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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 

 2001ديسمبر  /  آانون األول7-5 ،مونتريال 
 
 

 التعاون الثنائي 
 :تلقت أمانة الصندوق الطلبات اآلتية للتعاون الثنائي 

 عنوان المشروع  الوآالة المنفذة

 برنامج استرداد وإعادة تدوير في شيلي: تنفيذ الخاغت  آندا

 برنامج لتدريب أخصائي التبريد في شيلي: تنفيذ الخاغت  آندا

 في سانت لوتشيا ) خاغت (دارة غازات التبريد إعداد تحديث لخطة إ آندا

 تدريب مسؤولي الجمارك في آولومبيا آندا

 وضع تحديث للبرنامج القطري في الجزائر ألمانيا

 وضع تحديث للبرنامج القطري في زمبابوي ألمانيا

  في الجزائرSarl Djurjura Mousse في صنع الرغاوي المرنة بشرآة LCD إلى CFCالتحول من استعمال الـ  ألمانيا

 إنشاء بنك للهالونات في الجزائر : برنامج إزالة قطاعية  ألمانيا

بوتسوانا ، أثيوبيا ، آينيا ، لسوتو ، ناميبيا ، (إنشاء بنك إقليمي للهالونات ألفريقيا الشرقية والجنوبية : برنامج إزالة قطاعية  ألمانيا
 ة في المنطقة األفريقي) تنزانيا ، زمبابوي 

  في إيران Esfanj Jajerood foam في صنع الرغاوي المرنة لدى LCD إلى الـ CFCالتحول من استعمال الـ  ألمانيا

 إزالة استعمال بروميد الميثيل في تبخير التربة في سوريا ألمانيا

  في الصينCo, Ltd.   Foshan Tongbao في صنع أجهزة الترموستا لدىHC إلى CFCالتحول من استعمال الـ  ألمانيا
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 ، في بابوا غينيا الجديدة ) خاغت(إعداد مشروع لوضع خطة إلدارة غازات التبريد  ألمانيا

  في القطاع الفرعي للرغاوي المرنة في خمس شرآات في إيران ODSإعداد مشروع إلزالة استعمال الـ  ألمانيا

  آينيا اقتراح بمشروع لوضع استراتيجية لقطاع المذيبات في ألمانيا

 مشروع التصاالت بروميد الميثيل في لبنان ألمانيا

دوالر أمريكي 5.992.277 طلبًا مجموعها 16 ، من الوآالتين الثنائيتين في آندا وألمانيا ،  35قدمت إلى االجتماع الـ  -1
حة علي اللجنة التنفيذية للنظر فيها      وهذه الوثيقة تشمل ، مرتبة حسب الوآالة الثنائية ، تلك المشروعات المطرو      . للتعاون الثنائي  

. 

 ملخصًا لقيمة الطلبات وعددها ، حسب الوآالة الثنائية ، وهي الطلبات المعروضة على اللجنة 1يتضمن الجدول  -2
 . التنفيذية للنظر فيها 

 1الجدول 

 )شاملة أجر الوآالة (قيمة وعدد مشروعات التعاون الثنائي ، حسب الوآالة المنفذة 

 الوآالة الثنائية  المبلغ المطلوب  مشروعات عدد ال

4 US $1,007,006 آندا 

12 US $4,985,271 ألمانيا 

16 US $5,992,277 المجموع 
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 طلبات من حكومة آندا 
 مقدمة

لمطلوب ، زائدًا     قدمت حكومة آندا طلبات لمشروعات للتعاون الثنائي في شيلي وآولومبيا وسانت لوتشيا ، والمبلغ ا     -3
 و    2001 في المئة من مجموع إسهام آندا عن سنتى    20 ، يتجاوز الـ   34 ، وفي االجتماع الـ   2001المبلغ المعتمد لكندا لعام   

 دوالر أمريكي التي جرت تعليته من أرصدة أعيدت   96,580 دوالر أمريكي ، مع مراعاة  مبلغ   118,912 بمبلغ 2002
 ) .28/11المقرر (قات المستقبلية ومطلوب استنزالها من المواف 

.  ملخصًا لطلبات آندا مقسمة حسب عنوان آل مشروع والبلد والمبلغ المطلوب والمبلـغ الموصي به        2يبين الجدول  -4
  .2002 و 2001ومجموع المبلغ الموصي به بعد أن توافق عليه اللجنة التنفيذية ينبغي استنزاله من إسهامي آندا لعامي     

