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اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
االجتماع الثاني والثالثون للجنة التنفيذية

واغادوغو 8-6 ،كانون األول/ديسمبر 0222
تقرير االجتماع الحادي والعشرين
للجنة الفرعية الستعراض المشروعات
مقدمة

أن اللجنة الفرعية الستعراض المشرروعا
قد اجتمع

التابعرة للجنرة التنفيذيرة للصرندوق المتعردد األطرراف لتنفيرذ بروتوكرول مرونتلاير

في واغادوغو  ،من  7-4ديسمبر .0222

وقررد حضررر االجتمرراع ممثلررون عررن كررل مررن  :الب ارزيررل  ،ألمانيررا  ،ال،نررد  ،اليابرران  ،تررون

األمريكية  ،وكذلك حضره ممثلون عن الوكاال

المنفذ وأمانة األوزون .

(رئيسررا)  ،والواليررا

المتحررد

وحضر االجتماع أيضا ممثلون عن أستراليا والسويد بوصف،ما مراقبين.

البند  1من جدول األعمال  :افتتاح االجتماع
-1
.0222

افتررتا االجتمرراع رئرري

اللجنررة الفرعيررة  ،السرريد حسررن ناشرري (تررون )  ،السرراعة العاشررر مررن يررو االثنررين  4 ،ديسررمبر
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البند  2من جدول األعمال  :إقرار جدول األعمال
-0

أق ر ر ررر اللجن ر ر ررة الفرعي ر ر ررة ج ر ر رردول األعم ر ر ررال ا ت ر ر رري علر ر ر ر أس ر ر ررا

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/1ووافقر

ج ر ر رردول األعم ر ر ررال الم قر ر ر ر

الر ر ر روارد ف ر ر رري الوثيق ر ر ررة

علر مناقشررة الوضررم القررائ فرري مشررروع بالب ارزيررل تحر

بنررد فرعرري جديررد

و البند الفرعي ( 9د):
- 1

افتتاح االجتماع

- 0

إقرار جدول األعمال
تم،يدية من مدير الصندوق

- 3

مالحظا

- 4

تنظي العمل

- 5

الموضوعا

- 6

التعاون الثنائي

- 7

برامج العمل :

التي ت تبين،ا خالل استعراض المشروعا

(أ)

تعديال

عل برنامج عمل اليوئنديبي في عا 0222

(ب)

تعديال

عل برنامج عمل اليونيب في عا 0222

(ج)

تعديال

عل برنامج عمل اليونيدو في عا 0222

( د)

تعديال

عل برنامج عمل البنك الدولي لعا 0222

( ر)

برنامج عمل اليونيب لعا 0221

(و)

مبالغ معدلة لحساب برنامجي عمل اليوئنديبي واليونيدو لعا 0221
استثمارية

- 8

مشروعا

- 9

أوراق تتعلق بالسياسة العامة :
البرامج القطرية

(أ)

مشروع مبادئ توجي،ية إلعداد تحدثا

(ب)

مشروع اتفاق بشأن استراتيجية اإلزالة لقطاع التبغ في الصين  :متابعة للمقرر 54/32

(ج)

مشروع مبادئ توجي،ية وشكل قياسي للتحقق من إزالة إنتاج الر

( د)

النظر في الوضم القائ في مشروع بالب ارزيل ،و عبار عن برنامج السترداد واعاد تدوير
الر  CFC-12في التبريد المنزلي.

 - 12ش ون أخرى

أ ( ) ODS
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 - 11الموافقة عل التقرير
 - 10اختتا االجتماع
البند  3من جدول األعمال  :مالحظات تمهيدية من مدير الصندوق
رحب مدير الصندوق بأعضاء اللجنة الفرعية الستعراض المشروعا

-3

عل الترتيبا

التي قام

ب،ا من أجل االجتماع .ودعي

السررتكمال خطررط أعمررال عررا  0222للوكرراال
وطلبا

وأعرب عن شكر األمانة لحكومة بوركينا فاصرو

اللجنة الفرعية إل النظر في طلبا

للموافقة عل تمويل للمشروعا

المنفررذ ع وبعررض مسررائل تتعلررق بالسياسررة العامررة ،مطلرروب إصرردار إرشرراد بشررأن،اع

تقرارير مرحليرة وبررامج سرنوية للبررامج السرابق اعتماد را الخاصرة باإل ازلرة القطاعيرةع واألشركال المقترحرة لتحردي

البررامج

القطرية وللتحقق من صحة اإلزالة في قطاع اإلنتاج.
-4

المشروعا

إن مجم رروع قيمر ررة المش ررروعا
الثنائية .وحي

واألنشر ررطة المقدم ررة إل ر ر االجتمر رراع الر ر ر  30تنر ررا ز  127مليرررون دوالر أمريكر رري ،تشر ررمل

أن القيمة القصوى للطلبا

تبلغ  6660مليون دوالر ،فإن المشروعا

المعروضة من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي عل االجتماع الحرالي

التي تنا ز قيمت،ا  02مليون دوالر سحب

واألنشطة المقدمة للموافقة المفرشية علي،ا تبلرغ حروالي  33مليرون دوالر .وقردم

أو استبقي

بصفة احتياطية .والمشروعا

 37مشرروعا اسرتثماريا قيمت،را  45مليرون دوالر

إضافية ،للنظر في،ا منفرد .
-5

وذكر مدير الصندوق أن األموال المتاحة لاللت از ب،ا بين يدي الصندوق المتعدد األطراف تبلغ فري الوقر

مليررون دوالر ،وأنررع تبعراي لتوصرريا

اللجنررة الفرعيررة فرري بعررض الحرراال  ،قررد يتسررن تمويررل جميررم المشررروعا

الحرالي 56

الموصر بالموافقررة

علي،ا في االجتماع الحالي.
-6

ذكر ممثل اليابان أن حكومتع قد أودع

إس،اما

تبلغ  33مليون دوالر في نوفمبر .0222

البند  4من جدول األعمال  :تنظيم العمل
- 7

عل أثر اقتراح من رئي

اللجنة الفرعية ،قرر اللجنة الفرعية أن تنظ عمل،ا وفقا لجدول األعمال الم قر

الوارد في الوثيقة ). (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/1
تم تبينها أثناء استعراض المشروعات
البند  5من جدول األعمال :الموضوعات التي ّ
حساب االست،الك المزال خالل فتر االمتثال
- 8

أشار ممثل أمانة الصندوق إل الفقر  4من النظر العامة الوارد في الوثيقة

) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22, and Corr.1وذكر أن است،الك المواد الوارد في المرفق ألف قد وضم ل،را ا ن
حد أقص

رو مسرتوى خرط األسرا

لبلردان المراد  ، 5ويجرب تخفريض رذا االسرت،الك بمقردار  52فري المئرة مرن ذلرك المسرتوى
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بحلررول عررا  . 0225وفرري عرردد مررن البلرردان تنرراقب االسررت،الك بسرررعة فرري بعررض القطاعررا  .وبررذلك يمكررن أن يكررون ل ازلررة
الناشئة عن المشروعا

في ذه البلدان أثر كبير عل االست،الك المتبقي في القطاع  ،ويقتضي األمر أن ي خرذ

التي استكمل

ذلك في الحسبان.
-9

علر ر أث ررر مناقش ررة ،أوصر ر

االست،الك القطاعي بيانا
مشررروعا

اللجن ررة الفرعي ررة ب ررأن تطل ررب اللجن ررة التنفيذي ررة م ررن جمي ررم البل رردان أن تض ررمن تقارير ررا ع ررن

عن اإلزالة الناشئة عن جميم المشروعا

التي استكمل

في ذه البلدان خالل السنة السابقة.

إل ازلررة المقرردر الترري تعمررل بال ر  CFCالمركبررة بعررد إعررداد و/أو اعتمرراد مشررروعا

إل ازلررة اإلنترراج القررائ علر أسررا

ال ر

 CFCفي المنشأ ذات،ا
أشار ممثل أمانة الصندوق إل الفقر  5من النظر العامة الوارد في الورقة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22

-12

) ،and Corr.1وأشررار إل ر أن نرراك اقت ارح راي بمشررروع معروض راي عل ر االجتمرراع الر ر  30لتحويررل خررط إنترراج لرردى شررركة رراير
(الصررين) .ررذا الخررط سرربق تركيبررع فرري  1994وبرردأ تش ر يلع فرري يونيررو  1995أي بعررد سررنتين مررن تلقرري الشررركة المسرراعد مررن
نفسرع الرذي كران يجرري فيرع إعرداد مشرروع ل ازلرة الكاملرة لل ر  CFCفري خطروط إنترراج

الصرندوق المتعردد األطرراف ،وفري الوقر

أخرى .ول يكن وجود ذا الخط قد ذكر في المشرعا
عل أثر مناقشة ،أوص

-11

السابقة.

اللجنة الفرعية بتطبيق القاعد التي تقول بأن القدر اإلنتاجيرة المركبرة قبرل  05يوليرو 1995

م لررة للتمويررل مررن الصررندوق المتعرردد األط رراف ،وعل ر

ررذا األسررا

فررإن المشررروعا

الترري مررن قبيررل مشررروع رراير (الصررين)

المعروضة عل االجتماع الحالي ،تكون م لة للتمويل.
ت يير التكنولوجيا بعد الموافقة عل المشروعا
أشار ممثل الصندوق إل الفقر  6من النظر العامة الوارد في الوثيقة

-10

) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22 and Corr.1فرذكر بمقررر اللجنرة التنفيذيرة  ،69/00التري تقضري برأن االقت ارحرا
لت يير التكنولوجيا في مشروعا

جرى اعتماد ا بعد صدور ذلك المقرر يجب تقديم،ا للنظر في،ا منفرد  ،مم مالحظا

األمانة

وتوصرريات،ا .وتسررع األمانررة إلر الحصررول عررل إرشرراد عمررا إذا كرران ينب رري ،فرري سرربيل التيسررير ،إعفرراء بعررض ررذه المشررروعا ،
التي ال تدخل في،ا مسائل تتعلق بالسياسة العامة ،من ضرور النظر في،ا منفرد .
وعلر أثررر مناقشررة  ،أوصر

-13
والوكرراال
أسا

المنفررذ بشررأن مقترحررا

اللجنررة الفرعيررة بأنررع فرري الحرراال

المسررتقبلة الترري يكررون في،را اتفرراق فرري الررأي بررين األمانررة

مشررروع يتعلررق بت ييررر التكنولوجيررا بعررد اعتمرراد المشررروع ،يمكررن السررير فرري ررذا االقترراح علر

االتفاق المذكور .وفي ذه الحالرة يجرب إبرالل ذلرك االتفراق إلر اللجنرة التنفيذيرة فري اجتماع،را الالحرق ،بمرا فري ذلرك أيرة

آثار مالية تترتب عل االتفاق المذكور.
التبريد

ارتباطا

األداء الناشئة عن المقرر  ،48/31خطط إدار غا از

-14

أش ر ر ر ررار ممث ر ر ر ررل أمان ر ر ر ررة الص ر ر ر ررندوق إلر ر ر ر ر الفقر ر ر ر ر ار م ر ر ر ررن  7إلر ر ر ر ر  9م ر ر ر ررن النظ ر ر ر ررر العام ر ر ر ررة الر ر ر ر روارد ف ر ر ر رري الوثيق ر ر ر ررة

) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22 and Corr.1فذكر أنع ،نتيجة للمقرر  ،48/31أصربا مشرروع خطرة إدار غرا از
التبريد نشاطاي مظلياي ،لع أ داف ممكن تحديد ا كمياي في مجال اإلزالة .وقبل صدور ذلك المقرر كان

خطط إدار غا از التبريد
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تنفذ باعتبار ا سلسلة من األنشطة المستقلة التي ال رابط بين،ا .ويقتضي األمر النظر في رل ينب ري أن تترول الوكراال

المنفرذ

صاحبة الشأن مس ولية مساعد البلد كي تكفل تحقيرق أ رداف اإل ازلرة المنشرود مرن المشرروع ،علر نحرو مرا رو محردد بموجرب
المقرر .48/31
-15

عل أثرر مناقشرة ونظر اير إلر أن بلردان المراد  5مسر ولة عرن تحقيرق الت ازمرا
التبريد ،أوص

بإدار غا از

بروتوكرول مرونتلاير فري خطط،را الخاصرة

اللجنة الفرعية بأن يطلب من الوكالة المنفذ المس ولة عن تنفيذ خطة إدار غا از

ج،د ممكن لمساعد البلد المعني عل تحقيق أ داف اإلزالة المحدد في خطة إدار غا از

التبريرد برذل كرل

التبريد.

التدريب في الش ون الجمركية واصدار التراخيب
أشر ر ر ر ررار ممث ر ر ر ر ررل أمانر ر ر ر ررة الص ر ر ر ر ررندوق إل ر ر ر ر ر الفق ر ر ر ر ررر  12مر ر ر ر ررن النظ ر ر ر ر ررر العام ر ر ر ر ررة الر ر ر ر ر روارد ف ر ر ر ر رري الوثيق ر ر ر ر ررة

-16

) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22 and corr.1وذكررر أن بموجررب تعررديل مررونتلاير لبروتوكررول مررونتلاير ،يكررون عل ر
البلدان أن تنفذ ترتيبا

لوضرم نظرا للترراخيب باالسرتيراد والتصردير فيمرا يتعلرق بال ر  ODSالجديرد والمسرتعملة والمعراد تردوير ا

واستصالح،ا .خت ا ن ،ناك  45بلداي فقط قد صدق
إل الربط بين الموافقة عل لمشروعا

عل تعديل مونتلاير .وتطلب األمانة إرشاداي عمرا إذا كانر

نراك حاجرة

الساعية إل الحصول عل تمويل لتنفيذ خطط وضم أنظمرة للترراخيب وبرين التصرديق

عل تعديل مونتلاير.
علر أثررر مناقشررة أوصر

-17

اللجنررة الفرعيررة بررأن تقررو اللجنررة التنفيذيررة عنررد اعتماد ررا القت ارحررا

خطررط إلصرردار الت رراخيب ،بررأن تطلررب مررن األمانررة السررعي إل ر الحصررول عل ر معلومررا
تصررديق،ا عل ر تعررديل مررونتلاير ،وم رن حي ر

مشررروع لوضررم أو تنفيررذ

مررن البلرردان بشررأن وضررع،ا مررن حي ر

وجررود أو عررد وجررود نظررا للت رراخيب لرردي،ا وأن تنقررل ررذه المعلومررة إل ر اللجنررة

التنفيذية.
في البلدان ذا

الحج المنخفض من االست،الك

مشروعا

للحفز عل إعاد ت،يئة المعدا

-18

أشر ر ر ر ر ر ررار ممثر ر ر ر ر ر ررل أمانر ر ر ر ر ر ررة الصر ر ر ر ر ر ررندوق إل ر ر ر ر ر ر ر الفقر ر ر ر ر ر ررر  11مر ر ر ر ر ر ررن النظر ر ر ر ر ر ررر العامر ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ر روارد فر ر ر ر ر ر رري الوثيقر ر ر ر ر ر ررة
مقدمرة بشرأن مشرروعا

بررامج

) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22 and Corr.1فاسرترع االنتبراه إلر ثرال

حررافز جديررد للتشررجيم عل ر إعرراد ت،يئررة أنظمررة التبريررد و مررا مشررروعان يعرردان جررزءاي مررن خطررط موجررود إلدار غررا از

التبريررد

ومشروع ثال

يعد جزءاي من خطة جديد إلدار غا از

التبريد .وستعمل ذه المشروعا

معظ الخمسين في المائة التي ي السماح اإلضافي للبلدان ذا
الخطط خططاي حافز  ،فإن،ا ال ت طي جميم المنشآ

خطط إدار غا از

مقترحرا

لمد تصل إل سر

سرنوا  ،وتسرتعمل

التبريد التي سبق اعتماد ا .وبوصف رذه

في البلرد ،ولر تسرفر عرن إ ازلرة كافيرة لتمكرين البلرد مرن الوفراء بالتزاماترع فري

مجال االمتثال للبروتوكول ،بدون اتخاذ تدابير أخرى.
-19
معرردا

وعلر أثررر مناقشررة أوصر

اللجنررة الفرعيررة بإمكرران تقرردي المقترحررا

التبريررد ،فرري إطررار خطررة إلدار غررا از

التمويل اإلضافي لخطة موجود إلدار غا از
(أ)

الخاصررة بب ررامج حررافز للتشررجيم علر إعرراد ت،يئررة

التبريررد ،عل ر أن يكررون مف،ومررا أنررع ،إذا كرران المشررروع سيسررتعمل الر ر %52مررن

التبريد ،و و التمويل المتاح بموجب المقرر :48/31

ينب ي أن تقو الوكالة المنفذ باستشار البلد وجميم الوكاال
في خطة إدار غا از

التبريدع

المنفذ األخرى التي تقو بتنفيذ مكونرا

داخلرة
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(ب)

وأن يكون البلد المعني عل عل تا بجميم األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية التي يمكن أن تكون
متاحةع

(ج)

وأن يكون توقي

النشاط المقترح مناسباي لظروف البلد الذي يعنيع األمر.

البند  6من جدول األعمال  :التعاون الثنائي
-02

ذكرر األمانرة فري معررض تقرديم،ا للروثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23 , Add.1 and Add.2بشرأن

التعرراون الثنررائي  ،أن نرراك  19طلب راي للموافقررة علر تعرراون ثنررائي  ،مقدمررة مررن حكومررا

أسررتراليا وكنرردا وفرنسررا وألمانيررا واليابرران

وسويس ار .
-01

اللجنة الفرعية بأن توافرق اللجنرة التنفيذيرة علر طلبرا

وعل أثر مناقشة أوص

الموافقرة علر التعراون الثنرائي الروارد

فري الروثيقتين  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23 , Add.1 and Add.2مرم التعرديال
التمويل الوارد في المرفق األول ل،ذا التقرير .

