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 اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال
 االجتماع الثالث والثالثون

  2001مارس / آذار30-28مونتريال، 
 

 تقرير االجتماع الثالث والثالثين للجنة التنفيذية للصندوق
 متعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال

 
 مقدمة

عقدت اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال االجتماع الثالث والثالثين في مقر المنظمة     -1
ن للجنة الفرعية و ، وقد سبقه االجتماع الثاني والعشر 2001مارس /آذار30-28لفترة الدولية للطيران المدني في مونتريال في ا

 اللذان عقدا في نفس المكان وفي نفس والماليةالستعراض المشروعات واالجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية للرصد والتقييم  
 .2001مارس / آذار27 و26الوقت يومي 

 لالجتماع الثاني عشر 12/4، طبقا للمقرر ة األعضاء في اللجنة التنفيذية التاليوحضر االجتماع ممثلون عن البلدان  -2
 :لألطراف في بروتوآول مونتريال  

) الرئيس(أستراليا وفنلندا  وألمانيا :  من البروتوآول 5 من المادة 1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة  )أ(
 يكية؛  واليابان وهولندا وبولندا والواليات المتحدة األمر 

آولومبيا والجمهورية الدومينيكية والهند    :  من البروتوآول5 من المادة 1األطراف العاملة بمقتضى الفقرة  )ب(
 ).نائب الرئيس (واألردن وماليزيا ونيجيريا وتونس    

اليوئنديبي  وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في االجتماعين الثاني والثامن، حضر االجتماع ممثلون عن         -3
 . واليونيدو والبنك الدولي آمراقبين، الصندوق متعدد األطرافلخزانة ًا وآالة منفذة وأمين  هواليونيب، باعتبار 

 . عن أمانة األوزون     ونوحضر االجتماع أيضًا رئيس مكتب االجتماع الثاني عشر لألطراف في بروتوآول مونتريال وممثل                                    -4

 Alliance for Responsible: منظمات غير الحكومية التاليةوحضر االجتماع أيضا ممثلون عن ال -5
Atmospheric Policy  ومنظمة السلم األخضر الدولية Greenpeace International. 

 افتتاح االجتماع:  من جدول األعمال1البند 

 ورحب    2001مارس   / آذار 28ء  الساعة العاشرة صباح يوم األربعا            ) ألمانيا     (Heinrich Kraus  افتتح االجتماع الرئيس السيد               -6
 . من الهند   Vishwanath Anand و   P.V. Jayakrishnanبالمشارآين وأثنى على إنجازات الرئيسين السابقين السيدين                     
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  تعتبر وفي آلمته االفتتاحية قال إن الوقت قد حان لالحتفال بالذآرى العاشرة للصندوق متعدد األطراف ويمكننا أن   -7
ما يتبقى من   ومع ذلك، يتعين على الصندوق أن يحافظ على زخمه ويضاعف جهوده للقضاء على  . ئيةإنجازاته قصة نجاح بي

 بينما بلدان أخرى  CFC آثيرة تلبي التزاماتها بتجميد     ًاوأضاف أن هناك بلدان. ODS واستهالك المواد المستنفدة لألوزون    إنتاج
 . االتجاهين من خالل عمل مشترك مع الشرآاء إن مفتاح االمتثال هو التعاون ذو . تتطلب مزيدا من الدعم 

وأآد للجنة التنفيذية أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز الوعي بالحاجة إلى االمتثال ومواصلة دعم الصندوق متعدد  -8
 .اللجنة التنفيذية في هذه العملية  أعضاءمن أنه يستطيع االعتماد على مساندة األطراف وأنه على ثقة 

 المسائل التنظيمية: األعمال من جدول 2البند 

 إقرار جدول األعمال  )أ(

 اللجنة التنفيذية أقرت، UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/1على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة -9
 :جدول األعمال التالي

 افتتاح االجتماع   1

 :المسائل التنظيمية  2

 إقرار جدول األعمال  )أ(

 .تنظيم العمل )ب(

 ألمانةأنشطة ا 3

 : بشأنوالماليةتقرير االجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية للرصد والتقييم  4

 حالة االشتراآات والمصروفات؛ (أ)

 )32/2متابعة المقرر  ( حالة تنفيذ آلية أسعار صرف ثابتة   عن تقرير )ب(

 :الرصد والتقييم )ج(

 التقرير النهائي عن تقييم مشروعات الرغاوى؛ "1"

 .هائي عن تقييم الشبكات اإلقليميةالتقرير الن "2"

 2001 الموحدة للصندوق متعدد األطراف لعام األعمالخطة  )د(

 2001 التعاون الثنائي لعام األعمال فى مجالخطط  )هـ(

 : لـ 2001 عام أعمالخطط  )و(

 اليوئنديبي "1" 

 اليونيب "2" 

 اليونيدو "3" 

 البنك الدولي "4" 
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 روعات التأخيرات في تنفيذ المش )ز(

 المشروعات المنتهية ذات األرصدة )ح(

المبادئ العامة لالتفاقات بين الحكومات والوآاالت المنفذة بشأن مشروعات الدعم المؤسسي الجديدة    )ط(
 )32/15متابعة المقرر  (والمجددة 

 :تقرير االجتماع الثاني والعشرين للجنة الفرعية الستعراض المشروعات بشأن 5

  خالل استعراض المشروعات؛ تم تبينها يالتلقضايا استعراض عام ل )أ(

 التعاون الثنائي؛ )ب(

  : وتعديالت على برنامج العمل2001برامج عمل عام  )ج(

 اليوئنديبي "1" 

 اليونيدو "2" 

 البنك الدولي "3" 

 )تعديالت على برنامج العمل(اليونيب  "4" 

 المشروعات االستثمارية؛  )د(

 :سة العامةأوراق تتعلق بالسيا )هـ(

  في قطاع التبريد؛ زالة النهائيةالشروط األساسية لإل "1"

 ؛)من إعداد اليونيب( في المائة 13استخدام تكاليف الدعم بنسبة  "2"

 إطار استراتيجي للتدريب الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي للعاملين في الجمارك؛ "3"

 من انتاج القطاع الفرعي ODSلمستنفدة لألوزون خط�ة استراتيجية للقضاء التدريجي على المواد ا        "4"
 .ثيلين والبوليستيرين المسحوبة بالضغط في الصينيئلرغاوى البول

 . للبرامج القطريةتحديثاتمشروع مبادئ توجيهية إلعداد  "5"

 ).32/75متابعة المقرر (التخطيط االستراتيجي  6

 .الجاسئةلرغاوى  في استخدامات اCFCتقرير حالة عن دراسة بشأن بدائل  7

 .قطاع اإلنتاجبي المعنتقرير الفريق الفرعي للجنة التنفيذية  8

 مسائل أخرى 9

 اعتماد التقرير 10

 اختتام االجتماع 11
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مزيد من  ) أ: ( مسائل أخرى– من جدول األعمال 9اتفقت اللجنة التنفيذية على مناقشة البنود الفرعية التالية تحت البند   -10
 في البلدان النامية؛ ODSبيان فنلندا بشأن النهج القطري للقضاء على المواد المستنفدة لألوزون   ) ب(عمان؛ التمويل لحكومة  

 .إخطار من اليابان باالحتفاظ بحقها في تناول مسألة اإلقراض الميَسر   ) ج(

 تنظيم العمل )ب(

 .اتباع إجراءاتها العاديةعلى  اللجنة التنفيذية اتفقت -11

 أنشطة األمانة:  األعمال من جدول3البند 

 الصندوق التقرير بشأن األنشطة المختلفة التي اضطلعت بها األمانة منذ االجتماع الثاني والثالثين للجنة   مديرعرض  -12
 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/2)التنفيذية  

 في ملى مواصلة جهوده الصندوق عالرئيس ونائب الرئيس، يساندهما مدير    شكرت اللجنة التنفيذية األمانة وشجعت   -13
  التمكين من  لزيادة رؤية الصندوق متعدد األطراف وتحقيق هدف   اآلخرين ين الرئيسيوالوزراء البيئة  وزراءاالجتماع مع   سبيل 

 .االمتثال لبروتوآول مونتريال   

 والماليةتقرير االجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية للرصد والتقييم :  من جدول األعمال4البند 
التي تتألف من أستراليا والجمهورية الدومينيكية وفنلندا                       (والمالية  رض ممثل فنلندا، رئيس اللجنة التنفيذية للرصد والتقييم                   ع -14

مارس    / آذار27 و26تقرير االجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية الذي عقد في مونتريال في يومي                      ) واألردن وهولندا ونيجيريا وبولندا           
2001 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3and Corr. 1)                 الذي احتوى تعليقات األمانة بشأن القضايا التالية : 

 حالة االشتراآات والمصروفات   )أ(

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 ( توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةيإذ نظرت اللجنة التنفيذية ف -15
علما مـع التقديــــر بتقريــــر أميـــن  تحيط  اللجنة التنفيذية أنررت ق  المتعلقة بحالة االشتراآات والمصروفات،) 9الفقرة 
 .وحالة االشتراآات والمصروفات آما وردت فى المرفق األول بهذا التقرير) UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/4 (الخزانة

 )33/1المقرر (         

يذية المعلومات بشأن حالة االشتراآات في الجلسة     يتبادل أعضاء اللجنة التنف ألنقال بعض الممثلين إن هناك حاجة    -16
 .العامة من وقت إلى آخر

 )32/2متابعة المقرر   (الثابتة  الصرف أسعار  حالة تنفيذ آلية     عن تقرير )ب(

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيإذ نظرت اللجنة التنفيذية  -17
 الثابتة المقدم من أمين الخزانة الصرف أسعارحالة تنفيذ آلية عن تقرير  ال بعلما مع التقدير اللجنة التنفيذية  أحاطت ، ) 11الفقرة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/5).( 

 الرصد والتقييم    ) ج(

 التقرير النهائي عن تقييم مشروعات الرغاوى  "1"

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3للرصد والتقييم والمالية توصية اللجنة الفرعية  فيإذ نظرت اللجنة التنفيذية -18
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 13الفقرة 

أن النتيجة اإليجابية    ب وال سيما   UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/6علما بالتقرير الوارد في   تحيط  أن )أ(
على الحجم المستهدف من الرئيسية آانت، باستثناء واحدة، قيام الشرآات التي شملها التقييم بالقضاء الناجح  

 .ODSالمواد المستنفدة لألوزون 
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أن تطلب إلى الوآاالت المنفذة، بالتعاون مع األمانة، أن تحدد مدد المشروعات المقترحة على أساس آل    )ب(
عين االعتبار بدال من عرض جميع المشروعات بنفس المدة  بحالة على حدة مع أخذ الظروف الخاصة 

ت التي ال يمكن أن تتوصل فيها الوآاالت المنفذة واألمانة إلى اتفاق عن مدة مشروع    الحاالأما. المعيارية
 اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات عندما يقدم المشروع للموافقة ليها نظرإأن يسترعى ينبغي  فمقترح، 
 .عليه

جري القضاء عليه في  الذي سي CFCأن تطلب أيضا إلى الوحدات الوطنية لألوزون التحقق من استهالك    )ج(
الشرآات المشارآة في مشروعات قطاع الرغاوى واالحتفاظ بسجالت للتمكن من التحقق في المستقبل؛ وأن     

 المعتمد قد تحقق الستهالك ارقم أن  التزام بضمان  علىطوي ين حكوماتها بأن اتفاقها على المشروع  تبلغ
 .الحالي للقطاعوأدى إلى انخفاض مستدام عن المستوى المحدد لالستهالك 

  جزئيا أو آليا إلى الصندوق متعدد األطراف أن يعادأن تطلب أيضا، طبقا للمبادئ التوجيهية ذات العالقة، )د(
 اللجنة أن يعاد  في الحاالت التي تغيرت فيها التكنولوجيا دون إخطار األمانة ودون      التمويل المقدم منه

 .التنفيذية

  CFCsي  ها فدوق متعدد األطراف بشراء معدات لم تستخدم أو أعيد استخدام    ونظرا للحاالت الذي قام الصن )هـ(
، تطلب إلى الوحدات الوطنية لألوزون أن ترصد عن آثب، بالتعاون مع سلطات الجمارك والسلطات  

 زيارات مفاجئة   وأن تصاحب هذا الرصد)  زال مسموحا به  الإذا آان (CFCsالمحلية لحماية البيئة استيراد  
 لالستخدام غير المرخص به لـ  اآتشافًادين وشرآات الرغاوى للتأآد من الفواتير ومناطق التخزين للمستور
CFCs  . تقوم بناء عليه الوحدات الوطنية لألوزون بعدد من   ًا تشمل وثائق المشروعات اتفاق يمكن أن 

لواردات غير المشروعة وفضال عن ذلك، هناك حاجة لتدابير للتصدي ل. الزيارات المفاجئة للشرآة المتلقية 
 .التي يبدو أنها منتشرة في عدد من البلدان 

 الشرآات المتلقية على وعي آامل بالتزامها بالتوقف عن أن تكفل أن تكونأن تطلب إلى الوآاالت المنفذة  )و(
 . في وثائق المشروعات وأن تقدم التزامًا بذلك بعد التحول  CFCsاستخدام 

ي أآسيد الكربون   ثانمنفذة والوحدات الوطنية لألوزون عند إعداد مشروعات   أن تطلب من الوآاالت ال  )ز(
ي أآسيد الكربون السائل إلى الشرآات المتلقية المحتملة     ثانالسائل أن تشرح شرحًا آامًال طابع تكنولوجيا   

 .صادرًا عن علم صحيحبحيث يكون قرارها بالتوقيع على البيان المطلوب  

ت المنفذة على ضمان االستخدام المالئم أو إعادة تسديد أموال الطوارئ غير   أن تحَث جميع الوآاال  )ح(
تجارب على المستويات الضرورية لضمان المعدات والالمستخدمة وأن تحتفظ بطلبات التمويل من أجل 

،   للتمويل أموال المشروع لشراء بنود غير مؤهلة  استخداموفي حاالت مخالفات تمويل خطيرة، مثل     . التحول
 . تطلب اللجنة التنفيذية من الوآالة المنفذة المعنية إعادة التمويل إلى الصندوق متعدد األطرافقد 

 عنأن تطلب إلى الوآاالت المنفذة والوحدات الوطنية لألوزون المعنية تقديم تعليقات عن التقارير القطرية       )ط(
روعات التي ترك التقييم أسئلة دون  وال سيما تفسيرات عن المش   الخاصة بتقييم المشروعاتدراسات الحالة
 في والتفسيرات  وأن تطلب من آبير موظفي الرصد والتقييم تقديم تجميع لهذه التعليقات   . إجابات عليها

 . االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية يقدم إلىيالذالتقرير الجامع النتهاء المشروعات  

، إذا لزم األمر، اإلبالغ    لديهالتعاون مع مراجعي الحسابات الداخليين  أن تطلب أيضا إلى الوآاالت المنفذة با  )ي(
عن الحاجة إلى أموال نقل التكنولوجيا واستخدامها وعن اختيار الخبراء االستشاريين الدوليين واستخدامهم   
إلعداد واستعراض وتنفيذ مشروعات الرغاوى مع األخذ في االعتبار أن أموال نقل التكنولوجيا ينبغي     

الحديثة،  وأ أو المقَيدة المحمية ببراءاتصورة عامة أن تدفع للشرآات الموردة فقط في حاالت التكنولوجيا  ب
 . المألوفةخبراء االستشاريين وال إلى التكنولوجيا المعيارية  للوليس 

