
 . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات
 

 .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأّال يطلبوا نسخا اضافية
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 تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها
 

 
نامج  آتعديالت على برًا أمريكيًا دوالر1,638,275 الدولي موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ كيطلب البن .1

  .ًا أمريكيًا دوالر6.996 الوآالة بمبلغ  مساندةفيلا، إضافة إلى تك2005عمله لعام 

 : أدناه األنشطة المقترحة لتعديالت برامج عمل البنك الدولي1ويعرض الجدول   .2

  التعديالت على برامج عمل البنك الدولي: 1الجدول 

المبلغ  المشروع/النشاط البلد
المطلوب 
بالدوالر 
 ياألمريك

المبلغ الموصى به 
 بالدوالر األمريكي

 أنشطة موصى بها لالعتبار الفردي  :لفالقسم أ
 :تجديد التعزيز المؤسسيمشروع . 1-ألف

  ODPطن  
    

   93,275 7.7 2، المرحلة السادسة، السنة التعزيز المؤسسيمشروع تجديد  التشيلي
   93,275 :للتعزيزالمؤسسي الفرعي المجموع

 [1] 1,545,000 يل الوحدة المحوريةتمو
   1,638,275 : الفرعيالمجموع
   6,996 ) بالمائة7.5(الوآالة مساندة تكاليف 
   1,645,271 :المجموع

   UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/19  موضوعة تحت الوثيقة  ] 1[
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 أنشطة موصى بها لالعتبار الفردي  :لفالقسم أ
 
 يز المؤسسيالتعزمشاريع تجديد  :1 -ألف 
 

ًا أمريكيًا دوالر93.275 )2المرحلة السادسة، السنة (التشيلي  )أ(
  المؤسسيعزيزتجديد الت :التشيلي

  ملخص للمشروع ونبذة عن البلد
 البنك الدولي الوآالة المنفذة

 :)بالدوالر األمريكي(المؤسسي عزيز للتسابقًا المبالغ المستلمة 
 1992 يونيو/حزيران :1المرحلة 

 1996 أآتوبر/تشرين األول :2المرحلة 
  1998 يوليو/تموز :3المرحلة 

  2000 ديسمبر/آانون األول :4المرحلة 
 2002 نوفمبر/تشرين الثاني :5المرحلة 

 )1السنة  (2005 أبريل/نيسان :6المرحلة 

 
213,000 
113,500 
143,500 
143,500 
186,550 
93,275 

 893,325 :المجموع 
 93,275 ):بالدوالر األمريكي) (2 السنة 6المرحلة ( للتجديد المبلغ المطلوب

 93,275 )بالدوالر األمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه 
 6,996 )بالدوالر األمريكي( الوآالة مساندةتكاليف 
 100,271 متعدد األطرافال، على الصندوق 2 السنة 6المرحلة التعزيز المؤسسي  تكلفة مجموع
يونيو /حزيران القطريبرنامج الموافقة على تاريخ ال

1992 
 2000 )في حالة اإلنطباق (القطريبرنامج التاريخ الموافقة على تحديث 

 ODP( 1,055.20طن (، )1989 (القطريبرنامج ال المذآور في ODS  لـ االستهالكمجموع
 ODP( 573.21طن ) (ODS  )2004  مذآور لـ آخر استهالكمجموع
 :)ODPطن  (الخاضعة للرقابةاألساس للمواد خط  إستهالك

 
 )1997-1995 (متوسط الفترة)  CFCs آلوروفلوروآربون (1المجموعة المرفق ألف   ) أ(
 )1997-1995(متوسط الفترة ) اتالهالون (2المجموعة المرفق ألف   ) ب(
 )2000-1998 (متوسط الفترة) رباعي آلوريد الكربون (2المجموعة المرفق ألف )  ج(
 )2000-1998(متوسط الفترة ) آلوروفورم الميثيل (3 المجموعة رفق ألفالم)  د(
 )1998-1995(متوسط الفترة ) ميد الميثيلوبر (اءهالمرفق )  ه(

 
 
828.7 
8.5 
0.6 
6.4 
212.5 

 :)ODPطن ) (2004 (الخاضعة للرقابةآخر استهالك للمواد 
 
  )آلوروفلوروآربون (1 المجموعة لفأالمرفق  ) أ(
  )اتالهالون (2موعة أ المجالمرفق  ) ب(
  )رباعي آلوريد الكربون (2 المجموعة اءبالمرفق )  ج(
  )آلوروفورم الميثيل (3 المجموعة اءبالمرفق )  د(
 )آلوروفلوروآربونات الهيدروجين (1 المجموعة يمجالمرفق )  ه(
 )روميد الميثيلب (اءهـالمرفق )  و(

 
 
230.78 
- 
5.05 
3.61 
70.99 
262.78 

 10,388,451 )بالدوالر األمريكي(وافق عليه للمشاريع المبلغ الم
 7,711,561 ):بالدوالر األمريكي) (2005سبتمبر / أيلولحتى (المصروفالمبلغ 
 ODP( 977.0طن (المزمع إزالتها  ODS مواد
 ODP( 570.7طن ) (سبتمبر/ أيلولحتى ( المزالةODSمواد 
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 المعلومات الخلفية
 
 المؤسسي للتشيلي في التعزيز من مشروع 6طلب الموافقة على تجديد المرحلة ول مرة في ألتم النظر  .3

 لسنة واحدة فقط، ومن 45 في االجتماع الـ6تمت الموافقة على المرحلة   .للجنة التنفيذية خامس واالربعيناالجتماع ال
 .لمونتريادون إضرار بعمليات آلية عدم االلتزام ببروتوآول 