 2الجدول 

 لبات مقدمة من حكومة آندا وتوصيات بشأنها ط
 المبلغ الموصي به  أجر الوآالة 

 )دوالر أمريكي(

المبلغ المطلوب 
 )دوالر أمريكي(

 عنوان المشروع البلد

برنامج استرداد وإعادة تدوير في : تنفيذ الخاغت  شيلي 260,000 260,000 33,800
 شيلي

برنامج لتدريب أخصائي التدريب في : غت تنفيذ الخا شيلي 531,620 531,620 53,162
 شيلي

 تدريب مسؤولي الجمارك في آولومبيا آولومبيا 106,150 106,150 13,799

) خاغت (إعداد تحديث لخطة إدارة غازات التبريد  سانت لوتشيا 7,500 7,500 975
 في سانت لوتشيا 

 المجموع الفرعي  905,270 905,270 101,736

 أجر الوآالة  101,736  

 المجموع   1,007,006  

 ) دوالر أمريكي  791,620) ( مشروعين ( تنفيذ خاغت  : شيلي 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/33إن توصيات وتعليقات أمانة الصندوق واردة في الوثيقة    -5

 ) دوالر أمريكي  106,150(ي الجمارك  تدريب موظف : آولومبيا 

إن هذا المشروع ينطوي على تدريب نسبة معينة من مسؤولي الجمارك بشأن أهمية الرقابات على االستيراد   -6
 ؛ والحصول على مساندة أحصائية بشأن الواردات والصادرات من الـ          ODS والمعدات التي تستعمل الـ    ODSوالتصدير للـ   

ODSـ   ، وآفالة وضع الODS    في البنود الجمرآية الصحيحة ، وإقامة نظام موثوق به للرصد يتعلق باستيراد الـ ODS ؛ 
 ODSوتوفير المعدات الالزمة لمكاتب الجمارك المسؤولة عن الرقابة على حجم آبير من الواردات ، آي تتبين وتستكشف الـ           

 والمنتجات التي ODS بشأن الرقابة على التجارة  في الـ  ؛ واالمتثال ألحكام اللوائح الوطنية وأحكام بروتوآول مونتريال  
  .ODSتحتوى 

 توصية أمانة الصندوق   
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توصي أمانة الصندوق بموافقة مفرشية على المشروع اآلنف الذآر ، وما يرتبط به من تكاليف المساندة وبمستوى           -7
يطلب تمويل إضافي لتدريب العاملين في الجمارك في   السابق ، على أساس أنه من المفهوم أنه لن     2التمويل المبين في الجدول   

 .آولومبيا 

 ) مليون دوالر أمريكي 7,500(إعداد تحديث لـ خاغت : سانت لوتشيا 
 أرفق    33/13وإعماًال للمقرر  .  ، قدمت حكومة آندا طلبات لتحديث الخاغت في سانت لوتشيا    31/48وفقًا للمقرر  -8

. القائم في العمل الذي يجري في المشروعات الفرعية المعتمدة  في إطار مشروع خاغت بهذا الطلب تقرير مرحلي عن الوضع  
 .وقدم آذلك تبرير مكتوب من سانت لوتشيا يشرح آيفية ارتباط األنشطة اإلضافية بالـ خاغت وبإلتزامات اإلزالة 

 توصية أمانة الصندوق   

ور أعاله ، وما يرتبط به من تكاليف المساندة وبمستوى     توصي أمانة الصندوق بموافقة مفرشية على المشروع المذآ    -9
 . السابق   2التمويل المبين في الجدول   
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 طلبات من حكومة ألمانيا 
 مقدمة 

قدمت حكومة ألمانيا طلبات لمشروعات للتعاون الثنائي في مشروعات في آل من الجزائر والصين وإيران وآينيا    -10
 ،   34 إلى االجتمــاع الـ    2001يا وزمبابوي وآذلك مشروعًا أفريقيًا إقليميًا من ألمانيا لعام   ولبنان وبابـوا غينيا الجديدة  وسور     