اية أآثر أن تطلب إلى الوآاالت المنفذة تبرير استخدام الخبراء االستشاريين الدوليين في المشروعات بعن  )ك(
 تنافسية مناقصةعما آان في الماضي، وينبغي إعالن تكاليفهم باعتبارها آذلك وأن يكون اختيارهم قائم على 
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 النظم وزيادة استخدام   بيوت  صفقات شاملة مع الشرآات الموردة    عقدوتقييم للخيارات المختلفة بما في ذلك   
 .ريةالمهندسين المحليين ال سيما لتكنولوجيات التحول المعيا   

 .أن تطلب إلى الوآاالت المنفذة أن تنَوع اختيارها للقائمين على االستعراضات التقنية لمشروعات الرغاوى   )ل(

االنتهاء من المبادئ   (مع الوآاالت المنفذة     بالتعاونبالمتابعة   األمانة لقيامعلما باألعمال المقترحة  تحيط  أن )م(
ق بشأن أهلية آالت الضغط العالي لمشروعات رغاوى العزل التوجيهية لتدمير المعدات واستعراض االتفا 

 .، تمشيا مع مبادئ التحول المستدام وطويل األجل  )الجاسئة

أن تطلب إلى الوآاالت المنفذة بالتعاون مع الوحدات الوطنية لألوزون، القيام بعمليات تفتيش على السالمة           )ن(
رائق الناتجة عن مشروعات التحول وإبالغ االجتماع   آلما آان ممكنا وإعداد تقرير عن حوادث اشتعال الح

وآمتابعة قد تحتاج الوآاالت المنفذة وخبراء القطاع إلى استكمال مبادئ السالمة    . الخامس والثالثين بها
 .  حسب مقتضى الحال التوجيهية 

 )        33/2المقرر (        

 العمل الزائد يقع على آاهل الوحدات الوطنية لألوزون دون عبءواس�تجابة للقل�ق ال�ذي أع�رب ع�نه أح�د الممثلين بأن               -19
إعطائه�ا الم�وارد الض�رورية، ق�ال رئ�يس اللج�نة الفرع�ية إن�ه يتعي�ن تقي�يم الحاجات ودراستها في سياق المناقشات الجارية بشأن                     

 .التخطيط االستراتيجي
 

 التقرير النهائي عن تقييم الشبكات الوطنية "2"
 

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيالتنفيذية إذ نظرت اللجنة  -20
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 14الفقرة 

، وال سيما االستنتاج العام بأن       )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/7 and Corr.1علما بالتقرير  تحيط  أن )أ(
 وزون قد تحسنت تحسنا آبيرا من خالل أثر الشبكات؛  القدرات اإلدارية والتقنية للوحدات الوطنية لأل

 :أن تطلب إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة )ب(

مواصلة صياغة وتنقيح األهداف واألهداف الفرعية والنتائج والمؤشرات المتعلقة بالشبكات آكل   "1"
 بناء على 5ة  بالتزامات البلدان العاملة بمقتضى المادعالقتها بوضوح   بحيث تبين  إقليم وبكل

حيث تنعكس هذه األهداف فى   وببروتوآول مونتريال وذلك من منظور قصير ومتوسط األجل   
   السنوية؛ عمل اليونيببرامج 

ضمان أن ترآز اجتماعات المتابعة على عدد محدود من مهام وقضايا األولوية من خالل الجمع  "2"
 المهام والقضايا المستهدفة؛ التي تتناول  والورش التكميلية بينها وبين االجتماعات   

لرفع عقد اجتماعات الشبكات في نفس وقت اجتماعات الوزراء وآبار المسؤولين البيئيين في األقاليم      "3"
  الوعي السياسي بقضايا األوزون في اإلقليم والترويج لمناقشات السياسة والنهوج اإلقليمية؛ مستوى

وينبغي أيضا حَث  . لمعلومات بين مختلف الشبكات تشجيع وتيسير االتصاالت المكثفة وتبادل ا   "4"
  يقام للتشاور بين يالذ الشبكات اإلقليمية على استخدام محفل البريد اإللكتروني    القائمين بتنسيق  

 منسقي الشبكات اإلقليمية عند إعداد اجتماع الشبكات؛  

. قضايا الجوهريةتحديد الميسرين لترأس أو تيسير المناقشات خالل جلسات االجتماع بشأن ال "5"
 ينبغي اختيار الميسرين من داخل     بالتصاقهم الوثيق بتلك القضايا ولزيادة إحساس الدول األعضاء 

الشبكات، مثال، بانتخاب ممثل دولة عضو آرئيس لسنة واحدة لمساعدة مدير الشبكة ومنسق الشبكة   
 اإلقليمية؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32 
Page 7 

 

 

عين االعتبار في جهوده المبذولة لتحسين     ب أخذ التوصيات األخرى في القسم الثامن من التقرير  يأن  "6"
 فعالية الشبكات؛

 في تقريره المرحلي ، األهداف المحددة في برامج العملبالقياس إلى اإلبالغ عن النتائج المتحققة  "7"
 .السنوي

 )33/3المقرر (         

 2001 الموحدة للصندوق متعدد األطراف لعام   األعمالخطة  )د(

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيالتنفيذية إذ نظرت اللجنة  -21
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 16الفقرة 

 والزيادة أيضا في عدد البلدان التي يبدو أنها قادرة على القادمةأن تالحظ الزيادة المخططة في االلتزامات  )أ(
 ؛2001 عام أعمال في خطة   اعتمدت وسيجرى تنفيذها يالت ألنشطة المخططةلتحقيق االمتثال   

 :تطلب أن تشمل المشروعات متعددة السنوات، آحد أدنى،   )ب(

 لصرف أموال المشروعات على شرائح على أساس إنجاز األهداف المحددة آما تمت   جدوًال "1"
 الموافقة عليها في وثيقة المشروع؛

ناظمة لضمان الخفض السنوي الدائم  / تدابير تشريعية  يلزم من ماالتزام من الحكومة المتلقية بوضع "2"
 أهداف أخرى متفق عليها حسب  تحقيق في آخر استهالك للبلد تم القضاء عليه من خالل المشروع أو

 االقتضاء؛

  .التزام بإعداد تقارير سنوية وتقديمها إلى األمانة عن التقدم المحرز في تلبية األهداف المتفق عليها   "3"

 :طلب إلى الوآاالت المنفذةتأن  )ج(

 السنوات، النظر في احتياجات البلدان التي تتطلب مساعدة ةمتعددال اتمشروعالعند استخدام طريقة  "1"
  االمتثال للتجميد والتدابير األولى للتخفيض؛  سبيلفورية في

لتي تتطلب مساعدة   في المستقبل عددا أآبر من المشروعات للبلدان اأعمالهاضمان أن تشمل خطط  "2"
 فورية لالمتثال لتدابير التجميد أو على األقل التي تتطلب مساعدة في تلبية األهداف األولى للخفض؛ 

، في 5أن تطلب إلى أمانة الصندوق متعدد األطراف أن ترسل رسالة إلى البلدان العاملة بمقتضى المادة  )د(
 من استهالك المواد المستنفدة لألوزون في  يها لدسياق تخطيط العمل في المستقبل، تخطرها بما تبقى 

 زلي والتجاري؛ـ التبريد المنلصناعةالقطاعات الفرعية 

 وهدف مصروفات يبلغ ODP  طن من قدرات استنفاد األوزون 13 926أن تعتمد هدف القضاء على  )هـ(
 ؛2001ام  مليون دوالر لألنشطة الممولة فعال من الصندوق متعدد األطراف لتحقيقها في ع 118

 2001 الموحدة للصندوق متعدد األطراف لعام   األعمالعلما بخطة  تحيط  أن ) و(
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/8 and Corr.1)  . 

 )33/4المقرر (         

 2001 التعاون الثنائي لعام     أعمالخطط  ) هـ(
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 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3مالية توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والفيإذ نظرت اللجنة التنفيذية  -22
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 18الفقرة 

 فيما يتعلق باألنشطة الثنائية اليابانية في قطاع المذيبات في الصين؛   ) هـ  (30/56أن تعيد تأآيد المقرر  )أ(

ط العمل  وضمان االتساق عند إعداد خط التراآبفيما يتعلق بتجنب   ) ب (30/14أن تعيد تأآيد المقرر  )ب(
 للتعاون الثنائي؛ 

 ألستراليا وآندا وفرنسا   2001أن تالحظ، مع التقدير، المعلومات عن أنشطة التعاون الثنائي المخططة لعام      )ج(
 .وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندة والسويد والمملكة  المتحدة   

 )33/5المقرر (        
 
 : لـ 2001عام  أعمال خطط  )و(
 

 يبي اليوئند "1"

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيإذ نظرت اللجنة التنفيذية  -23 
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 23-20الفقرات 

 في الوثيقة 2001 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  أعمالأن توافق على خطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/10)(أن الموافقة ال تعنى الموافقة على المشروعات المحددة فيها ، مالحظة 

 .وال على مستويات تمويلها  

 

 :أن توافق على مؤشرات األداء التالية )ب(

 
 مؤشرات أداء المشروعات االستثمارية

 
      البنود 2001أهداف 

 المؤشرات المرّجحة 
 )ODPأطنان ( التي ُأزيلت من اعتمادات سابقة ODPآمية  6000
 ) *بالدوالر األمريكي(المبالغ التي تّم صرفها  39 200 000
 التقارير التي تّم استالمها بشأن إنجاز المشروعات  100%

 )بالنسبة المئوية(بصورة ُمرضية 
 )العدد(توزيع المشروعات على البلدان في مجال خطط األعمال  35

 مؤشرات غير مرّجحة 
 )*بالدوالر األمريكي(ّشحة للمصادقة قيمة المشروعات المر 38 779 440
514 4 ODP أطنان ( من مشروعات مرّشحة للمصادقةODS( 
 )نسبة التقديم المئوية(تكلفة إعداد المشروعات   بالمئة2.7
دوالر  (1999آفاءة التكاليف من مشروعات مرّشحة للمصادقة في   دوالرًا76

 ) بالكيلوغرامODP/أمريكي
 )باألشهر بعد الموافقة(م حتى موعد أول صرف سرعة التسلي  شهرًا14
 )األشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد إنجاز المشروع   شهرًا36

 الناتج عن تأخيرات ODPالتخفيض الصافي للـ /االنبعاث 27 612
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 )ODPبأطنان (اإلنجاز المبّكر /التنفيذ
 .شاملة أتعاب الوآالة، وال تشمل البرمجة المفرطة �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشرات أداء غير استثماري 
 

      البنود 2001أهداف 
 المؤشرات المرّجحة 

 عدد المشروعات المتوقع إنجازها 11
 ) *بالدوالر األمريكي(المبالغ التي تّم صرفها  2 053 960
 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد أول صرف   شهرًا12
 )باألشهر بعد الموافقة(سليم حتى موعد إنجاز المشروع سرعة الت  شهرًا36

 مؤشرات غير مرّجحة 
السياسات المناسبة والزمنية التي بادرت بها البلدان نتيجة لعمليات   بلدان5

الشبكات، والتدريب وتبادل المعلومات، وتنمية البرامج القطرية 
 )عدد البلدان(أو التعزيز المؤسسي /و

 عالوة عما تحّقق في مجال المشروعات ODSتخفيض استهالك  30
 )ODPبأطنان (االستثمارية 

 .شاملة أتعاب الوآالة* 
 

 )33/6(المقرر 
           

 اليونيب  "2"

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيإذ نظرت اللجنة التنفيذية  -24
 :نفيذية اللجنة التقررت، ) 25الفقرة 

 ،)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/11 في الوثيقة  2001 اليونيب لعام  أعمالأن توافق على خطة  )أ(

 أن تالحظ أن الموافقة ال تعني الموافقة على المشروعات المحددة فيها وال على مستويات تمويلها؛      )ب(
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 :أن توافق على مؤشرات األداء التالية (ج)

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات أداء غير استثماري 
 

      البنود 2001أهداف 
 المؤشرات المرّجحة 

 عدد المشروعات المتوقع إنجازها من مجموع المشروعات% 60
 ) بالدوالر األمريكي(المبالغ التي تّم صرفها   بالمئة من التمويل المعتمد73
 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد أول صرف   أشهر6

 )باألشهر بعد الموافقة(تى موعد إنجاز المشروع سرعة التسليم ح  شهرًا17
 مؤشرات غير مرّجحة 

السياسات المناسبة والزمنية التي بادرت بها البلدان نتيجة لعمليات   بلدان10
الشبكات، والتدريب وتبادل المعلومات، وتنمية البرامج القطرية 

 )عدد البلدان(أو التعزيز المؤسسي /و
الوة عما تحّقق في مجال المشروعات  عODSتخفيض استهالك  40

 )ODPبأطنان (االستثمارية 
 

 مؤشرات أداء غير استثماري خاصة باليونيب
 

      البنود 2001أهداف 
 عدد النشرات اإلخبارية  نشرات إخبارية3

اإلقليمية التي تشارك فيها البلدان /عدد النشاطات المشترآة اثنان في آل منطقة
 األعضاء في الشبكات

 بالمئة من مجموع البلدان األعضاء في    80
 الشبكات 

 

التحّسن بالنسبة للسنوات الماضية في اإلبالغ عن المعلومات وسن 
 في عمليات الشبكات وبلدان ODSالتشريعات والسياسات إلزالة 

 التعزيز المؤسسي
أفادت اليونيب أن هذا المؤشر نوعي، 

ولكن يمكن التعبير عنه بعدد الكراريس 
  إثارة الوعي التي أنتجتها البلدانومواد

مدى نشاطات إثارة الوعي التي بادرت بها البلدان نتيجة لمنشورات 
 اليونيب

درجة استعمال الخبرة المكتسبة من خالل نشاطات اليونيب، في  أفادت اليونيب أن هذا المؤشر نوعي
 في البلدان األعضاء في ODSاعتماد وتسوية استراتيجيات إزالة 

 اتالشبك
درجة استعمال الوآاالت واألمانة للشبكات في مجال تنمية عملها أو  أفادت اليونيب أن هذا المؤشر نوعي

 شرحها لسياسات جديدة

 

  للمشروعات  طوارئ     أن تطلب إلى األمانة إعداد ورقة سياسة بشأن مسألة ما إذا آان ينبغي وضع قوائم (د)
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 .تماع الرابع والثالثين للجنة التنفيذية           غير االستثمارية تقدم إلى االج 

 )33/7المقرر (          

 اليونيدو  "3"

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيإذ نظرت اللجنة التنفيذية  -25
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 27الفقرة 

 في الوثيقة   2001مم المتحدة للتنمية الصناعية لعام   أن توافق على خطة عمل برنامج منظمة األ   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/12)(  مالحظة أن الموافقة ال تعنى الموافقة على المشروعات المحددة ،

 .فيها وال على مستويات تمويلها   

 :أن توافق على مؤشرات األداء التالية )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات أداء المشروعات االستثمارية
 
      البنود 2001داف أه

 المؤشرات المرّجحة 
 )ODPبأطنان ( التي أزيلت من اعتمادات سابقة ODPآمية  2 416 5

 ) *بالدوالر األمريكي(المبالغ التي تّم صرفها  24 455 000
التقارير التي تّم استالمها بشأن إنجاز المشروعات بصورة   بالمئة100
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 )بالنسبة المئوية(ُمرضية 
يع المشروعات على البلدان في مجال خطط األعمال توز 27

 )العدد(
 مؤشرات غير مرّجحة 

 ) *بالدوالر األمريكي(قيمة المشروعات المرّجحة للمصادقة  )من دون نفقات الدعم (28 612 173
7 684 3 ODP أطنان ( من مشروعات مرشحة للمصادقةODP( 

