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 اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
 االجتماع التاسع والعشرين

 9111نوفمبر /تشرين الثاني 42-42بيجينغ، 
 

 ةتقرير االجتماع الثامن عشر للجنة الفرعي
 الستعراض المشروعات

 
 مقدمــة

 
اجتمعت اللجنة الفرعية الستعراض المشـروعات التابعـة للجنـة التنفيذيـة للصـندوق متعـدد األطـراف لتنفيـذ  

 .9111نوفمبر /تشرين الثاني 44-49بروتوكول مونتلاير في بيجينغ في الفترة 
 
يط  ـــد وا  ـــا فاصـــو وال ن ـــل وبوركين ـــون عـــن البرا ي ـــان وحضـــر االجتمـــاع ممثل ـــر ي )اليـــا والياب ـــات ( ال والوالي

 .المتحدة األمريكية وكذلك ممثلون عن الوكاالت المنفذة وأمانة األو ون
 
وحضــر االجتمــاع أيضــاو ممثلــون عــن بلجيكــا والســويد، كمــرامبين، ومرامــا مــن من مــة أصــدما  األرض  

 .ممثالو للمن مات البي ية غير الحكومية
 

 ح االجتماعافتتا: من جدول األعمال 1البند 
 
صــباحاو مــن  00/90الســاعة ( اليابــان) Tadanori Inomataافتــتا االجتمــاع ر ــي  اللجنــة الفرعيــة الســيد - 9

 .9111نوفمبر /تشرين الثاني 49يوم األحد 
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 إقرار جدول األعمال: من جدول األعمال 2البند 
 
ل المؤمـــت الـــوارد فـــي الوثيقـــة أمـــرت اللجنـــة الفرعيـــة جـــدول األعمـــال التـــالي علـــ  أســـا  جـــدول األعمـــا- 4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/17/1/Rev.1: 
 
 افتتاح االجتماع- 9 
 إمرار جدول األعمال- 4 
 مالح ات تم يدية لكبير مو في الصندوق- 3 
 تن يم العمل- 2 
 المسا ل التي تم تحديدها خالل استعراض المشروعات- 5 
 التعاون الثنا ي- 2 
 مج العملالتعديالت عل  برنا- 7 
 ، برنامج األمم المتحدة للبي ة4000برنامج عمل عام - 8 
 4000سلف لبرنامج العمل لعام - 1 
 (بما في ذلك بروميد الميثيل)المشروعات االستثمارية - 90 
 :ورمات السياسة- 99 

خطة استراتيجية للقضـا  التـدريجي علـ  المـواد المسـتنفدة لـفو ون فـي إنتـا  رغـاو   (أ)
 للقطاع الفرعي في الصين؛ polystyreneو polyethyleneبثقة 

 .في الصين CFC-11خطة مطاع التبغ للقضا  التدريجي عل   (ا)  
 مسا ل أخرى- 94 
 اعتماد التقرير- 93 
 .اختتام االجتماع- 92 
 

 مالحظات تمهيدية لكبير موظفي الصندوق: من جدول األعمال 3البند 
 
ق بأعضـا  اللجنـة الفرعيـة السـتعراض المشـروعات وأعـرا عـن شـكر رحا كبيـر مـو في أمانـة الصـندو - 3

ومــال إن الصــين مــد بنــت حضــارت ا علــ  . اللجنــة الفرعيــة لحكومــة الصــين للج ــود التــي بــذلت ا لتيســير االجتمــاع
نه عل  يقين أن بذل م يد من العمل المضني واالعتمـاد علـ  المعرفـة الواسـعة سـتمكن  العمل المضني والمعرفة وا 

 .جنة الفرعية من االنت ا  من جدول أعمال ا المثقلالل
 
وأشـــــار أنـــــه إذا تمـــــت الموافقـــــة علـــــ  جميـــــع المشـــــروعات المقدمـــــة للموافقـــــة الشـــــاملة، وانت ـــــاراو لنتـــــا ج - 2

مليـــــون دوالر  70مليـــــون دوالر و 20المشـــــروعات المقدمـــــة للموافقـــــة المنفـــــردة، ســـــيجر  االلتـــــ ام بمبلـــــغ مـــــا بـــــين 
فـي إطـار  9111-9117ويصـبا المبلـغ المصـروف طـوال فتـرة الـثالت سـنوات . ع الحـاليلمشروعات في االجتما
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مليــون دوالر  ا ــداو أو نامصــاو مــن المي انيــة الكليــة لفتــرة الــثالت ســنوات، ومــن ثــم ســتتمكن اللجنــة التنفيذيــة مــن  90
 .االمتثال لتوجيه االجتماع العاشر لفطراف بوجوا االلت ام بالمي انية بكامل ا

 
وتع ـد بــأن يقـدم الــرمم الصـحيا غيــر الملتـ م بــه فـي ن ايــة اجتمـاع اللجنــة الفرعيـة مالح ــاو أنـه مــد طلــا  -5

أيضــاو مــن الوكــاالت المنفــذة ما مــة بالمشــروعات، التــي لــم تقــدام للن ــر في ــا حتــ  اين، والتــي يمكــن اســتخدام أ  
 .أموال بامية من ا عل  شرط موافقة اللجنة التنفيذية

 
الــذ  ذكــر أن المبلــغ الحــالي ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/3الوثيقــة )إلــ  تقريــر أمــين الخ انــة  ومشــيراو - 2

نــه ســمع  92مليــون دوالر، ومــال إن المجمــوع مــد  اد إلــ   3.3للصــندوق هــو  مليــون دوالر منــذ أن كتــا التقريــر وا 
الحكومــات التــي دفعــت مــؤخراو وشــكر . مليــون دوالر مــن المحتمــل أن تــرد فــي المســتقبل القريــا 48أخيــراو أن مبلــغ 

 .اشتراكات ا والتي تع دت بأن تفعل ذلك في أمرا ومت ممكن
 

 تنظيم العمل: من جدول األعمال 4البند 
 
عقا امتراح الر ي ، مررت اللجنة الفرعية أن تن م عمل ا طبقاو لجدول األعمال المؤمت المشـروح الـوارد - 7

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/18/1/Add.1/Rev.1في الوثيقة 
 

 المسائل التي تم تحديدها خالل استعراض المشروعات: من جدول األعمال 5البند 
 
مـــن ورمــــة الن ـــرة العامــــة  5و 2عنـــد عرضـــه للمشــــروع، اســـترع  ممثــــل األمانـــة االنتبــــا  إلـــ  الفقــــرتين - 8
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1 )ن عاملـــــة التـــــي أشـــــارت إلـــــ  مقترحـــــات بمشـــــروعات مـــــن ثمـــــاني بلـــــدا

 .لم تصدق عل  تعديل لندن 5بمقتض  المادة 
 
اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  تمويــل المشــروعات واألنشــطة  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 1

التي مدمت ا البلدان التي لم تصدق عل  تعديل لنـدن، علـ  أن يكـون مـن المف ـوم إرسـال خطـاا إلـ  هـذ  البلـدان 
 .ذ اإلجرا ات الضرورية للتصديق عل  تعديل لندن بأسرع ومت ممكنيحث ا عل  اتخا

 
 تكاليف التشغيل اإلضافية

 
ـــــــــرات مـــــــــن - 90 ـــــــــا  إلـــــــــ  الفق ـــــــــل األمانـــــــــة االنتب ـــــــــ   2اســـــــــترع  ممث ـــــــــة الن ـــــــــرة العامـــــــــة  40إل مـــــــــن ورم
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1) التـــــي أشـــــارت إلـــــ  مســـــا ل تكـــــاليف التشـــــغيل اإلضـــــافية لمقترحـــــات ،

روعات، مشيراو إل  حاجة اللجنة الفرعيـة إلـ  تقريـر كيفيـة تنـاول المشـروعات فـي المسـتقبل التـي تبـين وفـورات بمش
ومــال إنــه منــذ بدايــة الصــندوق متعــدد األطــراف، كــان لتكــاليف . تشــغيل إضــافية فــي مقابــل تكــاليف تشــغيل إضــافية

لووفورات التشغيل اإلضافية أثر م م عل  مستوى المشروعات التي تم ففي مطاع الرغـاو   ادت نسـبة تكـاليف . وا
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المشــروعات الناشــ ة عــن تكــاليف التشــغيل اإلضــافية بســبا أســعار المــواد الكيميا يــة المســتخدمة مبــل وبعــد التحــول 
 .وبسبا المسا ل التقنية مثل الحاجة إل   يادة كثافة الرغاو 

 
 كثافة الرغاوي (أ)
 

المنفــذة مــد ضــمنت طلبــات لتكــاليف كميــات الرغــاو  المت ايــدة فــي أشــار ممثــل األمانــة إلــ  أن الوكــاالت - 99
وكانــت المســألة م مــة . HCFC-141bتكــاليف التشــغيل اإلضــافية المقترحــة للمشــروعات التــي تشــمل التحــول إلــ  

 20في الما ة يمكن أن تؤد  إلـ   يـادة فـي تكـاليف التشـغيل اإلضـافية بحـوالي  90بسبا أن  يادة الكثافة بنسبة 
مشـروعاو،  450مشروع في مطاع الرغـاو  واالنت ـا  مـن حـوالي  700وبالرغم من الموافقة عل  حوالي . لما ةفي ا

ومـال إن . لم تتلق األمانة أ  معلومات من الوكاالت المنفذة عن الخبرات الفعلية التي تشمل مسألة كثافة الرغاو 
فـي  4000مـار  /تنفّـذ  بمقتضـا  دراسـة تقنيـة بحلـول  ذاراتفاماو مد تم التوصل إليـه بـين األمانـة والوكـاالت المنفـذة 

انت ار انت ا  اللجنة التنفيذية التي مد ترغا في الموافقة مؤمتاو عل  جميع المشروعات عل  أن يكون من المف ـوم 
 .أن األموال لن تصرف

 
وق والوكاالت المنفذة اللجنة الفرعية بأن تطلا اللجنة التنفيذية من أمانة الصند أوصتوعقا المنامشة، - 94