ال،ند  :البرنامج الوطني إلدار ال،الونا

المبينرة فيمرا يلري  ،وبمسرتوى

وبنوك،ا (استراليا وكندا)

)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23
- 00

أشررار المشررروع ا نررف الررذكر إلر طلررب مررن حكومررة اسررتراليا وحكومررة كنرردا بشررأن برنررامج وطنرري إلدار ال،الونررا

وبنك،ا في ال،ند .والمبادئ التوجي،ية لبنرك ال،رالون تقتضري لروائا تسر،ل حظرر اإلنتراج علر االسرتيراد ،تصردر خرالل سرتة أشر،ر
بعد إقامة مركز االستصالح .واالقتراح الحالي ال يتضمن مثل ذا االلت از من جانب حكومة ال،ند.
 - 03عل ر أثررر مناقشررة ،أوص ر

اللجنررة الفرعيررة بررأن توافررق اللجنررة التنفيذيررة عل ر المشررروع ا نررف الررذكر بمسررتوى

التمويل المبين في المرفق األول ب،ذا التقريرر ،علر أن يكرون مف،ومرا أن الصررف لرن يحرد

إلر أن يصردر

ارتبرراط مررن حكومررة ال،نررد بإصرردار ل روائا تسرر،ل حظررر اإلنترراج واالسررتيراد ،خررالل فتررر سررتة أشرر،ر بعررد إقامررة
مركز االستصالح.
بينين :تدريب موظفي الجمارك
بينين :تدريب المفتشين والمحققين في الش ون البيئية
بينين :وضم مدونة للممارسا

الجيد لألخصائيين

بينين :تدريب األخصائيين في الممارسا

الجيد في مجال التبريد (كندا)

)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23
-04

تشير ذه المشروعا

إل طلب من حكومة كندا لتنفيذ خطة إدار غا از

الفرعية أن بعض األنشطة في ذه الخطة وغير ا من خطط إدار غا از
طلبا
-05

التبريد في بينين .ومما ش ل بال اللجنة

التبريد (المعروضة عل االجتماع الحالي) تشمل

لبعض األنشطة ينب ي أن ت طي،ا عاد نسبة الر  %13التي تخصب كتكلفة مساند .
وعل أثر مناقشة أوص

اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بما يلي:
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(أ)

الموافقة عل المشروع ا نف الذكر بمستوى التمويل المبين في المرفق األول ب،ذا التقريرن والموافقة كذلك –
لعررد عرقلررة التقررد فرري االجتمرراع الحررالي – علر المشررروعا

األخرررى المعروضررة علر

ررذا االجتمرراع والترري

تشمل عناصر تمويل مشاب،ةع
(ب)
(ج)

أن تطلب أال تقد لالجتماعا

أن تطلررب مررن اليونيررب تقرردي ورقررة تبررين كيفيررة اسررتعمال نسرربة الر ر  %13الترري رري تكلفررة المسرراند  ،بصررفة
عامة وكذلك في مشروعا

( د)

القادمة للجنة التنفيذية عناصر مشاب،ة داخلة في المشروعا ع

عل ر أسررا

المعلومررا

مشاب،ة عل وجع التحديد سبق تنفيذ اع

المقدمررة فرري الورقررة المشررار إلي،ررا فرري الفقررر الفرعيررة (ب) ،أن تعيررد اللجنررة التنفيذيررة

النظ رر فرري ررل تكررون الوكرراال
في خطة إلدار غا از

المنفررذ األخرررى فرري وضررم أفضررل لتنفيررذ األنشررطة غيررر االسررتثمارية الداخلررة

التبريد في إطار تكلفة الدع البال ة  %13للوكالة.

الم رب  :المساعد التقنية للتخزين البارد – مشروع للتدريب وللتدليل (فرنسا)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23 and Add.2
-06

أشررار ممثررل األمانررة إل ر الفق ر ار  49إل ر  53مررن الوثيقررة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23الخاصررة بطلررب

حكومة فرنسا بشأن برنامج للمساعد التقنية عل التخزين البارد في الم رب .وشررح أن المشرروع مرن شرانع أن يردرب أخصرائيين
في قطاع صيانة التبريد عل األخذ بممارسا
أم رواالي إلعررداد خطررة إدار غررا از

أفضل في الصيانة ،وفي عملية إعراد الت،يئرة .وذكرر كرذلك أن اليونيرب قرد تلقر

التبريررد للم رررب فرري االجتمرراع الر ر  07للجنررة التنفيذيررةع وأن مشررروعاي لشرربكة لالسررترداد واعرراد

التدوير وبرنامج تدريب لألخصائيين لتحسين جود صيانة غا از

التبريد وتخفيض اإلنبعاثرا  ،كران قرد وافرق علي،را االجتمراع ال ر

03.
-07

وعل أثر مناقشة أوص

اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية عل المشروع ا نف الذكر بمستوى التمويل المبرين

في المرفق األول ب،ذا التقرير عل أن يكون مف،وماي أن ذا المشروع سيكون جزءاي مرن خطرة إدار غرا از

يجري وضع،ا في الوق

التبريرد للم ررب ،التري

الحاضر.

منطقة أفريقيا :التبريد والبيئة العالمية دراسة تقيي بشأن تحدي

المعدا (فرنسا)

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23
-08

أشار ممثل األمانة إل الفق ار  54إل  62مرن الوثيقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23بشرأن طلرب حكومرة

فرنسررا لد ارسررة حررول التبريررد وحررول تقيرري عررالمي بيئرري لتحرردي

المعرردا

فرري أفريقيررا .وذكررر أن  5مررن  8بلرردان يعني،ررا أمررر ررذه

الدراسة (بوركينا فاصو ،كو ديفوار ،مالي ،النيجر ،السن ال) قد سبق أن تلقر
غا از

التبريد لبينين معروضة عل االجتماع الحالي للجنة التنفيذيةع أمرا غينيرا بيسراو فليسر

وتوغو ل تقد بعد بيانا
-09

خططراي إلدار غرا از

إل أمانة األوزون.

وعل أثر مناقشة أوص

التبريرد ،بينمرا خطرط إدار

بعرد طرفراي فري بروتوكرول مرونتلايرع

اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنرة التنفيذيرة علر المشرروع بمسرتوى التمويرل المبرين فري المرفرق

ب،ذا التقرير عل أن يكون مف،وماي ما يلي:
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(أ)

تستعمل الموارد فقط في المسائل المتعلقة باألوزونع

(ب)

سوف تتاح نتائج الدراسة للجنة التنفيذية وكذلك للبلدان التي يعني،ا األمرع
لررن يطلررب أي تمويررل آخررر مررن الصررندوق المتعرردد األطرراف نتيجررة لتلررك الد ارسررة ،إال إذا كرران الطلررب متمشررياي

(ج)

تماماي مم المقرر  48/31وجميم المستلزما

األخرى التي تقتضي،ا اللجنة التنفيذية.

غامبيا :إعداد مشروع ألنشطة إضافية لخطط إدار غا از

التبريد في غاميبا (ألمانيا)

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23 and Add.2
أشار ممثل األمانة إل الفق ار

-32

 68إل  79من الوثيقة ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23

والر الفقر ار مررن  82إلر  83مررن الوثيقررة ( ،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23/ Add.2بشررأن طلررب حكومررة
ألمانيررا إعررداد مشررروع خرراب بأنشررطة إضررافية تتعلررق بخطررة إدار غررا از
يكليررة تر اكتشرراف،ا فرري المشررروع األصررلي ،فسررحب

التبريررد فرري غامبيررا .فشرررح أن نرراك مشرركال

ألمانيررا ررذا المشررروع .وبرردالي مررن ذلررك نرراك مبلررغ  126222دوالر

مطلرروب للقيررا بد ارسررة حررول اسررت،الك ال ر  ODSوالمواصررفا

الفنيررة إلعرراد الت،يئررة فرري قطرراع التبريررد التجرراري .ويمكررن

السعي إل الحصول عل مزيد من التمويل فري المسرتقبل ألنظمرة مخترار فري مجرال إعراد الت،يئرة واالحترواء ،غيرر أن

المجموع سيكون في حدود الخمسين في المائة المسموح ب،ا لخطة إدار غا از
عل إثر مناقشة ،أوص

-31

التبريد.

اللجنة الفرعية بأن توافق الجنة التنفيذية عل المشروع بمستوى التمويل المبين فري

المرفق األول ب،ذا التقرير.
ال،نررد :إعررداد اسررتراتيجية وطنيررة لخف رض وا ازلررة اسررتعمال غررا از

(ألمانيا وسويس ار)
-30

التبريررد الترري تحترروي عل ر  CFCفرري قطرراع الصرريانة

أشر ر ر ر ر ر ر ر ررار ممثر ر ر ر ر ر ر ر ررل األمانر ر ر ر ر ر ر ر ررة إل ر ر ر ر ر ر ر ر ر الفق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ار  82إل ر ر ر ر ر ر ر ر ر  85و 99إل ر ر ر ر ر ر ر ر ر  120مر ر ر ر ر ر ر ر ررن الوثيقر ر ر ر ر ر ر ر ررة

( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/23وال الفقرتين ( 84مكرر) و( 84ثالثا) مرن الوثيقرة  32/23/Add. 2بشرأن
طلب حكومة ألمانيا وحكومة سويس ار إعداد استراتيجية وطنية لخفرض وا ازلرة اسرتعمال غرا از

التبريرد التري تحتروي علر

 CFCفي قطاع الصيانة في ال،ند .فشرح أن الشاغل الرئيسي في ذا الصدد و المستوى العرالي للتمويرل المطلروب
لل،ند ،والتي يبلغ است،الك،ا المبلغ فري قطراع الصريانة  0222طرن .أ.أ .و رذا الررق يتجرازوز المبلرغ المطلروب إلعرداد
استراتيجيا

-33

للتبريد في بلدان أخرى ذا
علر إثرر مناقشررة ،أوصر

است،الك كبير من الر  ، ODSي الب ارزيل والمكسيك ونيجيريا.

اللجنرة الفرعيررة برأن توافرق اللجنررة التنفيذيرة علر المشررروع بمسرتوى التمويرل المبررين

فرري المرفررق األول ب،ررذا التقريررر ،عل ر أن يكررون مف،وم راي أن جميررم أصررحاب الشررأن سرروف يستشررارون ،بمررا فرري ،جميررم
الوكاال

المنفذ التي يعني،ا األمر وأنع سيت وضم استراتيجية متفق علي،ا.

البند  7من جدول األعمال  :تعديالت على برامج العمل
( أ)

تعديال

عل برنامج عمل  0222لليوئنديبي
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-34

ترول ممثرل األمانرة تقردي الوثيقرة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and Corr.1المتضرمنة تعرديال

علر

برنامج عمل اليوئنديبي لعا 0222.
-35

وعل أثر مناقشة أوص

اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية علر التعرديال

علر برنرامج عمرل اليوئنرديبي لعرا

 0222كما ورد في الوثيقة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and Corr.1مم التعديال

المبينة فيما يلري ،وبمسرتوى

التمويل المبين في المرفق األول ب،ذا التقرير .
الب ارزيل :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 3
الصين :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 4
غانا :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 4
أندونيسيا :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 3
إيران :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 3
كينيا :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 3
ماليزيا :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 4
نايجيريا :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 0
ترينيداد وتوباغو :مد التعزيز الم سسي ،المرحلة )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24 and and Corr.1 ( 0
اللجنة الفرعية بما يلي:

-36

أوص

(أ)

أن توافررق اللجنررة التنفيذيررة عل ر المشررروعا
التقريرع

(ب)

بأن تنقل وج،ا

النظر ا تية إل الحكوما

ا نفررة الررذكر وبمسررتوى التمويررل المبررين فرري المرفررق األول ب،ررذا
المعنية:

الب ارزيل
اللجنرة التنفيذيرة المعلومرا

استعرض

المقدمرة مرم طلرب تجديرد التعزيرز الم سسري مرن الب ارزيرل .وأحاطر

اللجنرة التنفيذيرة علمراي

بتقرردير كبيررر بررأن اسررت،الك ال ر  CFCعررن عررا  1999الررذي تر تبليررغ أمانررة األوزون عنررع يقررل بحروالي  %12عررن اسررت،الك خررط
األسا

ال،امرة التري قامر

الالز لالمتثال ( .)1997-1995وذكر الب ارزيل في طلب،ا عدداي مرن المبراد ار

ب،را خرالل المرحلرة

الثانية من مشروع التعزيرز الم سسري ،و ري تشرمل :إغرالق آخرر مصرنم ينرتج ال ر  ،CFCإعراد النظرر فري التشرريم المتعلرق ب،رذا
الموضوع ،كري يسرتجيب للتحرديثا

التري أدخلر

علر بروتوكرول مرونتلاير فري الجرداول الزمنيرة إل ازلرة ال ر ، ODSوتطبيرق مرسرو

يقيررد اسررتيراد الر ر  ،ODSوتطبيررق تش رريم يحظررر الر ر  CFC-12فرري أنظمررة تكييررف السرريا ار  ،وا ازلررة الر ر  CFC-12فرري منتجررا
األيروصول ،غير الضرورية ،وتخفيض است،الك ال،الونا

طرن .أ.أ .فري  ،1999وتحويرل معظر المنشرآ
قاعد بيانا

عن المنشآ

إل العشرر إذ كانر

تبلرغ  022طرن .أ.أ .فري  1991فصرار 02

فري قطراعي التبريرد المنزلري والمرذيبا

إلر

مرواد خاليرة مرن ال ر  CFCووضررم

التي تست،لك  .ODSإن ذه األنشطة وغير ا مما ت التبليغ عنع ي أمر مشجم جداي ،وتقدر اللجنة
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التنفيذيررة تقرردي اير كبي ر اير ج،ررود الب ارزيررل .وخررالل العررامين القررادمين تنرروي الب ارزيررل التركيررز عل ر تحرردي

تشرريم يكفررل تخفيضراي قرردره  %85فرري ال ر  ،CTCواعررداد خطررة إدار شر ون غررا از

برنامج،ررا القطررري ،وتطبيررق
الترري ال ترزال

التبريررد ،وتنظرري ورت للشررركا

تستعل الر  ODSفي الرغاوى وفي صنم أج،ز التبريد .وتعرب اللجنة التنفيذية عن توقع،ا بأن الب ارزيل ،خالل العامين القادمين،
سوف تستمر في التقد الذي أحرزترع برل وسرتزيد مرن مسرتويا

تخفيضر،ا لل ر  CFCفري سربيل تحقيرق ردف،ا الرذي رو االمتثرال

للجداول الزمنية التي يقضي ب،ا البروتوكول إلزالة الر  ODSفي السنوا

الحرجة القادمة.

الصين
اللجنة التنفيذية المعلوما

استعرض

المقدمة مم طلب الصين لتجديد التعزيرز الم سسري لردي،ا .وأحاطر

مم التقدير بأن است،الك ال ر  CFCعرن عرا  1999المبلرغ إلر أمانرة األوزون يقرل عرن خرط األسرا
رو مسررتوى االمتثررال .وذكررر الصررين فرري طلب،ررا أن عرردداي امراي مررن المبرراد ار

اللجنرة التنفيرذي علمراي

( ،)1997-1995الرذي

قررد اتخررذت،ا خررالل المرحلررة الثالثررة مررن مشررروعا

التعزيز الم سسي ،و ي تشمل :بذل أنشطة لتحقيق تجميد  1999في اإلنتاج واالست،الك ،ووضم وتنفيذ أكثر من  322مشرروع
فردي وثال

مش ر ر ررروعا

مشاريم مظلية كبير في الرغاوى .وباإلضرافة إلر ذلرك كانر

الصرين قرد تلقر

لبر ر ر ررامج إ ازل ر ر ررة قطاعي ر ر ررة لل ر ر ر ر  ODSف ر ر رري قط ر ر رراع اإلنت ر ر رراج وف ر ر رري ال،الون ر ر ررا

البولسررتيرين/البرروليئيثيلين الممرردد  .فعل ر سرربيل المثررال أغلقر

الصررين وفككر

موافقرة اللجنرة التنفيذيرة علر خمسرة

والم ر ر ررذيبا

وال---والتب ر ر ررغ ورغ ر ر رراوى

خمسررة خطرروط إلنترراج ال،الونررا  .ومررن المبرراد ار

ال،امرة األخرررى الترري اتخررذت،ا الصررين تعزيررز وكالررة الدولررة لحمايررة البيئرة مررن خررالل إنشرراء أفرقررة عاملررة خاصررة ،للررن،ج القطاعيررة،
وصرياغة سياسررة عامررة وتشرريم لتحسررين اإلدار واإلشرراف فرري مجررال إ ازلررة ال ر  ،ODSوانشراء مكتررب لشر ون اسرتيراد وتصرردير ال ر
 ،ODSوانشاء نظا من الحصب في إنتاج الر  CFCومن التراخيب للتعامل في،ا ،وأنظمة للصق بطاقرا

دالرة علر الشر ون

البيئية وغير ذلك من األنظمة التي تتعلق بالسياسة العامة وبالحوافز لتس،يل إزالة ال ر  ODSمرن البلرد .إن رذه األنشرطة وغير را

الترري ت ر التبليررغ عن،ررا مشررجعة جررداي ،وتقرردر اللجنررة التنفيذيررة تقرردي اير كبي ر اير ج،ررود الصررين .وخررالل العررامين القررادمين تنرروي الصررين
التركيررز علر تعزيررز القرردر العامررة علر إدار الب ررامج ،وعل ر اسررتمرار تنفيررذ األنشررطة السررتثمارية ل ازلررة ،وعل ر إنشرراء إج رراءا