 )ديم المئويةنسبة التق(تكلفة إعداد المشروعات   بالمئة2.1
  باستثناء بروميد الميثيل   دوالر7.51) أ
  دوالر بما في ذلك بروميد الميثيل7.76) ب

 1999آفاءة تكاليف من مشروعات مرشحة للمصادقة في 
 ) بالكيلوغرامODP/دوالر أمريكي(

 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد أول صرف   أشهر9
باألشهر بعد (سرعة التسليم حتى موعد إتمام المشروع  اريع بروميد الميثيل شهرًا بما في ذلك مش36

 )الموافقة
 الناتج عن تأخيرات ODPالتخفيض الصافي للـ /االنبعاث 14 100

 )ODPبأطنان (اإلنجاز المبّكر /التنفيذ
 .شاملة أتعاب الوآالة وال تشمل البرمجة المفرطة �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثماريمؤشرات أداء غير است
 

      البنود 2001أهداف 
 المؤشرات المرّجحة 

 عدد المشروعات المتوّقع إنجازها  3
 ) *بالدوالر األمريكي(المبالغ التي تّم صرفها  971 000

 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد أول صرف   أشهر8
 )عد الموافقةباألشهر ب(سرعة التسليم حتى موعد إنجاز المشروع   شهرًا24
 مؤشرات غير مرّجحة 

السياسات المناسبة والزمنية التي بادرت بها البلدان نتيجة لعمليات  بلد واحد على األقل
الشبكات، والتدريب وتبادل المعلومات، وتنمية البرامج القطرية 

 )عدد البلدان(أو التعزيز المؤسسي /و
ما تحّقق في مجال المشروعات  عالوة عODSتخفيض استهالك  بلد واحد على األقل

 )ODPبأطنان (االستثمارية 
 

 . شاملة أتعاب الوآالة* 
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 )33/8(المقرر 
 

 البنك الدولي " 4"

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية فيإذ نظرت اللجنة التنفيذية -26
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 29الفقرة 

 الواردة في الوثيقة  2001 توافق على خطة عمل البنك الدولي لعام  أن )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/13)(  مالحظة أن الموافقة ال تعنى الموافقة على المشروعات المحددة ،

 .فيها وال على مستويات تمويلها   

 :أن توافق على مؤشرات األداء التالية )ب(

 

 

 

 

 
 مؤشرات أداء المشروعات االستثمارية

 
      البنود 2001أهداف 

 المؤشرات المرّجحة 
 )ODPبأطنان ( التي أزيلت من اعتمادات سابقة ODPآمية  5 510
 ) *بالدوالر األمريكي(المبالغ التي تّم صرفها  54 520 000
التقارير التي تّم استالمها بشأن إنجاز المشروعات بصورة ُمرضية   بالمئة100

 )بالنسبة المئوية(
 )العدد(زيع المشروعات على البلدان في مجال خطط األعمال تو 15
 مؤشرات غير مرّجحة 

 ) *بالدوالر األمريكي(قيمة المشروعات المرّجحة للمصادقة  52 220 000
933 15 ODP أطنان ( من مشروعات مرشحة للمصادقةODP( 
 )نسبة التقديم المئوية(تكلفة إعداد المشروعات   بالمئة3.64
دوالر  (1999آفاءة التكاليف في مشروعات مرشحة للمصادقة في  والر د3.57

 ) بالكيلوغرامODP/أمريكي
 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد أول صرف   شهرًا25
 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد إتمام المشروع   شهرًا38

لناتج عن تأخيرات  اODPالتخفيض الصافي للـ /االنبعاث 1600
 )ODPبأطنان (اإلنجاز المبّكر /التنفيذ

 .شاملة أتعاب الوآالة، وال تشمل البرمجة المفرطة* 
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 مؤشرات أداء غير استثماري
 

      البنود 2001أهداف 
 المؤشرات المرّجحة 

 عدد المشروعات المتوّقع إنجازها  9
 ) *بالدوالر األمريكي(فها المبالغ التي تّم صر 2 300 000
 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد أول صرف   شهرًا19
 )باألشهر بعد الموافقة(سرعة التسليم حتى موعد إنجاز المشروع   شهرًا24
 مؤشرات غير مرّجحة 

 بها البلدان نتيجة لعمليات السياسات المناسبة والزمنية التي بادرت سياسات محّددة ُأفيد عنها بالنسبة لبلدين
الشبكات، والتدريب وتبادل المعلومات، وتنمية البرامج القطرية 

 )عدد البلدان(أو التعزيز المؤسسي /و
 من أربعة مشاريع ODP أطنان 5

 استرداد وإعادة تدوير
 عالوة عما تحّقق في مجال المشروعات ODSتخفيض استهالك 

 )ODPبأطنان (االستثمارية 
 . أتعاب الوآالةشاملة* 

 إلى 2001 لعام أعماله في الصين من خطة التجهيزأن تالحظ أيضا أن البنك الدولي نقل أنشطته لعوامل  ) ج (
 ؛2002 لعام أعمالهخطة 

ة ـ في األرجنتين في خطCFCأن تالحظ أيضا أنه عندما وافقت اللجنة التنفيذية على قيمة مشروع إنتاج     )د(
، سيعدل البنك أنشطة خطة عمله بإزالة المشروعات على أساس األولوية 2001عمل البنك الدولي لعام 

 :التالية

 القضاء المتسارع في البلدان التي على استعداد أن تفعل ذلك؛ "1"

 الحفاظ على الزخم؛ "2"

 القضاء التدريجي في قطاع اإلنتاج؛ "3"

 .5ضمان امتثال جميع البلدان العاملة بمقتضى المادة  "4"

 )33/9المقرر (        
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  التأخيرات في تنفيذ المشروعات )ز(

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةيإذ نظرت اللجنة التنفيذية ف -27
 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 31الفقرة 

 ة التنفيذية؛  فهم اللجنيطابقأن تؤآد بأن تفسير األمانة للتقدم المحرز   )أ( 

 بتأخيرات في التنفيذ  منيتتقارير حكومة فرنسا والوآاالت المنفذة بشأن المشروعات التي تحيط علمًا بأن  )ب(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/14 and Corr.1/Rev.1 الواردة في الوثيقة  

 أآثر  الموافقة عليها منذ تظل المشروعات التي تمت سوفأن تقرر أنه ابتداء من االجتماع الثالث والثالثين )ج(
 قائمة المشروعات التي باقية على ثالث سنوات سابقة وصنفت على أنها تمر بتأخيرات في التنفيذ   من

 يتواصل رصدها؛

 الواردة في أحرزت تقدمًاأن تحذف من قائمة المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ المشروعات التي  )د(
 في التقارير المرحلية المقدمة إلى  لهادام تواريخ االنتهاء المخططة  المرفق الثاني بهذا التقرير باستخ 

 االجتماع الحادي والثالثين؛ 

أن تواصل الرصد عن آثب للمشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ الواردة في المرفق الثالث بهذا التقرير  )هـ(
 التي حققت بعض التقدم؛ 

 في المرفق الرابع بهذا التقرير  مبينة واعيد نهائية للمشروعات   أن تطلب إلى األمانة أن ترسل إشعارات بم  )و(
 .وتطلب إلى الوآاالت المنفذة أن تقدم تقارير عن هذه المشروعات إلى االجتماع الرابع والثالثين 

 في المرفق الرابع بهذا المبينةمشروعات ال إلى األمانة أن ترسل إشعارات بإمكانية إلغاء  آذلكأن تطلب )ز(
 .هذه المشروعات إلى االجتماع الرابع والثالثين  وتطلب من الوآاالت المنفذة أن تقدم تقارير عن  التقرير

 :أن تالحظ إلغاء المشروعات التالية )ح(

بوليوريثان المرنة في    في صناعة رغاوى CFCمواصلة التحول إلى تكنولوجيا خالية من  " "1"
VITA-CENTRAFRIQUE ـطى جمهوريـة أفريقيـا الوس  فـي 

)CAF/FOA/19/INV/04(؛ 

في ) (Zhenjiang No.5 Plastic Factory  CPR/FOA/17/INV/138 مشروع رغاوى  "2"
 دوالر إلــى االجتمــاع الرابع60 003للرصيد المتبقي البـالغ  الصين وإعادة البنك الدولـي 

 والثالثين؛ 

-Industria de Aplicacaoes Tecnico  فيCFCsالقضاء التدريجي على " ومشروعات   "3"
Domesticas Limitada  في موزامبيق     

 )MOZ/REF/18/INV/04(؛ 

 ؛)IVC/FUM/27/PRP/01(فوار يفـي آوت د " التبخيرإعداد مشـروع لقطـاع مـواد " "4"

 ؛ )(ZAM/FUM/27/PRP/09في زامبيا  " التبخيرإعداد مشـروع لقطـاع مـواد " "5"

وا غفي السلفادور وهندوراس ونيكارا" تبخيرالإعداد مشـروع لقطـاع مـواد " "6"
LAC/FUM/27/PRP/31)(؛ 

  ؛(YEM/FOA/27/PRP/03)في اليمن " إعداد مشروع في قطاع الرغاوى" "7"
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 في باآستان  ”United Refrigeration Industries"مشروع تبريد    "8"
(PAK/REF/25/INV/27)  ومشروع تبريد Dawlance في باآستان 
(PAK/REF/25/INV/26)؛ 

 أنه على أساس االتفاق بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وتنزانيا، ينبغي عدم إلغاء        آذلكأن تالحظ )ط(
 .Phasing out of CFC atTanzania Domestic Appliance Manufacturers Ltd"مشروع  

 31عد نهائي بحلول في هذا الوقت وينبغي تحديد مو " (URT/REF/18/INV/06)فـــــي تنزانيـــــا 
 . لالنتهاء من إعداد الموقع 2001مايو/أيار

 )33/10المقرر (         
 
 
  المشروعات المنتهية ذات األرصدة )ح(
 

 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةيإذ نظرت اللجنة التنفيذية ف -28
 :ية اللجنة التنفيذقررت، ) 33الفقرة 

 
  المستقبل ؛يف 30/12أن تقرر عدم تطبيق المقرر  )أ( 

  لجميع المشروعات؛ بالنسبة أن تحث الوآاالت المنفذة على تحديد تاريخ تعاد فيه األموال  )ب(

 دوالر من األرصدة   700 000أن تالحظ أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قد أشارت أنها ستعيد     )ج(
 16 مليون دوالر خالل شهر واحد وأنها سوف تبلََغ عن جدول إعادة أموال      2,2لبالغة غير الملتزم بها ا

 مشروعا بحلول االجتماع الرابع والثالثين؛ 

األرصدة خطار عن إلالمذآورة با المنظمة تقومأن تطلب إلى أمانة الصندوق متعدد األطراف ضمان أن  )د(
 ؛الوآاالت المنفذة األخرى  ب أسوةغير الملتزم بها 

أن تالحظ مع التقدير تقارير المشروعات المنتهية ذات األرصدة من حكومات أستراليا وآندا والدانمرك          )هـ(
وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية والوآاالت المنفذة األربع الواردة في الوثيقة   

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/15 and Add. 1 ؛ 

 دوالر أمريكي من اليونيب   40 050مريكي من اليوئنديبي ومبلغ   دوالر أ419 301أن تالحظ إعادة مبلغ  )و(
 دوالر أمريكي من البنك الدولي إلى     4 296 039 دوالر  أمريكي من اليونيدو ومبلغ      13 492ومبلغ 

 .االجتماع الثالث والثالثين 

 )33/11المقرر (         
 

 بشأن مشروعات الدعم المؤسسي الجديدة والمجددة       المبادئ العامة لالتفاقات بين الحكومات والوآاالت المنفذة      )ط(
 )32/15المقرر (

 
 ، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 توصية اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والماليةفيإذ نظرت اللجنة التنفيذية  -29

 : اللجنة التنفيذيةقررت، ) 35الفقرة 
 

المتثال لمتطلبات قراري اللجنة ل والبنك الدولي  علما مع التقدير بمقترحات اليونيب واليونيدو   تحيط  أن ) أ(
 ؛32/15 و30/7التنفيذية 
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أن تطلب إلى اليوئنديبي تعديل الفقرة االستهاللية في قسم االعتبارات الخاصة من وثائق مشاريع الدعم   )ب(
  تلتزم الحكومات  الصادر عن اللجنة التنفيذية أن 33/12تقرر بموجب المقرر   "المؤسسي ليكون نصها  

 ؛:"بضمان أن

أن تطلب إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إدراج الجملة التالية في قسم السياق القانوني من وثائق          )ج(
تنفذ الحكومات   الصادر عن اللجنة التنفيذية أن 33/12تقرر بموجب المقرر   "مشروعات الدعم المؤسسي

 ؛ ."ة العمل المرفقةفي خط" اعتبارات خاصة"تحت عنوان  " 8"إلى " 1"الشروط من 

 نص مقرر اللجنة التنفيذية في خطاب إلى   بالغ إلى أمانة الصندوق متعدد األطراف إ أيضًاأن تطلب )د(
 الحكومات؛ 

أن تالحظ التعديالت التي اقترحتها الوآاالت المنفذة على اتفاقاتها بشأن مشروعات الدعم المؤسسي في   )هـ(
  ؛)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/16الوثيقة  

 

 

مشروعات الدعم المؤسسي على ب الخاصةأن تطلب إلى الوآاالت المنفذة تطبيق المتطلبات الجديدة هذه      )و(
 .جميع االتفاقات في هذا المجال في المستقبل 

 )33/12المقرر (         

  للجنة الفرعية الستعراض المشروعاتثاني والعشرين تقرير االجتماع ال:  من جدول األعمال 5البند 
تولى ممثل اليابـان ، رئيس اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات وهي اللجنة المؤلفة من آولومبيا ، ألمانيا،  -30

الذي   للجنة الفرعية22ر االجتماع الـ ـالهند ، اليابان ، ماليزيا ، تونس ، الواليات المتحدة األمريكية ، تقديم تقري
المتضمن توصيات ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 ( 2001مارس /آذار 27 و 26عقد بمونتريال يومي 

 : اللجنة الفرعية حول الموضوعات اآلتية 

 
 نظرة عامة إلى المسائل التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات  (أ)
 

 )خاغت (تمويل تحديثات خطط إدارة غازات التبريد 
 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/18 8 إلى 4 الفقرات من( 
 

ت اللجنة التنفيذية في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات بعد أن نظر -31
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 ما يلي ، قررت ) 11 ، الفقرة : 

 :  وتكون مصحوبة بـ 31/48أن اقتراحات تحديث الـ خاغت يجب أن تكون مطابقة للمقرر  )أ( 
 الذي تقرير مرحلي من الوآاالت المنفذة عن الوضع القائم في العمل (1)

 يجري في المشروعات المعتمدة بوصفها جزءًا من خاغت ؛
تبرير آتابي من البلدان لألنشطة اإلضافية ، يوضح آيف ترتبط تلك  (2)

 .األنشطة بـ خاغت وبالتزامات البلد في مجال اإلزالة 
 31 الـ من مستوى التمويل المعتمد قبل االجتماع% 50أن مستوى تمويل هذه الطلبات يمكن أن يصل إلى  )ب(

 إلعداد الـ خاغت األصلية 
 يكون اعتماد التمويل اإلضافي مرتهنًا بتقديم التقارير المرحلية والتبرير الكتابي اآلنفة الذآر  (ج)

 )33/13المقرر ( 
 الطابع السري لبيانات المشروعات 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/18 19 إلى 9 ، الفقرات من( 
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 في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية  -32
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 ما يلي قررت ، 13 ، الفقرة : 

 