  .2002 و 2001 في المئة من مجموع إسهام ألمانيا لعامي 20وهذه المشروعات ال تزيد عن   

لمطلوب والمبلغ الموصى       يبين ملخصًا لطلبات ألمانيا مقسمة حسب عناوين المشروعات والبلد والمبلغ ا        3إن الجدول    -11
  2002 و 2001ومجموع المبلغ الموصي به بعد أن توافق عليه اللجنة التنفيذية ينبغي استنزاله من إسهامي ألمانيا لعامي     . به 

 3الجدول 

 طلبات مقدمة من حكومة ألمانيا وتوصيات بشأنها 
المبلغ الموصي به  أجر الوآالة 

 )دوالر أمريكي(

المبلغ المطلوب 
 )الر أمريكيدو(

 عنوان المشروع  البلد

 البرامج القطرية      

 وضع تحديث للبرنامج القطري في الجزائر الجزائر 51,000 معلق معلق

 وضع تحديث للبرنامج القطري في زمبابوي زمبابوي 52,260 معلق معلق

 المشروعات االستثمارية     

 في صنع الرغاوي LCD إلى CFCـ التحول من استعمال ال الجزائر 386,259 مرجئ مرجئ
  في الجزائرSarl Djurjura Mousseالمرنة بشرآة 

 إنشاء بنك للهالونات في الجزائر : برنامج إزالة قطاعية  الجزائر 259,500 259,500 33,735

 في صنع أجهزة HC إلى CFCالتحول من استعمال الـ  الصين 213,271 213,271 27,725
  في الصينCo, Ltd.   Foshan Tongbaoالترموستا لدى

 في صنع الرغاوي LCD إلى الـ CFCالتحول من استعمال الـ  إيران 499,299 معلق معلق
  في إيران Esfanj Jajerood foamالمرنة لدى 

صعوبة تتعلق 
 بالسياسة العامة 

صعوبة تتعلق 
 بالسياسة العامة

 خير التربة في سورياإزالة استعمال بروميد الميثيل في تب سوريا 2,364,812

إنشاء بنك إقليمي للهالونات ألفريقيا : برنامج إزالة قطاعية  المنطقة اإلفريقية 507,000 معلق معلق
بوتسوانا ، أثيوبيا ، آينيا ، لسوتو ، ناميبيا (الشرقية والجنوبية 

 في المنطقة األفريقية ) ، تنزانيا ، زمبابوي 

 إعداد المشروعات     

 في القطاع الفرعي ODSإعداد مشروع إلزالة استعمال الـ  إيران 23,750 23.750 3,088
 للرغاوي المرنة في خمس شرآات في إيران 

1,950 

 

 

 اقتراح بمشروع لوضع استراتيجية لقطاع المذيبات في آينيا  آينيا 15,000 15,000

بابوا غينيا  60,200 معلق معلق
 الجديدة

، ) خاغت(غازات التبريد إعداد مشروع لوضع خطة إلدارة 
 في بابوا غينيا الجديدة 
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 المساعدة التقنية     

 مشروع التصاالت بروميد الميثيل في لبنان لبنان 23,000 مسحوب مسحوب

 مجموع فرعي   4,455,351 معلق معلق

 أجر الوآالة   529,920 معلق 

 المجموع    4,985,271 معلق 

 برنامج قطري  

 ) دوالر أمريكي  51,000(وضع تحديث للبرنامج القطري في الجزائر   : لجزائر ا

 وصف المشروع  

وعلى الرغم من تقدم   .  على البرنامج القطري للجزائر  1993 في نوفمبر 11وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ    -12
 . ODP طن  1500 ال يزال عاليًا جدًا إذ يزيد عن     1999 عام ODSآبير أحرز منذ ذلك الوقت ، آان استهالك الجزائر من الـ      

وينوى هذا البلد أن يعمل مع حكومة ألمانيا لالستفادة من فرصة تحديث البرنامج القطري للقيام بتقييم شامل لمختلف القطاعات  
ة ، استراتيجية    ، وآي تعد الجزائر على أساس نتيجة دراسة مسحيODSوالقطاعات الفرعية التي يستمر فيها استهالك الـ 

وبفضل هذا المشروع   . وسيكفل ذلك أن تستطيع الجزائر الوفاء بجميع إلتزاماتها بموجب بروتوآول مونتريال . وطنية لالمتثال 
ستجري دراسة مسحية لتجميع البيانات عن االستهالك المتبقي من مختلف المواد الخاضعة للرقابة في البلد ، وإعداد خطة عمل    