 األولى، المجموعة اءبالمرفق  في الخاضعة للرقابةقدمت التشيلي تقريرها السنوي عن المواد  .4
الثالثة ، المجموعة اءبالمرفق ، )112 – آلوروفلورآربون –آلوروفلوروآربونات أخرى مهلجنة بالكامل (
من مستوى ضبط بروتوآول  والتي آانت أعلى 2003للعام ) بروميد الميثيل (اء، والملحق هـ)آلوروفورم الميثيل(

 لالجتماع السادس عشر لألطراف اعتبرت التشيلي من XVI/22 المقرروعليه، ومن خالل   .مونتريال لهذه المواد
  .2003 من بروتوآول مونتريال للعام اءح2 واءهـ2، يمج2الدول غير الملتزمة بالتزامات المواد 

 أوضحت آلوروفورم الميثيل و112 –وفلوروآربون مادة الكلورب التحكموبخصوص عدم االلتزام بتدابير  .5
بروتوآول ل ًاوفقبه  لتجاوز مستويات الحد األقصى المسموح ي أن السبب الرئيسالمرحليتقرير الالتشيلي في 

مونتريال آان االفتقار لنظام المحاصصة في االستيراد، والذي من أجله قد يتم تقديم قانون وطني إلى الكونجرس 
 للتأآد مّما 112 –وأضافت أن وحدة األوزون الوطنية آانت تقّيم مستوردات الكلوروفلوروآربون . 2005خالل العام 

 .إذا آانت غير دقيقة في الجمارك أو إذا آانت متوافقة فعال مع هذه المادة الكيماوية

تشيلي قد وميد الميثيل فقد أشار التقرير إلى أن حكومة الربالتحكم في وبخصوص عدم االلتزام بتدابير  .6
 من البنك الدولي لتطوير مقترح آما طلبت الحكومة دعمًا .طّورت استراتيجية وخطة عمل للعودة الفورية إلى االلتزام

  . البلد على الوفاء بالتزاماتهاةمشروع لمساعد

 تعليقات األمانة العامة للصندوق
 
 112 –م بمادة الكلوروفلوروآربون  مسألة عدم االلتزاذآر البنك الدولي أن حكومة التشيلي أوضحت سلفًا .7

التي ذآرت في التقرير على أنها  استنفاد األوزونقدرات من  )ODP( طن 23,84آانت أطنان الـ  .التنفيذأمام لجنة 
 آانت في الحقيقة رباعي الفلوروثين وليست رباعي آلورودايفلوروثين 2003 للعام 112 –آلوروفلوروآربون 

 . وقت تسجيل المادة المستوردة فهرس النظام المنسقفقد آان هناك سوء تصنيف في). 112 –آلوروفلوروآربون (
 .غير ملتزمة بخصوص هذه المادةال تظهر بأنها  قبلت هذا الشرح، لذا فإن التشيلي التنفيذوحيث أن لجنة  

دة الفورية  مع العو2003 حالة منعزلة في العام آلوروفورم الميثيلوآان عدم التزام التشيلي بخصوص مادة  .8
 آلوروفورم الميثيل من وقد نشأ هذا الموقف ألن شرآات استعملت آميات قليلة جدًا. 2004إلى االلتزام في العام 

إن الحكومة  .وبالتالي آانت بحاجة إلى ترآيز استيراداتها لمدة محددة من الزمن مجاراة لتكاليف التخليص الجمرآي
 المستنفدة المذيبات للتخلص الكلي منالمساعدة الفنية "قد بدأت بتطبيق مشروع  اللتزاماتها المستقبلية ومدرآة تمامًا

 والذي سيتم تنفيذه من قبل برنامج 41، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية الـ"لألوزون في التشيلي
 .األمم المتحدة اإلنمائي

خط فوق  قدرات استنفاد األوزونمن  طن 262,78 من بروميد الميثيل 2004بلغ استهالك التشيلي لعام  .9
لكن تم تقديم   . لم ُينفذ2002وعليه فإن التزام التجميد لعام  . من القدرات المستنفدة لألوزون طن212,5وهو األساس 

  للجنة التنفيذية آما هو مطلوب وموافقالخامس واألربعينمشروع بروميد الميثيل من قبل البنك الدولي إلى االجتماع 
الحد األعلى لالستهالك ( بالمائة تخفيض 20نسبة الـتحقيق تزام ب اإللتفاقية المشروع فإن على التشيليًا إلووفق .عليه
وقد ذآر البنك الدولي أن التشيلي عّلقت استيراد بروميد . 2005في العام )  من قدرات استنفاد األوزون طن170هو 

. 2005ن االلتزام بالحد األعلى المسموح به من االستهالك في العام  لضما2005أبريل / من نيسانالميثيل اعتبارًا
   .التحكم أمام الكونجرس سيضمن االلتزام بكافة تدابير وأضاف التقرير أن تماسك اإلطار التنظيمي المرفوع حاليًا
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 لصندوقاتوصيات أمانة 
 

لتنفيذية قد ترغب في النظر في وعلى ضوء المعلومات الواردة في تعليقات األمانة أعاله، فإن اللجنة ا .10
 ًا أمريكيًا دوالر93.275 المؤسسي للتشيلي عند مستوى التمويل بمبلغ التعزيزالموافقة على السنة الثانية من مشروع 

   .من دون إضرار بعمليات آلية عدم االلتزام ببروتوآول مونتريال

 
---- 

 
  