حـــل المســـا ل التقنيـــة بشـــأن كثافـــة الرغـــاو  مـــن خـــالل االضـــطالع علـــ  نحـــو مشـــترك بدراســـة تقنيـــة ما مـــة علـــ  
بــال  اللجنــة الفرعيــة خــالل ومــت انعقــاد االجتمــاع  معلومــات مــن مشــروعات الصــندوق متعــدد األطــراف المنفــذة وا 

م إخطار الـر ي  ونا ـا ر ـي  اللجنـة التنفيذيـة بـأ  تقـدم محـر  الثالثين للجنة التنفيذية، عل  أن يكون من المف و 
وعلــ  أســا  المشــروعات ذات العالمــة يمكــن الموافقــة المؤمتــة، علــ  أن يكــون مــن المف ــوم أن تكــاليف . للدراســة

 .التشغيل اإلضافية المرتبطة بكثافة الرغاو  يتعين  تحديدها
 
 أسعار المواد الكيميائية (ب)
 

مانـــة أن فـــي بلـــد واحـــد، المكســـيك، نتيجـــة لتجـــرا ات المؤسســـية التـــي اتخـــذت ا الحكومـــة شـــرح ممثـــل األ- 93
اين أعلــ  بكثيــر مــن أســعار  CFCsلتشــجيع القضــا  التــدريجي علــ  المــواد المســتنفدة لــفو ون، أصــبحت أســعار 

فــي مطــاعي الرغــاو  وبنــا  عللــذلك، تحقــق للمشــروعات المقدمــة إلــ  االجتمــاع الحــالي . المــواد الكيميا يــة البديلــة
 .والتبريد في المكسيك وفورات تشغيل إضافية بدالو من تكاليف تشغيل إضافية

 
اللجنــة الفرعيــة بــأن تؤجــل اللجنــة التنفيذيــة ثالثــة مشــروعات للمكســيك، مــدمت  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 92

الحصـول علـ  توضـيا مـن للن ر في ا علـ  نحـو منفـرد، وطلبـت مـن برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـا ي السـعي إلـ  
المنخفضة أكثر من السا دة في البلد ومتاحة للشركات التي لم تتلـق  CFCsحكومة المكسيك عما إذا كانت أسعار 
 .مساعدة من الصندوق متعدد األطراف

 
اســترع  ممثــل األمانــة انتبــا  اللجنــة الفرعيــة إلــ  حقيقــة أن األســعار المقدمــة فــي المشــروعات لبلــدان لــم - 95
وتقـوم األمانــة . ر بترتيبـات مؤسسـية معينـة غالبـاو مــا ت ـل غيـر متسـقة مـع اتجاهــات األسـعار العالميـة المحـددةتتـأث
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والمواد الكيميا ية البديلة التي تمـت مالح ت ـا  CFCsوالوكاالت المنفذة بدراسة طرق الستخدام فروق األسعار بين 
لمحليــة المســتخدمة لتحديــد تكــاليف التشــغيل اإلضــافية أو عالميــاو أو إمليميــاو كوســيلة للتحقــق مــن أســعار األســواق ا

 .وأحيطت اللجنة الفرعية علماو بج ود األمانة والوكاالت المنفذة في هذا الصدد. الوفورات في المشروعات
 

 مطاع عوامل المعالجة
 

مـــــــــن ورمــــــــة الن ــــــــرة العامـــــــــة  42إلــــــــ   49اســــــــترع  ممثــــــــل األمانـــــــــة االنتبــــــــا  إلــــــــ  الفقـــــــــرات مــــــــن - 92
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1) مالح ـــاو أن األمانـــة تلقـــت طلبـــاو مـــن من مـــة األمـــم المتحـــدة للتنميــــة ،

 carbonالصــــناعية نيابــــة عــــن حكومــــة ال نــــد لتمويــــل شــــركة بــــأثر رجعــــي تحولــــت مــــن عمليــــة إنتــــا  تســــتخدم 

tetrachloride  وأشـار . 9115-9112ة إل  عملية تستخدم عامل معالجة غيـر المـواد المسـتنفدة لـفو ون فـي الفتـر
إل  أنه ن راو ألن النشاط المقترح للتمويل لم يكن مؤهالو عند حدوثه، فقد أشارت أمانة الصندوق إل  من مة األمـم 

 .المتحدة للتنمية الصناعية بأن المشروع غير مؤهل لتقديمه إل  اللجنة التنفيذية
 

كعامـــل معالجـــة مـــؤهالو  carbon tetrachlorideاعتبـــرت بعـــض الوفـــود أن مســـألة مـــا إذا كـــان اســـتخدام     -97
واعتقــدت وفــود . للتمويــل مبــل االجتمــاع العاشــر لفطــراف يحتــا  إلــ  م يــد مــن الدراســة ولــن يــتم حل ــا ن ا يــاو بعــد

 carbon tetrachlorideأخرى أن مسألة السياسة يمكن إمرارها بس ولة وأن هذ  المشروعات ليست مؤهلة بسبا أن 
 .مات عامل المعالجة ولم يكن مادة خاضعة للرمابة في ومت التحولينبعت من استخدا

 
اللجنة الفرعية بأن تؤكد اللجنة التنفيذية عل  أن المشروع غير مؤهـل للحصـول  أوصتوعقا المنامشة،     -98

 .عل  تمويل بأثر رجعي
 

 المشروعات الثنا ية
 

ن ورمـــــــــــــة الن ـــــــــــــرة العامـــــــــــــة مـــــــــــــ 42و 45اســـــــــــــترع  ممثـــــــــــــل األمانـــــــــــــة االنتبـــــــــــــا  إلـــــــــــــ  الفقـــــــــــــرتين - 91
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1) ،التـــي أشـــارت إلـــ  مقترحـــات بمشـــروعات مـــن أجـــل التعـــاون الثنـــا ي ،

المقدمـــة إلـــ  االجتمـــاع التاســـع والعشـــرين والـــذ  تكفاـــل ب ـــا متبرعـــان ثنا يـــان أو أكثـــر أو مجموعـــة مـــن المتبـــرعين 
كانــت معقــدة ومســت لكة للومــت وأن " متعــددة األطــراف"الطلبــات  ومــال إن اســتعراض. الثنــا يين والوكــاالت المنفــذة

المسـألة الجوهريـة التـي اضـطلع بمسـؤوليت ا المتبـرع أو الوكالـة لتنفيـذ المشـروع الكامـل وأن الرصـد واإلبـال  لـم يـتم 
 .حل ما

 
ي مقتـرح المشـروع اللجنة الفرعية بأن تطلا اللجنة التنفيذية تعيين متبرع واحد فـ أوصتوعقا المنامشة،     -40

 .ليعمل كج ة اتصال ذات مسؤولية لالتصال مع األمانة بشأن االستعراض واإلدارة واإلبال  عن المشروع
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 القضا  التدريجي في مطاع التبريد
 

مـــــــــن ورمـــــــــة الن ـــــــــرة العامـــــــــة  41إلـــــــــ   47اســـــــــترع  ممثـــــــــل األمانـــــــــة االنتبـــــــــا  إلـــــــــ  الفقـــــــــرات مـــــــــن     -49
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1) التـــي أشـــارت إلــــ  مشـــروعات القضــــا  التـــدريجي الن ــــا ي علـــ  كــــل ،

وفـي . في مالي يا وفي تايلند، الح  أن العمل الم م بدأ ي  ـر فـي مطـاع التبريـد فـي بلـدان مختلفـة CFCاست الك 
وعلــ  نحــو منفصــل، توســع . ، أدر  البنــك الــدولي إعــداد مشــروع مماثــل للفلبــين4000مشــروع خطــة العمــل لعــام 

بنك الدولي في مشروعات أعدت في مطـاع التبريـد فـي تركيـا، الـذ  شـمل تقـديم الخـدمات للمسـتعملين الن ـا يين، ال
وأشـار أن اللجنـة التنفيذيـة لـم . في مشـروعات القضـا  التـدريجي الن ـا ي مـع إطـار  منـي للتنفيـذ لمـدة أربـع سـنوات

 .شروعات معدة أو تتبع في ا المبادئ التوجي يةتن ر في التوميت والشروط التي بمقتضاها تود أن ترى هذ  الم
 

اللجنــة الفرعيـة بـأن تطلــا اللجنـة التنفيذيـة مـن األمانــة، بـالت امن مـع الوكــاالت  أوصـتوعقـا المنامشـة، - 44
المنفــذة، وبالتشــاور مــع المتبــرعين الثنــا يين ذوو الصــلة، إعــداد تقريــر عــن الشــروط األساســية والمبــادئ التوجي يــة 

لقضــا  التــدريجي الن ــا ي فــي مطــاع التبريــد، بمــا فــي ذلــك مقترحــات القضــا  التــدريجي الكامــل علــ  لمشــروعات ا
CFC لتقديم ا إل  اجتماع مقبل. 