  أن تطلب من الوآاالت التنفيذية تزويد األمانة بكل ما يلزمها من معلومات الستكمال استعراضها  )أ(
  ومات التي تراها الحكومات أو للمشروعات المعروضة على اللجنة التنفيذية ، مع الصون الالزم للمعل 
 المنشآت حساسة تجاريًا ؛ 

 إذ الحظت اللجنة التنفيذية أن األمانة تستخدم عقودًا آالعقود القياسية لألمم المتحدة التي تتضمن بنودًا  )ب(
  أن تطلب من األمانة استئناف نظرها في مشروع قررت تقتضي الحفاظ الدائم على الطابع السري ،   
  Rishiroop آي يعرض هذا المشروع على االجتماع ) أ( على أساس اإلرشاد الوارد في الفقرة السابقة ، 
 للجنة التنفيذية للنظر فيه ؛ رابع والثالثين ال 

  لم تصبح بعد مباحة لالستعمال العام يثير مسائل لم يإذ الحظت اللجنة التنفيذية أن تمول التكنولوجيا الت )ج(
 عداد ورقة إ اللجنة التنفيذية، أن تطلب من األمانة مشاورة الوآاالت الدولية ذات الصلة ويسبق أن عالجتها  
 .  للجنة التنفيذيةلخامس والثالثينحول هذا الموضوع تعرض على االجتماع ا 

 )33/14المقرر (
 التغيير في التكنولوجيا   

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/18 20 ، الفقرة( 

تنفيذية في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات بعد أن نظرت اللجنة ال -33
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/18 بتغير التكنولوجيا لدى  أحاطت علمًا 15 و14 ، الفقرتان Cool Industries  

 . إلى المواد الهيدروآربونية في صناعة الرغاوى العازلة HCFC-141Bبباآستان من الـ 
 
  التعاون الثنائي  (ب)
 

نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات        بع���������د أن  -34
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17       ق�ررت الموافق�ة عل�ى طلب�ي ال�تعاون الثنائ�ي م�ن حكومتي        22 إل�ى    16 ، الفق�رات م�ن ، 

 ألمانيا وسويسرا وبمستوى التمويل المبين في المرفق الخامس بهذا التقرير 
 )33/15المقرر (

 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/19) (الجمهورية التشيكية ( وضع نظام إصدار الشهادات ألخصائيي التبريد : جورجيا 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -35
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 اللجنة التنفيذية ما يلي قررت ، 19 ، الفقرة :  

 

 القتراح أن ترجئ  هذا ا (أ)

 

أن تطل�ب م�ن أمان�ة الص�ندوق إب�الغ جمهوري�ة تش�يكيا بض�رورة التنس�يق م�ع اليوئنديب�ي واليوني�ب بوصفهما               )ب(
الوآاالتي��ن المس��ؤولتين ع��ن تنف��يذ خاغ��ت ف��ي جورج��يا ، بش��أن العم��ل اإلض��افي المطل��وب الق��يام ب��ه للوف��اء        
  .31/48بمقتضيات المقرر  

 )33/16المقرر (
)سويس��را ( مش��روع تدليل��ي إلع��ادة تهي��ئة ال��برادات المنزل��ية الس��تعمال غ��ازات ت��بريد هيدروآربون��يــة   : غ��تتنف��يذ خا: الس��نغال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/24/Senegal)( 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -36
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17     ة عل�ى ه�ذا المشروع وبمستوى التمويل المبين في المرفق      الموافق�  ق�ررت  ،   21 ، الفق�رة

 .الخامس بهذا التقرير 
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بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -37
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن تطل���ب م���ن أمي���ن الخ���زانة اس���تنزال تكال���يف   ق���ررت ، 22 إل���ى 16، الفق���رات م���ن 

 :ائية اآلنفة الذآر على النحو اآلتي المشروعات الثن

  .2001 من رصيد اإلسهامات الثنائية من ألمانيا لعام دوالر أمريكي 74ر467استنزال مبلغ  (أ)

 .2001 من رصيد اإلسهامات الثنائية من سويسرا لعام دوالر أمريكي 71ر230استنزال  )ب(
 )33/17المقرر (

  مج العمل وتعديالت على برا2001 لعام برامج العمل )ج(
 اليوئنديبي )1( 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -38
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17      2001أن تواف�ق عل�ى برنامج عمل اليوئنديبي لعام   ق�ررت   ،  38 إل�ى    23، الفق�رات م�ن 

 م��ع ال��تعديالت المبي��نة ف��يما يل��ي    UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 and Corr.1آم��ا ه��و وارد ف��ي الوث��يقة المذآ��ورة    
 .وبمستوى التمويل المبين بالمرفق الخامس بهذا التقرير 

 )33/18المقرر (
 integral skin ذات األدي����������م الم����������ندمج ىإع����������داد مش����������روع ف����������ي قط����������اع ال����������رغاو : مال����������يزيا 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 and Corr.1 

وص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات     بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي ت     -39
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    إرج�اء ه�ذا الطل�ب الخ�اص ب�إعداد مش�روع ، مراع�ية في ذلك أن               ق�ررت  ،   26، الفق�رة 

  .2001 في ماليزيا سوف يقدمه البنك الدولي خالل CFCبرنامجًا وطنيًا إلزالة الـ 
 )33/19المقرر(

 and 20 /33/ExCom/Pro. OzL/UNEP( )1.Corr) زراعة القرعيات( لتربة إعداد مشروع في تبخير ا: غانا 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -40
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أن تواف�ق على طلب إعداد هذا المشروع وبمستوى التمويل المبين        ق�ررت    ،   28، الفق�رة

 .بهذا التقرير بالمرفق الخامس 

 إعداد مشروع في قطاع التبريد المنزلي: إيران 

 إعداد مشروع في قطاع التبريد التجاري: إيران  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 and Corr.1 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -41
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أن ترج�ئ طل�ب إع�داد المش�روعين المذآوري�ن إلى أن يتم إيضاح          رتق�ر  ،   30، الفق�رة 

 . المقدمة من حكومة جمهورية إيران اإلسالمية ODSبيانات استهالك الـ 

 )33/20المقرر (
 .ذآر أحد الممثلين أنه يرى أن جمهورية إيران اإلسالمية قد قدمت إلى األمانة البيانات النهائية الالزمة  -42

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 and Corr.1ترداد وإعادة تدوير غازات التبريد اس: ليبريا   

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -43
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن ترج��ئ االق��تراح به��ذا المش��روع إل��ى أن ي��تم تقدي��م ال��برنامج        ق��ررت  ، 32، الفق��رة 

 .د خاغت واتخاذ التدابير الالزمة على صعيد السياسة العامة القطري وإعدا

 )33/21(المقرر 
 تحديث خاغت: تشاد 

 إعداد مشروع في قطاع المستعملين النهائيين للتبريد:تشاد   

 تحديث خاغت: الكونغو   
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 إعداد مشروع في قطاع المستعملين النهائيين للتبريد: الكونغو   

 تحديث خاغت: الغابون   

 إعداد مشروع في قطاع المستعملين النهائيين للتبريد: الغابون   

 تحديث خاغت: جورجيا   

 تحديث خاغت: النيجر  

 إعداد مشروع في قطاع المستعملين النهائيين للتبريد: النيجر   

 تحديث خاغت: : أورغواي   

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 andإع��داد مش��روع ف��ي قط��اع المس��تعملين النهائيي��ن للت��بريد    : أورغ��واي   
 Corr.1 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -44
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أعاله33/13المقرر (  ، وتمش�يا مع المقرر السابق اتخاذه في هذه المسألة            34، الفق�رة  (

 . هذه الطلبات قد تسحب في نهاية  األمر  إرجاء إعداد هذه المشروعات والحظت أن بعض قررت

 )33/22المقرر (
أع�رب بع�ض الممثلي�ن ع�ن ش�عورهم بقل�ق ش�ديد إلرج�اء طل�بات إعداد تلك المشروعات التي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا                    -45

بات إعداد هذه وأش�ار مم�ثلون آخ�رون إلى أن طل   . بالغ�ا ف�ي ع�دد م�ن ال�بلدان ذات االس�تهالك الم�نخفض ، ومعظمه�ا ف�ي أفريق�يا                 
 .المشروعات لم ترفض وإنما إرجئت فقط ويمكن إعادة تقديمها في تاريخ الحق 

 تحديث البرنامج القطري: لبنان 

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 and Corr.1تحديث البرنامج القطري : نيجيريا   

وعات بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������ر         -46
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 إرجاء هذين الطلبين ، قررت 36، الفقرة . 

 )33/23المقرر (
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/20 and Corr.1 إعداد مشروع في قطاع الرغاوي الجاسئة: المغرب 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -47
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17  أن ترج�ئ طل�ب إع�داد ه�ذا المش�روع إل�ى أن يقدم اليوئنديبي بيانًا       ، ق�ررت   38، الفق�رة 

 .واضحًا لالستهالك المتبقي في جميع القطاعات بالمغرب 

 )33/24المقرر (
 اليونيدو )2(  

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -48
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أن توافق اللجنة التنفيذية على برنامج عمل اليونيدو لعام       قررت   ،   56 إلى   39، الفق�رات

 م�ع ال�تعديالت اآلت�ية وبمس�توى ال�تمويل المبي�ن في المرفق        UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21 آم�ا ج�اء ف�ي الوث�يقة          2001
 .الخامس بهذا التقرير 

 )33/25المقرر (
 إلعداد خاغت استراتيجية : الصين 

 . بأن اليونيدو قد سحبت هذا االقتراح أحاطت اللجنة التنفيذية علمًا -49

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21إعداد مشروع لثالثة مشروعات في قطاع الرغاوي الجاسئة : ماليزيا 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32 
Page 21 

 

 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -50
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أن ترج�ئ طل�ب إع�داد ه�ذا المش�روع ، مراع�ية أن ب�رنامج وطنيًا            ق�ررت  ،   43، الفق�رة 

  .2001 من ماليزيا سوف يقدمه البنك الدولي في CFCإلزالة الـ 

 )33/26المقرر ( 
 ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21 إعداد مشروع في تبخير التربة: ألبانيا 

(يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات   بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������  -51
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أن ترجئ طلب إعداد هذا المشروع إلى أن توافق اللجنة التنفيذية    قررت،   ) 45، الفق�رة 

 .على البرنامج القطري أللبانيا 

 )33/27المقرر (
 )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21 إعداد مشروع في قطاع عوامل التجهيز: الهند 

(بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات     -52
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن تواف��ق عل��ى طل��ب إع��داد ه��ذا المش��روع وبمس��توى ال��تمويل ق��ررت ، )  ، 47، الفق��رة

مويل يمثل تمويل القطاع الفرعي الصيدلي من الخطة المبي�ن ف�ي الم�رفق األول به�ذا ال�تقرير ، عل�ى أن يك�ون مفهوم�ًا أن ه�ذا الت                       
 . القطاعية وتمويل إعداد مشروعات في القطاع الفرعي للمواد الصيدلية 

 )33/28المقرر ( 
 Quimobasicos ف������������ي CFCإع������������داد مش������������روع إلغ������������الق م������������رافق إن������������تاج ال������������ـ    : المكس������������يك 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21)( 

ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات     بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������     -53
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17  أن ترج��ئ إع��داد ه��ذا المش��روع إل��ى ت��تم الم��راجعة التقن��ية ف��ي          ق��ررت  ، 49، الفق��رة 

Quimobasicos. 

 )33/29المقرر (
  )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21) مشروع مظلي ( إعداد مشروع في قطاع التبريد التجاري : المغرب   

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -54
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن ترج��ئ طل��ب إع��داد ه��ذا المش��روع إل��ى أن تق��دم اليون��يدو ب��يانًا    ، ق��ررت 51، الفق��رة 

 .واضحًا لالستهالك المتبقي في جميع القطاعات بالمغرب 

 )33/30المقرر (
 )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21 إعداد مشروع في قطاع التبريد التجاري: باآستان 

 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -55
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن ترج��ئ طل��ب إع��داد ه��ذا المش��روع إل��ى أن تق��دم اليون��يدو ب��يانًا    ق��ررت  ، 53، الفق��رة

 .الك المتبقي في جميع القطاعات بباآستان واضحًا  باالسته

 )33/31المقرر (
، وتدريب ) الم�رحلة األولى  ( تدري�ب المدربي�ن عل�ى الممارس�ات الج�يدة إلدارة غ�ازات الت�بريد        : تنف�يذ خاغ�ت   : قط�ر   

 ) .المرحلة الثانية( أخصائيي خدمة التبريد 

 )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21 برنامج التدريب الجمرآي : تنفيذ خاغت : قطر   

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -56
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    أن ترج�ئ االقتراحي�ن بمشروعات المذآورين إلى أن تقدم خاغت       ق�ررت  ،   55، الفق�رة  

 . آاملة لقطر إلى اللجنة التنفيذية 

 )33/32المقرر (
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 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/21(التعزيز المؤسسي تجديد : سوريا 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -57
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    اللج�نة التنف�يذية أن تواف�ق على المشروع المذآور أعاله وبمستوى    ق�ررت   ،   56، الفق�رة
ذا ال�تقرير ، وأن تع�رب لحكوم�ة س�وريا ع�ن مالحظاته�ا المبينة في المرفق السادس بهذا          ال�تمويل المبي�ن ف�ي الم�رفق الخ�امس به�           

 .التقرير 

 )33/33المقرر (
 البنك الدولي )3(  

بع�������د أن نظ�������رت اللج�������نة التنف�������يذية ف�������ي توص�������ية اللج�������نة الفرع�������ية الس�������تعراض المش�������روعات       -58
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    ب�رنامج عمل البنك الدولي لعام    أن تواف�ق عل�ى    ق�ررت  69 إل�ى    57، الفق�رات 

 ، م��ع ال��تعديالت المبي��نة ف��يما يل��ي وبمس��توى UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/22 آم��ا ه��و وارد ف��ي الوث��يقة 2001
 . التمويل المبين في المرفق الخامس بهذا التقرير 

 )33/34المقرر (
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/22إعداد مشروع في قطاع أجهزة تبريد المباني : البحرين   

 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -59 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17  أن ق��ررت أع��اله الم�تخذ بش�أن ه�ذه المس�ألة ،     33/13 ، وتمش�يا م�ع المق�رر    60، الفق�رة 

 . ترجئ هذا الطلب الخاص بإعداد مشروع 

 )33/35المقرر (
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/22ع لخطة قطاعية تتعلق بقطاع عوامل التجهيز في الصين إعداد مشرو: الصين 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -60
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن ترجئ إعداد هذا المشروع إلى أن يقدم البنك الدولي ما يلي قررت ، 2، الفقرة : 

  السابق اعتمادها  أمريكي دوالر100 000ًا شامًال عن تخصيص الـ حساب (أ)

 بيانًا تفصيليًا للتكاليف والمبررات ألي تمويل إضافي مطلوب لوضع الخطة القطاعية  (ب)

 . بيانات عن االستهالك المحتمل في القطاع  )ج(

 )33/36المقرر (
 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/22 (إعداد خطة قطاعية لقطاع عوامل التجهيز: الهند 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -61
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 وإذ الحظت ما يلي 65 و 64، الفقرتين : 

ب�ناء عل�ى طل�ب حكوم�ة اله�ند س�يتعاون الب�نك الدول�ي واليونيدو في إعداد خطة قطاعية بغرض تمكينهما من                     )أ(
  خامس والثالثينا إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها التقديمه