محسنة لتنفيرذ المشررعا  ،وللتقيري ولتعزيرز السياسرا
التي يعني،ا األمر وللسلطا

العامرة الموجرود ولتنظري بررامج تدريبيرة وورت للرو از ار واإلدا ار

المحليرة

الحلية ولموظفي الجمارك والعاملين في الصناعة .وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عرن توقع،را برأن الصرين

ستستمر ،خالل العامين القرادمي ،فري التقرد الرذي أحرزترع برل وسرتزيد عليرع مرن حير

المضري فري تخفريض مسرتويا

ال ر CFC

لدي،ا لتحقيق دف،ا الذي و االمتثال للجداول الزمنية التي يفرض،ا البروتوكول إلزالة الر .ODS
غانا
استعرض

اللجنة التنفيذية المعلوما

المقدمة مم طلب غانا للتعزيز الم سسي .وتعرب اللجنة التنفيذية عرن قلرق بشرأن أن غانرا

قد ذكر ألمانة األوزون اسرت،الكاي مرن ال ر  CFCفري عرا  1999يزيرد عرن  %42مرن اسرت،الك خرط األسرا

السررنوا

لالمتثرال لمسرتوى

( ،)1997-1995وأنررع نتيجررة لررذلك قررد تالقرري غانررا صررعوبة فرري االمتثررال لتجميررد الر ر  .CFCويحررد

اللجنررة التنفيذيررة قررد وافق ر

عل ر أكثررر مررن مليررون دوالر أمريكرري لمشررروعا

التنفيذيررة تررتف ،أن غانررا قررد اتخررذ

بعررض الخط روا

فرري غانررا .وعل ر الرررغ مررن ررذا القلررق فررإن اللجنررة

ال،امررة فرري الفتررر الترري تنسررحب علي،ررا المرحلررة الثالثررة مررن مشررروع تعزيز ررا

الم سسي .وعل نحو محدد ذكر غانا في طلب،ا أن،ا أنجز اإلزالة الكاملة في قطاع الرغاوى واتخذ
تدريب  62أخصائياي وم،ندسراي فري ممارسرا

ررذا فرري حررين أن

صريانة التبريرد الجيرد  ،وفري تقنيرا

مباد ار

االسرترداد واعراد التردوير ،وأقامر

امة ،تشمل:

مركر ايز وطنيراي
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للتردليل علر شر ون التبريرد ،مررزوداي بررآال

مشروعا

لالسرترداد واعرراد الترردوير ،وجمعر

بيانرا

عررن أنظمررة أج،رز تبريررد المبرراني وصرراغ

لتحول ذه األج،رز إلر نظرا خرال مرن ال ر  . CFCإن رذه األنشرطة وغير را التري تر التبليرغ عن،را ري أمرر مشرجم،

وتقدر اللجنرة التنفيذيرة تقردي اير كبير اير ج،رود غانرا .وبصرفة خاصرة تقردر اللجنرة التنفيذيرة ارتبراط غانرا ببروتوكرول مرونتلاير ،ونيت،را أن
تكفررل خررالل الس رنتين القررادمتين امتثال،ررا ألحكررا البروتوكررول الخاصررة بالرقابررا
واسررتعمال الر ر  ODSوالمعرردا

ول روائا لرقابررة المرردخال

خالل السنتين القادمتين ،ستكون قد نفذ

المسررتقبلة ،مررن خررالل تطبيررق سياسررا

ض رريبية

الترري تحترروي  ،ODSوتعرررب اللجنررة التنفيذيررة عررن توقع،ررا بررأن غانررا،

بالكامل نظام،ا للحد من الواردا

إل مستويا

ال تتجراوز مرا يسرما برع البروتوكرول،

وأن تفرض حظ اير عل استيراد األج،ز التي تحتوي  ، CFCألن ذلك أمر جو ري لتحقيق اإلزالة الفعالة وما ينج عن ذلرك مرن
امتثال للبروتوكول.

أندونيسيا
استعرض

المقدمة مم طلرب أندونيسريا لتجديرد التعزيرز الم سسري لردي،ا .وأحاطر

اللجنة التنفيذية البيانا

مرم التقرردير بكرون أندونيسرريا قررد أبل ر

خررط األسررا

أمانررة األوزون عررن اسرت،الك مررن ال ر  CFCفري عررا  1999لرردي،ا يقرل بنسرربة  %12عررن

لالمتثررال فرري اسررت،الك الر ر  ،)1997-1995( CFCويبرردو أن أندونيسرريا قررادر عل ر االمتثررال لتجميررد اسررت،الك الر ر

 .CFCوذكر أندونيسيا في طلب،ا عدداي من المباد ار
في،ررا ،للوفرراء بالت ازمررا
بيانررا

اللجنرة التنفيذيرة علمراي

ال،امة قد اتخذت،ا ،خرالل المرحلرة الثانيرة مرن مشرروع التعزيرز الم سسري

تخفرريض ال ر  ،CFCو رري تشررمل إصرردار مرسررو لتقييررد اسررتعمال المرواد الخاضررعة للرقابررة ،وانشرراء قاعرد

لرقابررة االمتثررال للبروتوكررول ،وللترردليل عل ر الم رواد ال،يدروكربونيررة كبرردائل ل ررا از

أندونيس رريا أيض ررا إقام ررة برن ررامج إلدار بن ررك ال ،ررالون ،ومش ررروعا

التبريررد فرري بعررض المعرردا  .وذكررر

للت رردليل بش ررأن برومي ررد الميثي ررل ،وك ررذلك تص ررديق،ا علر ر تع ررديل

كوبن،اغن .وذكر أيضا وضع،ا قائمة جرد الست،الك بروميرد الميثيرل .إن رذه األنشرطة وغير را التري تر التبليرغ عن،را إنمرا ري
أمر مشجم خصوصاي ألن،ا تتصل باست،الك الر  CFCوتقدر اللجنة التنفيذية تقدي اير كبي اير ج،ود أندونيسريا لخفرض اسرت،الك،ا مرن

ال ر  .CFCوتنرروي أندونيسرريا خررالل العررامين القررادمين أن تركرز علر تحسررين نظررا جمررم المعلومررا  ،ومراجعررة ورقابررة مشررروعا

االسرتثمار ،وتحقيرق إ ازلرة مرا يقررب مررن  1322طرن  .أ.أ . .وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عررن توقع،را برأن أندونيسريا ،خرالل العررامين

القررادمين ،سررنكون قررد نفررذ

بالكامررل نظام،ررا للحررد مررن الرواردا

سوف تكون قد سرار بعرز فري تنفيرذ مشرروعا

إلر المسررتويا

الترري ال تتجرراوز مررا يسررما بررع البروتوكررول ،وأن،ررا

االسرتثمار المعتمرد  ،إلر جانرب تردابير السياسرة العامرة لتعزيرز مقردر أندونيسريا

عل الوفاء ب،دف تخفيض  %52من است،الك،ا من الر  CFCبحلول عا .0225
إيران
استعرض

البيانرا

المقدمة مم طلب جم،ورية إيران اإلسالمية تجديد التعزيز الم سسي لدي،ا .وبينمرا مجمروع

اللجنة التنفيذية المعلوما

عررن اسررت،الك ال ر  CFCير دي إلر اسررتخالب أن اسررت،الك ال ر  CFCفرري  1999المبلررغ إلر أمانررة األوزون يفرروق بمررا

يقررب مررن  %02مررن خررط األسررا

لالمتثررال ( )1997-1995وأنررع تبعراي لررذلك قررد تالقرري جم،وريررة إيرران اإلسالميررة صعوبررة فرري

االمتثال لتجميد است،الك الر  .CFCإال أن ناك معلوما

جديد حصل علي،ا في قطاع غا از

التبريد تدل عل أن الموافقا

الترري صرردر عل ر مشررروعا

إلي رران تسررما بالفعررل لررذلك البلررد باإلمتثررال .فينب رري أن تقررو حكومررة جم،وريررة إي رران اإلسررالمية

مليون دوالر أمريكي لمشروعا

في جم،ورية إيران اإلسالمية .وذكر جم،ورية إيران اإلسالمية فري طلب،را عردداي مرن المبراد ار

بتوضيا ما يبدو من تضارب في بيانا

االست،الك .ويحد

ذا عل الرغ من أن اللجنة التنفيذيرة وافقر

علر أكثرر مرن 364
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الترري قام ر

ب،ررا خررالل المرحلررة الثانيررة مررن مشررروع التعزيررز الم سسرري ،تشررمل :إعررداد مشررروع ل روائا بشررأن الر ر  ، ODSيجررري

استعراض،ا في الوق

االستثمارية .وتنروي جم،وريرة

الحاضرع وعد أنشطة لتوعية الجم،ور وأعمال إشراف وتنسيق للمشروعا

إيران اإلسالمية خالل العامين القادمين أن تركز عل سياسة إلصدار تراخيب لالستيراد والتصدير ،وعل أن تطبق قانوناي يقيرد
أو يحظر المعدا

التي تستعمل الر  ،ODSوأن تقرو بد ارسرا

جديررد وتقررو بترردريب األخصررائيين فرري الممارسررا
خالل العامين القرادمين ،سرتكون قرد نفرذ
المستويا

التي تحقق امتثال،ا لمقتضيا

مسرحية عرن المنشرآ

الصر ير والمتوسرطة وأن تتبرين مشرروعا

الجيررد  .وتعرررب اللجنررة التنفيذيررة عررن توقع،ررا بررأن جم،وريررة إي رران اإلس رالمية،

بالكامرل رذه المبراد ار وغير را التري ري أمرر جرو ري لكفالرة تخفريض اسرت،الك،ا إلر
بروتوكول مونتلاير.

كينيا
استعرضر

اللجنررة التنفيذيررة البيانررا

بشررأن مررا أبل ر

المقدمررة مررم طلررب كينيررا لتجديررد التعزيررز الم سسرري لرردي،ا .وتعرررب اللجنررة التنفيذيررة عررن قلررق

عنررع كينيررا مررن اسررت،الك مررن الر ر  CFCفرري  ، 1999الررذي يفرروق اسررت،الك خررط األسررا

 ،)1997وأنع تبعاي لذلك قد تالقي كينيا مصاعب في االمتثال لتجميد است،الك الر  .CFCويحد
التنفيذية قد وافق
قرد اتخرذ

عل أكثر من مليوني دوالر في مشروعا

بعرض الخطروا

ال،الونررا

بوضم مشاريم لوائا وأنشأ

ذلك عل الرغ من أن اللجنة

لكينيا ،وعلر الررغ مرن رذا القلرق ترتف ،اللجنرة التنفيذيرة أن كينيرا

ال،امرة خرالل المرد التري تنسرحب علي،را المرحلرة الثانيرة مرن مشرروع التعزيرز الم سسري لردي،ا .وعلر

وجررع التحديررد تقررول كينيررا فرري طلب،را أن،ررا قامر
وال ر تخفيضررا

لالمتثررال (-1995

بمبرراد ار

امررة تشررمل مررا يلرري :تنفيررذ مشررروعا

ترردليل واسررتثمار أد

إلر إ ازلررة

كبيررر فرري الر ر  CFC-12و  ،CFC-11وبروميررد الميثيررل وكلوريررد الميثيررل مررن االسررت،الك ،وقامرر
نظاماي للحصب الستيراد الر  ، CFCونظم

ورشاي بشأن التكنولوجيا

الصرديقة لرألوزون .وخرالل

العامين القادمين تنوي كينيا إعداد لوائا لتطبيق القوانين التي تراقب استيراد وتصردير ال ر  ODSوالمعردا

التري تحتروي ،ODS

وأن تنفرذ نظامراي إلصردار الترراخيب بالنسربة لبروميررد الميثيرل .إن ررذه األنشرطة وغير ررا المبلرغ عن،ررا إنمرا ري أمرر مشررجم وتقرردر

اللجنررة التنفيذيررة ارتبرراط كينيررا ببرتوكررول مررونتلاير ونيت،ررا أن تكفررل ،خررالل العررامين القررادمين امتثال،ررا ألحكررا البروتوكررول المتعلقررة

بالرقابررة القادمررة ،مررن خررالل تنفيررذ ل روائا وترردابير أخرررى لمراقبررة االسررتيراد واسررتعمال الر ر  ODSوالمعرردا

وتعررب اللجنررة التنفيذيرة عررن توقع،ررا برأن كينيررا ،خررالل العرامين القررادمين ،سرتكون قررد نفررذ
مسررتوى ال يفرروق مررا يسررما بررع البروتوكررول ،ولممارسررة رقابررة فعليررة علر اسررتيراد المعرردا

الترري تحترروي .ODS

تمامراي نظام،ررا للحررد مرن الرواردا

إل ر

الترري تحترروي  ،CFCو ررو أمررر جررو ري

لكفالة اإلزالة الفعلية.
ماليزيا
استعرضر

المرفقررة بطلررب ماليزيررا لتجديررد التعزيررز الم سسرري لرردي،ا .وتالحررظ اللجنررة التنفيذيررة بتقرردير

اللجنررة التنفيذيررة المعلومررا

كبيررر أن اسررت،الك ال ر  CFCلعررا  1999المبلررغ إلر أمانررة األوزون يقررل بحروالي  %42عررن خررط األسررا
الذي يمثل مستوى االمتثال ،وقد امتثل

ماليزيرا لتجميرد اسرت،الك ال ر  CFCوقرد تكرون سرائر بقرد ارسرخة فري طريق،را نحرو تحقيرق

الخفض البالغ  %52المطلوب بحلول عا  .0225وذكر ماليزيا في طلب،ا أن نراك عرددا مرن المبراد ار
خالل المرحلة الثالثة من مشرروعا

للفتررر 1997-1995
ال،امرة التري اتخرذت،ا

التعزيرز الم سسري ،و ري تشرمل :القيرا بد ارسرة وطنيرة عرن االسرت،الك المتبقري مرن ال ر

CFC
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وصياغة استراتيجية وطنية إلزالة ذا المقدار المتبقي ،وتدريب المردربين فري إدار أج،رز تبريرد المبراني وتطبيرق لروائا جديرد فري
إدار ش ون ال،الونا

وغا از

التبريد .إن ذه األنشرطة وغير را مرن األنشرطة التري تر التبليرغ عن،را ري أمرر مشرجم جرداي ،وتقردر

اللجنة التنفيذية تقدي اير كبي اير ج،ود ماليزيا .وخالل السنتين القادمتين تنوي ماليزيا أن تركز عل استمرار رصد ا للمصانم التي ت

تحويل،ا ،كي تكفل االمتثال الكامل للوائا الموجود  ،وكذلك بالنسبرة لقطراع التب رريد والمسرتعملين الن،رائيين ) . (end-usersوتعررب
اللجنررة التنفيذيررة عررن توقع،ررا أنررع ،مررم األنشررطة الواضررحة الترري سررجلت،ا الحكومررة ،ستسررتمر قضررايا األوزون فرري تحقيررق تقررد فرري

ماليزيرا بررل وأن – تقرردماي جديررداي سيضرراف إلر المسررتويا

ال ار نررة مررن خفررض ال ر  ، CFCلتحقيررق رردف ماليزيررا فرري اإل ازلررة الكاملررة

المبكر .

ترينيداد وتوباغو
استعرض

اللجنة التنفيذية المعلوما

المرفقة بطلب ترينيداد وتوبراغو تجديرد التعزيرز الم سسري لردي،ا .وتالحرظ اللجنرة التنفيذيرة

بقلررق أن اسررت،الك الر ر  CFCعررا  1999الررذي ت ر التبليررغ عنررع ألمانررة األوزون يزيررد بح روالي  %32عررن خررط األسررا

الررذي ررو

است،الك  ،1997-1995الرالز لالمتثرال ،ويبردو أن ترينيرداد وتوبراغو قرد تالقري تبعراي لرذلك صرعوبة لتجميرد اسرت،الك ال ر . CFC
وذكررر ترينيررداد وتوبرراغو فرري طلب،ررا أن،ررا قامر

بعرردد مررن المبرراد ار

ال،امررة خررالل أول مشررروع للتعزيررز الم سسرري في،ررا ،تشررمل:

إنشاء لجنة توجي،ية إلرشاد عملية اإلزالة ،ووضم مدونة جمركية مستقلة للر  ODSوالقيرا بتردريب ألخصرائيي صريانة التبريرد .إن
ررذه األنشررطة وغير ررا مررن األنشررطة الترري ت ر التبليررغ عن،ررا أمررر مشررجم جررداي ،وتقرردر اللجنررة التنفيذيررة تقرردي اير كبي ر اير ج،ررود ترينيررداد

وتوبراغو .وتنرروي ترينيررداد وتوبراغو أن تركررز ،خررالل العرامين القررادمين ،علر اسرتكمال الترردريب لمرروظفي الجمرارك ورصررد إ ازلررة ال ر
 ODSفي قطاع صيانة التبريد وقطاع المستعملين الن،ائيين ،ورصد االمتثال للوائا إدار ش ون التبريد ،ورصد المنشرآ

التري تر

تحويل،ا إل غير اار  ODSلكفالة االمتثال للوائا الموجود وكفالة اسرتدامة المشرروعا  ,وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عرن توقع،را برأن
تستمر ترينيداد وتوباغو ،خالل العرامين القرادمين ،قرد حققر
است،الك،ا إل المستويا

التي يقتضي،ا البروتوكول.

تلرك العبرا ار وغير را تحقيقراي كرامالي ألن ذلرك أمرر جرو ري لتخفريض

ال،ند  :المساعد الفنية عل دراسة واعداد خطة إدار غا از
-37

أش ررار ممث ررل األمان ررة إلر ر الفقر ررتين  13و  14م ررن الوثيق ررة  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/24وذكرررر أن ر ررذا

المشروع سبق أن نوقت وسبق أن بت
-38

وعل إثر مناقشة ،أوص

فيع اللجنة الفرعية في إطار البند  6من جدول األعمال.
اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذيرة علر طلرب إعرداد المشرروع ا نرف الرذكر بمسرتوى

التمويل المبين في المرفق ب،ذا التقرير.