 
 الموافقة عل  خفض ال الون لمنتجي أج  ة إطفا  الحرا ق مبل التحول للقضا  التدريجي عل  ال الون

 
مـــــــــــــــــن ورمـــــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــرة العامـــــــــــــــــة  30اســــــــــــــــترع  ممثـــــــــــــــــل األمانـــــــــــــــــة االنتبـــــــــــــــــا  إلـــــــــــــــــ  الفقـــــــــــــــــرة - 43
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1)  التــي أشــارت إلــ  توميــت مشــروعات خفــض ال ــالون بالنســبة للقضــا ،

ومـال إن مقتــرح مشـروع البنـك الــدولي لـفردن ومقتـرح المشــروع المشـترك بــين . التـدريجي للمنتجـين األولــين لل ـالون
شــروعات القضــا  التــدريجي علــ  أج ــ ة إطفــا  الحرا ــق ل ــذ  البلــدان البنــك الــدولي والســويد لتايلنــد يشــير إلــ  أن م
، مــن األفضــل التــدر  مــع CFCوكمــا هــو الحــال فــي إعــادة دوران . ســيقدم إلــ  االجتمــاع الثالثــين للجنــة التنفيذيــة

 .منتجي أج  ة إطفا  الحرا ق ذات ال الون لضمان أن نشاط إعادة الدوران سيكون ناجحاو 
 

ة، وافقـت اللجنــة الفرعيـة علـ  مشــروعات خفـض ال ـالون لــفردن وتايلنـد ويمكـن التوصــية وعقـا المنامشـ- 42
بالموافقة عل  شرط أن يتواصـل الصـرف اين لعناصـر المسـاعدة التقنيـة، أمـا الصـرف للعناصـر األخـرى فلـن يـتم 

 .حت  توافق اللجنة عل  مشروعات تحول أج  ة اإلطفا  في هذ  البلدان
 

 4000برنامج العمل السنو  لعام : جي عل  ال الون للصينخطة القضا  التدري
 

مـــــــــــــن ورمـــــــــــــة الن ـــــــــــــرة العامـــــــــــــة  34و 39اســـــــــــــترع  ممثـــــــــــــل األمانـــــــــــــة االنتبـــــــــــــا  إلـــــــــــــ  الفقـــــــــــــرتين - 45
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1)وأشـار إلـ  وجـود ثـالت . ، التي أشارت إل  مشروع ال الون في الصين

األمانة تقرير المراجـع التقنـي فـي ومتـه المناسـا الستعراضـه؛ التوصـل إلـ   مضايا يتعين الن ر في ا، أ ، لم تتلق
 90اتفاق مع البنك الدولي لمؤشر أدا  إضافي يجـر  إدراجـه؛ أن البنـك الـدولي يطلـا مـن أ  وكالـة رسـوماو تبلـغ 

 .لصينفي مطاع اإلنتا  في ا CFCفي الما ة في اتفاق القضا  التدريجي عل   1  في الما ة بالمقارنة ب
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ـــة علـــ  أســـا  إدرا  مؤشـــر أدا  - 42 ـــه يمكـــن التوصـــية بالموافق ـــة الفرعيـــة أن وعقـــا المنامشـــة، وافقـــت اللجن

 .في الما ة لرسوم الوكالة 90إضافي مع نسبة 
 

 CFCتنفيذ اتفاق الصين بشأن مطاع إنتا  
 

مـــــــــــــن ورمـــــــــــــة الن ـــــــــــــرة العامـــــــــــــة  32و 33اســـــــــــــترع  ممثـــــــــــــل األمانـــــــــــــة االنتبـــــــــــــا  إلـــــــــــــ  الفقـــــــــــــرتين - 47
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/18/Rev.1) لقطاع إنتـا   4000، التي أشارت إل  البرنامج السنو  لعامCFC  فـي

ومشيراو في نف  الومت أنه ال يجر  البحت عن أموال في االجتماع الحالي، أوضا أن البنك الدولي مـدم . الصين
يذية الستعراض المشروعات أن ترصـد تنفيـذ يطلا من اللجنة التنف: "الذ  ينص( ا)47/84برنامجاو طبقاو للمقرر 

االتفـاق طبقــاو لشـروطه وتبلــغ عــن أ  اختالفـات إلــ  اللجنـة التنفيذيــة، علــ  أسـا  برنــامج العمـل الســنو  وطلبــات 
وامتـرح أيضـاو أن يـدر  البنـك الـدولي بعـض المعلومـات اإلضـافية لضـمان الشـفافية ". التمويل من مبل البنك الـدولي

 .في عملية اإلبال 
 

بمالح ــة طلــا تمويــل البرنــامج ( أ)اللجنــة الفرعيــة أن تقــوم اللجنــة التنفيذيــة  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 48
تطلـا مـن البنـك الـدولي أن يـدر  فـي تقريـر ( ا)؛ 4000الذ  سيقدم ألول اجتمـاع فـي عـام  4000السنو  لعام 

تحديــد المصــنع المســتخدم فــي تقريــر  اســم المصــنع ورمــم: 9111مــن برنــامج عــام  4التفتــيب بشــأن تنفيــذ العنصــر 
 CFC-12و CFC-11تــم اإلبــال  عــن )؛ القــدرة؛ مســتوى إنتــا  العــام الســابق للغلــق CFCs؛  منتجــات SRICمراجــع 

 .تخفيضه؛ الرصيد المتبقي في اإلنتا /؛ اإلنتا  الذ  يجر  غلقه(عل  نحو منفصل CFC-113و
 

 التعاون الثنائي: من جدول األعمال 6البند 
 

بشـــأن التعـــاون الثنـــا ي، اســـترع  ممثـــل األمانـــة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19عنـــد عرضـــه للوثيقـــة - 41
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/18/1/Add.1/Rev.1مــن جــدول األعمــال المؤمــت المشــروح  2االنتبــا  إلــ  البنــد 

 .الموافقة الشاملة علي امقترحاو مد استعرضت ا األمانة وأوصت ب 92وشرح أن . بشأن المقترحات للموافقة علي ا
 

 92اللجنـة الفرعيـة بـأن توافـق اللجنـة التنفيذيـة علـ   أوصتوعل  أسا  المعلومات الواردة من األمانة، - 30
 .مقترحاو عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير

 
عـــادة دو : خطـــة إدارة ســـوا ل التبريـــد: مدغشـــقر  ( فرنســـا)ران إنشـــا  شـــبكة وطنيـــة لالســـتعادة وا 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19) 
 
تدريا العاملين المسؤولين عن رمابة ورصـد الـواردات مـن : خطة إدارة سوا ل التبريد: مدغشقر 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19( )فرنسا)المواد المستنفدة لفو ون 
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( فرنســــــــــا)تــــــــــدريا المــــــــــدربين وتقنيــــــــــي التبريــــــــــد : خطــــــــــة إدارة ســــــــــوا ل التبريــــــــــد: مدغشــــــــــقر 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19) 
 
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19( )ألمانيا)وضع خطة إدارة لخفض ال الون : سوريا 
 
فـي  134a-HFCإلـ  تكنولوجيـا  CFC-12ومن  141b-HCFCإل   CFC-11التحول من : سوريا 

 (فرنســــــــــــــا) Bashar Refrigeratorsصــــــــــــــناعة معــــــــــــــدات التبريــــــــــــــد التجاريــــــــــــــة فــــــــــــــي 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19) 

 
فــي صــناعة معــدات التبريــد التجاريــة  134a-HFCإلــ  تكنولوجيــا  CFC-12التحــول مــن : ســوريا 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19( )فرنسا) .Shoukairi and Coفي 
 
ـــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــوا  المركـــــــــــــــــ    CFCخفـــــــــــــــــض انبعـــــــــــــــــات : ســـــــــــــــــوريا   (فرنســـــــــــــــــا)فـــــــــــــــــي تكيي

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19) 
 
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19( )فرنسا)فض ال الون وضع خطة إلدارة خ: سوريا 

 
وعل  أسا  منامشة تلـك . إن المقترحات العشرة الواردة أعال  هي من بلدان لم تصدق عل  تعديل لندن- 39

اللجنة الفرعية بـأن توافـق اللجنـة التنفيذيـة علـ  المشـروعات التسـعة عنـد  أوصت 5المسألة التي وردت تحت البند 
ل المشــار إليــه فــي المرفــق ب ــذا التقريــر علـ  أن يكــون مــن المف ــوم إرســال خطــاا إلــ  هــذ  البلــدان مسـتوى التمويــ

 .يحث ا عل  اتخاذ اإلجرا ات الضرورية للتصديق عل  تعديل لندن بأسرع ومت ممكن
 
عــادة الــدوران لقطــاع أج ــ ة تكييــف هــوا  الســيارات: خطــة إدارة ســوا ل التبريــد: كوبــا   معــدات لالســتعادة وا 

 ( كندا)
 

، التـــي تشـــمل طلبـــاو (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)مـــن الوثيقـــة  29أشـــار ممثـــل األمانـــة إلـــ  الفقـــرة - 34
عادة الدوران ميـد التنفيـذ حاليـاو  عادة الدوران بمقتض  مشروع االستعادة وا  وأشـار إلـ  . بوحدات إضافية لالستعادة وا 

شــروع ولــي  هنــاك إشــارة إلــ  الحاجــة إلــ  معــدات إضــافية أنــه لــم تــتم مواج ــة أ  مشــاكل ر يســية خــالل تنفيــذ الم
 .لخدمة القطاع الفرعي ألج  ة تكييف هوا  السيارات

 
ـــة، - 33 ـــة  أوصـــتوعقـــا المنامشـــة، وعلـــ  أســـا  تعليقـــات األمان ـــة الفرعيـــة بـــأن تؤجـــل اللجنـــة التنفيذي اللجن

 .المشروع الوارد أعال  في انت ار تقديم مقترح معاد صياغته
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عداد مشروع للقضـا  التـدريجي علـ  اسـتخدام المـذيبات المحتويـة علـ  مـواد مسـتنفدة لـفو ون إ: الصين 
 (فرنسا) في إنتا  أج ا  تشغيلية تحت أوضاع التوتر العالي

 
للقضـــا  علـــ  المـــواد المســـتنفدة  Shenzhenالمســـاعدة فـــي إعـــداد مشـــروع لشـــركات فـــي مدينـــة : الصـــين 

 (اليابان) طوط عرض الكربون السا ل وأنبوبة صور التلف يونفي إنتا  خ( TCAو CFC-113)لفو ون 
 

الحــ  ممثـــل األمانـــة أن طلبـــات إعــداد المشـــروعات الـــواردة أعـــال  مــد مـــدمت أوالو إلـــ  االجتمـــاع الثـــامن - 32
والعشــرين للجنــة التنفيذيــة ولــم تكــن هنــاك مســا ل غيــر عالمت ــا باســتراتيجية مطــاع المــذيبات فــي الصــين التــي تــم 

 .48/39ا في المقرر تناول 
 

اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية علـ  موضـوع المقتـرح حسـا مـا  أوصتوعل  أسا  المنامشة، - 35
 .48/39ترا  اللجنة التنفيذية طبقاو للمقرر 

 
نتا  المو : المغرا   (فرنسا) القضا  التدريجي عل  استخدام بروميد المثيل في ال هور المقطوعة وا 
 