 :يقسم العمل على النحو اآلتي  )ب(

يك�ون الب�نك الدول�ي مس�ؤوًال ع�ن مس�اعدة اله�ند ف�ي وض�ع الخط�ة القطاعية الشاملة ، التي تتضمن                        (1)
 جميع القطاعات الفرعية ؛

وان الالزم ، أل الصيدلية ، في ا   تك�ون اليونيدو مسؤولة عن إعـداد القطاع الفرعي للمواد والمنتجات          (2)
 .وهو القطاع الفرعي الذي ينبغي إدراجه في الخطة القطاعية لعوامل التجهيز بالهند 

المنتجات والمواد : أي اليون�يدو    ( أن تقس�يم تنف�يذ الخط�ة القطاع�ية س�يتبع توزي�ع العم�ل المبي�ن آنف�ًا                     (3)
  ؛الصيدلية ، والبنك الدولي جميع القطاعات الفرعية األخرى



UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32 
Page 23 

 

 

  دوالر130 000 ، ي��تلقى م��نه الب��نك الدول��ي    أمريك��ي دوالر200 000يك��ون طل��ب ال��تمويل الش��امل بالغ��ًا     (ج)
 .أمريكي دوالر 70 000 بينما يتم تعويض اليونيدو بمستوى يبلغ أمريكي

 .السابقة ستكون هي المبلغ اإلجمالي إلعداد الخطة والمشروع ) ج(أن المبالغ المحددة في الفقرة الفرعية  (د)

  بعض المشروعات التي رابع والثالثينعلى اليونيدو أن تحاول أن تقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها ال )هـ(
 .جرى إعدادها فعًال وتكون جزءًا من نصيب اليونيدو في الخطة القطاعية  

 الوآالة للبنك الدولي على أن يكون ، زائدًا تكاليف مساندة أمريك�ي  دوالر   130 000 أن تواف�ق اللج�نة التنف�يذية عل�ى م�بلغ             ق�ررت 
 غير الصيدلي في الخطة القطاعية وإلعداد المشروعات في     يمفهوم�ًا أن ه�ذا الم�بلغ يم�ثل مجم�وع ال�تمويل إلعداد القطاع الفرع               
 .جميع القطاعات الفرعية فيما عدا القطاع الفرعي للمواد الصيدلية 

 )33/37المقرر (
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/22زة تبريد المباني إعداد مشروع في قطاع أجه: اليمن 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -62
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17أن ترج��ئ طل��ب إع��داد ه��ذا المش��روع إل��ى أن تواف��ق اللج��نة  ق��ررت 67و 66ن ا، الفق��رت 

 .التنفيذية على خاغت الخاصة باليمن 

 )33/38رر المق(
 )آج���م (  م���ن قط���اع أجه���زة االستنش���اق ذات الج���رعات المحس���ــوبة  CFCاس���تراتيجية عالم���ية إلزال���ة ال���ـ  : نش���اط عالم���ي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/22 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -63
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 ّال توافق على هذا الطلب  أ، قررت 69، الفقرة.  

 )33/39المقرر (
 اليونيب )4(  

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -64
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17      أن توافق على التعديالت على برنامج عمل اليونيب ، قررت 74 إل�ى    70، الفق�رات م�ن 

 م��ع ال��تعديالت المبي��نة ف��يما يل��ي وبمس��توى ال��تمويل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/23وث��يقة  آم��ا ج��اءت ف��ي ال2001لع��ام 
 .المبين في المرفق الخامس بهذا التقرير 

 )33/40المقرر (
 تجديد التعزيز المؤسسي: بنن 

  تجديد التعزيز المؤسسي :بورآينا فاصو   

  تجديد التعزيز المؤسسي: موريتانيا   

  عزيز المؤسسيتجديد الت: النيجر   

  تجديد التعزيز المؤسسي: فيتنام   

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/23( 

(بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات     -65
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17    الموافق�ة عل�ى المش�روعات المبينة أعاله وبمستوى التمويل المبين           ق�ررت  ،   72، الفق�رة 

 .ي المرفق الخامس بهذا التقرير ، وأن تعرب للحكومات المعنية عن مالحظاتها المبينة في المرفق السادس بهذا التقرير ف

 )33/41المقرر (
 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/23إعداد آتيب عن تبليغ البيانات المتعلقة ببروميد الميثيل : نشاط عالمي 
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وص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات     بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي ت     -66
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 أن تواف��ق عل��ى ه��ذا الطل��ب وبمس��توى ال��تمويل المبي��ن بالم��رفق       ق��ررت ، 74، الفق��رة 

الخ��امس به��ذا ال��تقرير عل��ى أن يك��ون مفهوم��ًا أن أي��ة محاول��ة للتمي��يز بي��ن االس��تعماالت الداخل��ة ف��ي نط��اق الحج��ر الص��حي               
ابقة للش�حن وبي�ن االس�تعماالت الخارج�ة ع�ن ذل�ك ال�نطاق ينبغ�ي أن تك�ون قائم�ة عل�ى أساس العمل القائم الذي                     واإلج�راءات الس�   

 .يؤديه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وعلى أساس المقررات التي صدرت فعًال عن األطراف 

 )33/42المقرر (
 المشروعات االستثمارية  )د(
 فرشية عليها مشروعات موصى بموافقة م )1( 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -67
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17  اع�تماد المش�روعين المقدمي�ن للموافق�ة المفرش�ية عل��يهما      ق�ررت  ، 76، الفق�رة 

 .وبمستوى التمويل المبين بالمرفق الخامس بهذا التقرير 

 )33/43المقرر (
 وعات للنظر فيها منفردة مشر )2(  

) (الب����������نك الدول����������ي   ( CFC قط����������اع إن����������تاج ال����������ـ   – 2001ال����������برنامج الس����������نوي لع����������ام   : الص����������ين 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/24/China( 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -68
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17يلي  ما قررت 78 و 77ن ا، الفقرت : 

والموافق��ة آذل�ك عل��ى  (   أمريك�ي  مل��يون دوالر13 ف�ي الم��ئة م�ن مجم��وع ال�ـ    50الموافق�ة عل��ى اإلف�راج ع��ن    (أ)
 ، وه��ذه النس��بة ت��وازي التخف��يض الم��تحقق م��نه الناش��ئ ع��ن   )تكال��يف المس��اندة المرت��بطة بذل��ك للب��نك الدول��ي 

 اإلغالقات الخمسة الكاملة ؛

 انعقاد االجتماعات على تحويل رصيد األموال المطلوب بعد أن تتلقى الترخ�يص لألمانة بأن توافق ، فيما بين      (ب)
 : األمانة من البنك الدولي معلومات تتضمن االستجابة الكاملة لمـا يلي 

 تمشيا مع   CFC لقطاع إنتاج الـ 2000تقري�ر ال�تحقق ال�ذي يش�مل تنف�يذ جم�يع ب�رنامج عم�ل ع�ام           )1(
  32/70قرر المبادئ التوجيهية المعتمدة بموجب الم

 

 .معلومات عن تشغيل وإدارة نظام الحصص في الصين  )2(

أن تح�يط علم�ًا ب�أن البنك الدولي سيقوم بمزيد من تنسيق إجراءات التنفيذ بما يحقق تواؤمًا أفضل بين برنامج                 )ج(
 .العمل السنوي وتوقيت عملية التحقق 

 )33/44المقرر (
رب عنه عدة ممثلين ومراقب عن منظمة غير حكومية من قلق بشأن إنشاء الصين        بما أع  أحاط�ت اللج�نة التنف�يذية علماً       -69

 مستعملة في ذلك مساندة مالية آانت قد أسديت إليها بموجب االتفاق المتعلق بقطاع اإلنتاج في        HFC-134aمصنعًا جديدًا إلنتاج    
يعتقد أن العقد بين حكومة الصين والمنشأة ينص على بالغ اللجنة التنفيذية أنه إ ب�  يالص�ين وف�ى ه�ذا الش�أن ق�ام مم�ثل الب�نك الدول�               

 . من الصينHFC-134aعدم تصدير 

HFC-  آغاز تبريد بالـ CFC-12 آعنصر إرغاء بالسيكلوبنتان وعن الـ CFC-11االستعاضة عن الـ : الصين  
a134 في صنع البرادات المنزلية لدى .Ltd. Co) Group( Shangling  Electric  Appliance    

 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/24/China) (البنك الدولي ( 
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بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -70
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17   إرج�اء ال�نظر ف�ي ه�ذا المش�روع ري�ثما تج�ري مشاورات بين البنك        ق�ررت   ، 80،الفق�رة

 الدولي والمنشأة المعنية 

 )33/45رر المق(
 بموج��ب خط��ة الص��ين ف��ي قط��اع المذي��بات  2001-2000تقري��ر وطل��ب دفع��ة ثان��ية لتنف��يذ ال��برنامج الس��نوي  : الص��ين  
 )( UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/24/China) اليوئنديبي( 

بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������ية الس���������تعراض المش���������روعات          -71
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17،    أن تواف�ق عل�ى اإلفراج عن أموال لبرنامج العمل السنوي   ق�ررت  ،   82 و   81 الفقرتي�ن 

بالمس�توى المبين في المرفق الخامس بهذا التقرير، وفقًا التفاق الصين مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة قطاع المذيبات، على أساس          
 : أن يكون مفهومًا ما يلي 

 . لصين لن يكون متاحًا للتصدير  ن الذي تنتجه ا–أن بروميد البروبيل  (أ)

 ستفرض حصة إنتاج سنوية من ذلك البروميد ، للوفاء باحتياجات المذيبات وحدها ؛ (ب)

   في مشروعات التحويل - دون سواها –تقوم الصين بمراقبة بيع ذلك البروميد للمنشآت المشارآة  )ج( 
 بموجب خطة قطاع المذيبات في الصين ؛ 

  راد والتصدير في الصين بالرصد الالزم آي يكفل عدم تصدير أية مقادير من سيقوم مكتب االستي )د( 
 البروميد المذآور من الصين ؛ 

 على الوآالة المنفذة لخطة قطاع المذيبات في الصين ، وهي اليوئنديبي ، أن تضمن خطة مراجعتها   )هـ(  
 د المذآور ؛ السنوية ما يفيد أنها تحققت من عدم تصدير أي مقدار من البرومي     

ل�ن يك�ون ه�ناك س�عي للحص�ول عل�ى م�زيد م�ن المس�اعدة المال�ية م�ن الص�ندوق الم�تعدد األط�راف في سبيل                            (و)
  .ODPالتحول النهائي إلى بدائل خالية من الـ 

 )33/46المقرر ( 
 بيئة غير  ن آ�بديل ف�ي الص�ين أع�رب ع�دة ممثلي�ن وأعرب المراقب عن منظمة      –ف�يما ي�تعلق بإن�تاج بروم�يد البروب�يل          -72

غ�ير أن�ه ق�د أشير إلى أن الصين قد أعطيت ،    .  جدي�دة   ODSحكوم�ية ع�ن قلقه�م إزاء ق�يام الص�ندوق الم�تعدد األط�راف ب�تمويل                  
نف�اق األموال بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بشأن  إبموج�ب اتف�اق قط�اع المذي�بات ، م�رونة آب�يرة تس�مح له�ا ب�أن تح�دد آيف�ية                 

 . وفي رأي الصين أن مادة البروميد المذآورة هي البديل المتاح الوحيد لتحقيق ما تنشده من إزالة خطة قطاع المذيبات ، 

( 2001الخط����������ة الس����������نوية لع����������ام : ب����������رنامج اإلزال����������ة التدريج����������ية ف����������ي قط����������اع اإلن����������تاج : اله����������ند  
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/24/India( 

(ية الس���������تعراض المش���������روعات بع���������د أن نظ���������رت اللج���������نة التنف���������يذية ف���������ي توص���������ية اللج���������نة الفرع���������    -73
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 ما يلي قررت)  ، 84، الفقرة  : 

  بالهند CFC السنوي الخاص باإلزالة التدريجية لقطاع إنتاج الـ 2001أن توافق على برنامج عمل عام  )أ( 
  : بنك الدولي بمستوى التمويل المبين في المرفق الخامس بهذا التقرير ، على أن يكون مفهومًا أن ال 

   وعن التقدم CFC بيانات عن مجموع مبيعات الـ 2001سيقدم في تقرير تحققه عن عام  ) 1(  
  .2000 و التي صدرت في يوليODSالمحرز في تنفيذ لوائح الـ   

  مناقشة عن آفاية المنهجية المستعملة وذلك في ضوء 2001سيضمن تقرير التحقق عن عام  )2(  
 حددة الواردة في المبادئ التوجيهية المعتمدة ؛الخطوات الم   

  CTCنتاج وعن نسبة استهالك إل بيانات مستقلة عن ا2001سيضمن تقرير التحقق عن عام  )3(  

  .CFC-12 و CFC-11 والمقادير لكل من AHFو         

  ODSأن يدعو البنك الدولي إلى تقديم تقرير عن التدابير التي تتخذ لرصد تهريب الـ  )ب(
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 أن تحيط علمًا بما قاله البنك الدولي من إتمام التعاقد من الباطن مع اليونيب لتنفيذ عنصر المساعدة الفنية  )ج( 
 الدولي في  الداخل في برنامج العمل وآذلك اإلدارة المالية لذلك العنصر ، وأن اليونيب مسؤول أمام البنك  
 هذا الشأن  

 )33/47المقرر (  
  ) اليوئنديبي ( ى من قطاع الرغاوODSة إزالة الـ خط: المكسيك  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/24/Mexico)( 

 بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات  -74

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17ما يلي ، قررت)  ، 86 و 85ن ا، الفقرت  : 

 CFCمكس�يك عل�ى تحق�يق تخفيض�ات دائم�ة في مجموع استهالك الـ            أن تؤآ�د م�ن جدي�د ال�تزامها بمس�اعدة ال            (أ)
 الوطني ؛

 :أن ترجئ النظر في هذا المشروع  (ب)

 2000أن تستبقي المشروع في خطة أعمال اليوئنديبي لعام  )ج( 

  الرامي إلى الحصول على تأآيدات محددة بأن المشروع سوف 32/54أن تكرر طلبها الوارد في المقرر  )د( 
 . الوطني CFC تخفيض دائم ومستمر في مجموع استهالك الـ يؤدي إلى 

 )33/48المقرر ( 
 
 أوراق سياسة عامة )هـ(
 

    UNEP/Ozl. Pro/ExCom/33/25متطلبات مسبقة لإلزالة النهائية من قطاع التبريد  "1" 
 

 الستعراض المشروعاتبعد النظر في توصية اللجنة الفرعية  -75
 ) UNEP/Ozl. Pro/ExCom/33/17 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي) 88 و 87 الفقرتان ، : 
 

  حول مشروع المتطلبات المسبقة والمبادئ التوجيهية، مكتوبة لألمانةدعوة األعضاء إلى تقديم مالحظات  )أ( 
   ، لُتجمع وُتقّدم إلى اللجنة التنفيذية UNEP/Ozl. Pro/ExCom/33/25على النحو الوارد في الوثيقة  
 ؛ اجتماع الحقفي  

 
 االعتماد على مشروع المتطلبات المسبقة والمبادئ التوجيهية الحالي، آما ورد في المرفق السابع لهذا  )ب( 
 التقرير، وبطريقة مرنة، وبالنسبة لكل مسألة على حدة، للنظر في مقترحات اإلزالة النهائية المتعّلقة   
 .عات المقبلة للجنة التنفيذيةبالطلبات المعلقة، التي سُترفع إلى االجتما  

 )33/49المقرر (
 المخّصصة آتكلفة مساندة للوآاالت% 13استعمال الـ  "2"
 

