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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
  الخامس والخمسوناع ــــــاالجتم

 2008 تموز –  يوليو14/18بانكوك، 
  

 إضافـة
 

  2008تعديل برنامج عمل البنك الدولي لعام 
  
  1 الصفوف التالية في الجدول استبدال •
  

  المبلغ المطلوب  المشروع/ النشاط   البلد
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  أنشطة أوصي بالنظر في كل منها على حدة: القسم باء
  ط إزالة هيدرو كلورو فلورو كربونإعداد مشروع لخط. 1باء 

   80,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   إكوادور
    230,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   الفلبين
    250,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   تاينلد

    230,000   إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  فييت نام
  

  :بما يلي 
  

  المبلغ المطلوب  المشروع/ النشاط   البلد
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  أنشطة أوصي بالنظر في كل منها على حدة: القسم باء
  إعداد مشروع لخطط إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون. 1باء 

  150,000 80,000  كربون إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو   إكوادور
  195,000  230,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   الفلبين
  195,000  250,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   تاينلد

  195,000  230,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   فييت نام
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  :ت التالية بالفقرا19 و 18 الفقرتين استبدال •
  

 ، واصل البنك الدولي واألمانة مناقشة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/22 بعد إصدار الوثيقة   .18
التكاليف من أجل خطة إدارة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون، وبنوع خاص بالنسبة لتلك البلدان حيث البنك 

ك الدولي على النهج الذي اقترحته األمانة ووافق وفي هذه المناقشات وافق البن. الدولي هو الوكالة المنفذة الوحيدة
أيضاً على إعادة النظر في تكاليف طلباته لتايلند والفلبين وفييت نام تمشياً مع جدول األمانة المقترح للتكاليف 

  : أدناه ذه التكاليف وفقاً لجدول مهّماتهوقد تّمت تسوية ه.  دوالر أمريكي195.000القياسّية، بمستوى 
  

  )دوالر أمريكي(الكلفة   تالمهّما
مراجعة السياسات العامة واألنشطة التي يمّولها 

بما في ذلك الزيارات (الصندوق المتعدد األطراف 
وى والمذيبات التي سبق الميدانية إلى مؤسسات الرغا

  ) . الصندوق المتعدد األطرافتمويلها من

30,000 

بما في (ورو فلورو كربون معاينة استهالك هيدرو كل
 ومعاينة فعلية للصناعات 7ذلك مراجعة بيانات المادة 

في قطاعات الرغاوى والمذيبات والتبريد وتكييف 
  ).الهواء وإطفاء الحرائق

 )مستشارون محلّيون  (50,000
 )مستشارون دولّيون (20,000
  )من أجل حلقات عمل للجهات المعنية (10,000

 البديلة والمكاسب المناخية مراجعة للتكنولوجيات
مع األخذ بالحسبان ظروف ) وفورات طاقة(المحتملة 

  .سوق االستيراد والتصدير

  )مستشارون دولّيون (25,000

تنمية خيارات استراتيجية وخطط عمل قريبة ومتوسطة 
  األجل، وخطط لتعبئة الموارد

60,000 

  195,000  المجموع
 

   شاغله بأن استهالك هيدرو كلورو فلوروك الدولي أيضاً عناقشات أعرب البنخالل هذه المن  .19
زيادة المبلغ ن متوقعاً سابقاً، وطلب بالتالي ا كاّمور قد يستحق مزيداً من االهتمام ع في إكواد141b-كربون

 وقد اعتُبر هذا.  دوالر أمريكي وفقاً لجدول األمانة للتكاليف القياسية150.000المطلوب إلعداد المشروع إلى 
  . الطلب معقوالً ووافقت عليه األمانة

  
بالنسبة لطلبات إعداد خطط إدارة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون للبلدان األخرى في تعديل برنامج .   مكّرر19

غير ( وكاالت متعّددة ، فبما أن هذه البلدان حاصلة على مشاركة)ركياأي الصين وإندونيسيا وت(عمل البنك الدولي 
، لم يتّم التوّصل إلى اتفاق بشأن المبلغ النهائي إلعداد خطة إدارة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون، )يالبنك الدول

  .وبالتالي فتبقى هذه معلّقة
  

  توصيات أمانة الصندوق
  

نظراً لما ورد أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية بالموافقة على إعداد خطط إدارة إزالة هيدرو كلورو .    ثالث19
  . أعاله1رو كربون إلكوادور والفلبين وتايلند وفييت نام بالمبالغ التي أوصت بها أمانة الصندوق في الجدول فلو
  

 أن تحيط علماً بأن الطلبات المتبقية من أجل إعداد خطط إدارة إزالة قد ترغب اللجنة التنفيذية في.   ع راب19
  . اق، ما زالت معلّقةهيدرو كلورو فلورو كربون حيث لم يتّم التوّصل إلى اتف