 . على الصعيد الوطني   إلتمام اإلزالة

 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق  

وحيث أن اللجنة     .  إلعداد خطة إدارة غازات التبريد      31 دوالر أمريكي في االجتماع الـ  60,000تلقت الجزائر  -13
في هذا الشأن ينبغي   التنفيذية ستواصل مناقشتها لمشروع المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد تحديثات للبرامج القطرية فالقرار     

 .إرجأوه إلى أن تقرر اللجنة التنفيذية البت في مشروع المبادئ التوجيهية    

 ) دوالر أمريكي 52,260(وضع تحديث للبرنامج القطري في زمبابوي : زمباوي 
 وصف المشروع  

ت تقدم محسوس ، وتبعًا  ، وتحقق منذ ذلك الوق 1994إن البرنامج القطري الموجود في زمبابوي قد اعتمد في يونيه   -14
بيد أن      . 2005في عام  % 50 ، وهو في وضع طيب للوفاء بهدف تخفيض    CFCلذلك يستطيع البلد الوفاء بإلتزامه بتجميد الـ       

 ، وهو ال يزال عاليًا ، ويتكون  ODP طن  528 آان 2000 في البلد يبين أن استهالك زمبابوي في عام   ODSاستهالك الـ   
 في  ODSوتنوى حكومة زمبابوي أن تعمل مع ألمانيا لتبين االستهالك المتبقي من الـ  . وبروميد الميثيل  CFCأساسًا من الـ  

وستكون األنشطة التي تجري في سياق هذا  . البلد ، بتحديث البرنامج القطري وإعداد استراتيجية المتثال البلد تبعًا لذلك  
 . التي ال تزال متبقية ، وإعداد خطة عمل إلتمام اإلزالة الوطنية   ODSالمشروع شاملة دراسة مسحية وطنية الستهالك الـ    

 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق  

 مليون دوالر لـ خاغت في    45,000 و  1997 دوالر أمريكي إلعداد خاغت في نوفمبر   30,000تلقت زمبابوي  -15
وزمبابوي هي أحد بلدان جماعة التنمية في الجنوب    . وآال المشروعين آان في نطاق التعاون الثنائي مع ألمانيا  . 1998

 . اإلفريقي ، التي تحاول فيها ألمانيا تنفيذ الـ خاغت تحت المظلة اإلقليمية  

حيث أن اللجنة التنفيذية سوف تواصل مناقشتها في مشروع المبادئ التوجهية إلعداد تحديثات البرامج القطرية ،   -16
 .إلى أن تبت اللجنة التنفيذية في مشروع المبادئ التوجيهية   ينبغي إرجاء البت في هذا الطلب  

 المشروعات االستثمارية 
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 Sarl في صنع الرغاوي المرنة في LCD إلى CFCأن تحول في استعمال الـ : الجزائر 
Djurjura Mousse  دوالر أمريكي 386,259( في الجزائر . ( 

  .36ى االجتماع الـ  قررت حكومة ألمانيا إرجاء تقديم هذا الطلب إل  -17
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 ورقة تقييم المشروع 

 الجزائر 
 : القطاع  الهالونات ) :2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 195

 :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي   ال ينطبق

  

 إنشاء بنك للهالونات : برنامج إزالة قطاعية  )أ(

 بيانات عامة

 

 عات بيانات المشرو

 )ODPطن (استهالك المنشأة  

 )ODPطن (وقع المشروع  195.00

 )أشهر(مدة المشروع  36

 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  259,500

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  

 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   

 )ب(الطوارئ تكلفة   

 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   259,500

 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%

 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  259,500

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  1.30

 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ نعم

 الوآالة الوطنية المنسقة  وحدة األوزون الوطنية 

 لوآالة المنفذة ا ألمانيا

  

 

  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  259,500

 )ODPطن (وقع المشروع  195.00

 آغ/جدوى التكاليف دوالر 1.30

 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  33,735
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راف     293,235 تعدد األط ندوق الم ى الص تكلفة عل وع ال مجم
 )دوالر أمريكي(
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 شروع  وصف الم

الخطة الوطنية إلدارة بنك     ( HBMPوالـ  . من شأن هذا المشروع أن ينشئ بنكًا وطنيًا للهالونات في الجزائر    -18
وسوف يرآز بنك الهالونات على    . سوف يكفل أن تستطيع الجزائر الوفاء بإلتزاماتها بموجب بروتوآول مونتريال      ) الهالونات 