 بعد النظر في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشاريع -76
 )UNEP/Ozl.Pro/ExCom/33/17 اللج��نة التنف��يذية مطال��بة اليوني��ب بإتم��ام الوث��يقة، م��ع   ق��ررت، )90 و 89 الفق��رتان 
ألخ�ذ بعي��ن االعت��بار الحاج��ة إل��ى تقي��يم ش�امل  للحاج��ة إل��ى الش��فافية ف��ي اس��تعمال نفق�ات المس��اندة، وتقدي��م تل��ك الوث��يقة إل��ى     ا

 .االجتماع الرابع والثالثين للجنة التنفيذية
 )33/50المقرر (

 
  للعاملين في الجمارك   يقليمإلإطار استراتيجي للتدريب الوطني ودون اإلقليمي وا    "3"

               UNEP/Ozl.Pro/ExCom/33/27 
 

 بعد النظر في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات -77
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 )UNEP/Ozl.Pro/ExCom/33/17 اللجنة التنفيذية ما يليقررت، )92 و 91 الفقرتان  : 
 

 ب أن  يبحث االستمرار في تمويل التدريب الوطني لموظفي الجمارك بالنسبة لكل بلد، ولكن على اليوني )أ( 
  نفقات مجدية للتدريب يعن فرص إلحالل التدريب اإلقليمي ودون اإلقليمي لموظفي الجمارك، آبديل ذ  
 الوطني لموظفي الجمارك، حيث يكون ذلك مناسبًا، وأن يبحث عن فرص الستخدام التسهيالت الموجودة   
 فعًال للتدريب اإلقليمي لموظفي الجمارك؛ 

 
 لوصول إلى أآبر عدد ممكن من موظفي الجمارك في البلدان المعنّية بطريقة مجدية من لكي يتسّنى او )ب( 
 ، "تدريب المدّربين"ناحية النفقات، ينبغي أن يكون التدريب الوطني لموظفي الجمارك من خالل طريقة   
 على أن يقوم المدربون بعد ذلك بتدريب موظفي الجمارك؛  

 
 ظر في تمويل برامج إضافية للتدريب اإلقليمي ودون اإلقليمي، حيث توجد آتل ألغراض تدليلية، يمكن الن )ج( 
  تجارية أو اتفاقيات تجارية، تتضّمن آليات تنظيمية مناسبة، وبعد أن تكون نتائج برامج التدريب اإلقليمية  
 ودون اإلقليمية التي سبقت الموافقة عليها، قد ُعرضت على اللجنة التنفيذية لمراجعتها؛ 

 
 ينبغي االعتماد على نشاطات تدريب موظفي الجمارك اإلقليمية ودون اإلقليمية، وعلى شبكات موظفي  )د( 
 األوزون اإلقليمية، للوصول إلى ممثلين عن الكتل التجارية اإلقليمية، وجمعيات الجمارك، بهدف تشجيع   
 .إنشاء شبكات غير رسمية لتعميم المعلومات وإدارة البيانات  

 
 )33/51قرر الم(

  من اإلنتاج في القطاع الفرعي لرغاوى البوليئيثيلين  ODSخطة استراتيجية إلزالة الـ  "4" 
 . UNEP/Ozl. Pro/ExCom/33/28والبولستيرين المسحوبة بالضغط في الصين  

 
 

 و93ان  الفقرتUNEP/Ozl.Pro/ExCom/33/17( بعد النظر في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات          -78
 من اإلنتاج في القطاع الفرعي لرغاوى البوليئيثيلين     ODS، أحاط�ت اللج�نة التنف�يذية علم�ًا بالخط�ة االس�تراتيجية إلزال�ة ال�ـ                  )94

 :والبولستيرين، المسحوبة بالضغط، في الصين، على أن يكون معلومًا
 

ة ف��ي الخط��ة  أّن ذل��ك ال يعن��ي الموافق��ة عل��ى المش��اريع وال��نفقات المرت��بطة به��ا، المبّي��ن         (أ)
 اإلستراتيجية؛

 
أّن�ه يمك�ن ع�رض المش�اريع المبّي�نة ف�ي اإلس�تراتيجية، عل�ى اللج�نة التنف�يذية لت�نظر فيها، استنادًا إلى قواعد              (ب)

 األمانة وسياساتها المعمول بها عندئذ؛
 

 UNEP/Ozl.Pro/ExCom/33/29and Add.1مشاريع مبادئ توجيهية إلعداد تحديثات للبرامج القطرية  )ج(
 

 
 و 95 الفقرتان UNEP/Ozl.Pro/ExCom/33/17( بع�د ال�نظر ف�ي توص�ية اللج�نة الفرع�ية الس�تعراض المش�اريع            -79
 اللج�نة التنف�يذية أن تش�ّكل، خ�الل االج�تماع الحال�ي، مجموع�ة فرع�ية غ�ير رسمية، مكّلفة بمناقشة مشروع المبادئ                ق�ّررت ،  )96

 .التوجيهية إلعداد تحديثات للبرامج القطرية
 

 . أدناه90-88نتيجة مداوالت المجموعة الفرعية غير الرسمية مبينة فى الفقرات  -80
 )33/52المقرر (

 شؤون أخرى  (و)
 استخدام وآاالت منفذة ألعضاء باللجنة التنفيذية 
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بعد أن نظرت اللجنة التنفيذية في توصية اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات  -81
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17حدى الوآاالت المنفذة إ أنه في الحاالت التي تستخدم فيها قررت، )  ، 97ة ، الفقر

عضوًا في أحد وفود اللجنة التنفيذية ، ليقوم بعمل يتصل بطبقة األوزون ، ينبغي لذلك الوفد أن يمتنع عن الكالم في مشروعات 
 . تتصل بالعمل الذي استخدم من أجله العضو المذآور 

 )33/53المقرر (

 )32/75متابعة المقرر ( التخطيط االستراتيجي :  من جدول األعمال 6البند 

 بشأن التخطيط االستراتيجي ، الذي هو متابعة UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/30تولت األمانة تقديم الوثيقة   -82
  .32/75للمقرر 

وثيقة وتوصلت إلى توافق في اآلراء قامت اللجنة التنفيذية بمناقشة واسعة النطاق حول الموضوعات التي أثارتها تلك ال -83
بشأن الحاجة إلى األخذ بنهج تتولى البلدان نفسها اإلمساك بزمامه ، بحيث يكون للبلدان مرونة في تحديد نوع النهج الذي  

 . من الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن بروتوآول مونتريال   5ترتضيه الذي يكون هو البرنامج األمثل لتمكين بلدان المادة  

 بالحاجة إلى تمويل إضافي في سبيل تحقيق بناء القدرة والتعزيز المؤسسي  5ونوه ممثلون عن عدد من بلدان المادة   -84
. اللذين يمكنان وحدات األوزون الوطنية من تجميع بيانات صحيحة ومن االنتقال السلس إلى نهج تمسك بزمامه البلدان نفسها       

 أن يكون أمرًا قائمًا على أساس التزام بلدان ي من هذا القبيل ينبغيإلضافي لألنشطة التونوه عدة ممثلين آخرين بأن التمويل ا
 بالحاجة إلى النظر فيما يترتب   5وبينما نوه ممثلو بعض بلدان المادة   .  لديها ODS بتخفيض دائم لمجموع استهالك الـ 5المادة 

 . استعمال لهذا المفهوميناقشة الموضوع قبل أ  مزيدًا من ميعلى ذلك من آثار آان من المفهوم أن األمر يقتض

وفي معرض المناقشة حول منهجيات االستراتيجية الجديدة قام عدة ممثلين بوزن ما يترتب عليها من آثار على أدوار       -85
ت ومسؤوليات أصحاب الشأن من جميع الفئات ، وعلى قضية الحصص الثابتة للوآاالت المنفذة وعلى التوازن بين المشروعا       

وقد لوحظ أيضا أن تحديثات البرامج القطرية . االستثمارية وغير االستثمارية وعلى الحاجة إلى إجراءات إدارية واضحة  
وخطط إدارة غازات التبريد وتحديثات تلك الخطط هي أمور يمكن أن تساعد البلدان عند إعدادها استراتيجياتها الوطنية الرامية    

 .إلى تحقيق االمتثال 

أن بعض الممثلين قد نوهوا بأهمية تبادل المعلومات بين لجنة التطبيق واللجنة التنفيذية، وهو أمر يمكن تحقيقه  لوحظ  -86
 .بأن يحضر رئيس ونائب رئيس آل من هاتين اللجنتين اجتماعات اللجنة األخرى   

 :قررت اللجنة التنفيذية ما يلي  -87

 باإلطار المتعلق باألهداف –ال التخطيط االستراتيجي  آأس�اس يق�وم عل�يه العمل في المستقبل في مج      –األخ�ذ    (أ)
( واألولوي�ات والمشكالت والمنهجيات للتخطيط االستراتيجي للصندوق المتعدد األطراف خالل فترة االمتثال   

 ) .المرفق الثامن 

دخاله��ا عل��ى إأن تطل��ب م��ن األمان��ة إع��داد مق��ترحات مح��ددة إلدخ��ال التغ��يرات الت��ي أص��بح م��ن الض��روري     (ب)
الس�ابقة ، عل�ى أن يك�ون مفهومًا أنه قد ال يكون من المستطاع أو    ) أ(ج�راءات والمنهج�يات ، تطب�يقًا للفق�رة      اإل

 تغط�ية جم�يع الموض�وعات في آن واحـد ، وأن األمر قد يقتضي ، تبعًا لذلك ، النظر في عدة        يم�ن الض�رور   
  .أوراق في اجتماعات قادمة مختلفة تعقدها اللجنة التنفيذية

تح��يط علم��ًا ب��أن تحدي��ثات ال��برامج القط��رية وتحدي��ثات خط��ط إدارة غ��ازات الت��بريد م��ن ش��أنها أن ت��زود       أن  )ج(
 عل��ى ان��تهاز 5 بآل��ية تس��تعملها ف��ي اس��تراتيجياتها الوطن��ية لإلزال��ة ، وأن تش��جع بل��دان الم��ادة    5بل��دان الم��ادة  
 .هذه الفرصة  

 )33/54المقرر ( 
 مكلف بمناقشة مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد تحديثات البرامج القطرية تقرير من منسق الفريق غير الرسمي ال  

  المكّلف بمناقشة مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد تحديثات البرامج القطريةأن هذا الفريق -88
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 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/29 and Add.1 (  آان مشكًال من ممثلين عن 33/52، الذي أنشىء بموجب المقرر 
وجمهورية الدومنيكان وفنلندا وألمانيا والهند واليابان وهولندا ونيجيريا والواليات المتحدة ) منسقًا( آولومبيا : بلدان اآلتية ال

  .2001 مارس 29األمريكية ، وقد اجتمع يوم الخميس 

ء ج�رى ف�ي اج�تماع الفريق غير    ق�ام مم�ثل آولومب�يا بوص�فه منس�قًا للف�ريق ب�إبالغ اللج�نة التنف�يذية ب�أن ت�بادًال ف�ي اآلرا                  -89
وآان هناك تنويه بضرورة توضيح الغرض من تلك   . الرس�مي بشأن مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد تحديثات للبرامج القطرية           

التحدي�ثات وتوض��يح آثاره��ا ف��يما ي�تعلق باالمت��ثال وال��تمويل ، وعل��ى ض�رورة ال��نظر إل��ى ال��برامج القط�رية باعت��بارها أداة ف��ي ي��د     
ونظرًا ألهمية المبادئ التوجيهية .  تطب�يقا ل�بروتوآول مون�تريال    ODS دان آ�ي تع�زز إمس�اآها ب�زمام اس�تراتيجيات إزال�ة ال�ـ       ال�بل 

بوص�فها المرتك�ز ال�الزم ل�تحول ال�بلدان إل�ى نه�ج تأخذ فيه هي نفسها بزمام األمور ، اتفق رأي الفريق على ضرورة إفساح مزيد             
 .عنيهم األمر ، ورسم الفريق الخطوط العريضة لتحقيق ذلك التجميع من الوقت لتجميع آراء جميع من ي

 :  ما يلي قررت استمعت اللجنة التنفيذية إلى توصيات الفريق غير الرسمي مابعد -90

 أن تطلب من أمانة الصندوق توجيه رسالة إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحصول على مزيد من  )أ(  
     UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/29 andيقتين التعليقات حول الوث   
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/29/Add.1 

 وأن تطلب آذلك إرسال اإلجابات على تلك الرسالة في ظرف أسبوعين وإدراج التعليقات التي تتضمنها  )ب( 
 تلك اإلجابات في صياغة منقحة لمشروع المبادئ التوجيهية ؛   

 يع مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة بالبريد اإللكتروني وأن تقوم بتجميع وأن تطلب من األمانة توز )ج(  
 وبعد ذلك تتولى األمانة إعداد صياغة . حصيلة جولة ثانية من التعليقات من أعضاء اللجنة التنفيذية    
 ورة ، نهائية لمشروع المبادئ التوجيهية تضم جميع التعليقات التي تكون قد جمعت خالل عملية المشا   
 . للجنة التنفيذية للنظر فيها رابع والثالثينوتقدم تلك الوثيقة إلى االجتماع ال   

 )33/55المقرر ( 

 ف~ي تطبيقات  CFCتقري~ر ع~ن الوض~ع الق~ائم ف~ي الدراس~ة الم~تعلقة ب~بدائل لل~ـ              :  م~ن ج~دول األعم~ال        7الب~ند   
  الجاسئة ىالرغاو

 في تطبيقات الرغاوى CFCوض�ع الق�ائم بش�أن الدراس�ة الم�تعلقة ببدائل الـ       نظ�رت اللج�نة التنف�يذية ف�ي ال�تقرير ع�ن ال             -91
 : ما يلي وقررت) UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/31( الجاسئة 

 ف��ي CFCأن تح��يط علم��ًا بال��تقرير ع��ن الوض��ع الق��ائم بش��أن الدراس��ة الم��تعلقة ب��بدائل ال��ـ   (أ)
 تطبيقات الرغاوى الجاسئة ؛

 االستش�ارية للق��يام  مؤسس�ات  للع�روض المقدم�ة م�ن ال   أن تح�ث األمان�ة عل�ى إتم�ام تقي�يمها      (ب)
 بتلك الدراسة ، آي تبدأ الدراسة في أقرب وقت ممكن 

 )33/56المقرر (
 

 تقرير الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج التابع للجنة التنفيذية :  من جدول األعمال 8البند 
اج فقام بتقديم تقرير الفريق فأشار إلى أن الفريق قد أعيد     تكل�م مم�ثل أس�تراليا بوص�فه منسقًا للفريق الفرعي لقطاع اإلنت             -92

، ) منسقًا( أستراليا :  واشترك فيه آل من 2001 مارس  29 للجنة التنفيذية واجتمع يوم      33تش�كيله خ�الل االج�تماع الـ        
اع إلى بيان من األمانة آولومب�يا ، جمهوري�ة الدومن�يكان ، ألمانيا ، الهند ، الواليات المتحدة األمريكية ، واستمع االجتم       

 ف�ي جمهوري�ة آوريا   ODS بش�أن الم�راجعة التقن�ية إلن�تاج ال�ـ           ثان�ي والثالثي�ن   عم�ا ج�د م�ن تطوي�رات م�نذ االج�تماع ال            
 ف��ي CFC ف�ي الص��ين  ومش�روع اإلزال�ة ف�ي قط�اع إن�تاج ال�ـ        CTCالش�عبية الديمقراط�ية ، والم�راجعة التقن�ية إلن�تاج      