(ب)

التبريد

تعديال

عل برنامج عمل اليونيب لعا 0222
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تررول ممثررل األمانررة تقرردي الوثيقررة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25and Corr.1المتضررمنة التعررديال

عل ر

برنامج عمل اليونيب لعا 0222.
-42

وعل ر أثررر مناقشررة أوص ر

 ، 0222كم ررا ج رراء

اللجنررة الفرعيررة اللجنررة التنفيذيررة بالموافقررة عل ر التعررديال

عل ر برنررامج عمررل اليونيررب لعررا

ف رري الوثيق ررة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and Corr.1م ررم التع ررديال

المبين ررة أدن رراه ،

وبمستوى التمويل المبين في المرفق األول ب،ذا التقرير .
جزر القمر :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
الكون و :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
السلفادور :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
ال ابون :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
جورجيا :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
وندو ار  :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
كوريا (جم،ورية – الشعبية الديمقراطية ) :تجديد التعزيز الم سسي
( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
الباراغواي :تجديد التعزيز الم سسي ( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25 and and Corr.1
-41

أوص
(أ)
(ب)

اللجنة الفرعية بما يلي:
بررأن توافررق اللجنررة التنفيذيررة عل ر المشررروعا
التقريرع

بأن تنقل وج،ا

النظر ا تية إل الحكوما

ا نفررة الررذكر بمسررتوى التمويررل المبررين فرري المرفررق األول ب،ررذا
المعنية:

جزر القمر
استعرض

اللجنة التنفيذية المعلوما

المقدمة مم طلب تجديد التعزيز الم سسي لجزر القمرر .وتحريط اللجنرة التنفيذيرة علمرا مرم

التقدير بأن است،الك مواد  CFCالمبلغ عنع لعا  1999ألمانة األوزون و مماثل لخرط األسرا
 ،ويبدو أن جزر القمر قادر عل االمتثال لتجميد است،الك مواد  .CFCوفري طلب،را أبل ر
ال،امرة التري أعرد

لالمتثرال للفترر 1997-1995

جرزر القمرر عرن عردد مرن المبراد ار

ل،را خرالل مشرروع التعزيرز الم سسري األول بمرا فري ذلرك  :تقردي التردريب لفنيري التبريرد ومسر ولي الجمرارك ،

ووضررم برنررامج االسررترداد واعرراد الترردوير  ،وتحديررد حصررة السررتيراد المرواد المسررتنفد لررألوزون  ،وانشرراء آليررة (والمرسررو الرئاسرري
المتعلق بذلك) لمراقبرة اسرتيراد المعردا

الحاويرة لمرواد مسرتنفد لرألوزون .و رذه األنشرطة واألنشرطة األخررى التري تر التبليرغ عن،را

مشرجعة جردا  ،وتقردر اللجنرة التنفيذيرة كثير ار ج،رود جرزر القمرر .وعلر مردى السررنتين القرادمتين  ،تنروي جرزر القمرر التركيرز علر
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إعررداد البنيررة األساسررية للتنظرري الررذي تزمعررع بمررا فرري ذلررك إصرردار حصررب االسررتيراد ومررنا الت رراخيب بشرران الم رواد المسررتنفد
لألوزون  ،والمزيد من تنفيذ خطة إدار غا از

المرواد المسرتنفد

التبريد  ،والتصديق عل المراسي الرئاسرية بشران اسرتيراد معردا

لررألوزون  ،وتق رردي تق ررارير س ررنوية إلر ر أمانررة الص ررندوق وأمان ررة األوزون .وتعرررب اللجن ررة التنفيذيررة ع ررن توقع ،ررا أنررع ف رري الس ررنتين
القررادمتين سررتكون جررزر القمررر قررد نفررذ

بشرركل كامررل نظام،ررا لتحديررد االسررتيراد إلر مسررتويا

بموجب البروتوكول  ،وكذلك حظر استيراد المعدا

ال تتعرردى المسررتويا

المسررموح ب،ررا

الحاملة لمواد  CFCوالتي ي حرجة بالنسبة لتأمين االزالة الفعالة.

الكون و
استعرضر

اللجنررة التنفيذيررة المعلومررا

المقدمررة مررم طلررب تجديررد التعزيررز الم سسرري للكون ررو .وتحرريط اللجنررة التنفيذيررة علمررا مررم

التقدير بأن است،الك مواد  CFCالمبلغ عنع لعرا  1999إلر أمانرة األوزون يقرل حروالي  %02عرن خرط األسرا

لالمتثرال للفترر

 ، 1997-1995ويبرردو أن الكون ررو قررادر عل ر االمتثررال لتجميررد اسررت،الك م رواد  CFCوتسررير بقررد ارسررخة فرري طريق،ررا للوفرراء
بخفررض  %52المطلوبررة عررا  .0225وأبل ر

الكون ررو فرري طلب،ررا عررن عرردد مررن المبرراد ار

ال،امررة الترري اتخررذت،ا خررالل المشررروع

األول للتعزيز الم سسري  ،بمرا فري ذلرك إعرداد تشرريم ومرسرو إداري للحرد مرن اسرتيراد المرواد المسرتنفد لرألوزون وتقردي التردريب
لفنيي التبريد وتنفيذ برنامج االسترداد واعاد التدوير  ،واعرداد مشرروع مرسرو بشران اسرتيراد المعردا

المسرتند إلر مرواد مسرتنفد

لألوزون .و ذه األنشطة واألنشطة األخرى التي ت التبليغ عن،ا مشجعة جدا  ،وتقدر اللجنة التنفيذية كثي ار ج،ود الكون و .وعلر

مرردى السررنتين القررادمتين  ،تنرروي الكون ررو التركيررز عل ر إعررداد تش رريم ونظررا حصررب بشرران اسررتيراد المرواد المسررتنفد لررألوزون ،
وتدريب عناصر الجمارك وانشاء لجنة وطنية خاصرة براألوزون وبررامج تردريب مسرتمر  .وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عرن توقع،را برأن
خرالل السرنتين القررادمتين ،سرتكون الكون رو قررد نفرذ
المسررتويا

بشرركل كامرل نظام،را بشرران الحرد مررن االسرتيراد للمسرتويا

المسررموح ب،ررا بموجررب البروتوكررول وأن تحظررر اسررتيراد المع رردا

لضمان اإلزالة الفعالة.

الترري ال تزيرد عررن

الترري تشررمل م رواد  CFCوالترري رري حرجررة بالنسرربة

السلفادور
استعرضر

اللجنرة التنفيذيرة المعلومرا

المقدمرة مررم طلرب تجديرد التعزيرز الم سسري للسررلفادور .وتحريط اللجنرة التنفيذيرة علمرا مررم

التقدير الكبير بأن است،الك مواد  CFCالمبلغ عنع لعا  1999إل أمانة األوزون يقل حروالي  %62عرن خرط األسرا

لالمتثرال

لفتر  ، 1997-1995ويبردو أن السرلفادور قرادر علر االمتثرال بشركل كامرل لتجميرد اسرت،الك مرواد  CFCوأن،را فري طريق،را بقرد
راسخة لتحقيق خفض الر  %52المطلوبة عا  .0225وأبل ر

السرلفادور فري طلب،را عرن عردد مرن األنشرطة ال،امرة التري اتخرذت،ا

خررالل المشررروع األولرري للتعزيررز الم سسرري بمررا فرري ذلررك  :إقامررة األنظمررة والقواعررد لمراقبررة اسررتيراد الم رواد المسررتنفد لررالوزون ،
وتنسرريق ترردريب فنيرري التبريررد بمررا فرري ذلررك برنررامج االسررترداد واعرراد الترردوير . .و ررذه األنشررطة واألنشررطة األخرررى المبلررغ عن،ررا
مشجعة ،وتقدر اللجنة التنفيذية جدا الج،ود الفائقة التي بذلت،ا السلفادور لخفض است،الك،ا من مواد  .CFCوعلر مردى السرنتين
القررادمتين تنرروي السررلفادور التركيررز عل ر تنفيررذ وفرررض نظام،ررا التنظيمرري لمراقبررة اسررتيراد الم رواد المسررتنفد لررالوزون  ،ومواصررلة
ترردريب عناصررر الجمررارك  ،ورصررد المشرراريم الترري يجررري تنفيررذ ا حاليررا .وتعرررب اللجنررة التنفيذيررة عررن أمل،ررا بأنررع خررالل السررنيتن
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القررادمتين ستواصررل السررلفادور تقرردم،ا المميررز  ،وأن تحررافظ عل ر المسررتويا

الجاريررة لخفررض م رواد الر ر  CFCوأن تزيررد مررن ذلررك

الخفض.
ال ابون
استعرض ر

المقدمررة مررم طلررب تجديررد التعزيررز الم سسرري لل ررابون .وتحرريط اللجنررة التنفيذيررة علمررا مررم

اللجنررة التنفيذيررة المعلومررا

التقدير بأن ال رابون قرد أبلرغ عرن اسرت،الك للمرواد  CFCلعرا  1999إلر أمران األوزون يقرل عرن خرط األسرا

لل متثررال ،وأن ال ررابون سرريكون قرراد ار عل ر السررير بقررد ارسررخة فرري طريقررع إلنجرراز الخط روا
 0225و .0227وأبلغ ال ابون في تقريره عن عدد من المباد ار

()1997-1995

لخفررض  52و %85المطلوبررة فرري

ال،امة التي اتخذ ا خالل مشرروع التعزيرز الم سسري األول بمرا

في ذلك  :إعداد مشروع خطة إدار ش ون التبريد بما في ذلك تدريب عناصر الجمارك وفنيي التبريد  ،ووضم تشريم وتنظيمرا

تتعلق بالمواد المستنفد لألوزون والمعدا

المستند إلر مرواد مسرتنفد لرألوزون  ،واعرداد قاعرد معلومرا

بشران االسرتيراد .و رذه

األنشرطة واألنشررطة األخرررى المبلررغ عن،ررا مشررجعة ،وتقرردر اللجنررة التنفيذيرة جرردا ج،ررود ال ررابون لخفررض اسررت،الكع مررن مرواد .CFC
وعل مدى السنتين القادمتين ينوي ال ابون التركيرز علر اعتمراد واصردار تشرريم ،وبردء تردريب وتنفيرذ أنشرطة تتعلرق بخطرة إدار
ش ون غا از

التبريد .وتعرب اللجنة التنفيذية عن أمل،ا أنع في السنتين القادمتين سيكون ال ابون قد نفذ بشكل كامل نظامع للحد

مرن االسرتيراد إلر المسرتويا

التري ال تزيررد عرن المسرتويا

المسرموح ب،را بموجررب البروتوكرول ،وأن يقرو بحظرر اسرتيراد المعرردا

الحاملة لمواد  CFCالتي ي حرجة لضمان اإلزالة الفعالة .و ذه األنشطة ي التي سوف تساعد عل كفالة التوصرل إلر
المنص رروب عن ررع – أي خطر روا

دفرع

الخف ررض المتتابع ررة ف رري اس ررت،الك المر رواد المس ررتنفد ل ررألوزون للتوص ررل إلر ر إ ازل ررة كامل ررة للمر رواد

المستنفد لألوزون وفقاي للبرنامج الزمني الموضوع.
جورجيا
استعرض
وافق

اللجنة التنفيذية المعلوما

المرفقة بطلب جورجبا تجديد التعزيرز الم سسري .ويحرد

عل ما يقرب من  4226222دوالر من المشروعا

ذلرك رغر أن اللجنرة التنفيذيرة قرد

لجورجيرا ،و ري بلرد يسرت،لك  06طنراي مرن ال ر  .ODSوعلر الررغ مرن

ررذا القلررق ،فررإن اللجنررة التنفيذيررة تررتف ،فع رالي أن جورجيررا قررد اتخررذ

بعررض الخط روا

ال،امررة فرري الفتررر الترري ي طي،ررا المشررروع

األصررلي الخرراب بررالتعزيز الم سسرري في،ررا .وعلر وجررع التحديررد تقررول جورجيررا فرري طلب،ررا أن،ررا قام ر
تشمل ما يلي :رصد وتنفيذ مشروع في إدار غا از

بعرردد مررن المبرراد ار

التبريد ،يتضمن تدريباي ألخصائيي التبريدع والتفاوض مم السلطا

ال،امررة
المختصة

إلعداد لوائا بشأن الر  ، ODSواإلشراف عل برنامج من االسترداد واعاد التردوير .إن رذه األنشرطة وغير را مرن األنشرطة التري
ت التبليغ عن،ا ي أمر مشجم ،وتقردر اللجنرة التنفيذيرة تقردي اير كبير اير ج،رود جورجيرا .وبصرفة خاصرة تقردر اللجنرة التنفيذيرة ارتبراط
جورجيررا ببرتوكررول مررونتلاير ،ونيت،ررا أن تكفررل ،خررالل العررامين القررادمين ،امتثال،ررا لألحكررا القادمررة الخاصررة بالرقابررة ،الناجمررة عررن

البروتوكرول ،باألخرذ بنظررا مرن الحصرب لالسررتيراد  .وتعررب اللجنررة التنفيذيرة عرن توقع،ررا أن تكرون جورجيرا نفررذ
السنتين القادمتين ،نظا جورجيا للحد من الواردا

إل المستويا

التي ال تتجاوز المستويا

تمامراي ،خررالل

المسموح ب،ا بموجرب البروتوكرول،
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وأن تحظر استيراد المعدا

التي تتضمن  ، CFCو و أمر ذو أ مية جو رية لكفالة اإلزالة الفعليرة .إن رذه األنشرطة ري التري

ستساعد عل إدراك جورجيا ل،دف،ا المعبر عنع المتمثل في االمتثال للبروتوكول.
وندو ار
استعرضر ر

المرفق ررة بطل ررب ون رردو ار

اللجن ررة التنفيذي ررة المعلوم ررا

التنفيذية علماي  ،مم التقدير ،بأن وندو ار

مسررتوى خررط األسررا

أبل

اللجن ررة

الخ رراب بتجدي ررد التعزي ررز الم سس رري ل ،ررا .وأحاطر ر

أمانة األوزون عن است،الك،ا عا  1999لمقدار من الر  CFCيزيرد قلريالي عرن

ل متثررال للبروتوكررول ،و ررو خررط  1997-1995مررن اسررت،الك الر ر  ،CFCوأن ونرردو ار

تبرردو قررادر عل ر

اإلمتثررال لتجميررد اسررت،الك الر ر  CFCوكررذلك أن،ررا تسررير بقررد ارسررخة نحررو تحقيررق التخفرريض البررالغ  %52مررن الر ر  CFCالمطلرروب
بحلول عا  .0225وعل

أبل

ذا ،تشعر اللجنة التنفيذية بقلق عميق لكون وندو ار

عن است،الك من بروميرد الميثيرل يزيرد

عن است،الك،ا المبلغ عنع في  ،1998مما يعرض إل عرقلة قردر رذا البلرد علر الوفراء بالتجميرد القراد لبروميرد الميثيرل ،الرذي
ونرردو ار

يقضرري بررع تعررديل كوبن،رراجن .وذكررر

للتعزيررز الم سسرري في،ررا ،للوفرراء بإلت ازمررا
وبتسررجيل،ا ،ووضررم التش رريعا
اإلستعراض) .وأبل

ونردو ار

فرري طلب،ررا أن عرردداي مررن المبرراد ار

خفررض الر ر  ،CFCبمررا فرري ذلررك األخررذ بنظررا إلصرردار الت رراخيب الخاصررة بالر ر

والل روائا الكفيلررة بمراقبررة اسررتيراد واسررتعمال الر ر

والل روائا رري ا ن قيررد

إلر اسرت،الك ال ر  ،CFCوتقردر اللجنرة التنفيذيرة تقردي اير كبير اير ج،رود

لخفض است،الك،ا من الر  .CFCوخالل العامين القادمين تنوي وندو ار

بخطررة إدار غررا از

 (ODSررذه التشر رريعا

ODS

أيضراي عرن وضرع،ا قائمرة جررد بإسرت،الك بروميرد الميثيرل .إن رذه األنشرطة وغير را ممرا أبل ر

إل اللجنة التنفيذية ي أمر مشجم ،خصوصاي بإعتبار ا تم
وندو ار

ال،امررة قررد اتخررذت،ا خررالل مشررروع،ا األول

فرعية تتعلق

أن تركز عل تنفيذ مشروعا

التبريررد ،لتكفررل وفاء را بمقتض ر التخفرريض البررالغ  %52بحلررول عررا  ،0225وتنفيررذ مشررروع اإل ازلررة الكاملررة

لبروميد الميثيل .وتعرب اللجنة التنفيذية عن توقع،را أن تكرون ونردو ار
إل الحد من االستيراد إل مستويا

ال تتجاوز المستويا

خرالل العرامين القرادمين قرد نفرذ

تمامراي نظام،را ال ارمري

التي يسما ب،ا البروتوكول ،وبأن تحظر استيراد المعدا

التي تحوي

 ، CFCو ررو أمررر ذو أ ميررة جو ريررة لكفالررة اإل ازلررة الفعالررة .إن ررذه األنشررطة رري الترري ستسرراعد عل ر إدراك ونرردو ار
المقرر – أي تحقيق تخفيضا

ل،رردف،ا

متتالية في است،الك ال ر  ODSكري تبلرغ تخفريض ال ر  %52المطلروب تحقيقرع بحلرول عرا 0225

وتخفيض الر  %85المطلوب تحقيقع بحلول عا .0227
جم،ورية كوريا الشعبية الديمقراطية
استعرضر