وهي الشرآة المملوآة للدولة العاملة      " Sonatrach"ح الهالونات سيكون مرآزه في  ومرآز استصال. صناعة الغاز الطبيعي  
وسوف تقدم خدمات االسترداد إلى الجهات األخرى التي تستعمل الهالونات من االتصاالت عن بعد    . في مجال النفط والغاز 

 . والبنوك وغير ذلك من المؤسسات    

HBMP(روع تشمل تكاليف لصياغة خطة وطنية إلدارة  بنــك الهالونـــات     إن األنشطة التي تبذل في نطاق هذا المش   -19
وتوفير معدات لالسترداد وإعادة التدوير والتخزين والرقابة على الجودة ، وبرنامج تدريب بشأن تصميم أنظمة بديلة للحماية          ) 

 .من الحريق 

وبين اقتراح المشروع أن بنك   . ء مرآز االستصالح ستقوم الجزائر بحظر استيراد الهالونات المستجدة تمشيا مع إنشا    -20
 وللوفاء باالستخدامات 2002 بالقدر الكافي لمساعدة البلد على الوفاء بتجميد عام    2002الهالونات تشغيله تنزيله في عام 

 .الجوهرية للهالونات   

 الخلفية المتعلقة باستهالك الهالونات   

ه أساسًا إلي العمليات المتقدمة جدًا في البلد في استخراج الغاز الطبيعي      إن استهالك الجزائر من الهالونات مرجع    -21
. إن شرآـات إنتاج الغاز التي تملكها الحكومة قد قامت بحماية استخراجها ومعالجتها وأنظمة تخزينها بالهالونات      . وتكريـره 

ومرافق الكهرباء والفنادق ومراآز معالجة    ويجري ترآيب الهالونات آذلك في معدات االتصاالت عن بعد والبنوك التجارية     
ولم يبين االقتراح أي استهالك للهالونات من جانب صانعي  . البيانات اإللكترونية ، ومكاتب الحكومة ومكاتب شرآات الطيران 

نظمة ومن شأن هذا المشروع أن يوفر معلومات عن بدائل أ . أجهزة اإلطفاء وال عمليات لترآيب أجهزة  تعمل بالهالونات 
 . الهالونات 

ر3أن خط األساس للجزائر فيما يتعلق باالمتثـــال لتدابير الرقابة على الهالونات بموجب بروتوآول مونتريال هو   -22
 متاحة 1994والبيانات عن استهالك الهالونات منذ عام    . ODP طن  195 آان 2000 ، واستهالآها في عام  ODPطن  237

 مرفق ألنظمة الحماية من   2000 مسحية إلعداد هذا الطلب وتبينت تلك الدراسة وجود أآثر من         وجرت دراسة. بالنسبة للجزائر  
 طن متري من الهالون  282 و 1211 طن متري من الهالون 223الحريق تعمل بالهالونات ، ووجود قدرة إجمالية مرآبة تبلغ  

1301.  

 تعليقات أمانة الصندوق  

ومن المتوقع إتمامه في يناير  .  على استيراد الهالونات سيطبق عند إتمام المشروع  إن وثيقة المشروع تبين أن حظرًا -23
2005.  

 للبلدان ذات المستوى المتوسط من القدرة الموجودة التي جرى ترآيبها في             18/22إن هذا الطلب يتمشى مع المقرر     -24
 . البلد 

 توصيات من أمانة الصندوق   

مفرشية على هذا المشروع بالمبلغ المبين أدناه ، على أساس أنه من المفهوم إن استيراد     إن األمانة توصي بالموافقة ال  -25
  .2004الهالونات في الجزائر سوف يتوقف إبتداء من ينايير  

 تكلفة المساندة   الوآالة المنفذة 

 )دوالر أمريكي(

تمويل المشروع     
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع 

 )أ( إنشاء بنك للهالونات : برنامج لإلزالة القطاعية  259,500 33,735 ألمانيا

( في الصين  Foshan Tongbao Co., Ltd في صنع أجهزة الترموستا لدى HC إلى CFCتحول استعمال الـ  : الصين 
 ) دوالر أمريكي 213,271
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  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/34إن تعليقات وتوصيات األمانة بشأن هذا المشروع واردة في الوثيقة     -26