ثم ناقش الفريق الفرعي الطرائق الكفيلة بتحريك مشروع إغالق   . لهالونات في الهند  األرجنتي�ن ومشروع إغالق إنتاج ا     
 . مام ألالهالونات في الهند إلى ا

 : اللجنة التنفيذية ، بعد أخذها توصيات الفريق الفرعي في الحسبان ، ما يلي قررت -93
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رد محدث��ة تبي��ن م��ا يت��بقى م��ن  ، قائم��ة ج��يأن تطل��ب م��ن األمان��ة أن تق��دم إل��ى االج��تماع الق��ادم للف��ريق الفرع��    (أ)
 ؛ 5 بلدان المادة ي فODS الـ يمنتج 

وأن تح�يط علم�ا م�ع ال�تقدير برغ�بة اله�ند استكش�اف إمكان�ية جم�ع عمل�يات إزال�ة إنتاج الهالونات واستهالآها                        )ب(
ف��ي ص��فقة واح��دة ؛ وأن تس��تمر مناقش��ة المش��روع ف��ي الف��ريق الفرع��ي ف��ي س��بيل التوص��ل ف��ي ت��اريخ قري��ب    
وأن تطل��ب م��ن اله��ند واليوئنديب��ي ال��نظر ف��ي توقي��ت . واف��ق ف��ي اآلراء ح��ول مس��توى تموي��ل المش��روع إل��ى ت 
 م��ع ثال��ث وال��ثالثون تنف��يذ إع��داد المش��روع الم��تعلق بع��دم تدوي��ر الهالون��ات ، ال��ذي واف��ق عل��يه االج��تماع ال        
 . صفقة واحدةيف إنتاج واستهالك الهالونات يجمع إزالة عمليت: يمراعاة االحتمال المذآور اآلت 

 )33/57المقرر (

 مسائل أخرى:  من جدول األعمال9البند 
 تمويل إضافي لحكومة ّعمان )أ(
 

،  مش��يرًا إل��ى أّن 32/74م��ن المق��رر  ) ج(ذل��ك مم��ثل تون��س، اإلنت��باه إل��ى الفق��رة  ي اس��ترعى مم��ثل األردن، وس��انده ف�� -94
 م�ن ب�روتوآول مونتريال لم تشر إلى الناتج القومي   10ّن الم�ادة  الص�ندوق س�بق أن س�اعد بلدان�ًا آان�ت ف�ي م�ثل وض�ع ُعم�ان، وأ            

 . اإلجمالي آعامل يمنع بلدًا ما من طلب التمويل
 

 .32/74من المقرر ) ج( اللجنة التنفيذية إلغاء الفقرة قررت -95
 )33/58المقرر (

 .ن النامية في البلداODS الزمام في مجال إزالة الـ يبيان من فنلندا بشأن النهج القطر )ب(
 

 في ODS يمس�ك بزمام البلد نفسه في مجال إزالة الـ   يأبل�غ م�ندوب فنل�ندا اللج�نة التنف�يذية ع�ن دراس�ة ح�ول ال�نهج ال�ذ                    -96
 .البلدان النامية، والبلدان ذات االقتصاد المتحّول المار بمرحلة انتقال

 
وأفاد بعد ذلك .  لديهاODSامية بزمام برامج إزالة الـ    آ�ان هدف الدراسة تحديد الطرق الكفيلة بتدعيم إمساك البلدان الن           -97

 .عن نتائج الدراسة وعن توصياتها
 .أحاطت اللجنة التنفيذية علما بهذا البيان مع التقدير -98

 
 اإلقراض الميّسر )ج(
 

الثين للجنة ذّآ�ر م�ندوب ال�يابان، أن وف�ده ع�رض وث�يقة غ�ير رس�مية ع�ن اإلقراض الميّسر على االجتماع الحادي والث                 -99
 جدول ي تحدي�ثها وعرض�ها لل�نظر عل�ى االج�تماع ال�رابع والثالثي�ن، م�ع طل�ب إدراج ذلك البند ف         يالتنف�يذية، وأن�ه يرغ�ب اآلن ف�        
 .أعمال االجتماع المذآور

 

أف�اد م�ندوب الوالي�ات الم�تحدة أّن بعث�ته س�وف تع�رض ه�ي أيض�ًا ورق�ة ف�ي ذل�ك االج�تماع تس�تعرض األفك�ار التي تّم                         -100
 .لتعبير عنها حتى اليوم حول موضوع اإلقراض الميّسرا

 .رابع والثالثينال اللجنة التنفيذيةاجتماع  جدول أعمال يراض الميسر فإلققررت اللجنة التنفيذية إدراج موضوع ا -101

 )33/59المقرر (
 زمان ومكان االجتماع الرابع والثالثين للجنة التنفيذية

 و16 ي بمونتريال، بكندا، على أن يسبقه يوم   2001 و يولي 20 – 18 أيام   34د اجتماعها الـ    ق�ررت اللج�نة التنف�يذية عق�        -102
 .والتقييم والمالية واللجنة الفرعية الستعراض المشروعات  اجتماعًا اللجنة الفرعية للرصد2001 يولية17

 )33/60المقرر(

 اعتماد التقرير :  من جدول األعمال 10البند 
 .2001 مارس 30لتنفيذية هذا التقرير يوم الجمعة اعتمدت اللجنة ا -103
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 اختتام االجتماع :  من جدول األعمال 11البند 
 .2001مارس 30 بعد ظهر يوم الجمعة 13.35أعلن الرئيس اختتام هذا االجتماع الساعة  -104
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INCOME

Contributions received:
 -     Cash payments including note encashments 1,002,841,347   
 -     Promissory notes held 103,219,333      
 -     Bilateral cooperation 43,746,474        
 -     Interest earned 90,841,003        
 -     Miscellaneous income 4,665,708          

Total Income 1,245,313,865   

ALLOCATIONS AND PROVISIONS

 -     UNDP 324,499,994   
 -     UNEP 52,372,598     
 -     UNIDO 253,346,066   
 -     World Bank 474,766,599   
Less Adjustments -                 
Total allocations to implementing agencies 1,104,985,257   

Secretariat and Executive Committee costs  (1991-2000)
 -     includes provision for staff contracts into 2002 31,967,225        
Monitoring and evaluation activities approved at the 22nd,
 -    29th & 32nd  meetings  of the Executive Committee 1,040,000          
Technical audit activities approved at the 24th meeting
 -     of the Executive Committee 600,000             
Bilateral cooperation 43,746,474        
Provision for fixed-exchange-rate mechanism's fluctuations
 -     losses/(gains) in value 5,943,265          

Total allocations and  provisions 1,188,282,221   

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS 57,031,644        

STATUS OF THE FUND  (IN US DOLLARS )

Annex I
TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF 

THE MONTREAL PROTOCOL

As at  26 March 2001



UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32
Annex I
Page 2

Description 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000 1991 - 2000 2001 1991 - 2001

Pledged contributions 234,929,241 424,841,347 472,587,120 146,666,667 1,279,024,375 146,666,667 1,425,691,042

Cash payments 206,026,442 380,190,863 325,990,098 77,093,418 989,300,820 13,540,527 1,002,841,347

Bilateral assistance 4,332,697 11,997,571 22,144,067 5,272,139 43,746,474 0 43,746,474

Promissory notes 0 0 50,149,097 53,070,236 103,219,333 0 103,219,333

Total payments 210,359,139 392,188,434 398,283,262 135,435,793 1,136,266,627 13,540,527 1,149,807,154

Disputed contributions 0 8,098,267 0 0 8,098,267 0 8,098,267

Outstanding pledges 24,570,102 32,652,913 74,303,858 11,230,874 142,757,748 133,126,140 275,883,888

Payments %age to pledges 89.54% 92.31% 84.28% 92.34% 88.84% 9.23% 80.65%

Interest earned 3,261,119 28,073,633 49,379,449 10,126,802 90,841,003 0 90,841,003

Miscellaneous income 1,442,103 1,297,366 1,223,598 300,000 4,263,067 402,641 4,665,708

TOTAL INCOME 215,062,361 421,559,432 448,886,308 145,862,595 1,231,370,697 13,943,168 1,245,313,865

Accumulated figures 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000 1991 - 2000 2001 1991-2001

Total pledges 234,929,241 424,841,347 472,587,120 146,666,667 1,279,024,375 146,666,667 1,425,691,042

Total payments 210,359,139 392,188,434 398,283,262 135,435,793 1,136,266,627 13,540,527 1,149,807,154

Payments %age to pledges 89.54% 92.31% 84.28% 92.34% 88.84% 9.23% 80.65%

Total income 215,062,361 421,559,432 448,886,308 145,862,595 1,231,370,697 13,943,168 1,245,313,865

Total outstanding contributions 24,570,102 32,652,913 74,303,858 11,230,874 142,757,748 133,126,140 275,883,888

As % to total pledges 10.46% 7.69% 15.72% 7.66% 11.16% 90.77% 19.35%

Oustanding contributions for Counries 
with Economies in Transition (CEITs)

24,570,102 31,439,487 33,035,620 3,331,456 92,376,665 4,204,100 96,580,765

CEITs' outstandings %age to pledges 10.46% 7.40% 6.99% 2.27% 7.22% 2.87% 6.77%

BALANCE  AVAILABLE   FOR  NEW  ALLOCATIONS

1991 - 2001 SUMMARY STATUS OF CONTRIBUTIONS AND OTHER INCOME

TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

As at 26 March 2001
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FOR  THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
Status of Contributions for 2001

As at 26 March 2001

Party Agreed 
Contributions

Cash 
Payments

Bilateral 
Assistance

Promissory 
Notes

Outstanding 
Contributions

Australia 2,482,261 0 0 0 2,482,261
Austria 1,576,118 0 0 0 1,576,118
Azerbaijan 36,849 0 0 0 36,849
Belarus 137,345 0 0 0 137,345
Belgium 1,847,459 0 0 0 1,847,459
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0
Bulgaria 31,824 0 0 0 31,824
Canada 4,612,784 0 0 0 4,612,784
Cyprus 0 0 0 0 0
Czech Republic 202,668 0 0 0 202,668
Denmark 1,157,383 0 0 0 1,157,383
Estonia 25,124 0 0 0 25,124
Finland 907,817 0 0 0 907,817
France 10,954,107 0 0 0 10,954,107
Georgia 0 0 0 0 0
Germany 16,427,810 0 0 0 16,427,810
Greece 587,904 0 0 0 587,904
Hungary 200,993 0 0 0 200,993
Iceland 53,598 0 0 0 53,598
Ireland 375,186 0 0 0 375,186
Israel 577,854 0 0 0 577,854
Italy 9,098,273 0 0 0 9,098,273
Japan 33,471,998 0 0 0 33,471,998
Kuwait 0 0 0 0 0
Latvia 40,199 0 0 0 40,199
Liechtenstein 10,050 0 0 0 10,050
Lithuania 36,849 0 0 0 36,849
Luxembourg 113,896 0 0 0 113,896
Malta 0 0 0 0 0
Monaco 6,700 0 0 0 6,700
Netherlands 2,731,827 0 0 0 2,731,827
New Zealand 370,162 0 0 0 370,162
Norway 1,021,713 0 0 0 1,021,713
Panama 0 0 0 0 0
Poland 346,712 0 0 0 346,712
Portugal 698,450 0 0 0 698,450
Russian Federation 2,490,635 0 0 0 2,490,635
Singapore 0 0 0 0 0
Slovakia 65,323 0 0 0 65,323
Slovenia 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0
Spain 4,336,419 0 0 0 4,336,419
Sweden 1,815,635 0 0 0 1,815,635
Switzerland 2,035,052 0 0 0 2,035,052
Tajikistan 8,375 0 0 0 8,375
Turkmenistan 13,399 0 0 0 13,399
Ukraine 505,832 0 0 0 505,832
United Arab Emirates 0 0 0 0 0
United Kingdom 8,525,444 0 0 0 8,525,444
United States of America 36,666,667 13,540,527 0 0 23,126,140
Uzbekistan 61,973 0 0 0 61,973
TOTAL 146,666,667 13,540,527 0 0 133,126,140

TRUST FUND
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FOR  THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
Status of Contributions for 2000

As at 26 March 2001
PARTIES Agreed Cash Payments Bilateral Promissory Outstanding 

Contributions  Assistance Notes Contributions
Australia 2,482,261 2,574,131 153,830 0 (245,700)
Austria 1,576,118 1,576,118 0 0 0
Azerbaijan 36,849 0 0 0 36,849
Belarus 137,345 0 0 0 137,345
Belgium 1,847,459 1,847,459 0 0 0
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0
Bulgaria 31,824 31,824 0 0 0
Canada 4,612,784 133,730 788,827 3,690,227 0
Cyprus 0 0 0 0
Czech Republic 202,668 202,668 0 0 0
Denmark 1,157,383 1,157,383 0 0 0
Estonia 25,124 25,124 0 0 0
Finland 907,817 907,817 0 0 0
France 10,954,107 0 259,179 10,694,928 0
Georgia 0 0 0 0 0
Germany 16,427,810 0 3,154,470 16,427,810 (3,154,470)
Greece 587,904 101,763 0 0 486,141
Hungary 200,993 200,993 0 0 0
Iceland 53,598 53,598 0 0 0
Ireland 375,186 375,186 0 0 0
Israel 577,854 0 0 0 577,854
Italy 9,098,273 0 0 0 9,098,273
Japan 33,471,998 32,636,165 835,833 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0
Latvia 40,199 0 0 0 40,199
Liechtenstein 10,050 10,050 0 0 0
Lithuania 36,849 0 0 0 36,849
Luxembourg 113,896 95,592 0 0 18,304
Malta 0 0 0 0 0
Monaco 6,700 6,700 0 0 0
Netherlands 2,731,827 0 0 2,731,827 0
New Zealand 370,162 370,162 0 0 0
Norway 1,021,713 884,274 0 0 137,439
Panama 0 0 0 0 0
Poland 346,712 346,712 0 0 0
Portugal 698,450 0 0 0 698,450
Russian Federation 2,490,635 0 0 0 2,490,635
Singapore 0 0 0 0 0
Slovakia 65,323 65,323 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0
Spain 4,336,419 4,336,419 0 0 0
Sweden 1,815,635 1,452,508 0 0 363,127
Switzerland 2,035,052 2,035,052 80,000 0 (80,000)
Tajikistan 8,375 0 0 0 8,375
Turkmenistan 13,399 0 0 0 13,399
Ukraine 505,832 0 0 0 505,832
United Arab Emirates 0 0 0 0 0
United Kingdom 8,525,444 0 0 8,525,444 0
United States of America 36,666,667 25,666,667 0 11,000,000 0
Uzbekistan 61,973 0 0 0 61,973
TOTAL 146,666,667 77,093,418 5,272,139 53,070,236 11,230,874

TRUST FUND
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FOR  THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
1991-2000  Summary Status of Contributions

As at 26 March 2001
Party Agreed 

Contribution
Cash 

Payments
Bilateral 

Assistance
Promissory 

Notes
Outstanding 
Contribution

Australia 22,810,456 22,251,688 804,468 0 (245,700)

Austria 12,556,585 12,424,795 131,790 0 0

Azerbaijan 747,737 0 0 0 747,737

Belarus 2,186,092 0 0 0 2,186,092

Belgium 15,989,492 15,881,012 108,480 0 0

Brunei Darussalam 0 0 0 0 0

Bulgaria 929,031 929,031 0 0 0

Canada 46,663,127 38,090,475 4,882,424 3,690,227 1

Cyprus 148,670 148,670 0 0 0

Czech Republic 4,384,681 4,384,681 0 0 0

Denmark 10,512,130 10,307,130 205,000 0 0

Estonia 25,124 25,124 0 0 0

Finland 8,886,359 8,330,562 451,870 0 103,927

France 94,872,911 50,147,937 6,842,649 31,267,548 6,614,777

Georgia 0 0 0 0 0

Germany 138,689,162 104,844,603 14,478,943 22,520,086 (3,154,470)