، التـي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)مـن الوثيقـة  88إلـ   73ار ممثل األمانـة إلـ  الفقـرات مـن أش- 32
طنــاو مــن مــدرات اســتنفاد األو ون لبروميــد المثيــل المســتخدم فــي إنتــا   32تشــمل مشــروعاو للقضــا  التــدريجي علــ  

قــادير تمثــل االســت الك الكامــل وشــرح أن هــذ  الم. طنــاو مــن مــدرات اســتنفاد األو ون فــي إنتــا  ال هــور 45المــو  و
 .للقطاعين الفرعيين

 
اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع الوارد أعـال  عنـد  أوصتوعل  أسا  المنامشة، - 37

 .مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير
 
 (ألمانيا)  ام المعلوماتتعديل األحكام القانونية ون: خطة إدارة غا ات التبريد: مصر 
 
 (ألمانيا) تنفيذ تدابير لتناول القطاع غير الرسمي: خطة إدارة غا ات التبريد: مصر 
 
عادة الدوران: خطة إدارة غا ات التبريد: مصر   (ألمانيا) إنشا  شبكة وطنية لالستعادة وا 
 

فيما ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)من الوثيقة  939إل   902أشار ممثل األمانة إل  الفقرات من - 38
 .يتعلق بخطة إدارة سوا ل التبريد لمصر

 
اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع الوارد أعـال  عنـد  أوصتوعل  أسا  المنامشة، - 31

دفع األمـوال مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير عل  أن يكون من المف وم أن حكومة ألمانيا لن تـ
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الموافق علي ا حت  تنفذ حكومـة مصـر المتطلبـات النا مـة والتشـريعية والخطـوات الماليـة التـي امترحت ـا وأن تصـل 
 .دوالر للكيلوغرام CFCs 2تكلفة 

 
 (ألمانيا) القضا  التدريجي عل  استخدام بروميد المثيل في األردن: األردن 
 

فيما ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)من الوثيقة  952إل   934أشار ممثل األمانة إل  الفقرات من - 20
 .يتعلق بمشروع القضا  التدريجي عل  بروميد المثيل في األردن

 
اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  المشــروع عنــد مســتوى  أوصــتوعلــ  أســا  المنامشــة، - 29

 .لشروط المنصوص علي ا في التذييل ب ذا التقريرالتمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير وطبقاو ل
 
كغــــا ات تبريـــــد للصـــــيانة  CFCإعـــــداد اســــتراتيجية حكوميـــــة لخفــــض والقضـــــا  علــــ  اســـــتخدام : الفلبــــين 

 (السويد) واإلنشا ات في المومع
 

فـي ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19)مـن الوثيقـة  982إلـ   972أشار ممثل األمانة إل  الفقرات من - 24
كغــا ات تبريــد للصــيانة  CFC ــا بطلــا إعــداد مشــروع اســتراتيجية حكوميــة للخفــض والقضــا  علــ  اســتخدام عالمت

وأشـــار، مـــن بـــين جملـــة أمـــور، أن إعـــداد المشـــروع للتمويـــل مـــد تمـــت الموافقـــة عليـــه فـــي . واإلنشـــا ات فـــي المومـــع
غيــر مســت لك لحجــم مــنخفض فــي  االجتمــاع الســابع والعشــرين لباكســتان كمثــال لخطــة إدارة غــا ات التبريــد فــي بلــد

 .منطقة  سيا والمحيط ال اد 
 

ورداو عل  سؤال، أشارت من مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أنـه لـي  مـن الممكـن حاليـاو إحـرا  تقـدم - 23
 .بشأن إعداد خطة إلدارة سوا ل تبريد في باكستان

 
لجنــة التنفيذيــة علــ  المشــروع أعــال  علــ  اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق ال أوصــتوعلــ  أســا  المنامشــة، - 22

 .أسا  استثنا ي عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير
 

اللجنة الفرعية بأن تطلا اللجنة التنفيذية من  أوصتوفي ن اية منامشت ا ل ذا البند من جدول األعمال، - 25
 :اردة أعال  كما يليأمين الخ انة أن يعوض تكاليف المشروعات الثنا ية الو 

 
  9117دوالر أمريكي مقابل رصيد المساهمات الثنا ية لكندا للفترة من  328.380مبلغ  ( أ)

 ؛9111حت            
 

  9117دوالر أمريكي مقابل رصيد المساهمات الثنا ية لفنلندا للفترة من  903.000مبلغ  ( ا)
 ؛9111حت  
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 مات الثنا ية لفرنسا للفترة من دوالر أمريكي مقابل رصيد المساه 9.892.229مبلغ  (  )
 ؛9111حت   9117

 
 دوالر أمريكي مقابل رصيد المساهمات الثنا ية أللمانيا للفترة من  5.425.719مبلغ  ( د)

 ؛9111حت   9117
 
  9117دوالر أمريكي مقابل رصيد المساهمات الثنا ية لليابان للفترة من  442.000مبلغ  (هـ) 

 ؛9111حت  
 

  9117أمريكي مقابل رصيد المساهمات الثنا ية للسويد للفترة من  دوالر 230.850مبلغ  ( و)
 ؛9111حت  

 
 التعديالت على برنامج العمل: من جدول األعمال 7البند 

 
 1111التعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  (أ)
 

علـــ  التعـــديالت علـــ  برنـــامج التـــي تحتـــو   UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/20عرضـــت األمانـــة الوثيقـــة - 22
 .9111عمل برنامج األمم المتحدة اإلنما ي لعام 

 
وعقــا المنامشــة، أوصــت اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  التعــديالت علــ  برنــامج عمــل - 27

تعـــديل ، مـــع الUNEP/OzL.Pro/ExCom/29/20الـــواردة فـــي الوثيقـــة  9111برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــا ي لعـــام 
 .الوارد أدنا  عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير

 
المســاعدة التقنيــة لبرنــامج السـالمة التقنــي لمســاعدة الشــركات الصـغيرة والمتوســطة الحجــم المنتجــة : ال نـد 

 (المرحلة األول )لمنتجات اييروصول 
 

، التــي UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/20الوثيقــة مــن  92إلــ   99أشــار ممثــل األمانــة إلــ  الفقــرات مــن - 28
مصــنعاو صــغيراو  50تشــمل برنــامج المســاعدة التقنيــة لضــمان االســتخدام ايمــن لغــا ات ال يــدروكربون الدافعــة فــي 

ومالح او أن برنامج األمم المتحدة اإلنما ي مد أشار إل  أن مجموع است الك . ومتوسط الحجم إلنتا  اييروصول
CFC  طناو، ومال إذا تمت الموافقة عل  المشروع فسـيؤد  إلـ  تحـول  450آليروصول كان حوالي شركة ل 50في
 .طناو دون تكلفة إضافية للصندوق متعدد األطراف 945يصل إل   CFCشركة بمجموع است الك من  45
 

  عنـــد اللجنـــة الفرعيـــة بـــأن توافـــق اللجنـــة التنفيذيـــة علـــ  المشـــروع الـــوارد أعـــال أوصـــتوعقــا المنامشـــة، - 21
 .مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير
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 1111التعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  (ب)
 

التـــي تحتـــو  علـــ  التعـــديالت علـــ  برنـــامج  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/21عرضـــت األمانـــة الوثيقـــة - 50
 .9111عمل برنامج األمم المتحدة للبي ة لعام 

 
اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  التعــديالت علــ  برنــامج عمــل  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 59

، مع التعديالت الواردة UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/21الوارد في الوثيقة  9111برنامج األمم المتحدة للبي ة لعام 
 .أدنا ، عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير

 
 البلدان التي لم تصدق عل  تعديل لندن

 
 تعديل عل  مشروع تدريا الجمارك: الجم ورية الدومينيكية 
 (المرحلة الثانية)تجديد الدعم المؤسسي : الجم ورية الدومينيكية 
 (المرحلة الثانية)تجديد الدعم المؤسسي : إثيوبيا 
 (المرحلة الثانية)تجديد الدعم المؤسسي : ليسوتو 
 الدعم المؤسسي: قرمدغش 
 

اللجنــة الفرعيــة بــأن  أوصــتمــن جــدول األعمــال،  5وعلــ  أســا  المنامشــة التــي تمــت فــي نطــاق البنــد - 54
توافق اللجنـة التنفيذيـة علـ  المشـروعات الـواردة أعـال  عنـد مسـتوى التمويـل المشـار إليـه فـي المرفـق ب ـذا التقريـر، 

لبلــدان يحث ــا علــ  التصــديق علــ  تعــديل لنــدن بأســرع ومــت علــ  أن يكــون مــن المف ــوم إرســال خطــاا إلــ  هــذ  ا
 .ممكن

 
 وضع استراتيجية للتدريا في مجال التبريد في الصين: الصين 
 

ومــال إن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/21مــن الوثيقــة  90إلــ   2أشــار ممثــل األمانــة إلــ  الفقــرات مــن - 53
ومـررت . دوالر 50 000لعشـرين للجنـة التنفيذيـة بتكلفـة تبلـغ مقترح المشروع مد ُمدم مبد ياو إل  االجتمـاع السـابع وا

ـــه إلـــ  االجتمـــاع التاســـع والعشـــرين، علـــ  أســـا  أن يكـــون مـــن المف ـــوم أخـــذ  اللجنـــة التنفيذيـــة فيمـــا بعـــد أن تؤجل
المعلومات اإلضـافية عـن خبـرة الوكـاالت فـي تنفيـذ مشـروعات بشـأن خطـط إدارة سـوا ل التبريـد فـي عـين االعتبـار 

 .ادة صياغة المقترحعند إع
 

اللجنــة الفرعيــة أن ينــام ب النشــاط مــن مبــل فريــق االتصــال بشــأن خطــط إدارة  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 52
 .سوا ل التبريد، وعل  ضو  استنتاجات فريق االتصال ينبغي تأجيل المشروع إل  اجتماع مقبل للجنة التنفيذية