 في Esfanj Jajerood foam في صنع الرغاوي المرنة لدى  LCD إلى الـ CFCالتحول التحول من استعمال الـ   : إيران 
 ) دوالر أمريكي 499,299(إيران 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/41إن تعليقات وتوصياتها بشأن هذا المشروع واردة في    -27

 )دوالر أمريكي$ 499.299( في تبخير التربة في سوريا   إزالة استعمال بروميد الميثيل: سوريا 

 . ، لم يقدم هذا المشروع  34/18أثيرت مشكلة تتعلق بالسياسة العامة فيما يتعلق بهذا الطلب ، ولذا ، وإعماًال للمقرر      -28

تبينها خالل استعراض نظرة عامة إلى المسائل التي تم  " إن المشكلة المتعلقة بالسياسة العامة مذآورة  في الوثيقة    -29
  ) .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/20(" المشروعات 
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 ورقة تقييم المشروع 

 أفريقيا: اإلقليم 
 : القطاع  الهالونات ) :متنوع( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 27

 :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي   ال ينطبق

:  

رنامج إزا   )أ( ية     ب ة قطاع ية          : ل يا الشرقية والجنوب ات ألفريق نك إقليمي للهالون يا ، لسوتو ، ناميبيا ،     (إنشاء ب يا ، آين بوتسوانا ، أثيوب
 في المنطقة األفريقية) تنزانيا ، زمبابوي 

 

 بيانات عامة

 

 بيانات المشروع 

 )ODPطن (استهالك المنشأة  28.00

 )ODPطن (وقع المشروع  28.00

 )أشهر(لمشروع مدة ا 36

 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  507,000

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  

 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   

 )ب(الطوارئ تكلفة   

 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   

 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%

 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  1.40

 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ نعم

 الوآالة الوطنية المنسقة  

 الوآالة المنفذة  ألمانيا

  

 

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  

 )ODPطن (وقع المشروع  

 آغ/ف دوالرجدوى التكالي 
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 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  

راف      تعدد األط ندوق الم ى الص تكلفة عل وع ال مجم
 )دوالر أمريكي(
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 وصف المشروع 

 موجز المشروع  

تلقت حكومة ألمانيا طلبات رسمية من حكومة بوتسوانا وأثيوبيا وآينيا ولوسوتو وناميبيا وتنزانيا و زمبابوي آي تقوم       -30
 . وإعداد ووضع وتنفيذ بنك إقليمي للهالونات   بتبين

من شأن هذا المشروع أن ينشئ بنكًا إقليميًا للهالونات في أفريقيا الشرقية ويقول بيان المشروع أن خطة إدارة       -31
يوفر ما يلي   الهالونات سوف تكفل وفاء البلدان بإلتزاماتها بموجب بروتوآول مونتريال ، ومن شأن البنك اإلقليمي للهالونات أن         

تخزين الهالونات في البنوك ، والتشجيع على استرداد وإعادة تدوير الهالونات ، وخدمات االسترداد للهالونات في حالة صيانة    : 
أنظمة الحماية من الحريق ، وتخزين الهالونات التي يجري استردادها وإعادة تدويرها ، ونظام لتوزيع الهالونات لألغراض        

وسيقوم بإنشاء بنك الهالونات فريق من . مًا لتجارة الهالونات المعاد تدويرها ، وتنسيقًا إقليميًا لألنشطة الجوهرية ، وأحكا 
 . الخبراء الدوليين والوطنيين في بنوك الهالونات     

ت سيقوم آل بلد بحظر استيراد هالونات جديدة عند إنشاء هذا البنك ، فيما عدا االستعماالت الجوهرية حسب ما قرر      -32
 .ذلك اجتماع األطراف في بروتوآول مونتريال   

 خلفية القطاع

ولذا ال تتضمن الوثيقة إال استعراضًا نوعيًا الستعماالت   . ينطوي هذا االقتراح على القيام بدراسة مسحية للمستعملين   -33
عدات العسكرية والبحرية والجوية     الهالونات في الصناعات الكيمياوية والنفط والغاز ؛ وفي مراآز معالجة المعلومات ؛ وفي الم      