اللجنررة التنفيذيررة المعلومررا

المرفقررة بطلررب تجديررد التعزيررز الم سسرري فرري تلررك الجم،وريررة .وأحاطر

اللجنررة التنفيذيررة

علم راي  ،بتقرردير كبيررر ،بررأن اسررت،الك الر ر  CFCالمبلررغ ألمانررة األوزون عررن سررنة  1999يقررل بمررا ينررا ز  %75مررن اسررت،الك خررط
األسرا

الررالز لالمتثرال ،الررذي ررو اسرت،الك  ، 1997-1995ويبرردو أن جم،وريررة كوريرا الشررعبية الديمقراطيررة قرادر علر الوفرراء

تماماي بتجميد است،الك الر  CFCوأن،ا سائر بعرز فري طريق،را نحرو تحقيرق التخفريض البرالغ  %52مرن ال ر  CFCالمطلروب بحلرول
عا  0225وتخفيض الر  %85المطلروب بحلرول عرا  .0227وذكرر جم،وريرة كوريرا الشرعبية الديمقراطيرة فري طلب،را عردداي مرن
المب رراد ار

الت رري قام ر

ب،ررا خررالل أول مشررروع ل،ررا خرراب بررالتعزيز الم سسرري ،و رري تشررمل :تجميررم البيانررا  ،الترردريب ونش ررر
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المعلوما  .إن ذه األنشطة وغير ا من األنشرطة المبلرغ عن،را أمرر مشرجم ،وتقردر اللجنرة التنفيذيرة تقردي اير كبير اير الج،رود العازمرة

التي تبذل،ا جم،ورية كوريرا الشرعبية الديمقراطيرة لتخفريض اسرت،الك،ا مرن ال ر  .CFCsوتنروي الجم،وريرة ،خرالل العرامين القرادمين،

أن تركررز عل ر وضررم وتنفيررذ خطررة إلدار غ را از

التبريررد ،وعل ر إغررالق مصررانع،ا الترري تنررتج الر ر  ،CFCوعل ر إعررداد مزيررد مررن

المشروعا  .وتعرب اللجنة التنفيذية عن توقع،ا أن تضم الجم،ورية خرالل العرامين القرادمين نظامراي إلصردار ترراخيب االسرتيراد

ومررا يتعلررق مررن لروائا خاصررة بررذلك النظررا لمراقبررة اسررتيراد الرر  ODSوالمعرردا

الترري تحرروي  .ODSو ررذه السياسررا

أمررر جررو ري

لكفالة أمكان استمرار كوريا في تقدم،ا الفذ ،وأن تستبقي بل وأن تزيد من مستويات،ا الحالية في تخفيض الر .CFCs
باراغواي
استعرض

اللجنة التنفيذية المعلوما

برراراغواي قررد أبل ر

المرفقة بطلب تجديد التعزيز الم سسي لباراغواي .وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عرن قلرق لكرون

عررن اسررت،الك مررن ال ر  CFCفرري  1999ألمانررة الصررندوق ينررا ز ثالثررة أضررعاف اسررت،الك،ا فرري خررط األسررا

الالز لالمتثال و و است،الك  ،1997 -1995وأنع ،تبعا لذلك ،قد تالقي باراغواي صعوبة كبيرر فري اإلمتثرال لتجميرد اسرت،الك

الر  .CFCويحد

ذلك رغ أن اللجنة التنفيذية قد وافقر

علر أكثرر مرن  6226222دوالر مرن المشرروعا

أبلررغ منررذ عررامين فقررط عررن اسررت،الك يبلررغ  96طنراي .وعلر الرررغ مررن ررذا القلررق الشررديد تف،مر
اتخررذ
قام ر

بعررض الخطروا

لبراراغواي ،و رو بلرد

اللجنررة التنفيذيررة أن برراراغواي قررد

ال،امررة خررالل الفتررر الترري ي طي،ررا مشرروع،ا األصررلي الخرراب بررالتعزيز الم سسرري .وعل ر وجررع التحديررد

برراراغواي بتطبيررق ق روانين لتش ر يل ا ليررة الترري تحررد مررن اسررتيراد الر ر  ، ODSوأصرردر مرسرروما سرريفرض حرردا أقص ر عل ر

استيراد الر  . CFC-12وباإلضافة إل ذلكك أعد
بتنفيررذ مشررروعا

خطرة إدار غرا از

التبريرد تقرد إلر االجتمراع الحرالي للجنرة التنفيذبرة ،وقامر

اسررتثمارية بدئيررة فرري قطرراع الرغرراوى .وفرري خطت،ررا لفتررر العررامين القررادمين ،تنرروي برراراغواي أن تسررير قرردما فرري

أنشطة تنفيذ خطة إدار غا از

التبريد وتنوي تجميد بروميد الميثيل .وبينما ذه األنشطة وغير ا من األنشرطة المقترحرة للمسرتقبل

رري أم ر ر مشررجم ،إال أن اللجنررة التنفيذيررة تعرررب عررن توقعخ،ررا أن تكررون بررارغواي ،خررالل العررامين القررادين اللررذبن ي طي،مررا ررذا
المشرروع ،قررد نفرذ

تمامررا نظامرا إلصرردار الترراخيب ولتقييررد اسررتيراد ال ر ، CFCsعنررد المسرتويا

الذي يقضي بع البروتوكول .ويجب عل باراغواي أن تنظر كذلك في حظر استيراد المعدا

الالزمررة لكفالرة اإلمتثررال للتجميررد

التي تحتوي  ، CFCو و أمرر ذو

أ ميررة جو ريررة لكفالررة اإل ازلررة الفعالررة والمسررتدامة .إن ررذه األنشررطة رري الترري سررتكفل إدراك برراراغواي ل،رردف،ا المتمثررل فرري تحقيررق
االمتثال ألحكا البروتوكول.
األرجنتين :التدريب لقطاع صيانة التبريد (المرحلة الثالثة)
األرجنتين :تدريب جمركي
-40

أشار ممثل أمانة الصندوق إل الفق ار من  7إل  15من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25التي تشير

إل برنامجين تدريبيين في قطاع صيانة التبريد في األرجنتين .وذكر أنع إعماالي للمقرر  ،48-31الجزء جي  ،قد تنظر اللجنة
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في ل يمكن ،بالنسبة لبعض األنشطة التي كثي اير ما كان

الخطة نفس،ا .و ذه ي كان
-43

تعتبر جزءاي من خطة إلدار غا از

التبريد ،أن تبدأ قبل وضم تلك

الحال بالنسبة للمشروعين ا نفي الذكر.

وعل إثر مناقشة ،أوص

اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية عل االقتراحين بالمشروعين المذكورين بمستوى

التمويل المبين في المرفق األول ب،ذا التقرير عل أن يكون مف،وماي ما يلي:
إن المرحلة الثالثة من مشروع قطاع صيانة التبريد سوف تكون المرحلة الختامية للتدريب ،واذا كان ناك

(أ)

مزيد من الطلبا

(ب)

الخاصة بالتدريب في ذا الشأن فمن المتوقم أن تكون ذه الطلبا

لن تت الموافقة بعد ا ن عل مزيد من مقترحا

بمشروعا

قليلة جدايع

للتدريب في ش ون الجمارك.

أفريقيا المتكلمة بالفرنسية :مشروع دون اإلقليمي بشأن تحقيق التناغ بين ا ليا

التشريعية والتنظيمية لتحسين الرصد

والرقابة عل است،الك الر . ODS
-44

استرع ممثل األمانة االنتباه إل الفق ار من  65إل  67من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25بشأن

اقتراح بمشروع يتعرلق بتحقيق التنراغ بين ا ليرا

التشريعية والتنظيمية لتحسين الرصد والرقابة عل است،الك الر  ODSفي

بلدان أفريقيا المتكلمة بالفرنسية .وأشار إل أن برامج التدريب الجمركي قد تم

الموافقة علي،ا ،بل جرى تمثيل،ا في بعض

األحيان ،في معظ بلدان أفريقيا المتكلمة بالفرنسية ،ولذا فإن الورشة المقترحة إنما تكون ازدواجاي لما جرى من قبل.
-45

وعل أثر مناقشة أوص

اللجنة الفرعية بأن توافق اللجنة التنفيذية عل االقتراح بالمشروع ا نف الذكر بمستوى

التمويل المبين في المرفق األول ب،ذا التقرير ،عل أن يكون مف،وماي أنع لن يوافق عل مزيد من تلك المشروعا

ريثما يت ما

يلي:

قيا اليونيب بإعداد تقرير للجنة التنفيذية بتشاور مم أمانة الصندوق والوكاال

(أ)

التقرير في اإلطار االستراتيجي لطلبا

تمويل أنشطة متعلقة بتدريب وطني ودون إقليمي واقليمي في ش ون

الجمارك وفي تحقيق التناغ  ،وكذلك في ا ثار التي تترتب عل إشراك المنظما

إنشاء آليا
(ب)

المنفذ  .وسينظر ذلك
اإلقليمية المعنية في

تنظيمية.

إجراء مناقشة في اللجنة التنفيذية بشأن الر ية االستراتيجية وراء الموافقة عل مثل تلك المشروعا

المستقبل.

غرب أفريقيا :ورشة إقليمية عن التكنولوجيا

في
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استرع ممثل األمانة االنتباه إل الفق ار من  69إل  70من الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/25بشرأن

ورشرة إقليميررة للتكنولوجيررا فرري غرررب أفريقيررا للرردول األعضرراء فرري غرفررة التجررار والصررناعة اإلسررالمية .وأشررار إلر أن ررذا النشرراط
يمكن أن يكون ازدواجا ،وأن بعضع قد يكرون تكر ار اير برالنظر إلر أن اللجنرة قرد وافقر
الرردول األعضرراءع وليس ر

علر  44نشراطاي للن،روض برالبروتوكول فري

جميررم البلرردان األعضرراء بال رفررة المررذكور رري مررن بلرردان المرراد  5ع وفرري عرردد مررن بلرردان المرراد 5

األعضرراء بال رفررة ،تر التحررول الكامررل إلر غيررر الرر  ODSفرري الصررناعةع ثر أن عرردداي مررن بلرردان المرراد  5األعضرراء أيضراي فرري
ال رفة ي من البلدان ذا

-47

الحج الص ير من االست،الك ،ولدي،ا خطط إلدار غا از

وعل أثر مناقشة أوص

التبريد قيد التنفيذ.

اللجنة الفرعية بأال توافق اللجنة التنفيذية عل االقتراح ب،ذا المشروع.

عل برنامج عمل اليونيدو لعا 0222

(ج)

تعديال

-48

ت ررول ممث ررل األمان ررة تق رردي الوثيق ررة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/26المتض ررمنة التع ررديال

علر ر برن ررامج عم ررل

اليونيدو لعا .0222
اللجنررة الفرعيررة اللجنررة التنفيذيررة بالموافقررة عل ر التعررديال

 - 49وعل ر أثررر مناقشررة أوص ر

 0222الوارد في الوثيقة المذكور .UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/26

عل ر برنررامج عمررل اليونيرردو لعررا

عل برنامج عمل البنك الدولي لعا 0222

( د)

تعديال

-52

ت ررول ممث ررل األمان ررة تقر ردي الوثيق ررة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/27المتض ررمنة التع ررديال

علر ر برن ررامج عم ررل

البنك الدولي لعا .0222
-51

اللجنة الفرعية اللجنة التنفيذية بالموافقة عل التعديال

وعل أثر مناقشة أوص

عل برنامج عمل البنك الدولي لعرا

 0222كما جاء في الوثيقة المذكور  ،مم التعديل المبين أدناه ،وبمستوى التمويل الوارد في المرفق األول ب،ذا التقرير.
شيلي :تجديد التعزيز الم سسي ))UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/27
تركيا :تجديد التعزيز الم سسي ))UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/27
-50

أوص
(أ)

اللجنة الفرعية بما يلي:
بررأن توافررق اللجنررة التنفيذيررة عل ر المشررروعين ا نفرري الررذكر بمسررتوى التمويررل المبررين فرري المرفررق األول ب،ررذا
التقريرع

(ب)

بنقل وج،ا

النظر ا تية إل الحكومتين المعنيتين باألمر :

شيلي
استعرض

اللجنة التنفيذية المعلوما

المرفقة بطلب شيلي لتجديد التعزيرز الم سسري لردي،ا .وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عرن تقردير ا

الشررديد لكررون اسررت،الك شرريلي مررن الر ر  CFCفرري  1999المبلررغ إل ر أمانررة األوزون يقررل بح روالي  %12عررن اسررت،الك،ا فرري خررط
األسا

الذي و خط االمتثرال خرالل السرنوا

 . 1997-1995وتقرول شريلي فري طلب،را أن،را قامر

بعردد مرن المبراد ار

ال،امرة
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التعزيز الم سسي ومن،ا :تنفيذ برنامج مزادا

خالل المرحلة الثانية من مشروعا

فعالة لع ،وتخفيض التكاليف اإلدارية والقيا بتحويال

يعتمد عل قوى السوق ،مم تخصيب مروارد

بتكراليف مجديرة ،واعرداد مشرروع إطرار تنظيمري لتنظري اسرتيراد ال ر ،ODS

وتصررمي اسررتراتيجية لقطرراع المسررتعملين الن،ررائيين ،واعررداد اقت رراح لخطررة إدار غررا از

التبريررد ،وتنظرري أنشررطة الترردريب والتوعيررة

بشأن بروميد الميثل بين ص ار المزارعين ،وتنفيذ مشروع تردليلي علر بردائل بروميرد الميثيرل فري إعراد زرع أشرجار الفاك،رة .إن

ذه األنشطة وغير ا من األنشطة التي ت التبليغ عن،ا أمر مشرجم جرداي وتقردر اللجنرة التنفيذيرة تقردي اير كبير اير ج،رود شريلي .وخرالل

العامين القادمين تنوي شيلي أن تركز عل تطبيق قانون للرقابة عل استيراد الر  CFCعن طريق تطبيق نظا الحصب ،وكفالة
إ ازل ررة برومي ررد الميثي ررل لتحقي ررق االمتث ررال لتجمي ررد ع ررا  0220ف رري اس ررت،الك برومي ررد الميثي ررل ،وتعزي ررز تح ررول المنش ررآ
وتنفيررذ مشررروع إلدار خطررط غررا از

والمتوسررطة مررن خررالل نظررا للم ازيرردا

الصر ر ير

التبريررد ،شررامالي إنشرراء صررناديق دوار ووسررائل أخرررى.

وتعرررب اللجنررة التنفيذيررة عررن توقع،ررا بررأن شرريلي ستسررتمر خررالل العررامين القررادمين فرري تقرردم،ا بررل وأن،ررا سررتزيد مررن تخفيضررا
 CFCبالنسبة لمستويات،ا الحالية لتحقيق دف،ا الذي و االمتثال لاللتزاما

ال ر

التي يفرض،ا البروتوكول.

تركيا
إن اللجنة التنفيذية قد استعرض

المعلوما

المقدمرة مرم طلرب مرن تركيرا لتجديرد التعزيرز الم سسري لردي،ا .وبينمرا تالحرظ اللجنرة

مررا أحرزتررع تركيررا مررن تقررد فرري إ ازلررة ز رراء  0422طررن مررن ال ر  ، CFCمررن خررالل مشررروعا
تعرب عن قلق إزاء أن تركيا قد أبل ر

اسررتثمارية ،إال أن اللجنررة تنفيذيررة

عرن اسرت،الك  CFCفري  1999يزيرد بحروالي  %5عرن اسرت،الك خرط األسرا

(-1995

 )1997الالز لالمتثال ،وأنع تبعاي لذلك قد تالقي تركيا صعوبة في االمتثال لتجميرد اسرت،الك ال ر  .CFCوذكرر تركيرا فري طلب،را
عدداي من المباد ار

ال،امة التي اتخذت،ا خالل المرحلة الثانية من مشروعا

التعزيز الم سسي ،و ي تشمل ما يلي:وضرم إطرار

تنظيمي بخصوب الر  ،ODSإلدماجرع فري السياسرة الوطنيرة بشرأن األوزون ،واصردار لروائا بشرأن إ ازلرة األوزون تتضرمن مبررادئ
إلرشرراد اسررتيراد الر ر  ODSوالمعرردا

الترري تحترروي  ،ODSواصرردار تررراخيب ووضررم نظررا لرصررد الر ر  ODSواألخررذ بجرردول زمنرري

ل ازلرة المعجلرة .إن رذه األنشرطة وغير ررا التري تر اإلبرالل عن،را رري أمرر مشرجم جرداي وتقردر اللجنررة التنفيذيرة تقردي اير كبير اير ج،ررود

تركيا .وتني تركيا خالل العامين القادمين أن تركز عل تنفيذ نظا للحصب من خالل السلطا
بيانا

لجميم مسرتوردي ومسرتعملي ال ر  ،ODSوأن ترصرد طلبرا

حصب االسرتيراد السرنوية علر أسرا

الجمركية ،وعلر إيجراد قاعرد

ال ر  ODSلقطراع صريانة التبريرد ،وذلرك بقصرد إعراد النظرر فري

الطلرب الفعلري ،وا ازلرة بروميرد الميثيرل امتثراال للجرداول الزمنيرة للبروتوكرول ،وايجراد إطرار

تنظيمي يست،دف تدريب القائمين بالتبخير ببروميد الميثيل واصدار تراخيب لع .وتعررب اللجنرة التنفيذيرة عرن توقع،را برأن تركيرا،
خالل العامين القادمين ،سوق تستمر في التقد الذي أحرزتع بل وسوف تزيد من تخفيضا

ومن تدابير ا الم سسية لتحقيق دف،ا الذي و االمتثال لالرتباطا

دراسة عالمية ألج،ز االستنشاق ذا
-53

الجرعا

الر  CFCبالنسربة لمسرتويات،ا الحاليرة

التي يفرض،ا البروتوكول ،وذلك عل نحو معجل.

