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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال
   والخمسـونالسادساالجتمـــاع 

  2008تشرين الثاني / وفمبرن  8 - 12دوحة، ال

  
  
 
  

  ةإضاف
  

  إكوادور : مقترح مشروع
  
  

  :صدرت هذه اإلضافة من أجل ما يلي
  
 :ة التاليات الفقرأضف •
 

 في وقت كانت األمانة تنتظر المعلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/29صدرت الوثيقة   -مكررا 12
. علية العمليات القائمة لالسترداد وإعادة التدويرالمتأخرة من البنك الدولي بخصوص نتائج تقييم أجري عن مدى فا

 الخدمة، إيالء عناية خاصة لتنفيذ األنشطة في قطاعينبغي :"من االتفاق) ب(8وص، طلبت الفقرة وفي هذا الخص
 حويلتنفيذه على مراحل حتى يمكن تدوير في قطاع خدمة التبريد سيتم د وإعادة التتردابرنامج االسن إ: وال سيما
تدريب إضافي أو شراء أدوات الخدمة، إذا لم تتحقق النتائج المقترحة، إجراء د إلى أنشطة أخرى، مثل الموار

 الدولي األمانة بحدوث انخفاض كما أبلغ البنك." أ من هذا االتفاق-5وسيتم رصده على نحو وثيق وفقا للمرفق 
، مما أدى إلى إلغاء الشراء المقرر باشرةمغازات تبريد بديلة  نتيجة لوجود CFC-12بير في الطلب المحلي على ك

وتستند الخطة السنوية المقدمة من البنك الدولي . من هذه الوثيقة) ز(4 وصفه في الفقرة وردلعمود التقطير، كما 
 كبير إلى شراء معدات االسترداد وإعادة التدوير، بتكاليف إلى حدالتنفيذية، تستند  للموافقة عليها من جانب اللجنة

 .2009ات المتوقعة لعام نفق في المائة من ال49.5شكل ي ماأي ، ا أمريكيا دوالر219 411قدرها 
  

مسألة إمكانية استبدال المبردات التي تحتوي على المواد الكلوروفلوروكربونية  أخرى ةمر تناقشلم   -اثالث 12
ن نتائج الدراسة مع البنك الدولي أللم تناقش  من النوع الذي يركب على النوافذ، الهواء الفردية بأجهزة تكييف
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وتغطي الدراسة تقديرات استهالك الطاقة، واألثر المحتمل على المناخ .  بعد إلى األمانةالجارية لم تقدم
 البلد لدعم الموجودة فيوالبنية التحتية لسيناريوهات مختلفة من إنبعاثات غازات التبريد، ونظم الرقابة المطلوبة 

  .الخدمة والصيانة
  

 في وضع يستفي غياب المعلومات، وبصفة خاصة عن االسترداد وإعادة التدوير، فإن األمانة ل  - رابعا12
 زائد تكاليف دعم الوكالة ا أمريكيا دوالر18 334يسمح لها بالتوصية على الموافقة على الشريحة المطلوبة بمقدار 

 443 136ويبلغ الرصيد المتبقي من شرائح التمويل السابقة للتنفيذ المستمر . ا أمريكيا دوالر1 375مقدار ب
 المسألتين المعلقتين خالل بشأنجنة التنفيذية بالتقدم المحرز للابإحاطة  البنك الدولي سيقومو. ا أمريكيادوالر

  .االجتماع السادس والخمسين
  
  

______  