 . ؛ والمرافق الكهربائية ؛ وفي مناجم الذهب والماس ؛ وفي البنوك التجارية    

 .تبين الوثيقة أنه ال يوجد صانعون ألنظمة الحماية من الحرائق في المنطقة   -34

وخط األساس للرقابة على     . 7 من البلدان السبعة أبلغت عن استهالآها في آخر تبليغ مرسل طبقًا للمادة      4إن  -35
وآخر استهالك للبلدان الثالثة      . ODP طن 5ر3 و ODP طن 0ر2الهالونات بالنسبة لهذه البلدان األربعة يتراوح ما بين    

  .ODP طن  10ر7 إلى 7ر3األخرى ذآر أنه يتراوح ما بين 

 . ODP طن 107 و ODP طن 2راوح ما بين إن المستويات المقدرة  في هذا االقتراح بالنسبة للقدرة  الموجودة ، تت    -36
  .ODP طن 361والقدرة اإلجمالية القائمة للمنطقة تقدر بـ  

 تعليقات أمانة الصندوق  

إن مستوى التمويل المطلوب يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب المبادئ التوجيهية لتخزين الهالونات في بنوك البلدان         -37
وقد تمت الموافقة على المشروعات للبلدان ذات المستويات المتوسطة والمنخفضة           . موجودة  ذات المستوى العالي من القدرة ال    

/18المقرر (والمبلغ المطلوب من التمويل ال يتمشى مع المبادئ التوجيهية لتخزين الهالونات في البنوك     . من القدرة الموجودة   
ا الطلب مع حكومة ألمانيا ، وسوف تقدم تقريرًا عن نتيجة       وتواصل األمانة مناقشة هذ  . ، بسبب موضوع يتعلق بالتكلفة   ) 22

 .تلك المناقشة إلى االجتماع  

 توصية أمانة الصندوق   

 .معلقة  -38

 إعداد المشروعات  

 في القطاع الفرعي للرغاوي المرنة في خمس شرآات في     ODSإعداد مشروع إلزالة استعمال الـ : إيران 
 )  دوالر أمريكي  23,750(إيران 
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والحظت   .استعرضت األمانة االستهالك القطاعي ، وال يزال هناك استهالك في قطاع الرغاوي مطلوب إزالته        -39
األمانة آذلك أن الطلب يتمشى مع تخصيص األنشطة بين الوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية ، آما جاء ذلك في خطاب حكومة    

 .إيران بشأن خطة األعمال  

 توصية أمانة الصندوق   

  .3توصي أمانة الصندوق بالموافقة المفرشية على إعداد هذا المشروع بالمبلغ المبين في الجدول         -40

 ) دوالر أمريكي  15,000(اقتراح بمشروع لوضع استراتيجية لقطاع المذيبات في آينيا      : آينيا 

 إليها تكاليف المساندة آي   دوالر أمريكي تضاف 15,000سعت حكومة ألمانيا إلى تمويل إلعداد المشروعات بمبلغ      -41
وذآر أن  .  في قطاع المذيبات آما ذآر ذلك إلى أمانة األوزون  ODP طن 70 شهرًا ، موضوع استهالك  12تعالج ، على مدى 

 في المئة المقررة  85خطوة تخفيض الـ  . 2005 قد زاد آثيرًا خالل السنتين األخيرتين ، بينما تدخل في عام  CTCاستهالك الـ   
  .2005روتوآول مونتريال ستدخل في حيز النفاذ في عام بموجب ب

 توصية أمانة الصندوق   

  .3أن هذا االقتراح موصى بالموافقة المفرشية عليه حسب ما هو مذآور في الجدول    -42

( ، في بابوا غينيــا الجديــدة   ) خاغت(إعداد مشروع لوضع خطة إلدارة غازات التبريد  : بابوا غينيا 
 )ر أمريكي  دوال 60,200

الحظت أمانة الصندوق أن اليونيب وحكومة أستراليا تزمعان تنفيذ استراتيجية البلدان الجزرية للمحيط الهادئ ، التي      -43
وقام اليونيب وحكومة   . 36ومن المتوقع تقديم هذه االستراتيجية إلى االجتماع الـ  . من المنتظر أن تشمل بابوا غينيا الجديدة 

  .2002 تنفيذ هذه االستراتيجية آجزء من خطتي أعمالهما لعام أستراليا بتضمين

 توصية أمانة الصندوق   

 .معلقة  -44

----- 

 

 

 

 

 

 

 