المحسوبة

أشررار ممثررل األمانررة إل ر الفق ر ار بررين  13إل ر  02مررن الوثيقررة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/27بشررأن د ارسررة

عالمية تتناول أج،ز االستنشاق ذا

الجرعا

المحسوبة وأشار إلر مشرروع المقررر المتعلرق مرا يتخرذ مرن تردابير لتسر،يل انتقرال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/L.1
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تلرك األج،ررز إلر نظرا خررال مررن ال ر  ، CFCوتنظررر في،ررا األطرراف فرري اجتماع،ررا الثراني عشررر  ،وذكررر أن رذا المقرررر  ،لررو تر
اعتماده  ،سيوفر معظ المعلوما
-54

وعلر أثررر مناقشررة أوصر

الالز بمقر ار

-41

المقترح جمع،ا عن طريق الدراسة العالمية التي يقترح،ا البنك .
اللجنررة الفرعيررة بررأن ترجر اللجنررة التنفيذيررة النظررر فرري ررذا المشررروع ،ريثمررا يصرردر االرشرراد

االجتماع الثاني عشر لألطراف.
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(هـ)

برنامج عمل اليونيب لعام 5002

- 22

قدم ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/28التي تحتوي على برنامج عمل اليونيب لعام  . 5002وبعـد

المناقشة والتشاور  ،أبلـ ممثـل األمانـة اماتمـان بـيو اليونيـب قـد حـددا الليـاراا الممدنـة للم يـد مـو ردـ مظـتو اعـاد تن ـيم

األولويــاا لبرناما ــا األظاظــي لعــام  ، 5002وأو ماماموعـ 000ر 292دومر امريدــي يمدــو أو يتــاد ل يــاد الب ـرامج امقليميــة
لرد الوعي التي تظعى الي ا بلداو الفقر  . 2أمـا التبعـاا دـي مدـاو فلـر دـي برنـامج العمـل هـو أو يـتم تو يـ عـدديو مـو نشـر
 Ozone Actionعــام  ، 5002مقابـل أربعــة أعــداد دــي عــام  ،5000دمــا ظــو
 Action Information Center CD-ROMدي عام . 5002

- 25

لــو يىــار الــى تحــديي واعــاد تو يـ

Ozone

أوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية بالموادقة على برنامج عمل اليونيب لعام  ، 5002م التغيير المقترد  ،بمظتو

تمويل مبيو دي المردق ب ذا التقرير.
- 25

أعرب أحد المندوبيو عو قلق ودده ا اء لفض عدد النشر . Ozone Action Newsletter

(و)

ددعاا معالة لبرنامج عمل اليوئنديبي واليونيدو لعام 5002

- 25

اظترعى ممثل أمانة الىندوق انتباه اماتمان الى الوثيقة  ، UNIP/OzL.Pro/ExCom/32/29وأشار الى أو اليوئنديبي

واليونيدو طلبتا ددعاا معالة لبرنامج العمل معداد المشرون بمبلـ 000ر 500دومر أمريدـي و200ر 239دومر أمريدـي علـى
التوالي.
- 29

بعــد مناقشــة أوىــا اللانــة الفرعيــة أو توادــق اللانــة التنفيذيــة علــى طلبــاا الــددعاا المعالــة لبرنــامج العمــل بالمبــال

المطلوبة.

البند  8من جدول األعمال  :المشروعات االستثمارية
(أ)

المشروعاا الموىى ب ا بالموادقة الشاملة.

- 50

اظــترعى ممثــل أمانــة الىــندوق انتبــاه اماتمــان الــى الوثيقــة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/2مشــي ار الــى أن ـ

ار اضادة لمظة مشاري اضادية منذ اظتدمال تلك الوثيقة :ثالثة مشاري دي ترديا ومشرون واحد دي دولومبيـا ومشـرون واحـد
دــي الىــيو .أمــا بالنظــبة الــى المشــرون امضــادي دــي الىــيو  ،اشــار ممثــل اممانــة بــيو التوىــية لــم تدــو ام لتمويــل التدــالي
الرأظمالية  ،وظو

ياري تقديم توىية بالتدالي

التشغيلية الى اللانة التنفيذيـة دـي ااتماع ـا الثالـي والثالثـيو بعـد ااـراء مظـ
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مظعار المواد الديميائية دي قطان الرغاوئ الااظـئة دـي الىـيو  ،وامظـتمرار دـي اعتبـار التدـالي

التشـغيلية امضـادية  ،عنـدما

يتم اعتمادها على أن ا ا ء مو لطة أعمال اليونيدو لعام . 5000
- 52

أوىا اللانة الفرعية أو توادق اللانة التنفيذية على امي المشروعاا التي ار تقديم ا للموادقـة الشـاملة  ،بمظـتو

تمويل مبيو دي المردق ب ذا التقرير.
(ب)

المشروعات المقدمة للنظر فيها منفردة

قطان الرغاوي
الىيو  :تحول ىناعة ألواد البوليوريتاو عو الـ  CFC-11إلى تدنولوايا ثاني أدظيد الدربوو الظـائل دـي  22منشـي

دي شنغدو ( البنك الدولي ) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/China

الىــيو  :تحــول ىــناعة ألـواد البوليوريتــاو عــو الـ ـ  CFC-11إلــى تدنولوايــا ثــاني أدظــيد الدربــوو الظــائل دــي ثمانيــة
منشآا دي ومية هناو ( البنك الدولي ) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/China
 - 55أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ممث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أمان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعاا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد المرد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ( )2د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22 and Corr.
- 53

اظــترعى ممثــل األمانــة انتبــاه اماتمــان إلــى الوثيقــة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Chinaبشــيو مشــروعيو

م لييو يغطياني  29منشي تنـتج ألـواد رغـاوي ال ـ ب ي المرنـة قـدم ما البنـك الـدولي وأو هـذيو المشـروعيو مقـدماو دمشـروعيو
رائديو إل الة الـ  CFCدي هذا القطان الفرعي.

- 56

وعلــى أثــر المناقشــة أوىــا اللانــة الفرعيــة اللانــة التنفيذيــة اراــاء الموادقــة علــى هــذيو المشــروعيو ريثمــا يــتم اعــداد

اظتراتياية ام الة القطاعية لقطان الرغاوي دي الىيو  ،والتي يؤمل أو تقدم الى اماتمان الثاني للانة التنفيذية لعام . 5002
دولومبيــا  :تمويــل بــيثر راعــي للتحــول عــو ال ـ  CFC-11إلــى تدنولوايــا تعتمــد علــى المــاء دــي ىــن رغــاو ال ـ ب ي
المى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوبة المرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( Espumlatex-Promicoldaاليوئن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديبي)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Colombia and Corr.1

-56

اظترعى ممثل أمانة الىندوق انتباه أمانة اماتمان إلى الوثيقة

 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30 Colombia/Corr.1وأشار إلى أو المشرون المذدور يقدم إلى المر الثانية .واعتبرا األمانة
أو بعض التدلبي
اإلضادية للمشرون.

تم التوىل إلى اتفاق م اليوئنديبي بشيو التدلفة
التي قدما أىال أن ا غير مؤهلة للتمويل .غير أن ّ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/L.1
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وعلى إثر مناقشة وتدقيق البياناا ،أوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية الموادقة على المشرون بمظتو التمويل

المبيو دي المردق ب ذا التقرير.
المدظيك :لطة إ الة الـ  ODSمو قطان الرغاو
(اليوئنديبي)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Mexico

 - 55أشار ممثـل أمانـة الىندوق إلى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Mexicoبشيو لطة
إ الة الـ  CFCمو قطان الرغاو دي المدظيك ،وأشار إلى أو ذلك المشرون داو المشرون األول
وتم امقتراد بإن اء
الذي يطبق أحدتم المقرر  20/52بشيو اإل الة الن ائية دي المنشآا الىغير ّ .
اإل الة دي قطان الرغاو دي المدظيك بدلفة  3990مليوو دومر أمريدي على مد لمس ظنواا

( 6955دومر/د ) .د ّل اظتعراض األمانة أو أرقام امظت الك ت يد على ضع

امظت الك المبلّ

عن لقطان الرغاو التي لم تتناول ا بعد المشروعاا التي يمول ا الىندوق ،وم ت ايد مماثل

لعدد المنشآا التي ما الا تعمل  .CFCوقد أد ذلك إلى إدلال عنىر عدم اليقيو دي الموادقة
على التمويل الذي يظتند إلى عدد المنشآا .وقاما اليوئنديبي مؤل اًر بمظ إضادي للعيناا دي

 59منشي .

را مو المظ اإلضادي للعيناا ،دإو اليوئنديبي تظحب

-55

أبل ممثل اليوئنديبي اماتمان أن ن اُر للتعقيداا التي

-59

اظتناداً إلى ذلك ،أوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية أو تلح بيو المشرون قد ظحبت اليوئنديبي وأو تقرر بيو:

يتم حل المظائل المتعلقة بامظت الك وعدد المنشآا التي ما الا تظتعمل.CFC
هذا المشرون ،ريثما ّ

(أ)

ياري إرااء المشرون؛

يحتف بالمشرون دي لطة أعمال اليوئنديبي لعام 5000؛

(ب)

ظو

(ج)

ياب تقديم التيديداا الادية بيو المشرون ظو

ينتج عن لفض دائم

ومظتدام دي مامون

امظت الك الوطني و الـ .CFC

غا اا التبلير
شيلي :مشرون تدليلي وا الة بروميد الميثيل دي تبلير التربة عند إنتاج األشاار المثمر واعاد
UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Chile

راعت ا (اليوئنديبي)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/L.1
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أشار ممثل األمانة إلى الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Chileبشيو مشرون إل الة  5595طو معامل

اظتنفاد األو وو مو بروميد الميثيل الذي يظتعمل دي إعاد أشاار الفاد ة والدرماا ،والى حد أقل دي مشاتل األشاار .ن را
الودالة المنفذ دي المشرون على أن مشرون اظتثماري بعنىر تدليلي ىغير ،الذي داو هاماً دي حالة إعاد ال راعة

والمشاتل ،ألو البدائل دانا مؤاتية وار التبارها بالنظبة لآلداا والشروط المحلية .وبغية دظب الدعم لدامل مو الم ارعيو

تم
تتم إم عند تحديد بدائل نااحة .وقم ّ
داو مو الضروري إدراج دي المقترد بالمشرون بيو مرحلة امظتثمار م يمدو أو ّ
التوىل إلى اتفاق حول التدالي بمظو تمويل منلفض بل  502 000دومر أمريدي.
المبيو دي
 -52وعلى أثر مناقشة أوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية بالموادقة على المشرون المذدور بمظتو التمويل ّ
المردق بالتقرير الحالي ،على أو يدوو مو المف وم بيو:
(أ)
(ب)

تقوم اليوئنديبي بىر األموال المعتمد على شرائ حظب البرنامج ال مني
إ الة بروميد الميثيل الوارد دي امقتراد بالمشرون؛

إذا لم تقم شيلي بالوداء بالمتطلباا المدراة دي امقتراد ،ظتعمد اليوئنديبي

يتم الوداء باللفض المطلوب؛
إلى احتاا التمويل لشريحة محقة حتى ّ
تقدم اليوئنديبي تقري اًر مرحلياً ظنوياً حول تنفيذ المشرون إلى أمانة الىندوق
مقدونيا  :إ الة بروميد الميثيل دي شتالا التب وقطان إنتاج البظتنة (اليونيدو)
( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Macedonia and Corr.1
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أش ـ ـ ــار ممث ـ ـ ــل األمان ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى الوثيق ـ ـ ــة

Corr.1

and

 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Macedoniaوالوثيق ـ ـ ــة

 ، 30/32/Macedonia/Corr.1بشيو مشرون إل الة 5ر 55طو مو معامل اظتنفاد األو وو مو اظتلدام بروميـد الميثيـل لشـتالا
التب ـ ولقطــان البظــتنة  ،ممــا يمثــل اظــت الك بروميــد الميثيــل برمت ـ المبل ـ عن ـ دــي الــبالد  .وبــيو أو مامــون تدــالي
احتظب على أظاس ألذ الودوراا التشغيلية دي الحظباو محظوبة على دتر ظـنتيو  .وتغطـي تدـالي

المشــرون

المشـرون الحـد امدنـى مـو

متطلباا المعداا الرئيظية إلناا اإل الة التامة لبروميد الميثيل المظتلدم دي قطاعي التب والبظتنة دي البالد .
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بعد مناقشة  ،أوىا اللانة الفرعيـة اللانـة التنفيذيـة بالموادقـة علـى المشـرون المـذدور أعـاله بمظـتو تمويـل مبـيو دـي

المردق ب ذا التقرير  ،على أو يدوو مو المف وم:
(أ)

أو تقــوم اليوئنــديبي بىــر المبــال الموادــق علي ــا دــي ش ـرائ بمواــب البرنــامج ال منــي المقتــرد م الــة بروميــد الميثيــل
المبيو دي اقتراد المشرون.

(ب)

ان ـ اذا لــم تقــم مقــدونيا بالودــاء بمتطلبــاا اللفــض المدراــة دــي امقت ـراد  ،ظــتعمد اليوئنــديبي علــى احتاــا التمويــل
لشريحة محقة حتى يتم الوداء باللفض المطلوب.

(ج)

أو تقدم اليوئنديبي تقري ار مرحليا ظنويا الى أمانة الىندوق بشاو تنفيذ المشرون.
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مـالوي  :إ الـة دادـة مـواد بروميـد الميثيـل غيـر الرئيظـية وغيـر  . QPSىـر الشـريحة األولـى (اليوئنـديبي)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Malawi and Corr.1
-56

أشار ممثل األمانة إلى الوثيقتيو  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Malawi and Corr.1بشيو مشـرون إ الـة 222طـو

مــو  ODPمــو اظــتلدام بروميــد الميثيــل لش ـتالا التب ـ  ،ممــا يمثــل دامــل اظــت الك بروميــد الميثيــل دــي الــبالد لتبليــر التربــة .
وأشار أو التدالي
تغطي تدالي

اإلامالية للمشرون قد حظبا م األلذ دي امعتبار الودوراا التشغيلية المحتظبة على دتر ظـنتيو  .وظـو

المشرون متطلباا المعداا األظاظية إلناا اإل الة الداملة لبروميد الميثيل المظتلدمة دي قطاعي التب والبظتنة

دي البالد  .وذدر أو اليوئنديبي دانا تطالب دقط بتمويل الشريحة األولى بقيمة  6009000دومر أمريدي .
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دــي أعقــاب مناقشــة  ،أوىــا اللانــة الفرعيــة أو توادــق اللانــة التنفيذيــة علــى المشــرون المــذدور أعــاله بمظــتو تمويــل

مبيو دي المردق ب ذا التقرير  ،على أو يدوو مو المف وم:
(أ)

أو تقــوم اليوئنــديبي بىــر األم ـوال الموادــق علي ــا علــى شــرائ حظ ـب البرنــامج ال منــي الموادــق علي ـ إل الــة بروميــد
الميثيل والمشار إلي دي اقتراد المشرون .

(ب)

واذا لم تقم مالوي بالودـاء بمتطلبـاا اللفـض المبينـة دـي امقتـراد  ،دظـو

تقـوم اليوئنـديبي بإحتاـا

األمـوال لشـريحة

محقة حتى يتم الوداء باللفض المطلوب .
(ج)

ودذلك ظو

ير مرحلياً ظنوياً بشيو تنفيذ المشرون إلى أمانة الىندوق .
تقدم اليوئنديبي تقر ا

الفرولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( الفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (اليونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو)
المغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب  :إ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بروميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الميثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لتبليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ا
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Morocco
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أشار ممثل األمانة إلى الوثيقة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Moroccoبشيو مشرون إ الة  222طو مو معامـل

اظتنفاد األو وو مظتلدام بروميد الميثيل دي الفراولة ( الفري )  ،مما يمثل امظت الك الدامل لبروميد الميثيل المظـتلدم لتط يـر
التربة دي الفراولة( الفري )  .وأشار إلى أو عنىر التىدير لم يؤلذ دي امعتبار دي احتظاب التدالي

المؤهلة للمشرون  ،مو

اليونيدو أبلغا األمانة أن يقوم مع م الم ارعيو على بي إنتاا م مو الفراولة ( الفريـ ) إلـى العمـالء التاـارييو المحليـيو الـذيو

يىدروو هذا اإلنتاج .
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بعــد مناقشــة أوىــا اللانــة الفرعيــة أو توادــق اللانــة التنفيذيــة علــى المشــرون المــذدور أعــاله بمظــتو تمويــل مبــيو دــي

المردق ب ذا التقرير ،على أو يدوو مو المف وم:
( أ)

أو تقــوم اليوئنــديبي بىــر المبــال الموادــق علي ــا دــي ش ـرائ بمواــب البرنــامج ال منــي المقتــرد م الــة بروميــد الميثيــل

المبيو دي اقتراد المشرون.
(ب)

ان ـ اذا لــم تقــم المغــرب بالودــاء بمتطلبــاا اللفــض المدراــة دــي امقت ـراد  ،ظــتعمد اليوئنــديبي علــى احتاــا التمويــل

لشريحة محقة حتى يتم الوداء باللفض المطلوب.
(ج)

أو تقدم اليوئنديبي تقري ار مرحليا ظنويا الى أمانة الىندوق بشاو تنفيذ المشرون.
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عامل التحويل
ال ند  :تحويل ىناعة المطـاط المدلـور مـو اربـ دلوريـد الدربـوو إلـى عمليـة م تظـتلدم المـواد المظـتنفد لـ و وو دـي
Ltd

Polymers

Rishiroop

And

Ltd.

