics PVT 
Ltd. & RCC (Sales) PVT Ltd., Hyderabad (MRJ)

UNIDO $85,431 $11,106 $96,537 19.734.3

Multiple solvents

Conversion of cleaning processes from TCA and CTC to 
non-ODS solvent cleaning technologies 
(trichloroethylene and alkozypropanol) at Videocon 
Group (VDC)

UNIDO $234,978 $30,547 $265,525 32.647.2

PROCESS AGENT

Process conversion

Phaseout of use of Carbon tetrachloride as process agent 
in the production of endosulphan by Excel Industries 
Limited

IBRD $366,000 $47,580 $413,580 0.98375.0

$4,686,670 $590,534 $5,277,204Total for India 1,081.8

IRAN

FOAM

Flexible

Phasing out ODS in manufacturing of flexible PU 
slabstock foam through the use of liquid CO2 blowing 
technology at Bahman Plastic Co.

UNIDO $485,929 $63,171 $549,100 5.8583.0

HALON

Banking

Halon management program France $511,175 $511,175

REFRIGERATION

Commercial

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to 
HFC-134a technology in the manufacture of domestic 
and commercial refrigeration at the Sherkate Sanayee 
Emerson (Emerson Co).

UNIDO $343,873 $44,703 $388,576 7.2045.8

Phasing out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b and 
CFC-12 to HFC-134a in manufacture of commercial 
refrigeration at the second group of Iranian Commercial 
Refrigerator Manufacturers

UNIDO $309,966 $40,296 $350,262 7.2942.5
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Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and from CFC-
12 to HFC-134a technology in the manufacture of 
commercial refrigeration equipment at Movaledsarma 
Co. (Zagross 1)

UNDP $816,698 $99,837 $916,535 10.5377.6

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 
from CFC-12 to HFC-134a technology in the 
manufacture of commercial refrigeration equipment at 
Foroughmanesh Co.

UNDP $399,803 $51,974 $451,777 11.1735.8

Conversion frm CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to 
HFC-134a technology in the manufacture of domestic 
and commercial refrigeration at the Sherkate Broudati 
Ghandil Iran (Ghandil Co.)

UNIDO $335,423 $43,605 $379,028 12.2127.5

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and from CFC-
12 to HFC-134a technology in the manufacture of 
commercial refrigeration equipment at Behsarma Co.

UNDP $455,593 $59,227 $514,820 13.1934.5

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology and 
from CFC-12 to HFC-134a technology in the 
manufacture of commercial refrigeration equipment at 
Tahvieh Garm va Sard Co.

UNDP $278,659 $36,226 $314,885 13.5920.5

Compressor

Replacement of CFC-12 refrigerant by HFC-134a at Iran 
Compressor Manufacturing Company (ICMC)

UNIDO $1,076,148 $128,376 $1,204,524

SOLVENT

Multiple solvents

Conversion to ODS-free technology at Dorcharkh 
Company

France $165,140 $165,140 14.3011.0

$5,178,407 $567,415 $5,745,822Total for Iran 378.1

JORDAN

REFRIGERATION

Commercial

Phasing out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b and 
CFC-12 to HFC-134a in manufacture of commercial 
refrigeration equipment at the Third Group of Jordanian 
Commercial Refrigerator Manufacturers

UNIDO $243,764 $31,689 $275,453 9.2026.5

Phasing out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b and 
CFC-12 to HFC-134a in manufacture of commercial 
refrigeration equipment at the second group of Jordanian 
Commercial Refrigerator Manufacturers

UNIDO $278,950 $36,264 $315,214 10.8025.8

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  technical assistance and 
support to develop regulations for ODS to implement the 
Environment law of 1995

UNIDO $20,000 $2,600 $22,600

Refrigerant management plan:  phase I: training of 
trainers in good refrigerant management practices, phase 
II: national technicians training project

UNIDO $70,000 $9,100 $79,100
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Refrigerant management plan:  customs training UNIDO $38,250 $4,973 $43,223

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Jordan are put into 
place.

Refrigerant management plan:  national recovery and 
recycling project

UNIDO $311,950 $40,554 $352,504

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Jordan are put into 
place.