 
 ا ل التبريدالمساعدة في وضع برنامج إلدارة سو : سر  النكا 
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، مالح ـاو UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/21من الوثيقة  22إل   24أشار ممثل األمانة إل  الفقرات من - 55

دوالر إلعداد خطة إلدارة سوا ل التبريد لسـر  النكـا، بينمـا ذلـك  20 000أن برنامج األمم المتحدة للبي ة مد طلا 
وذكــر أن تبريـر برنـامج األمــم . 9111ي برنــامج عمـل عـام دوالر فـ 30 000النشـاط مـد تــم وضـع تكلفـة لــه بمبلـغ 

المتحدة للبي ة ل يادة تكلفة هذا النشاط أخذ في االعتبار، مـن بـين عوامـل أخـرى، أنمـاط اسـت الك المـواد المسـتنفدة 
 .لفو ون في سر  النكا

 
شــأن خطــط إدارة اللجنــة الفرعيــة أن ينــام ب النشــاط مــن مبــل فريــق االتصــال ب أوصــتوعقــا المنامشــة، - 52

 .سوا ل التبريد، وعل  ضو  استنتاجات فريق االتصال ينبغي تأجيل المشروع إل  اجتماع مقبل للجنة التنفيذية
 
 المساعدة في وضع برنامج إلدارة سوا ل التبريد: توغو 
 

او ، مالح ـUNEP/OzL.Pro/ExCom/29/21من الوثيقة  27إل   25أشار ممثل األمانة إل  الفقرات من - 57
دوالر إلعـــداد خطـــة إلدارة ســـوا ل التبريـــد لتوغـــو، بينمـــا ذلـــك  20 000أن برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبي ـــة مـــد طلـــا 

وذكــر أن تبريـر برنـامج األمــم . 9111دوالر فـي برنــامج عمـل عـام  30 000النشـاط مـد تــم وضـع تكلفـة لــه بمبلـغ 
ن بـين عوامـل أخـرى، أنمـاط اسـت الك المـواد المسـتنفدة المتحدة للبي ة ل يادة تكلفة هذا النشاط أخذ في االعتبار، مـ

 .لفو ون في توغو
 

اللجنــة الفرعيــة أن ينــام ب النشــاط مــن مبــل فريــق االتصــال بشــأن خطــط إدارة  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 58
، ســوا ل التبريــد، وعلــ  ضــو  اســتنتاجات فريــق االتصــال ينبغــي تأجيــل المشــروع إلــ  اجتمــاع مقبــل للجنــة التنفيذيــة

 .عل  شرط التأكد من أن وحدة أو ون توغو هي ميد التشغيل فعالو 
 
وضع دليل لتحول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تصنع معـدات تبريـد من ليـة وتجاريـة : عالمياو  

 صغيرة
 

ومـال إن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/21مـن الوثيقـة  79إلـ   28أشار ممثل األمانة إل  الفقرات مـن - 51
 (.47/23المقرر )روع مد مدم أوالو إل  االجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية، والتي مررت اللجنة تأجيله المش

 
اللجنــة الفرعيــة  أوصــت، HCFCمالح ــة أن الــدليل كمــا امتــرح مــد يتنــاول فقــط التحــول إلــ  ســوا ل تبريــد - 20

حـدة للبي ـة فـي هـذ  األثنـا  معلومـات إضـافية عـن بتأجيل المشـروع إلـ  اجتمـاع مـادم حيـت يقـدم برنـامج األمـم المت
 .مدى سوا ل التبريد البديلة التي يمكن أن يشمل ا الدليل

 
 1111تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  (ج)
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ج عمـل التي تحتو  عل  تعديالت علـ  برنـام UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/22عرضت األمانة الوثيقة - 29
 .9111من مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 

 
اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  التعــديالت علــ  برنــامج عمــل  أوصــتوعقــا المنامشــة، - 24

، مـــع UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/22الـــواردة فـــي الوثيقـــة  9111من مـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة الصـــناعية لعـــام 
 .لواردة أدنا ، عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقريرالتعديالت ا

 
 (الشمام)طن في مطاع بروميد المثيل  800إعداد مشروع للقضا  التدريجي عل  : غواتيماال 
 

، التـي تشـمل طلبـاو إلعـداد UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/22من الوثيقـة  2أشار ممثل األمانة إل  الفقرة - 23
وذكـــر أن غواتيمـــاال لـــم تصـــدق علـــ  تعـــديلي لنـــدن . ثمار  فـــي غواتيمـــاال فـــي مطـــاع بروميـــد المثيـــلمشـــروع اســـت
 .وكوبن اجن

 
وبعد إخطار من مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن ا تلقت نسـخة مـن خطـاا حكومـة غواتيمـاال إلـ  - 22

اللجنـة الفرعيـة أن توافـق  أوصـتلتعـديلين، بعثت ا لدى األمم المتحدة، توجه األخيرة إل  البد  في التصـديق علـ  ا
اللجنــة التنفيذيــة علــ  المشــروع الــوارد أعــال  عنــد مســتوى التمويــل المشــار إليــه فــي المرفــق ب ــذا التقريــر، علــ  أن 

 .يكون من المف وم أن من مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ستقدم نسخة من ذلك الخطاا إل  األمانة
 

 2222برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام : عمالمن جدول األ 8البند 
 

التـي تحتـو  علـ  برنـامج عمـل برنـامج األمـم  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/23عرضت األمانـة الوثيقـة - 25
 .4000المتحدة للبي ة لعام 

 
دة للبي ــة لعــام اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  برنــامج عمــل برنــامج األمــم المتحــ أوصــت- 22

عنـــد مســـتوى التمويـــل المشـــار إليـــه فـــي المرفـــق ب ـــذا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/23الـــوارد فـــي الوثيقـــة  4000
 .التقرير

 
 2222سلف لبرنامج عمل عام : من جدول األعمال 1البند 

 
المتحــدة  لبرنــامج األمــم 4000اللجنــة الفرعيــة بــأن توافــق اللجنــة التنفيذيــة علــ  بــرامج عمــل عــام  أوصــت- 27

ــــــــــــة  ــــــــــــي الوثيق ــــــــــــدولي، كمــــــــــــا ورد ف ــــــــــــك ال ــــــــــــة الصــــــــــــناعية والبن اإلنمــــــــــــا ي ومن مــــــــــــة األمــــــــــــم المتحــــــــــــدة للتنمي
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/24وتتألف هذ  الطلبات . ، عند مستوى التمويل المشار إليه في المرفق ب ذا التقرير

للتنمية الصناعية ومشـروع خطـة  في الما ة من مجموع طلبات إعداد مشروعات في من مة األمم المتحدة 95من 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17 

Page 15 

فـي الما ـة مـن تكـاليف إعـداد المشـروعات الـواردة فـي مشـروع خطـة عمـل  92.5للبنـك الـدولي و 4000عمل عـام 
 .لبرنامج األمم المتحدة اإلنما ي 4000عام 
    

 المشاريع االستثمارية: من جدول األعمال 12البند 
 
 المشاريع الموصى بها للموافقة الشاملة ( أ)
 

مدم مندوا األمانة ما مة بالمشروعات الموص  ب ا للموافقة الشاملة     -28
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/18/2/Rev.1) . 

 
اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشاريع الموص  ب ا للموافقة  أوصتفي أعقاا المنامشة     -21

رير، مع مراعاة أ  شروط ت  ر في توصيات األمانة في أوراق الشاملة بمستوى تمويل مبين في المرفق ب ذا التق
 .تقييم المشاريع

 

 المشاريع التي ينظر فيها بشكل إفرادي ( ب)
 

 البلدان التي لم تصدق عل  تعديل لندن
 

عادة تدوير غا ات التبرد : خطة إدارة غا  التبريد: تشاد  (اليو نديبي)برنامج وطني لالسترداد وا 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29) . 

 
 (اليو نديبي)رصد النشاطات المندرجة في خطة إدارة غا  التبريد : خطة إدارة غا  التبريد: تشاد

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29) . 
 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29) (اليونيا)تدريا المكلفين بتدريا فنيي التبريد : خطة إدارة غا  التبريد: تشاد
. 
 

 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/29)( اليونيا)التدريا  عل  الشؤون الجمركية : خطة إدارة التبريد: تشاد
 

في صناعة رغاو   LIAتكنولوجيا / بالتحول إل  كلوريد الميثيلين  CFC-11إ الة مادة : الجم ورية الدومينيكية
 ExCom/29/32)(UNEP/OzL.Pro/ (اليو نديبي) Espunas del Cibaoفي ( رغاوى صندومية)البولييوريتان المرنة 

. 
 

 في صناعة رغاو  البولييوريتان 141b-HCFCبالتحول إل  مادة  CFC-11إ الة مادة : الجم ورية الدومينيكية
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/32) (اليو نديبي) Paredoniفي ( ألواح ورغاوى الرذاذ)الجاس ة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/17 
Page 92 

 
في صناعة رغاوى    LIAتكنولوجيا /ريد الميثيلينبالتحول إل  كلو  CFC-11إ الة مادة :  الجم ورية الدومينيكية
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/32) (اليو نديبي) Poquinsaفي ( رغاوى صندومية)البولييوريتان المرنة 

 
بمادة  CFC-11واستبدال عامل النفخ للرغاوى  134a-HFCبغا  التبريد  CFC-  12استبدال غا  التبريد : نيجيريا
141b-HCFC التبريد التجار  في  في صناعةand Co.Ltd. Laz-Austin  (اليونيدو) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43) . 
 

بمادة  CFC-11واستبدال عامل النفخ للرغاوى  134a-HFCبغا  التبريد  CFC-  12استبدال غا  التبريد : نيجيريا
141b-HCFC  في صناعة معدات التبريد المن لي فيDe Johson Ltd. (اليونيدو) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43) . 
 

منتجات  بالتحول إل  كلوريد الميثيلين في صناعة رغاوى البولييوريتان المرنة في CFC- 11إ الة مادة: نيجيريا
Vono PLC   (اليو نديبي) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43) . 