Pvt.

Organics

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/India and Corr.1

( Rishiroopالبنـ ــك الـ ــدولي)

 - 55أشـار ممثــل األمانــة إلــى الوثيقــة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Indiaبشــيو مشــرون إ الــة  625طنـا مــو  ODPمــو
ارب ـ دلوريــد الدربــوو (  )CTCالمظــتعمل دعامــل تحويــل دــي إنتــاج المطــاط المدلــور دــي شــردتيو .وأو األمانــة طلبــا التواي ـ
بالنظبة الى عدد مو مظائل الظياظاا بشيو :تيميو امرشـاداا المطلوبـة للن ـر دـي اميـ منشـآا اإلنتـاج دـي الـبالد للتطبيقـاا
المح ــدد  ،وأهلي ــة التحوي ــل لمى ــن واح ــد ل ــم ي ــتم تش ــغيل من ــذ  ، 2992وتطـ ـوير التدنولواي ــا والملدي ــة الفدري ــة  .ورظ ــوم نق ــل
التدنولوايا وانبعاثاا راب دلوريد الدربوو مو هذه العملية  .ودي هذا الىـدد اظـترعى امنتبـاه الـى الفقـراا مـو  25الـى  55مـو
الوثيقة  .وهناك عدد دبير مو المعلومـاا والبيانـاا التقنيـة تـم تظـلم ا اظـتاابة الـى تعليقـاا اممانـة وتظـاؤمت ا  ،ودـاو مع م ـا
يتطلــب تحلــيال مفىــال مــو قبــل اللبـراء  .وهنــاك حااــة الــى أعمــال اضــادية بالنظــبة الــى التدــالي
التشغيلية امضادية المؤهلة المطلوبة لفتر ارب ظنواا.

ال أرظــمالية المؤهلــة والتدــالي

- 59

وبعد مناقشة  ،أوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية بمايلي:

(أ)

ارااء امقتراد بالمشرون المذدور  ،ريثما يتم تيميو الم يد مو المعلوماا بشاو لطط التحول دي

RISHIROOP RUBER INTERNATIONAL LIMITED
(ب)

مالح ة أو هناك تفضيل للن ر دي التحول دي امي المىان دي القطان الفرعي دي الوقا نفظ .
الناشــئة مــو الترشــيد دــي الىــناعة للقطــان الفرعــي عنــد تحديــد تدــالي

(ج)

ينبغــي أو تؤلــذ دــي الحظــباو منــاد التدــالي

( د)

أن ظيبقى امقتراد بالمشرون المذدور أعاله دي لطة أعمال البنك الدولي لعام . 5000

المشرون  ،وذلك اذا قدما شردة  RISHIROOP RUBBERمشروعا للتحول دي وقا محق.

ال نـد  :التحــول مــو اربـ دلوريــد الدربــوو ( )CTCدمــذيب إلــى ثالـي دلورميثــاو دــي شــردة M/S Alpha Drugs
( India Ltd. Patialaاليونيدو) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/India and Corr.1
ال نــد  :التحــول مــو ارب ـ دلوريــد الدربــوو ( )CTCدمــذيب إلــى ثــاني دلوريــد اإلثلــيو دــي

Doctors Organic

( Chemicals Ltd., Tanukuاليونيدو) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/India and Corr.1
ال ند  :التحول مو راب دلوريد الدربوو ( )CTCدمذيب إلى ثـاني دلوريـد اإلثلـيو دـي Svis Labs Ltd., Ranipet
(اليونيدو) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/India and Corr.1
ال ن ــد  :التح ــول م ــو اربـ ـ دلوري ــد الدرب ــوو ( )CTCدم ــذيب إل ــى ث ــاني دلوري ــد اإلثل ــيو د ــي

Satya Deeptha

 ( Pharmaceuticals Ltd., Hummabadاليونيدو) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/India and Corr.1
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أشــار ممثــل أمانــة الىــندوق الــى الوثيقــة  ، UNIP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Indiaبشــاو أربعــة مشــاري لعامــل

التحويل دي ال ند .وأبل أو حدومـة ال نـد دانـا قـد قـدما أوىـا

منقحـة للقطـان الفرعـي لىـناعة  Ibuprofenالتـي تضـمنا

معلومــاا مطلوبــة بمواــب المقــرر  . 60/32ودــاو ياــري تقــديم المشــاري مـ طلــب لتدــالي
وتمـا المـوادقة علـى امي بنود التدالي

الراظمالية  ،باظتثناء بعض تدالي

تشــغيلية اضــادية لفتــر ظــنة واحــد .

المعداا للمشرون بمفعول راعي لـ ، Svis Labs

التي قد متدوو مؤهلة مو الشردة دانا قد عملا على ام الة بمفردها قبل تقديم المشرون  ،بدوو اظتبدال المعداا المقىود .
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بعد مناقشة  ،اوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية بالموادقة على اقتراحاا المشاري امربعة بمظتو تمويل مبيو دي

المردق ( )2ب ذا التقرير  ،على أو يدوو مو المف وم أو:
(أ)

يتم تقديم البياناا بشاو العملياا الاارية دي مىن . Chiplun

(ب)

اذا تم التيديد بيو مىن  Chiplunيعمل على تشغيل واظت الك ماد  ، CTCديمدو عند ذلك تقـديم مشـرون لتحولـ
باظــت الك يبلـ ـ الح ــد امقى ــى  52ط ــو م ــو م ــاد  CTCوبدف ــاء تد ــالي

بمظ ــتو ميق ــل ع ــو المظ ــتو المق ــدم د ــي

المشاري الاارية والتي تاري الموادقة علي ا.
(ج)

يمدو الن ر دي التدالي

التشغيلية امضادية لمد ظنة واحد .

قطان اإلنتاج
الىـيو  :البرنـامج الظـنوي لعـام  -5002قطـان ال الونـاا ( البنـك الـدولي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/China
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أشار ممثل األمانـة إلـى الوثيقـة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Chinaبشـيو البرنـامج الظـنوي لعـام  5002لقطـان

ال الونــاا دــي الىــيو  .وتبعــا للمقــرر  ، 22/53طلبــا الىــيو امد ـراج عــو الش ـريحة الرابعــة بمبل ـ 2ر 6مليــوو دومر أمريدــي
لتنفيــذ البرنــامج الظــنوي لعــام  . 5002وأشــار أو التــدقيق التقنــي المطلــوب بمواــب امتفاقيــة التــي بمواب ــا تمــا الموادقــة علــى

ـتم تظــليم مــو البنــك الــدولي إم دــي  55نــودمبر/تشـريو الثــاني  5000ولــذلك لــم تــت ل مانــة الفرىــة مظتع ارضـ
المشــرون لــم يـ ّ
بشدل دامل .وتشير الدمئل األولية بيو الىيو قد أودا بيهدا إنتاج ال الونـاا ،ولدـو علـى غـرار الوضـ عـام  ،2999قـد م
تدوو قد تمدنا مو الوداء بيهداد ا دي امظت الك.

- 56

بعد مناقشة ،أوىا اللانة الفرعية بما يلي:

(أ)

مبيو دي المردق ( )2ب ذا التقرير؛
أو توادق اللانة التنفيذية على المشرون المذدور أعاله بمظتو تمويل ّ

(ب)

أو يقــدم البنــك الــدولي التــدقيق الفنــي دــي المظــتقبل والمطلــوب بمواــب امتفاقيــة دــي دتــر م تتعــد ثمانيــة أظــابي قبــل

ااتمان اللانة التنفيذية الذي تطلب لالل الموادقة على التمويل.

الىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو  :البرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامج الظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  – 5002قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ( CFCالبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/China
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أشار ممثـل األمانـة إلـى الوثيقـة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Chinaبشـيو البرنـامج الظـنوي لعـام  5002لقطـان

إنتاج  CFCدي الىيو  .وأشار أو البنك الدولي قدم البرنامج الظنوي لعام  5002لتن ـر ديـ اللانـة بشـدل أولـي علـى أو تقـدم
الى اماتمان الثالي والثالثيو الموادقة على التمويل للمشرون اظتنادا الى تقرير التحقق مو تنفيذ البرنـامج الظـنوي لعـام . 5000

وتضمو الا ء األول مو التقرير مو ا أيو تقري اًر مرحلياً بشيو قيـام الىـيو بتنفيـذ برنـامج عـام  5000اعتبـا اًر مـو أغظـطس/فب
ّ
 .5000وظو يعمـل تنفيـذ البرنـامج الظـنوي لعـام  5000علـى لفـض إنتـاج  CFCمـو  66 523طـو مـو  ODPإلـى 60 000
ويتم إناا ذلك بـإغالق ظـتة مىـان  ،ويتبقـى  20مىـان مـا تـ ال
طو  .ODPوذلك تمشياً م ال د الوارد دي لطة القطانّ .
تم اإلبالغ عو األش ر الظـتة األولـى بمعـدل  55 955طنـاً مـو  ،ODPالتـي ت ّـم إناا هـا مـو
تنتج بحلول ن اية عام  .5000وقد ّ

ـتم التحقــق مــو نتــائج تنفيــذ تلــك المقومــة مــو برنــامج عمــل عــام
لــالل تنفيــذ حىــا اإلنتــاج التــي يمدــو امتاــار ب ــا .وظــو يـ ّ
 0222وبتقديم تقرير بشين إلى اللانة التنفيذية دي ااتماع ا الثالي والثالثيو.
 - 68أوىــا اللانــة الفرعيــة اللانــة التنفيذيــة الموادقــة علــى المشــرون المــذدور أعــاله لتمويلـ بمظــتو مبـّـيو دــي المردــق ()1
ب ذا التقرير.

قطان التبريد
بوردين ــا داى ــو  :تنفي ــذ لط ــة ادار غ ــا التبري ــد :برن ــامج الحـ ـواد لقط ــان مظ ــتلدمي التبري ــد التاـ ــاري والىـــناعي (
اليوئنديبي) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Burkina Faso
غان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :برن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامج الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد لقط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتلدمي التبري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد التا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري والى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعي (اليوئن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديبي)

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Ghana and Corr.1

ظـري مندـا  :برنـامج الحـواد لقطـان مظـتلدمي التبريـد التاـاري والىـناعي ( اليوئنـديبي)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Sri Lanka and Corr.1
- 55

أش ــار ممث ــل األمان ــة ال ــى اقت ارح ــاا المش ــروعاا الثالث ــة لبرن ــامج الحـ ـواد لتش ــاي إع ــاد ت يئ ــة أن م ــة التبري ــد د ــي

بورديناداىو  ،وغانا و ظري مندا .وار تقديم هذه المشاري دي الوثائق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Burkina Faso

و  32/30/Ghaanaو  . 32/30/Sri Lankaوذدر أو اللانـة الفرعيـة دـي ااتماع ـا الاـاري قـد ن ـرا دـي المظـيلة العامـة لمشـاري
الحواد إلعاد الت يئة للبلداو التي تظت لك حاماً منلفضاً وذلك بمواب البند  2مو ادول األعمال.
- 55

دي أعقاب مناقشة  ،أوىا اللانة الفرعية أو تقوم اللانة التنفيذية بالموادقـة علـى المشـروعاا الثالثـة المـذدور أعـاله

بمظتو تمويل مبيو دي المردق ب ذا التقرير.
الىــيو  :إ الــة مــاد  CFC-11ب ـالتحول إلــى تدنولوايــا الظــدلوبنتاو وا الــة مــاد  CFC-12بــالتحول إلــى تدنولوايــا
ا وبنتــاو ( )600aدــي ىــناعة الثالاــاا المن ليــة دــي شــردة ( Qingdao Haier No 2 Freezer Plantاليوئنــديبي)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/China
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أشار ممثل األمانة إلى الوثيقة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Chinaبشيو مشرون التبريد المن لـي دـي الىـيو .

وأشار إلى أو اللانة الفرعية ن را دي هذه المظيلة الوارد دي المشرون وذلك بمواب البند  2مو ادول أعمال ا ولم يدو هناك
أي مظائل ألر .
- 90

دـي أعقـاب مناقشـة  ،أوىــا اللانـة الفرعيـة أو تقـوم اللانــة التنفيذيـة بالموادقـة علـى المشــرون المـذدور أعـاله بمظــتو

تمويل مبيو دي المردق ( )2ب ذا التقرير.
إيـراو  :التحــول مـو تدنولوايــا  CFC-11إلـى تدنولوايــا  CFC-141bومـو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
د ـ ـ ـ ـ ـ ــي ى ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراداا والثالا ـ ـ ـ ـ ـ ــاا المن لي ـ ـ ـ ـ ـ ــة د ـ ـ ـ ـ ـ ــي Co.

Sepahan

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1

 (Sarmayeاليوئن ـ ـ ـ ـ ـ ــديبي)

أيـراو  :التحــول مـو تدنولوايــا  CFC-11إلـى تدنولوايــا  CFC-141bومـو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دـي ىـناعة الثالاـاا المن ليـة دـي  (Hanzad Co. .اليوئنـديبي)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة التبريد المن لي والتااري دي  (Arjah Boroudat Co..اليونيدو)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة التبريد المن لي والتااري دي  (Roshan Ind. Group..اليونيدو)

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1

إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة التبريد المن لي والتااري دي  (Tehran Shirak Co...اليونيدو)
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة البراداا والثالااا المن لية دي  (Golsarma Co..اليوئنديبي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة البراداا المن لية دي  (Sana Commercial Co...اليوئنديبي )

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1

إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة البراداا والثالااا المن لية دي  (Shagayegh Boroudat Co....اليوئنديبي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
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إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة البراداا والثالااا المن لية دي  (Yakhchalsazi Yazd Co. ....اليوئنديبي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إي ـراو :التحــول مــو تدنولوايــا  CFC-11إلــى تدنولوايــا  CFC-141bومــو  CFC-12إلــى تدنولوايــا HFC-134a
دي ىناعة البراداا المن لية دي  (Zenoz Sanaat Co.. ....اليوئنديبي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إيراو :التحول مو تدنولوايا  CFC-11إلى تدنولوايا  CFC-141bومو  CFC-12إلى تدنولوايـا  HFC-134aدـي ىـناعة
البراداا المن لية دي  (Ghaynar Khazar Co.. ....اليوئنديبي )

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إيراو :التحول مو تدنولوايا  CFC-11إلى تدنولوايا  CFC-141bومو  CFC-12إلى تدنولوايـا  HFC-134aدـي ىـناعة
البراداا والثالااا المن لية دي  (General Industries . ....اليوئنديبي )

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1

إيراو :التحول مو تدنولوايا  CFC-11إلى تدنولوايا  CFC-141bومو  CFC-12إلى تدنولوايـا  HFC-134aدـي ىـناعة
البراداا والثالااا المن لية دي  (Boloorin Yazd Refrigerator Co.. ....اليوئنديبي )
()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
إيراو :التحول مو تدنولوايا  CFC-11إلى تدنولوايا  CFC-141bومو  CFC-12إلى تدنولوايـا  HFC-134aدـي ىـناعة
البراداا المن لية دي  (Electro Ara Co. ....اليوئنديبي )

()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iran and Corr.1
- 92

أشار ممثل األمانة إلى الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Iranالتي تتضمو  26مشروعاً دي قطـان التبريـد دـي

ام ورية إيراو امظالمية ،وأشار إلى أن تم تقـديم اقت ارحـاا المشـاري لين ـر دي ـا دـل مشـرون بمفـرده بظـبب الفروقـاا الاوهريـة
بشــيو ترديــب قطــان التبريــد واظــت الد دــي قطــان التبريــد دــي الــبالد التــي مــو شــين ا أو يدــوو ل ــا مالبظــاا ولتقيــيم التدــالي

اإلضادية المظتقبلية ومو الممدـو ىـالحية التمويـل الموادـق عليـ ظـابقا  .ودمـا ورد دـي وثـائق التقريـر ودـي تقـارير الـبالد  ،دـاو
امظت الك مو المشاري التي لم تتم بعد داو أدبر مو امظت الك المتبقي بداملـ دـي ىـناعة التبريـد ،بـدوو املـذ دـي الحظـباو
اظت الك المشاري المقدمة هنا .وابلغا حدومة ام ورية ايراو امظالمية عو هذه الفروقاا والتي دانا تنوي تقديم بياناا أدثـر
وضوحا مو لالل تحديي لبرناما ا القطري.
- 95

دي أعقاب مناقشة  ،أوىا اللانة الفرعية أو تقوم اللانة التنفيذية بما يلي:

( أ)

بارااء الن ر دي الـ  26مشروعا حتى يتم تودر البياناا المعتمد المطلوبة وتيديد واض بالت ام البالد با الة . ODP

(ب)

امحتفــا بالمشــروعاا دــي لطــط أعمــال اليونيــب واليئنــديبي لعــام  5000الــى اماتمــان الثــاني للانــة التنفيذيــة عــام

. 5002
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قطان المذيباا
الىيو  :تقرير مؤقا وطلب للددعة الثانية لتنفيذ البرنامج الظنوي  5002 – 5000بمواب لطـة قطـان المـذيباا دـي
الىيو (اليوئنديبي) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/China
- 93

من ــا تعليق ــاا

أش ــار ممث ــل األمان ــة إل ــى الوثيق ــة  UNEP/OzL.Pro/ExCom.32/30/Chinaوال ــذي تض ــمو القظ ــم ألـ ـ

األمانة ،والقظم باء من ا تضمو تقرير الودالة المنفذ وطلـب الددعـة الثانيـة لتنفيـذ البرنـامج الظـنوي للفتـر  5002-5000بمواـب
لطة قطان المذيباا دي الىيو .وأشار أيضا إلى أن  ،ن ـ اًر للتـيلير دـي إتمـام عمليـة المناقىـة ،دـإو توقيـ العقـود دـاو يتـيلر