19.1

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening IBRD $113,333 $14,733 $128,066

$1,076,247 $139,912 $1,216,159Total for Jordan 71.4

KENYA

REFRIGERATION

Recovery/recycling

Recovery and recycling project Germany $98,725 $98,725

$98,725  $98,725Total for Kenya

KOREA, DPR

SOLVENT

CTC

Conversion of metal cleaning processes from CTC 
solvent to TCE vapour degreasing at Ceramic Tools 
Factory (CTF)

UNIDO $206,657 $26,865 $233,522 10.44

The country programme should be updated by the 
agency which prepared it (UNEP) to reflect the CTC 
consumption in the sector identified during preparation 
of this and previous solvent projects in the country.

19.8

$206,657 $26,865 $233,522Total for Korea, DPR 19.8

LEBANON

AEROSOL

Contract filler

Conversion to CFC-free technology in the  manufacture 
of aerosols at Societe Nougeaim P.M.O.S.A.L.

UNDP $147,333 $19,153 $166,486 2.7354.0

Conversion to CFC-free technology in the manufacture of 
aerosol at International Cosmetic Manufacturing Co. 
(Incoma). S.A.L.

UNDP $158,582 $20,616 $179,198 2.9653.6

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Remaining issues for a RMP and preparation of strategy 
and projects for reduction of CFC emissions in 
centrifugal chillers

Germany $37,550 $37,550
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Remaining issues for a RMP and preparation of strategy 
and projects for reduction of CFC emissions in 
centrifugal chillers

France $45,750 $45,750

$389,215 $39,769 $428,984Total for Lebanon 107.6

MACEDONIA

REFRIGERATION

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  recovery and recycling UNIDO $220,044 $28,606 $248,650

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Macedonia are put into 
place.

13.5

Refrigerant management plan:  training for good 
practices in refrigeration

UNIDO $70,000 $9,100 $79,100

Refrigerant management plan:  training of customs 
officers

UNIDO $37,180 $4,833 $42,013

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Macedonia are put into 
place.

$327,224 $42,539 $369,763Total for Macedonia 13.5

MALAYSIA

FOAM

Rigid

Retroactive project for phasing-out ODS consumption in 
the manufacture of cold room panels by conversion to 
HCFC-141b at FMCP Sdn. Bhd.

UNDP $45,557 $5,922 $51,479 3.7412.2

Phase-out of CFC-11 in the manufacture of cold room 
panels and insulation slabs by conversion to HCFC-141b 
at PKL Insulation.

UNDP $57,019 $7,412 $64,431 7.028.1

Phase-out of CFC-11 and R502 consumption at Thermo 
Cooling Engineering SDN. BHD.

UNDP $46,502 $6,045 $52,547 7.835.9

Phase-out CFC-11 consumption at Chong Brother Group 
of Companies

UNIDO $216,108 $28,094 $244,202 7.8327.6

Phase out of CFC-11 consumption by conversion to 
HCFC-141b at Perniagaan Hower in the manufacture of 
sandwich panels

UNIDO $41,499 $5,395 $46,894 7.835.3

Phase-out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b 
technology at Automated Plastics System Sdn. Bhd. In 
the manufacture of insulated fishing boxes

UNIDO $40,716 $5,293 $46,009 7.835.2

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam (spray and 
blocks) at Polyedge Trading

UNDP $80,650 $10,485 $91,135 7.8310.3

$528,051 $68,647 $596,698Total for Malaysia 74.6
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MEXICO

REFRIGERATION

Multiple-subsectors

Chiller concessional lending pilot project UK $565,000 $565,000

The Multilateral Fund money repaid in the first phase of 
the project would be made available for redeployment by 
the Executive Committee within three years of project 
approval and would be usable, based on a decision to be 
taken by the Executive Committee, either for a second 
phase of chiller purchases in Mexico or for other specific 
ODS phaseout projects in that country.

5.0

$565,000  $565,000Total for Mexico 5.0

MONGOLIA

SEVERAL

Institutional strengthening

Institutional strengthening UNEP $66,000 $8,580 $74,580

$66,000 $8,580 $74,580Total for Mongolia

NEPAL

REFRIGERATION

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  policy development and 
related information dissemination

UNEP $6,000 $780 $6,780

Monitoring activities included in the Refrigerant 
Management Plan (RMP)

UNDP $8,894 $1,156 $10,050

National programme for recovery and recycling of 
refrigerants

UNDP $88,577 $11,515 $100,092

To request UNDP not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Nepal are put into place.

6.0

Refrigerant management plan:  training in monitoring and 
control of CFC and establishment of import/export 
licensing system

UNEP $44,400 $5,772 $50,172

To request UNEP not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Nepal are put into place.

