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  األمم المتحدة

  للبيئة

 

 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  للتنفيذ بروتوآول مونتريا
  االجتماع الحادي واألربعون

  2003ديسمبر /ألول آانون ا19-17،مونتريال 
  

  

 تصویب

 ناميبيا:  مشروعمقترح
  

 : يليبما 27 و 26 الفقرتين استبدال
  

والتمويل المطلوب، ال يجري  CFCبالنظر إلى المستويات المنخفضة نسبيا في استهالك غاز التبريد   .26
تدريجية لغاز التبريد زالة التتضمن التوصية أدناه الشروط المالئمة إلتمام مجموع اإل. اقتراح مشروع اتفاقية

CFC. 
  

 التوصية
  

 في البلدان CFCاإلزالة التدريجية الختامية لغاز التبريد بشأن تمويل خطط  (38/64عمال بالمقرر   .27
اإلزالة التدريجية الختامية ، تطرح خطة ) على حدةةذات الحجم المتدني في االستهالك على أساس آل حال

خطة قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في الموافقة على مشروع . كل فردي ليصار إلى النظر فيها بشناميبيال
 آخذة بعين االعتبار أن حكومة ألمانيا وأمانة الصندوق قد حّلتا مسائل ناميبيااإلزالة التدريجية الختامية ل
  :السياسة والتكلفة، علما أن

  
 دوالر أميرآي، 252,500 يبلغ اإلزالة التدريجية الختاميةمستوى التمويل اإلجمالي لخطة   )أ(

هذا هو التمويل اإلجمالي الذي سيتيحه .  دوالر أميرآي32,825زائد تكلفة المساندة البالغة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/49/Corr.1 
 
 

2 

 في CFC إلتمام اإلزالة اإلجمالية لغازات التبريد ناميبياالصندوق المتعدد األطراف لحكومة 
 ؛ناميبيا

  
اإلزالة التدريجية الكاملة في استهالك مواد  بالخفض المزال تدريجيا وناميبياتلتزم حكومة   )ب(

، وفقا للجدول الزمني التالي لإلزالة ناميبياالمجموعة األولى من المرفق ألف المستعملة في 
  :CFCالتدريجية المتسق وتدابير الرقابة في بروتوآول مونتريال لغازات التبريد 

  
20042005200620072008 السنة

 CFCجية السنوية لغاز التبريد هدف اإلزالة التدري
 )بأطنان من معامل استنفاد األوزون(

4.0 3.0 3.0 2.0 0 

  
 2005 و 2003سوف يطلب مجموع التمويل في االجتماع األخير للجنة التنفيذية عامي   )ج(

  :وفقا للجدول الزمني أدناه
  

 2005 2003 السنة
 92,500 160,000 )بالدوالر األميرآي(تكلفة المشروع 

  12,025 20,800  )بالدوالر األميرآي(تكلفة مساندة الوآالة 
  104,525 180,800  )بالدوالر األميرآي(التكلفة اإلجمالية 

  
  دد األطرافـتطلب من الصندوق المتع على أن أي موارد إضافية لن ياـناميبتوافق حكومة   )د(

 اد المجموعة األولى منو الوآاالت الثنائية لألنشطة المتعلقة باإلزالة التدريجية لموأ
 المرونة في استعمال األموال الموافق ناميبياتوافق اللجنة التنفيذية على منح . ألفالمرفق

خطة  وحكومة ألمانيا بشأن ناميبياعليها باالتساق واإلجراءات التشغيلية حسب االتفاق بين 
  ؛ التدريجية الختاميةاإلزالة

  
د دقيق لإلزالة التدريجية وإتاحة تقارير منتظمة،  على ضمان رصناميبياتوافق حكومة   )هـ(

 30 من بروتوآول مونتريال بحلول 7حسب الموجبات المنوطة بها في المادة 
 سبتمبر من آل عام؛/ايلول

  
سوف تكون الوآالة الثنائية مسؤولة عن التبليغ سنويا بتطبيق األنشطة الممولة بموجب   )و(

 التحقق من أن التخفيضات في استهالك المادة  وعن التدريجية الختاميةاإلزالةخطة 
 قد تمت وفقا للجدول الزمني  التدريجية الختاميةاإلزالةخطة المستنفدة لألوزون ضمن 

  .أعاله وتبليغ اللجنة التنفيذية بذلك سنويا
  

----  