عــو البرنــامج ال منــي .وباإلضــادة إلــى ذلــك أشــار إلــى أو تغيــر امظــتراتياية ،حيــي اقترحــا حدومــة الىــيو لفــض التمويــل
الملىا لعقود تلفيض  ODSبمبل مليونيو دومر أمريدي واعاد تواي هذا المبل إلى نشـاط اديـد ،أم وهـو تطـوير وانتـاج

المذيباا البديلة .وأشار إلى أو اليوئنديبي دانا قد أبلغا أو الىيو تعتبر أن ا مـا الـا قـادر علـى اإل الـة بمظـتو امظـت الك
المطلوب للوداء بيهدا

المراقبة للعاميو  5002و  ،5005دما هو منىوا عن دي امتفاقيـة ،وذلـك ألنـ نـتج عـو المناقىـة

تدلفة إ الة أقل بالطو الواحد مو  ODPعما هو مذدور دـي المي انيـة ظـابقاً .وتضـمو برنـامج إعـداد المـذيباا الاديـد الن ـر دـي

ـاء علــى
اظــتلدام وانتــاج و-بروميــد البروبيــل الــذي يقــوم بد ارظــت حاليـاً دريــق التقيــيم العلمــي ودريــق التقيــيم التقنــي وامقتىــادي بنـ ً
طلب األط ار  .وأشـارا اليوئنـديبي علـى أنـ م ياـري طلـب التمويـل دـي اماتمـان الاـاري ،وذلـك ألو األمـوال لـم تدـو مطلوبـة
قبل ش ر مارس/فذار  5002ولذلك لم تدو وارد دي لطة أعمال اليوئنديبي لعام 5000.
تمــا دمــا اــر توقيـ اميـ العقــود .أمــا هــد
 - 96أبلغـا اليوئنــديبي اللانــة الفرعيــة أو عمليــة المناقىــة لعقــود اإل الــة قـد ّ
يتم تلطي  ،ولدو هناك نقـا بظـيط يبلـ 5ر 56طـو مـو إ الـة
اإل الة اإلامالية للبرنامج الظنوي ل عوام  5002-5000ظو
ّ

 TCAالمرتقبة.
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بعـد اإلعـراب عـو القلــق بشـيو التلىـيا المقتــرد بمبلـ مليـونيو دومر إلنتـاج و-بروميــد البروبيـل ،أبلغـا اليوئنــديبي

أو الىــيو دانــا تعتبــر ذلــك الحــل الظــليم للتوىــل إلــى أهــدا

اإل الــة ،والتــي يرتقــب أم تظــتعمل إم لفتــر مؤقتــة وأو اإلنتــاج

وامظ ــتلدام ظيلضـ ـ ألي اعتب ــاراا بالغ ــة بش ــيو الى ــحة والظ ــالمة وال ــى أي ــة مق ــرراا ذاا ى ــلة ل طـ ـ ار

البروبيل.
- 95

بش ــيو و-برومي ــد

بعــد مناقشــة ،أوىــا اللانــة الفرعيــة أو تالحـ اللانــة التنفيذيــة بــيو التقريــر المؤقــا للبرنــامج الظــنوي لعــامي -5000

 5002ضمو لطة القطان اللاا بالمذيباا دي الىيو يدل بيو ام الة المرتقبة لو تفي بيحد أهدا

اإل الة المنىوا عن ـا

دي امتفاقية.
تغير التدنولوايا
امرانتيو :ا الة  CFCدي معمل البراداا المن لية دي ( Alhobato San Luis S.A.البنك الدولي)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Argentina and Corr.1
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أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ممثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اممانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Argentinaوالوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 ، 32/30/Argentina/Corr.1بشاو مشرون تغيـر دـي التدنولوايـا مـو ال يـدرودربوو الـى  HCFC-141bدـي قطـان التبريـد.
وأشـار الــى أو التدــالي

ال ارظـمالية هــي امو اقــل ممـا هــو متفــق عليـ  .ام أو ال ـرو

دــي الشــردة قـد تغيــرا بشــدل محظــوس.
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وانلفــض مظــتو امنتــاج مــو  52000وحــد عــام  2995الــى  3020وحــداا عــام  . 2999ودانــا التدــالي

التشــغيلية ما الــا

تظــتند الــى المظــتو امىــلي لالنتــاج ودانــا اممانــة تظــعى الــى ارشــاد مــو اللانــة بشــاو هــذه المظــيلة .وأبلـ البنــك الــدولي بــيو
الشردة ما الا مليئة.
- 95

دي أعقاب مناقشة  ،أوىا اللانة الفرعية اللانة التنفيذية القيام بمايلي:

(أ)

الموادقة على التغير دي التدنولوايا بالنظبة الى المشرون المذدور أعاله.

(ب)

الطلــب الــى البنــك الــدولي عــدم ىــر التمويــل الموادــق عليـ الــى أو يــتم التيدــد مــو المــالء الماليــة للشــردة ،وأو يقــدم
تقري ار الى اللانة التنفيذية دي ااتماع ا الراب والثالثيو.

(ج)

امقرار بيو التدالي

( د)

اظــتنادا الــى مــاذدر أعــاله  ،الطلــب الــى البنــك الــدولي اعــاد مبل ـ 550ر 550دوم ار امريديــا الــى الىــندوق المتعــدد
األط ـ ار

التشغيلية امضادية ينبغي أو تظتند الى قدر امنتاج الاارية.

بامضــادة الــى تدــالي

مظــاند الودالــة التــي تمثــل الفــرق بــيو تدــالي

اقت ـراد المشــرون األىــلية والتدــالي

المنقحة.
األرانتيو  :تغير التدنولوايا مو  3شرداا مو أىل  9شرداا لمشرون م لي للتحول مو  MCFالمظتلدم دمـذيب
إلى تن ي
- 99

يظتند إلى الماء ( البنك الدولي ) ()UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Argentina
أشار ممثل األمانة إلـى الوثيقـة  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/30/Argentinaبشـيو تغيـر التدنولوايـا لمشـرون م لـي

لتظ شرداا دي قطـان المـذيباا  .وأشـار أو المشـرون قـد وادقـا عليـ اللانـة التنفيذيـة دـي ااتماع ـا ال ـ  55إل الـة 5ر 50طـو
مـو  TCAدمــذيب للتن يـ

مــو لـالل التحــول إلـى التدنولوايــا المائيـة  .وتىــن ثـالي مــو هـذه الشــرداا نعـال األحذيــة  .ولــم

ينا املتبار على نعال األحذية دي اظـتلدام تدنولوايـا التن يـ
مــو تىــميم ملتلـ

المـائي دـي منشـآا المـورد  ،ولـذلك  ،يقتـرد اآو تقـديم فما

بإمدان ــا اظــتلدام أمــا دحــول  iso-propylأو مــذيباا عضــوية دعوامــل التن يـ

 .أمــا تدلفــة اآا البديلــة

د ي تشاب تدلفة اآما المقترحة أىالً .
 - 200دي أعقاب مناقشة  ،أوىـا اللانـة الفرعيـة أو توادـق اللانـة التنفيذيـة علـى التغيـر دـي التدنولوايـا لـثالي شـرداا مـو
أىل تظ شرداا يشمل ا المشرون الم لي المذدور أعاله بدوو تدلفة إضادية بالنظبة للىندوق المتعدد األط ار

.
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 -101استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الوثيقة ) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/31التي أعدتها األمانة بالتشاور
مع الوكاالت المنفذة وفقاا لممقارر  .13/11وقادمت ذاذه الوثيقاة و افا لمتبارات فاي البارامي القمرياة الموافاي عميهاا فاي
الماضي .والحاجة إلى اساتراتيجية فاالاة لتمتثاال لإل ازلاة .وذاد

ومسالوليات المانيايل الرييساييل والاممياة الداتماة فاي

إعداد تحديث البرنامي القمري .والاتقة بيل تحديث البرنامي القمري وتمة إدارة غاز التبريد ،ال سيما بالنسبة لمبمدال

ذات االستهتك المنتفض .ووضاع البمادال التاي كانات عماى اساتاداد لتوقياع اتفاقياة ومنياة لإل ازلاة .كماا أبماع أيضاا أل
شكت لمتحديث المحتمل لمبرنامي القمري قد أدرج كمرفي بالوثيقة.
 -103باد مناقشة أو ت المجنة الفرعية أل تقوم المجنة التنفيذية بما يمي:
(أ)

التقرير بإرجاء النظار فاي مشارول التماوم ادرشاادية حتاى اجتماعهاا
الثالث والثتثيل؛

(ب)

دعوة األعضاء لتقديم إلى األمانة تاميقاتهم واقتراحاتهم بشأل مشرول
التما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوم ادرشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادية ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواردة فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي الوثيقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/31؛

(ج)

المم ااب إل ااى األمان ااة أل تق ااوم بتجمي ااع تم ااك التاميق ااات عم ااى مش اارول
ادرشااادات وتوزياهااا عمااى األعضاااء قباال االجتمااال الثالااث والثتثاايل

( د)

لمجنة التنفيذية؛

الممب أيضا إلى األمال أل تقوم بإعداد مشرول مانق ،،ماع األتاذ فاي الحسابال
التاميقااات التااي تقاادمها الحكومااات والتاميقااات التااي تاام اددالء بهااا فااي االجتمااال الجاااري،
وذلك لتقديمها إلى المجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثتثيل.

 -101أعرب عدة مندوبيل عل قمقهم أل عممية الموافقة عمى التماوم ادرشاادية دعاداد تحاديثات البرناامي القماري
لم تتارض إلى أي تأتير.
(ب)

مشروع اتفاقية استراتيجية اإل زالة لقطاع التبغ في الصين :متابعة المقرر 45/03

 - 101أش ااار ممث اال األمان ااة ال ااى الوثيق ااة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/32واش ااار ال ااى أل اليوني اادو ق اادمت مش اارول
اتفاقية بيل المجنة التنفيذية وحكومة ال يل لتنظار فيهاا المجناة التنفيذياة  ،وذاذه االتفاقياة ذاي ال ازلاة ماادة  CFC-11فاي
قمال التبغ في ال يل (الواردة في الجزء الثاني مل الوثيقة  )32/32وبرنامي الامل السنوي لاام  3001بموجب التمة

(الجاازء الثالااث ماال الوثيقااة  . )32/32وأعاااد الااى االذذااال أل المجنااة التنفيذيااة فااي احتماعهااا الثتثاايل وافقاات ماال حيااث
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المبدأ عمى  11مميول دوالر امريكي لتنفيذذا (المقرر 7( )41/10ر 1مميول دوالر امريكي الستبااد مادات نشر التبغ
التي تستند الى  CFC-11ومبمغ 1ر 0مميول دوالر امريكي لنشامات الماونة الفنية).
 - 104في أعقاب مناقشة  ،أو ت المجنة الفرعية أل تقوم المجنة النفيذية بما يمي:
الموافقة عمى االتفاقية الواردة في الجزء الثاني مل الوثيقة . 32/32

(أ)
(ب)

الموافقااة عمااى برنااامي الاماال الساانوي لاااام  3001لقمااال التبااغ ال ازلااة  CGC-11فااي ال اايل بمسااتول تموياال

مبيل في المرفي األول بهذا التقرير.
(ج)

المما ااب أل تقا ااوم اليونيا اادو بتقا ااديم تقريا اار الا ااى المجنا ااة التنفيذيا ااة فا ااي اجتما ااال مقبا اال بشا ااال اسا ااتتدام التمويا اال

المت ص لمتكالي

(ج)

المست فذة لالوزون

المساندة  ،والذي سو

يتم تنقيحه تتل عاميل.

مشرررروع مبرررااد ارشرررااية وشرررحق قياسررري لاتتقرررل مرررن ازالرررة ا تررراج المرررواا

 - 101أشا ااار ممثا اال األمانا ااة إلا ااى الوثيقا ااة ) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33التا ااي كانا اات قا ااد قا اادمت
اسااتجابة إلااى المقاارريل  13/11و 17/11المااذيل بموجبهمااا ممباات األمانااة الاماال مااع الوكاااالت المنفااذة ذات
ال امة عواعاداد إرشاادات تضاع شااكت مقباوال وفحاول لتادقيي إ ازلاة إنتاااج الماواد المساتنفدة لاذوزول ،لتقاديم ذااذه
ادرشااادات إلااى االجتمااال الثاااني والثتثاايل .وعمماات األمانااة مااع البنااك الاادولي بشااكل وثيااي دنتاااج مشاارول
التموم ادرشادية.
 -107باد مناقشة أو ت المجنة الفرعية أل توافي المجنة التنفيذية عمى مشرول التموم ادرشادية.
 -101أعاارب أحااد المناادوبيل عاال قمقااه الشااديد بااأل أحكااام مشاارول التمااوم ادرشااادية لاام تاانص عمااى تاادقيي داتمااي
مستقل لمستتدمي المواد المستنفدة لذوزول الذي قدمه المنتجول.
(ا)

ال ظر في وضر المشرروع لبر رامال ارسرترااا ةوا رااة التراوير لاتبريرا الم زلري
بر  CFC_12في البرازيق
 -101أشا ا ا ا ااار ممثا ا ا ا اال أمانا ا ا ا ااة ال ا ا ا ا ااندوي إلا ا ا ا ااى الفق ا ا ا ا ارات ما ا ا ا اال  13إلا ا ا ا ااى  11ما ا ا ا اال ورقا ا ا ا ااة النظ ا ا ا ا ارة الااما ا ا ا ااة
) ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/22وأشاار إلااى أل حكوماة الب ارزياال كاناات قاد ممباات أل يجااري اساترعاء إنتباااه المجنااة
إلى وضع المشرول لبرناامي اساترداد عواعاادة تادوير CFCل ا  13تبرياد منزلاي ،تمات الموافقاة عمياه فاي االجتماال الساابع
لمجنااة التنفيذيااة لتمويمااه بمسااتول مميااوني دوالر أمريكااي ،والااذي عماال فيااه البنااك الاادولي ب اافة الوكالااة المنفااذة أ اات.

وبالرغم مل الجهود المبذولة ،لم يتم أي تقدم في المشرول والوكالة التي قامت بإعداده لم تاد تامال فاي ال ايل .وفاي
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المقرر  11/31قررت المجنة أنه ينبغاي أل تنظار المجناة الفرعياة المانياة باساتا ارض المشااريع فاي مماب نقال المشارول
إلاى اليوينااديبي ،وذلااك فااي ضااوء السياسااات الجاريااة بشااأل مشااروعات االسااترداد عواعااادة التاادوير .وأشااار إلااى أل المجنااة
الفرعية أو ت في اجتماعها الجاري بالموافقة عماى مشارول ماوناة فنياة لمب ارزيال لمقياام بمسا ،عواعاداد لتماة إدارة غااز

التبرياد بمسااتول تموياال  100 000دوالر أمريكااي ،عمااى أل يكااول ماال المفهااوم أل المشااروعات االسااتثمارية فااي القمااال
تقدم إلى المجنة التنفيذية لتنظر فيها ،ريثماا ياتم إعاداد تماة إدارة غااز التبرياد ،ماع األتاذ فاي الحسابال الوضاع الحاالي
لإلزالة في الب ارزيل.

(أ)

 -110باد مناقشة ،أو ت المجنة الفرعية أل تقوم المجنة التنفيذية بما يمي:
عدم الموافقة عمى الممب بنقل المشرول إلى اليوينديبي؛

الممااب إلااى البنااك الاادولي إعااادة األم اوال قيااد البحااث إلااى ال ااندوي المتااادد

(ب)
األم ار

دعادة تت ي ها.

الب ا  03من جاوق األ ماق :المسائق األخرى
إعادة تت يص الموارد
 -111أبم ااغ كبي اار المس االوليل المجن ااة الفرعي ااة ب ااأل التو اايات لممش ااروعات ق ااد بمغ اات قيمته ااا  14.11ممي ااول دوالر
أمريكااي بادض ااافة إلااى تك ااالي

المساااندة البالغ ااة  4.11مميااول دوالر أمريك ااي ،أي مااا مجموع ااه  40.11ممي ااول دوالر

أمريكااي .وأبمااغ فااي بيانااه فااي مممااع االجتمااال أل أم اوال ال ااندوي تبمااغ حاليااا  41ممي ااول دوالر أمريكااي ،وأبمااغ بااأل
الوكاااالت المنف ااذة سااتقدم أيضااا مبمااغ  1.1مميااول دوالر أمريكااي فوايااد ومبمااغ  1.1ممي ااول دوالر أمريكااي ك ااأموال غياار
م روفة وينبغي إعادتها .ويامي ذلك مجموعا كميا بمبمغ  11.14مميول دوالر أمريكي.
 -113قال مندوب الواليات المتحدة األمريكية أل حكومته تأمل دفع  11.1مميول دوالر أمريكي تتل أيام قميمة.
 -111أبمغ مندوب ألمانيا أل حكومة فرنسا ستقوم بدفع اشتراكها بالكامل بحمول نهاية ذذا الاام.

الب ا  00من جاوق األ ماق :ا تماا التقرير
 -111جرل اعتماد التقرير الحالي في  1و  7ديسمبر/كانول األول  ،3000عمى أساس مشرول التقرير الذي جارل
توزياااه كوثيقااة بان اوال ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCPR/21/L.1وادضااافة ( )1عمااى أل ياهااد إلااى األمااال بوضااع
الممسات األتيرة عمى الجزء األتير مل المناقشات.
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الب ا  2من جاوق األ ماق :اختتام ارجتماع
 -114باااد تبااادل كممااات االحت ارام ،أعماال ال ارييس عاال اتتتااام االجتمااال فااي تمااام الساااعة الحاديااة عش ارة ماال يااوم
التميس الواقع في  7ديسمبر/كانول األول .3000