Refrigerant management plan:  training of trainers in 
refrigeration

UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$217,871 $28,323 $246,194Total for Nepal 6.0

NIGERIA

FOAM

Flexible

Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene chloride 
in the manufacture of flexible polyurethane foam 
(slabstock) at Diamond Foam Nigeria Ltd.

UNDP $112,150 $14,580 $126,730 4.9422.7
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Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene chloride 
in the manufacture of flexible polyurethane foam 
(slabstock) at United Foam Products Nig. Ltd.

UNDP $137,310 $17,850 $155,160 5.4925.0

Phaseout of CFC-11 by conversion to liquid carbon 
dioxide blown technology in the manufacture of molded 
flexible polyurethane foam at Automotive Component 
Industries Ltd.

UNDP $204,761 $26,619 $231,380 5.5337.0

Phaseout of CFC-11 by conversion to methylene chloride 
in the manufacture of flexible polyurethane foam 
(slabstock) at Tinuola Bay Industries  Nig. Ltd.

UNDP $119,410 $15,523 $134,933 5.6921.0

REFRIGERATION

Domestic

Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and 
foam blowing agent CFC-11 with HCFC-141b in the 
manufacture of domestic refrigeration at United 
Technologies Ltd.

UNIDO $130,579 $16,975 $147,554 13.609.6

Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and 
foam blowing agent CFC-11 with HCFC-141b in the 
manufacture of domestic refrigeration at Onward 
Electrical Industry Ltd.

UNIDO $146,927 $19,101 $166,028 13.7410.7

Replacement of refrigerant CFC-12 with HFC-134a and 
foam blowing agent CFC-11 with HCFC-141b in the 
manufacture of domestic refrigeration at Soesons Ltd.

UNIDO $221,353 $28,776 $250,129 13.7516.1

$1,072,490 $139,424 $1,211,914Total for Nigeria 142.1

PHILIPPINES

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening IBRD $139,333 $18,113 $157,446

$139,333 $18,113 $157,446Total for Philippines

ROMANIA

REFRIGERATION

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  training for good 
practices in refrigeration

UNIDO $70,000 $9,100 $79,100

Refrigerant management plan:  training of custom 
officers and development criteria for ODS and ODS 
consuming equipment imports

UNIDO $23,100 $3,003 $26,103

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Romania are put into 
place.
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Refrigerant management plan:  recovery and recycling UNIDO $373,840 $48,599 $422,439

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Romania are put into 
place.

50.0

$466,940 $60,702 $527,642Total for Romania 50.0

SUDAN

AEROSOL

Filling plant

Phasing out of CFCs at Tag Cosmetics Ltd. UNIDO $131,718 $17,123 $148,841 2.9245.1

REFRIGERATION

Refrigerant management plan

Refrigerant management plan:  training for good 
practices in refrigeration

UNIDO $70,000 $9,100 $79,100

Refrigerant management plan:  recovery and recycling UNIDO $350,000 $45,500 $395,500

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Sudan are put into place.

50.0

Refrigerant management plan:  training of customs 
officers and development criteria for ODS and ODS 
consuming equipment imports

UNIDO $38,250 $4,973 $43,223

To request UNIDO not to proceed with the disbursement 
of funds approved until the regulatory and legislative 
requirements to control imports and fiscal steps 
proposed by the Government of Sudan are put into place.

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening, phase II UNEP $112,200 $14,586 $126,786

$702,168 $91,282 $793,450Total for Sudan 95.1

SYRIA

REFRIGERATION

Domestic

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to 
HFC-134a in the production of refrigerators and freezers 
at Golden Penguin Co.

UNIDO $247,481 $32,173 $279,654 13.4518.4

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and CFC-12 to 
HFC-134A in the production of refrigerators and freezers 
at Alaman Co.

UNIDO $215,910 $28,068 $243,978 13.5815.9

Commercial

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b and from CFC-
12 to HFC-134a technology in the manufacture of 
commercial refrigeration equipment at Al-Ihsan Co.

UNDP $497,250 $64,643 $561,893 13.2737.5

$960,641 $124,883 $1,085,524Total for Syria 71.8
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THAILAND

FOAM

Flexible

Conversion from CFC-11 to low index additive (LIA) 
technology in the manufacture of flexible polyurethane 
foam at P.T. Foam Chiengmai L.P.

UNDP $79,120 $10,286 $89,406 6.2312.7

Rigid

Conversion from CFC-11 to water-based technology in 
the manufacture of rigid polyurethane foam at Thai Steel 
Door L.P.