 
Vito ى البولييوريتان المرنة في بالتحول إل  كلوريد الميثيلين في صناعة رغاو  CFC-  11إ الة مادة: نيجيريا

Company (Nig.) Ltd., Victory Foam   (اليو نديبي) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43) . 
 

 Rubez بالتحول إل  كلوريد الميثيلين في صناعة رغاوى البولييوريتان المرنة في CFC-  11إ الة مادة: نيجيريا

(Nig.) Ltd. (Current Foam)   (اليو نديبي) NEP/OzL.Pro/ExCom/29/43)(U . 
 

 بالتحول إل     Jafco Industries Limitedفي صناعة رغاوى األلواح المرنة في CFC-  11إ الة مادة: نيجيريا
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43) (اليو نديبي)كلوريد الميثيلين 

 
المرنة  ين في صناعة رغاوى البولييوريتانبالتحول إل  تكنولوجيا نفخ كلوريد الميثيل CFC-  11إ الة مادة: نيجيريا
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/43) (اليو نديبي)   Betaday Industries Ltdفي 
 
 

 إل  تكنولوجيا  CFC-12ومن مادة  141b-HCFCإل  مادة   CFC-  11التحول من مادة: سوريا
134a  -HFC  (بياليو ندي)في صناعة معدات التبريد التجار  في سبع شركات 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45) . 
 

اللجنة الفرعية أن توافق  أوصتمن جدول األعمال،  5استنادا إل  المنامشة التي جرت بموجا البند     -70
اللجنة التنفيذية عل  المشروعات المذكورة أعال  بمستوى تمويل مبين في المرفق بالتقرير الحالي، عل  أن يرسل 

 .لحث ا عل  التصديق عل  تعديل لندن بأسرع ومت ممكنكتاا إل  تلك الحكومات 
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 أسعار المواد الكيميا ية

 
 أو تكنولوجيا النفخ بالما  في رغاوى  141b-HCFCبالتحول إل  مادة  CFC-  11إ الة مادة: المكسيك    
  Comsisaفي  والتركيبات المستندة إل  الما  في رغاوى األديم المندمج( رذاذ)البولييوريتان الجاس ة     

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/41) . 
 

 واالستعاضة عن ا  CFC-12واالستعاضة عن ا بالسيكلوبنتان وا  الة مادة  CFC-  11إ الة مادة: المكسيك    
   Metaplus S.A. de C.Vفي صناعة البرادات التجارية في مصنع  134a-HFCبمادة     

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/41) . 
 

 واالستعاضة  CFC-12وا  الة  141b-HCFCواالستعاضة عن ا بمادة  بمادة  CFC-  11إ الة مادة: سيكالمك    
    Refrigeracion Duran S.A. de C.Vفي صناعة البرادات التجارية في  134a-HFCعن ا بمادة     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/41) . 

 
من جدول األعمال  5د الكيميا ية التي جرت بموجا البند استنادا إل  المنامشة بشأن أسعار الموا    -79

اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بإرجا  المشاريع الثالثة في المكسيك، التي مدمت ليجر  في ا  أوصت
الن ر بشكل فرد  كما أوصت الطلا إل  اليو نديبي واليونيدو أن تطلا توضيحا من حكومة المكيسك حول ما 

متوفرة بأسعار أمل من األسعار السا دة حاليا في البالد بالنسبة للشركات التي لم تحصل  CFCsت مواد إذا كان
وسوف تبق  المشاريع ج  ا من خطط األعمال للوكاالت لعام . عل  مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف

9111. 
 

 كثافة الرغاوى
 

 في صناعة رغاوى البولييوريتان الجاس ة في  141b-CFCHإل  مادة   CFC-  11التحول من مادة: البرا يل    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)  (اليو نديبي) Vacuum Systemsواج ات العرض في     

 
 

 في صناعة رغاوى البولييوريتان  141b-HCFCإل  تكنولوجيا    CFC-  11التحول من مادة: البرا يل    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)  (نديبياليو ) Intertelhasالجاس ة في     

 
 في صناعة رغاوى الصناديق من  141b-HCFCإل  تكنولوجيا   CFC-  11التحول من مادة: البرا يل    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)  (اليو نديبي) Fibrasilالبولييوريتان الجاس ة في     

 
 في صناعة رغاوى البولييوريتان  141b-HCFCلوجيا إل  تكنو   CFC-  11التحول من مادة: البرا يل    
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 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/28)  (اليو نديبي) Brasinjالجاس ة في     
 

 في صناعة رغاوى الع ل من   141b  -HCFCبالتحول إل  تكنولوجيا CFC-11إ الة مادة : الصين    
 (  اليو نديبي) ion Truck PlantHenan Bingxiong Refrigeratالبولييوريتان الجاس ة في     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30) . 

 
 في صناعة رغاوى الع ل من   141b  -HCFCبالتحول إل  تكنولوجيا CFC-11إ الة مادة : الصين    
 (  اليو نديبي) Corrosion Insulation Engineering Co. Ltd.-Fushan Antiالبولييوريتان الجاس ة في     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30) . 

 
 في صناعة رغاوى الع ل من   141b  -HCFCبالتحول إل  تكنولوجيا CFC-11إ الة مادة : الصين    
 (  البنك الدولي) Beijing Qianjin Polyurethane Corporationالبولييوريتان الجاس ة في     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30) . 

 
 في صناعة األوعية الحرارية المع ولة   141b  -HCFCإل  تكنولوجيا CFC-11من مادة التحول : ال ند    
 (  اليو نديبي) .Tokyo Plast International Ltdبرغاوى البولييوريتان الجاس ة في     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35) . 

 
 كليا في صناعة رغاوى البولييوريتان إل  تكنولوجيا تستند إل  الما   CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35)  (اليو نديبي) Delite Foam and Polymersالمصبوبة المرنة في     
     
 في صناعة األوعية الحرارية المع ولة  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35)  (اليو نديبي) National Plasticsفي  برغاوى البولييوريتان الجاس ة    

 
 في صناعة األوعية الحرارية المع ولة  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 (  اليو نديبي) Crystal Electronics and Pasticsبرغاوى البولييوريتان الجاس ة في     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35) . 

 
 في صناعة األوعية الحرارية المع ولة  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35)(  اليو نديبي) Mayur Jugs P. Ltdبرغاوى البولييوريتان الجاس ة في     

 
 في صناعة الع ل برغاوى البولييوريتان  141b-HCFCا إل  تكنولوجي CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35)  (اليو نديبي) Santech Industriesالجاس ة في     

 
 في صناعة الع ل برغاوى البولييوريتان  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11التحول من مادة : ال ند    
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 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35)  (اليو نديبي) P. Ltd.  Saddle Poly Productsالجاس ة في     
 

 في صناعة الع ل برغاوى البولييوريتان  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35) ( اليو نديبي)شركة صغيرة ومتوسطة الحجم  42الجاس ة في     

 
 إل  تكنولوجيا النفخ بالما  في صناعة رغاوى البولييوريتان المصبوبة  CFC-11مادة التحول من : ال ند    
 في صناعة رغاوى البولييوريتان لفديم المندمج  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11المرنة ومن مادة     
 ( اليو نديبي) .Harjas Plastic and Metal Components P. Ltdفي معامل     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35) . 

 
 إل  تكنولوجيا تستند إل  الما  كليا في صناعة رغاوى البولييوريتان  CFC-11التحول من مادة : ال ند    
 في صناعة رغاوى البولييوريتان  141b-HCFCإل  تكنولوجيا  CFC-11المصبوبة المرنة ومن مادة     
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35) (ديبياليو ن) .Reactive Polymers Ltdالجاس ة في     

 
ل  ( FMF)بالتحول إل  ن م تستند إل  الما    CFC-11إ الة مادة : أندونيسيا      في 141b-HCFC (ISF )وا 
 ( اليو نديبي) P.T. Yoska Prima Intiصناعة رغاوى البولييوريتان في السيارات والمفروشات في     
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/36) . 

 
 في صناعة رغاوى البولييوريتان الجاس ة  141b-HCFCبالتحول إل    CFC-11إ الة مادة : أندونيسيا    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/36) (اليو نديبي) Tansri Ganiفي ( رغاوى الرذاذ واأللواح والكتل)    

 
اللجنة  أوصتمن جدول األعمال  5 استنادا إل  منامشة مسألة كثافة الرغاوى التي جرت بموجا البند    -74

الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية مؤمتا عل  المشاريع المذكورة أعال  بمستوى تمويل مبين في المرفق ب ذا التقرير 
عل  أال يتم إنفاق هذ  األموال إل  الوكاالت المنفذة المعنية حت  يتم البت بالتكاليف التشغيلية اإلضافية المتعلقة 

 . 94الرغاوى، عل  أسا  الدراسة المذكورة في الفقرة  بكثافة
 
 
 

 مطاع الرغاوى                          
 

 في صناعة رغاوى البولييوريتان  141b-HCFCبالتحول إل  تكنولوجيا   CFC-11إ الة مادة : كولومبيا    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/31) (البنك الدولي)الجاس ة في شركات كولومبية يتم إختيارها     
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مشيرا إل  أن  UNEP/Ozl.Pro/ExCom/29/31من الوثيقة  2و 5أشار ممثل األمانة إل  الصفحتين     -73
في مطاع   CFCفي الما ة من است الك  94شركة التي سوف ت يل  41المشروع كان مشروعا شامال يغطي 

 (.45/52المقرر ) SMEمويل الرغاوى في كولومبيا، ويقدم هذا المشروع بموجا نافذة الت
 

اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع المذكور أعال  بمستوى  أوصتعقا المنامشة،     -72
 .تمويل مبين في المرفق ب ذا التقرير

 
ل  تكنولوج LIAإل  تكنولوجيا   CFC-11التحول من مادة : تايلند      يا في صناعة رغاوى البولييوريتان وا 
ل  تكنولوجيا تستند إل  الما  للرغاوى اإلنشا ية       تستند إل  الما  بالنسبة إل  الرغاوى المصبوبة المرنة، وا 
ل  تكنولوجيا  ISFتطبيقات /        Great Foamبالنسبة لرغاوى البولييوريتان الجاس ة في  141b-HCFCوا 
    Product Co. Ltd. (اليو نديبي) Com/29/46)(UNEP/OzL.Pro/Ex . 

 
اللجنة الفرعية أن  أوصتفي أعقاا المشاورات اإلضافية التي جرت بين أمانة الصندوق واليو نديبي،     -75

اللجنة الفرعية  أوصتوكذلك . توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع بمستوى تمويل ميبن في المرفق ب ذا التقرير
الية بأنه بالنسبة للمشاريع التي تنطو  عل  عدة مطاعات فرعية، كان أن تؤكد اللجنة التنفيذية عل  الممارسة الح

للوكاالت المنفذة في ا بعض المرونة في تخصيص األموال بالنسبة للمعدات المؤهلة أو إل  النشاطات المؤهلة في 
النسبة كل مطاع فرعي، في حين كانت تطبق عتبات جدوى التكاليف بالنسبة إل  كل مطاع فرعي بمفرد  وكذلك ب

 .إل  المشروع برمته
 

 (بروميد الميثيل)مطاع التبخير 
     
 مشروع تدليلي إلختبار بدا ل لبروميد الميثيل للتط ير بعد الحصاد بالنسبة للقطن   : األرجنتين    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25) (البنك الدولي)والحمضيات     

 
ومال  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25 من الوثيقة  92إل   99أشار ممثل األمانة إل  الصفحات من     -72

أنه سبق ومدم المشروع إختبار بدا ل بروميد الميثيل للتعقيم بعد الحصاد بالنسبة للقطن والحمضيات، إل  
اإلجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذية ومد أرجأته اللجنة حت  يتم التحقق من طبيعة تطبيق بروميد الميثيل في 

وأشار بأن حكومة األرجنتين سبق ل ا ومدمت كتابا رسميا بشأن استعمال بروميد (. 48/37المقرر )لمشروع ا
 .  الميثيل في هذ  التطبيقات

 
اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع بمستوى تمويل مبين  أوصتفي أعقاا منامشة  -77

 .وع استثمار لت الة الكلية لبروميد الميثيل في هذا التطبيقفي المرفق ب ذا التقرير، كمرحلة أول  لمشر 
 

 واستبداله بمواد كيميا ية بديلة وبالبسترة ( الفراولة)إ الة مادة بروميد الميثيل في إنتا  الفري  : األرجنتين    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25) (اليونيدو)بالبخار     
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 لميثيل في محاصيل الخضار واأل هار المحمية واستبداله بمواد كيميا ية إ الة مادة بروميد ا: األرجنتين    
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25)( اليونيدو)بديلة وبالبسترة  بالبخار     

 
من الوثيقة   92إل   99أشار ممثل األمانة إل  الصفحات من الصفحة     -78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/25 طن من المواد المستنفدة  330ن المشروعين إ الة مشيرا إل  أنه كان القصد م
الذين ( الفراولة)لفو ون من بروميد الميثيل المستعمل في البستنة في محصولي األ هار المقطوعة والفري  

 .يمثالن اإلنتا  التجار  برمته في البالد
 

شت ما بشأن المشروع وتقديم اللجنة الفرعية أن تواصل األمانة واليونيدو منام أوصتفي أعقاا منامشة   -71
تقرير بذلك إل  اإلجتماع الثالثين للجنة التنفيذية مع اإلشارة بأنه ينبغي أن يبق  المشروعان ضمن خطة أعمال 

 .  9111اليونيدو لعام 
 

 (  اليو نديبي)بدا ل الستخدام بروميد الميثيل بالنسبة إل  األخشاا في مالي يا : مالي يا    
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/40) . 

 
ومال أن ال دف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/40من الوثيقة  7و 2أشار ممثل األمانة إل  الصفحتين     -80

من المشروع هو لبيان جدوى فلوريد سولفيريل والفوسفين في ن ام متكامل لمعالجة األوب ة كبديل لغا  التبخير 
رت حول أهلية هذا المشروع ن را ألن أغلبية استعمال وأشار إل  أن هناك عدة مالح ات ج. في األخشاا

بروميد الميثيل في مالي يا كان بالنسبة إل  األخشاا ألغراض الحجر وألغراض ما مبل الشحن اللذين كانا عبارة 
 . عن تطبيقات معفاة وأن هذا المشروع كان مشروعا تدليليا ولي  نوعا من أنواع مشاريع االستثمار

 
اللجنة الفرعية أنه تنبغي الموافقة عل  المشروع بمستوى تمويل مبين في المرفق  أوصتة في أعقاا منامش -89

ب ذا التقرير، عل  أن يجر  تنفيذ المشروع التدليلي في سنة واحدة وعل  أن يتبعه مشروع استثمار بالنسبة 
 .لت الة الكلية لمادة بروميد الميثيل في هذا التطبيق

 
 مطاع ال الونات

 
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30)( البنك الدولي) 4000مطاع ال الونات، برنامج سنو  لعام : نيالص    

 
اللجنة الفرعية أن توافق  أوصتمن جدول األعمال  5استنادا إل  المنامشة، التي جرت في إطار البند     -84

في الما ة إل  البنك الدولي  90  وعل  رسم للوكالة مدر  4000اللجنة التنفيذية عل  برنامج العمل السنو  لعام 
مامة مؤشر إضافي لتخفيضات االست الك المتراكمة في االست الك  إلدارة المشروع بما في ذلك التدميق الفني وا 
عل  مستوى الشركة بالنسبة إل  إغالق صناعة مطافئ الحريق وتحويل ا، وال يتعلق ذلك بالخفض المحتسا 
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وسوف يكون ال دف بالنسبة إل  المؤشر اإلضافي حت  ن اية عام . ى البالداإلجمالـي في االست الك عل  مستو 
 .طن متر  4780.32،  4000

 
عادة تدويرها وخ ن ا : األردن      ( البنك الدولي)برنامج إدارة ال الونات في األردن واسترداد ال الونات وا 
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/38) . 

 
عادة تدويرها وخ ن ا برنامج إدارة ال : تايلند      ( البنك الدولي)الونات في تايلند واسترداد ال الونات وا 
    (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/46) . 

 
اللجنة الفرعية أن توافق  أوصتمن جدول األعمال  5استنادا إل  المنامشة التي جرت في إطار البند     -83

ة أن يتم اإلنفاق اين بالنسبة إل  مكونات المساعدة اللجنة التنفيذية عل  المشروعات المذكورة أعال  شريط
الفنية، أما اإلنفاق بالنسبة إل  العناصر األخرى فسوف لن يتم حت  توافق اللجنة عل  مشاريع تحويل مطافئ 

 .الحريق في تلك البالد
 

 مطاع التبريد
 

ي وبوتان في إن CFC-12و  CFC-11استبدال مادتي : الصين       Moganshanتا  البرادات في بالسكلوبنتان وا 
    Electric Appliances Co.  (اليونيدو  )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30) . 

 
ومال أن الشركة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/30من الوثيقة  47أشار ممثل األمانة إل  الصفحة  -82

Moganshan Electric Appliances Co.   لي في البالد التي مدمت ا لم تكن عل  ما مة جميع شركات التبريد المن
، ولذلك مدم امتراح هذا المشروع إل  اللجنة الفرعية للن ر فيه بشكل 47/92حكومة الصين بموجا المقرر 

وأحاط ممثل األمانة علما أيضا بأن المعلومات حول أسباا عدم إدرا  هذ  الشركة من مبل مدمت ا اين . فرد 
 .الوكالة المنفذة

 
اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع المذكور أعال   تأوصفي أعقاا منامشة  -85

 . بمستوى تمويل مبين في المرفق ب ذا التقرير
 

عادة تدوير غا  التبريد المكمل : غامبيا      . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/34) (اليونيدو)استرداد وا 
 

بالنسبة إل  وحدات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/34من الوثيقة  2أشار ممثل األمانة إل  الصفحة     -82
عادة التدوير الذ  يجر  تنفيذ  حاليا عادة التدوير بموجا مشروع االسترداد وا  واسترع  . إضافية لالسترداد وا 

االنتبا  أنه لم يتم مواج ة مشاكل ر يسية خالل تنفيذ المشروع وأنه لي  هناك أ  شي  يدل عل  الحاجة إل  
ومال أيضا أنه استنادا إل  االست الك الحالي في مطاع الخدمات يبدو أن ايالت العشر . معدات إضافية

عادة التدوير التي تقدم من خالل مشروع اليونيدو كانت كافية لتفي باحتياجات البالد  .   لالسترداد وا 
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 .وافقت اليونيدو عل  سحا إمتراح المشروع    -87
 

 المرحلة )   GGEALفي 600A-Rفي صناعة البرادات والكباسات إل   CFC-12التحول من مادة : ال ند    
 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35)( البنك الدولي( )الثانية    

 
مشيرا UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/35 من الوثيقة  98إل   95أشار ممثل األمانة إل  الصفحات من     -88

المنفذة بالنسبة إل  عدد المسا ل المتعلقة بالمشروع، بقيت  إل  أنه عل  الرغم من التوصل إل  اتفاق مع الوكالة
 .األهلية وتكلفة البنود األخرى عالقة

 
اللجنة الفرعية أن تقوم اللجنة التنفيذية بتخويل أمانة الصندوق لمتابعة  أوصتفي أعقاا منامشة    -81

 .المشاورات مع الوكالة المنفذة وتقديم تقرير بذلك بالسرعة الممكنة
 
ل  ( رغاوى جاس ة) 141b-HCFCالتحول إل  تكنولوجيا : المغرا      في صناعة ( التبريد) 134a-HFCوا 

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/42) (اليونيدو) Manarالبرادات والثالجات المن لية في شركة     
 

ن المشروع كان ومال أ UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/42من الوثيقة  2أشار ممثل األمانة إل  الصفحة     -10
في الما ة من تكاليف  93بالنسبة إل  التمويل بمفعول رجعي الذ  طلبت اليونيدو له تكاليف مساندة بمستوى 

وذكر أيضا بأن المعلومات عن مشاركة اليونيدو في تنفيذ هذا المشروع . المشروع بكامله بدون تقديم أ  مبررات
 .ساندة المطلوبة والتي لم يتم الحصول علي التبرير تكاليف الم 48/21مد طلبت وفقا للمقرر 

 
اللجنة الفرعية أن توافق اللجنة التنفيذية عل  المشروع المذكور أعال  بدون  أوصتفي أعقاا منامشة     -19

تكاليف مساندة بمستوى تمويل مبين في المرفق ب ذا التقرير عل  أن تتابع األمانة المنامشات مع الوكالة المنفذة 
 .يف المساندة وعل  أن يجر  تعديل تكاليف المشروع عندما يتم التوصل إل  اتفاق ب ذا الشأنحول تكال

 
 تدريا أحد الفنيين عل  التبريد بما في ذلك تدريا القا مين عل  التدريا : خطة إدارة غا  التبريد: سوريا    
 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45) (اليونيا)   
 

     
 (    اليونيا)إعداد تن يمات وتشريعات :  ة غا  التبريدخطة إدار : سوريا     
   (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45)   . 
 