UNDP $78,300 $10,179 $88,479 7.8310.0

Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in 
the manufacture of commercial refrigeration equipment at 
Arco Industry Co., Ltd

IBRD $131,544 $17,101 $148,645 7.8316.8

Conversion to HCFC-141b technology in the 
manufacture of commercial refrigerator and display 
cabinets at Makassan Metal Works

IBRD $72,819 $9,466 $82,285 7.839.3

REFRIGERATION

Commercial

Umbrella project to convert CFC-12 commercial 
refrigeration to HFC-134a, and CFC-11 to HCFC-141b 
as the blowing agent for foam insulation at 224 small-and-
medium-sized enterprises (second tranche)

IBRD $1,000,000 $120,000 $1,120,000

$1,361,783 $167,032 $1,528,815Total for Thailand 48.8

TUNISIA

AEROSOL

Filling plant

Phasing out of CFCs at Laboratoires Parcos UNIDO $76,127 $9,897 $86,024 2.5529.8

$76,127 $9,897 $86,024Total for Tunisia 29.8

TURKEY

FOAM

Flexible

Conversion from CFC-11 into low index additive (LIA) 
technology for flexible slabstock foam at Elta

IBRD $130,597 $16,978 $147,575 6.1321.3

Rigid

Phasing out of CFC-11 by conversion to HCFC-141b in 
the manufacture of rigid polyurethane panels for thermal 
insulation for cold rooms and cold storages at Izotek

UNIDO $430,721 $55,994 $486,715 5.7574.8

$561,318 $72,971 $634,289Total for Turkey 96.1

VENEZUELA

FOAM

Polystyrene/polyethylene

Phasing out CFC-12 at Fandec C.A. (EPSR Foam) UNIDO $290,481 $37,763 $328,244 6.4645.0

$290,481 $37,763 $328,244Total for Venezuela 45.0
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VIETNAM

REFRIGERATION

MAC

CFC emission reductions in spinning halls air 
conditioning systems chillers, pilot project

France $197,340 $197,3403.6

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening, phase II UNEP $91,520 $11,898 $103,418

$288,860 $11,898 $300,758Total for Vietnam 3.6

ZIMBABWE

SEVERAL

Institutional strengthening

Renewal of institutional strengthening, phase II UNEP $114,033 $14,824 $128,857

$114,033 $14,824 $128,857Total for Zimbabwe

REGION: ASP

HALON

Banking

Survey for halon banking management plan in West Asia Germany $17,500 $17,500

Survey for halon banking management plan in West Asia France $17,500 $17,500

$35,000  $35,000Total for Region: ASP

REGION: EUR

SEVERAL

Technical assistance/support

Promoting compliance with the Montreal Protocol in 
countries with economies in transition (Croatia and  
Romania)

Germany $67,800 $67,800

$67,800  $67,800Total for Region: EUR

$60,822,128 $6,605,940 $67,428,068 TOTAL: 5,586.1
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IBRD 1,495.1 $22,176,230 $2,376,852 $24,553,082

UNDP 2,036.1 $15,627,941 $1,947,733 $17,575,674

UNEP $773,819 $100,596 $874,415

UNIDO 1,955.3 $17,904,678 $2,180,759 $20,085,437

5.0 $108,480  $108,480Belgium
14.6 $936,905  $936,905France

$221,575  $221,575Germany
75.0 $2,507,500  $2,507,500Japan
5.0 $565,000  $565,000UK

BILATERAL COOPERATION

Foam 5.0 $108,480  $108,480
Halon $546,175  $546,175
Refrigeration 83.6 $3,451,865  $3,451,865
Solvent 11.0 $165,140  $165,140
Several $67,800  $67,800

99.6 $4,339,460  $4,339,460TOTAL:TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Aerosol 314.1 $938,414 $121,994 $1,060,408
Foam 2,753.5 $18,851,965 $2,317,738 $21,169,703
Fumigant 84.4 $2,344,440 $267,888 $2,612,328
Halon 349.1 $466,200 $60,606 $526,806
Production $10,000,000 $900,000 $10,900,000
Refrigeration 1,334.7 $18,297,807 $2,258,879 $20,556,686
Solvent 275.8 $4,214,457 $500,815 $4,715,272
Process agent 375.0 $366,000 $47,580 $413,580

5,486.5 $55,479,283 $6,475,500 $61,954,783TOTAL:TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Several $1,003,385 $130,440 $1,133,825
$1,003,385 $130,440 $1,133,825TOTAL:TOTAL:

Summary by Parties and Implementing AgenciesSummary by Parties and Implementing Agencies