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45)( اليونيا)تدريا  مسؤولي الجمارك : خطة إدارة غا  التبريد: سوريا    
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وأوضا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/45من الوثيقة  93إل   2أشار ممثل األمانة إل  الصفحات من    -14
عادة التدوير)أن هذا هو امتراح مشترك تبنته اليونيا وألمانيا  المشروع )وفرنسا ( مشروع فرعي لالسترداد وا 

كما أشار أن وفورات التشغيل اإلضافية للمشروع الفرعي (. من أربع مبردات  CFC-11الفرعي إلحتوا  إنبعاثات 
عادة التدوير مد استندت عل   المعاد تدويرها، ولكن في حين أن هذا الدخل   CFCsسعر المبيع لمواد لالسترداد وا 

يعدل من التكاليف التشغيلية لبرنامج إعادة التدوير عل  مستوى البالد فإن الوفورات سوف تستند إل  تكاليف 
ذا . فرةالمعاد تدويرها كانت متو   CFCsالجديدة المستوردة والتي ليست بحاجة لشرا  ا ألن مواد   CFCsمواد  وا 

 .أدرجت هذ  الوفورات فسوف ت يد عل  تكاليف المشروع
 

اللجنة الفرعية أيضا أن توافق  اللجنة التنفيذية عل  المشاريع المذكورة أعال  بمستوى تمويل  أوصت     -13
عادة التدوير الذ  سحبته بالتالي ألمانيا  .مبين في المرفق ب ذا التقرير بإستثنا  مشروع االسترداد وا 

 
 

 أوراق بشأن السياسة العامة: من جدول األعمال  99البند 
 

خطة استراتيجية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون من القطاع الفرعي في الصين إلنتاج رغاوي 
 . البولييتيلين والبوليستيرين المسحوبة بالضغط

وأعاد إل  .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/50استرع  مندوا األمانة انتبا  االجتماع إل  الوثيقة - 12
، طلبت من حكومة الصين أن تحّضر خطة ستراتيجية  45/32األذهان  بأن اللجنة التنفيذية ، في القرار 

مطاعية لشطر إنتا  القطاع الفرعي لرغاو  البولييتيلين والبوليستيرين ، وأن الموافقة عل  مشاريع مستقبلية في 
وكانت اليونيدو مد مدمت الخطة الستراتيجية . د مثل هذ  الخطة القطاع الفرعي ينبغي أن تستند إل  إعدا

طلبت اللجنة التنفيذية من  48/22وفي المقرر . لالجتماع الثامن والعشرين للجنة ، نيابة عن حكومة الصين 
اليونيدو أن تقدم خطة ستراتيجية منقحـة ، تكون في ا الطامة اإلجمالية للمؤسسات التي مد تطلا ل ا تمويل 

للتحويل ، مطابقة لمستوى اإلنتا  الحالي في القطاع الفرعي ، بما فيه المشاريع التي تمت الموافقة علي ا من مبل 
 . 

مال مندوا األمانة إن العرض المنقا ، رغم كونه يتضمن معلومات أكثر بكثير من السابق ، ما ال ال - 15
وأشار إل  أن امتراحاو مدم بعدم . تم االمتثال به  مد  48/22يتيا مجاالو للتأكد من أن المطلوا في المقرر 

 .إدخال وفورات التشغيل اإلضافية في حساا التكاليف اإلضافية للمشاريع الم لية الختامية 

اللجنة الفرعية بأن تطلا اللجنة التنفيذية من اليونيدو أن تواصل أ   أوصتوبعد إجرا  منامشة ، - 12
، وأن تصقل المشروع  48/22ة لتبر  أن االستراتيجية متوافقة مع المقرر نشاط  خر ، بالتعاون مع األمان

 .، الذ  لم يكن مناسباو للتطبيق ( د)الج    45/50ليصبا ممكناو إلغا  اإلشارات إل  المقرر 

 .في الصين  CFC-11خطة قطاع التبغ إللغاء مادة  
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وأعاد إل   UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/51استرع  مندوا األمانة انتبا  االجتماع إل  الوثيقة - 17
األذهان بأن اللجنة التنفيذية في اجتماع ا الرابع والعشرين ، كانت مد وافقت ، في نطاق برنامج عمل اليونيدو، 

ومد عرضت الوثيقة . في الصين  CFC-11عل  طلا من حكومة الصين لوضع خطة لقطاع التبغ إللغا  مادة 
ن الوضع الراهن لصناعة التبغ في الصين وعن الوسا ل التكنولوجية المعتمدة التي مدمت ا اليونيدو تفاصيل ع

وعل  ثاني أكسيد الكربون ، واست الك مادة  CFCلتوسيع مجال التبغ ، بما في ا التقنيات المرتك ة عل  مادة 
CFC-11  لكربون لتستبدل وكانت حكومة الصين مد اختارت تقنية توسيع مجال التبغ بثاني أكسيد ا. لت غيا التبغ

. ، عل  أسا  جدوى تكاليف ا وتوافرها عل  صعيد عالمي   CFC-11ب ا تلك التي كانت ترتك  عل  مادة 
 4002يونيه من عام /كلياو مع حلول ح يران   CFC-11وبموجا ستراتيجية الحكومة ، كانت هناك نية بإ الة مادة 

. 

لتكاليف التي سيجر  تحّمل ا عبر الصندوق المتعدد تم تقديم تحليل لجدوى التكاليف ، بما في ا ا- 18
وتلك التي ( مليون دوالر أمريكي ، تتضمن مليون دوالر أمريكي بشكل مساعدة فنية  29) األطـراف ، 

، كما تم عرض وصف لتدابير التمويل و لية ( مليون دوالر أمريكي 21.4)ستستوعب ا صناعة التبغ في الصين 
 .ليات المؤسسات المعنية بالتنفيذ التشغيل ، وأدوار ومسؤو 

اللجنة الفرعية بأن تطلا اللجنة التنفيذية من اليونيدو أن تتابع مباحثات ا مع  أوصتوبعد إجرا  منامشة  -11
 .األمانة ب دف إتمام خطة القطاع ،وتقديم تقرير إل  االجتماع 

 

 تخصيص الموارد
 

مليون  92ق المتعدد األطراف متومف حالياو في حدود أعاد كبير المسؤولين إل  األذهان بأن الصندو     -900
مليون  79دوالر أمريكي ، فيما تبلغ القيمة اإلجمالية للمشاريع المعروضة للموافقة في االجتماع الجار  نحوا من 

ومد امترح أن يجر  في مرحلة أول  تمويل تعديالت برنامج العمل وبرنامج عمل اليونيا للعام . دوالر أمريكــي 
وبما أن . ، تلي ا المشاريع التي هي عل  أعل  حد من جدوى التكاليف ، يتم تحديدها عل  أسا  م و  4000

اإلس امات األخرى مد سددت ، سيعطي أمين الصندوق تعليمات ، بتحرير مبالغ التمويل للمشاريع الموافق علي ا 
 .، مباشرة للوكاالت المنفذة المعنية

، أوصت اللجنة الفرعية بأن تطلا اللجنة التنفيذية إل  األمانة أن تباشر العمل وبعد إجرا  منامشة     -909
 .عل  النحو الذ  وصفه كبير المسؤولين  

 مسائل أخرى : من جدول األعمال  12البند 
مليون دوالر أمريكي مد تمت  245أخذ كبير المسؤولين علماو بأن مشاريع ونشاطات ميمت ا اإلجمالية     -904
وعندما أضيف . 9111أكتوبر عام /فقة علي ا في الفترة ما بين االجتماع الحاد  والعشرين وتشرين األول الموا

مليون دوالر  93مليون دوالر أمريكي الذ  كان موضع توصية في االجتماع الجار  ، إل  مبلغ الـ  79مبلغ الـ 
التنفيذية في االجتماع التاسع والعشرين ، كانت  أمريكي لقطاع اإلنتا  في ال ند ، الذ  يتومع أن تن ر فيه اللجنة

. ماليين دوالر أمريكي  501، في حـدود الـ   9111و  9117ميمة الموافقات اإلجمالية للسنوات الثالت بين 
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مليون دوالر أمريكي التي اعتمدت ا اللجنة التنفيذية في  594وهذا يعني أن مي انية السنوات الثالت وميمت ا 
، تكون مد استكملت بفارق  9111و  9117حاد  والعشرين ، عل  أسا  إعادة تمويل الفترة ما بين اجتماع ا ال

 .ماليين دوالر أمريكي فقط  3ال ي يد عل  

 اعتماد التقرير : من جدول األعمال  13البند 
 9111فمبر نو /تشرين الثاني 44تم اعتماد هذا التقرير في جلسة االجتماع الختامية يوم االثنين في - 903

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/18/L.1عل  أسا  مشروع التقرير الذ  و ع بشكل الوثيقة 

 اختتام االجتماع : من جدول األعمال  14البند 
 . 9111تشرين الثاني /نوفمبر  44رفع االجتماع في الساعة السابعة من بعد   ر االثنين في - 902

 