Greece 5,620,959 5,134,818 0 0 486,141

Hungary 2,393,653 2,393,653 0 0 0

Iceland 460,037 460,037 0 0 0

Ireland 3,031,444 3,031,444 0 0 0

Israel 3,627,156 2,860,903 0 0 766,253

Italy 71,791,485 32,829,081 0 0 38,962,404

Japan 217,056,949 207,815,357 3,569,333 0 5,672,259

Kuwait 286,549 286,549 0 0 0

Latvia 179,330 100,234 0 0 79,096

Liechtenstein 145,531 145,531 0 0 0

Lithuania 316,270 14,975 0 0 301,295

Luxembourg 999,317 981,013 0 0 18,304

Malta 28,052 28,052 0 0 0

Monaco 121,612 121,612 0 0 0

Netherlands 23,909,450 21,177,623 0 2,731,827 0

New Zealand 3,621,674 3,621,674 0 0 0

Norway 8,545,641 8,408,202 0 0 137,439

Panama 16,915 16,915 0 0 0

Poland 2,682,071 2,682,071 0 0 0

Portugal 3,922,639 3,186,019 0 0 736,620

Russian Federation 81,834,430 0 0 0 81,834,430

Singapore 531,221 459,245 71,976 0 0

Slovakia 1,476,468 1,476,468 0 0 0

Slovenia 61,290 61,263 0 0 27

South Africa 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0

Spain 33,891,892 33,891,892 0 0 0
Sweden 17,853,523 17,059,546 430,850 0 363,127
Switzerland 17,821,140 17,544,640 356,500 0 (80,000)
Tajikistan 74,121 5,333 0 0 68,788
Turkmenistan 249,156 0 0 0 249,156
Ukraine 7,486,519 785,600 0 0 6,700,919
United Arab Emirates 559,639 559,639 0 0 0
United Kingdom 77,920,530 54,745,885 565,000 22,609,645 0
United States of America 326,918,236 295,701,045 10,817,191 20,400,000 0
Uzbekistan 394,228 185,103 0 0 209,125
SUB-TOTAL 1,279,024,375 989,300,820 43,746,474 103,219,333 142,757,748
Disputed Contributions 8,098,267 0 0 0 8,098,267
TOTAL 1,287,122,642 989,300,820 43,746,474 103,219,333 150,856,015

TRUST FUND
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TRUST  FUND FOR THE  MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL
Status of Contributions for 1997 - 1999

As at 26 March 2001
Party Agreed 

Contributions
Cash 

Payments
Bilateral 

Assistance
Promissory 

Notes
Outstanding 

Contributions
Australia 8,158,353 8,158,353 0 0 0
Austria 4,768,227 4,753,065 15,162 0 0
Azerbaijan 647,706 0 0 0 647,706
Belarus 1,612,377 0 0 0 1,612,377
Belgium 5,553,744 5,445,264 108,480 0 0
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0
Bulgaria 68,000 68,000 0 0 0
Canada 17,102,223 15,062,418 2,039,805 0 0
Cyprus 0 0 0 0 0
Czech Republic 1,332,440 1,332,440 0 0 0
Denmark 3,955,149 3,955,149 0 0 0
Estonia 0 0 0 0 0
Finland 3,403,908 2,951,551 348,430 0 103,927
France 35,320,710 2,874,846 5,258,467 20,572,620 6,614,777
Georgia 0 0 0 0 0
Germany 49,845,885 33,784,433 9,969,177 6,092,276 0
Greece 2,094,711 2,094,711 0 0 0
Hungary 771,735 771,735 0 0 0
Iceland 165,372 165,372 0 0 0
Ireland 1,157,604 1,157,604 0 0 0
Israel 1,474,566 1,286,167 0 0 188,399
Italy 28,650,705 0 0 0 28,650,705
Japan 85,083,909 76,678,150 2,733,500 0 5,672,259
Kuwait 0 0 0 0 0
Latvia 139,131 100,234 0 0 38,897
Liechtenstein 55,125 55,125 0 0 0
Lithuania 279,421 14,975 0 0 264,446
Luxembourg 385,869 385,869 0 0 0
Malta 0 0 0 0 0
Monaco 55,125 55,125 0 0 0
Netherlands 8,750,937 8,750,937 0 0 0
New Zealand 1,322,976 1,322,976 0 0 0
Norway 3,086,946 3,086,946 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0
Poland 1,860,435 1,860,435 0 0 0
Portugal 1,515,909 1,477,739 0 0 38,170
Russian Federation 24,530,184 0 0 0 24,530,184
Singapore 0 0 0 0 0
Slovakia 454,773 454,773 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 0
South Africa 592,583 592,583 0 0 0
Spain 13,023,048 13,023,048 0 0 0
Sweden 6,766,473 6,335,623 430,850 0 0
Switzerland 6,670,005 6,636,105 33,900 0 0
Tajikistan 65,746 5,333 0 0 60,413
Turkmenistan 179,154 0 0 0 179,154
Ukraine 5,555,291 0 0 0 5,555,291
United Arab Emirates 0 0 0 0 0
United Kingdom 29,298,411 14,649,210 565,000 14,084,201 0
United States of America 116,499,999 106,458,703 641,296 9,400,000 0
Uzbekistan 332,255 185,103 0 0 147,152

TOTAL 472,587,120 325,990,098 22,144,067 50,149,097 74,303,858
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Annex II

PROJECTS THAT HAVE EXPERIENCED PROGRESS AND ARE RECOMMENDED FOR REMOVAL FROM LIST OF PROJECTS
WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency Project Number Project Title 32nd

Meeting
Assessment

Planned
Date of

Completion
per 1999
Progress
Report

Category of
Delay

France LEB/REF/23/TAS/21 Implementation of an ODS recovery and recycling network Some Progress
(Continued
Monitoring)

Nov-02 D

France MAU/REF/14/TAS/05 Conversion of CFC-based commercial refrigeration installations in the fishing industry Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jun-00 C, D

France MOR/REF/23/TAS/17 Implementation of an ODS recovery and recycling network Some Progress
(Continued
Monitoring)

Nov-02 D

IBRD JOR/SEV/28/INS/51 Renewal of institutional strengthening (phase II) Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-00 Not
Applicable

IBRD MAL/FOA/17/INV/59 Elimination of ODS in the process of EPE/EPS foam sheet at Star Foam Paper Products
Sdn. Bhd.

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed Not
Applicable

IBRD THA/FOA/27/INV/111 Conversion from CFC-11 to HCFC-141b technology in the manufacture of rigid
polyurethane foam at Siam Steel International PLC

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Mar-01 E

UNDP ARG/REF/23/INV/60 Elimination of the use of CFCs in the manufacture of commercial refrigerators and
display cabinets at TREVI

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed B

UNDP CPR/FOA/17/INV/126 Handan No. 7: Eliminate CFCs in the manufacture of XPS/XPE foam sheet/netting Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed B, C

UNDP CPR/FOA/22/INV/202 Elimination of CFC-12 in the manufacture of EPS foam sheet at  Zhejiang Wanpeng
Clique Co., Ltd.

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed B, C
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Agency Project Number Project Title 32nd

Meeting
Assessment

Planned
Date of

Completion
per 1999
Progress
Report

Category of
Delay

UNDP CPR/REF/19/INV/167 Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Domestic Freezers at Quingdao
Haier General Freezer Company

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed A, B

UNDP CPR/SOL/19/INV/172 Elimination of the use of TCA in the Baoshi Electronics Corporation Shijianzhuang
Manufacturing Operations

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed B

UNDP IND/FOA/19/INV/71 Phase out of CFCs in the manufacture of rigid PUF insulated thermoware at BHARAT
PLASTIC PRODUCTS

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed B

UNDP VEN/REF/18/INV/43 Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators at
Coresmalt Valencia

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed E

UNDP VEN/REF/19/INV/49 Elimination of CFC 11 and 12 in the Manufacture of Bottle Coolers, Freezers and
Water Coolers at HIELOMATIC C.A.

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed E

UNEP BAH/REF/26/TRA/06 Customs training Some Progress
(Continued
Monitoring)

May-01 D

UNEP DOM/REF/25/TRA/17 Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-00 D

UNEP DOM/SEV/17/INS/04 Establishment of the National Commission for the Ozone (Cogo) Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed D

UNEP ELS/REF/25/TRA/07 Implementation of the RMP: Train the trainers programme in the refrigeration sector Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-00 D

UNEP GUA/SEV/28/INS/22 Renewal of IS (phase III) Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jun-02
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Agency Project Number Project Title 32nd

Meeting
Assessment

Planned
Date of

Completion
per 1999
Progress
Report

Category of
Delay

UNEP MOL/REF/25/TRA/03 Training of technicians Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jun-01 D

UNEP MOL/REF/25/TRA/04 Monitoring ODS Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jan-02 D

UNEP PER/REF/27/TRA/23 Customs training Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-01 D

UNEP PHI/SEV/11/TAS/23 Information Exchange Programme Notice of
Possible
Cancellation

Completed D

UNEP SUD/SEV/28/INS/12 Renewal of IS (phase II) Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jun-01 D

UNEP VIE/SEV/28/INS/27 Renewal of IS (phase II) Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jun-01

UNEP ZIM/SEV/28/INS/20 Renewal of IS (phase II) Some Progress
(Continued
Monitoring)

Jun-01

UNIDO MOR/REF/25/INV/24 Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Alom du Nord Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-00 C

UNIDO MOR/REF/25/INV/24 Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Alom du Nord Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed C

UNIDO MOR/REF/25/INV/25 Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at Batinox Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-00 C

UNIDO MOR/REF/25/INV/25 Replacement of CFC-12 with HFC-134a for commercial refrigeration at  Batinox Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed C
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Agency Project Number Project Title 32nd

Meeting
Assessment

Planned
Date of

Completion
per 1999
Progress
Report

Category of
Delay

UNIDO THA/FUM/25/DEM/97 Demonstration project - Alternatives to the use of methyl bromide ingrain storage (rice,
maize, tapioca, feed grains and pulses)

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Dec-01 C

UNIDO TUN/ARS/22/INV/21 Phasing out CFCs at Sogepar Some Progress
(Continued
Monitoring)

Completed C

UNIDO VEN/FOA/25/INV/64 Phasing out CFC -11 with HCFC-141b at TECNOFRIGO in the production of rigid PU
panels

Some Progress
(Continued
Monitoring)

Nov-00 E

Categories of Delay:  A – Implementing and/or executing agencies, B – Enterprise, C – Technical Reasons, D – Government, E – External,
 F – Not Available
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Annex III

PROJECTS THAT HAVE EXPERIENCED SOME PROGRESS AND ARE RECOMMENDED FOR CONTINUED MONITORING

Agency Project Number Project Title 32nd Meeting Assessment Category of Delay

France IRA/REF/24/INV/34 Conversion to non-CFC facilities of 4 companies producing cars and
wagons with MAC umbrella project

Some Progress (Continued Monitoring) B

IBRD ARG/REF/23/INV/69 Lobarto San Luis Some Progress (Continued Monitoring) C
IBRD JOR/FOA/15/INV/22 Umbrella project for conversion to CFC-free technology at three flexible

polyurethane foam factories at Arab Foam, Jordan Plastics, National Foam
Some Progress (Continued Monitoring) B

UNDP ARG/FOA/15/INV/14 CINTER S.R.L. Elimination of CFC use in the manufacture of sandwich
polyurethane panels

Some Progress (Continued Monitoring) B

UNDP BOL/REF/20/TAS/04 Implementation of a national programme for recovery and recycling of
refrigerant

Some Progress (Continued Monitoring) D

UNDP CAF/REF/20/TAS/05 Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of
Refrigerant

Notice of Possible Cancellation D

UNDP CPR/SOL/19/INV/169 Elimination of ODS (CFC-113) used in the production line at SHANGHAI
SIXTH RADIO FACTORY

Some Progress (Continued Monitoring) A, D

UNDP CPR/SOL/19/INV/172 Elimination of the use of TCA in the Baoshi Electronics Corporation
Shijianzhuang Manufacturing Operations

Some Progress (Continued Monitoring) B

UNDP CPR/SOL/20/INV/186 Elimination of ODS (CFC 113) used in the production line at Shanghai No 8
Radio Factory

Some Progress (Continued Monitoring) A, C, D

UNDP CPR/SOL/22/INV/195 Elimination of CFC-113 used in the production line at Shanghai Railway
Communication Equipment Factory

Some Progress (Continued Monitoring) A, C, D

UNDP GLO/REF/24/TAS/159 Global MAC project: Phase 3 Some Progress (Continued Monitoring) C
UNDP IDS/FOA/23/INV/71 Conversion to CFC-free technology in the manufacture of flexible cold cured

moulded and integral skin PUF at PT ARCHIGRAMMA
Some Progress (Continued Monitoring) B

UNDP MAL/ARS/19/INV/85 Umbrella Aerosol Small and Medium Industries project Some Progress (Continued Monitoring) B, E
UNDP MAL/REF/18/INV/73 Umbrella project for elimination of CFCs 11 and 12 in the manufacture of

commercial refrigeration at 4 small enterprises: Lim Yew, Exquisite, Noblelane,
FMC

Some Progress (Continued Monitoring) B, E

UNDP MEX/FOA/20/INV/49 Umbrella project 1 for conversion to CFC-free technology in the manufacture of
polyurethane shoe soles (seven enterprises)

Some Progress (Continued Monitoring) B

UNDP PER/REF/15/INV/06 Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of domestic refrigerators at
Industrias Lenche (INLENSA)

Some Progress (Continued Monitoring) B

UNDP PRC/REF/20/TAS/04 Implementation of a National Programme for Recovery and Recycling of
Refrigerant

Some Progress (Continued Monitoring) E
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UNDP THA/SEV/09/INS/09 Institutional strengthening of  the Ozone Layer Protection Unit:
Phase 1

Some Progress (Continued Monitoring) D

UNEP BHA/SEV/19/INS/02 Institutional Strengthening Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP DOM/REF/25/TRA/14 Customs training Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP DRC/SEV/17/CPG/01 Country Programme Update Some Progress (Continued Monitoring)
UNEP GAM/SEV/19/TRA/03 Customs training Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP GEO/REF/23/TRA/05 Implementation of the refrigerant management plan: Training of trainers in the

refrigeration servicing sector
Some Progress (Continued Monitoring) D

UNEP GLO/REF/19/TRA/97 Training modules for national training courses on good practices in refrigeration Some Progress (Continued Monitoring) A
UNEP GUA/REF/21/TRA/13 National train the trainer programme on refrigeration management plan and good

practices in refrigeration
Some Progress (Continued Monitoring) A

UNEP GUA/REF/27/ TRA/18 Implementation of RMP: Customs Officer Training Programme Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP GUY/REF/23/TRA/06 Implementation of the RMP: Training of trainers for good refrigeration servicing

practices
Some Progress (Continued Monitoring) D

UNEP MOR/SEV/19/INS/03 Creation of Ozone Unit Some Progress (Continued Monitoring)
UNEP MOZ/SEV/15/INS/03 Institutional strengthening Some Progress (Continued Monitoring) Project is now

partly reactivated
UNEP PER/REF/21/TRA/21 Technician training Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP PRC/SEV/17/INS/02 Institutional Strengthening Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP SWA/SEV/15/INS/03 Institutional Strengthening Some Progress (Continued Monitoring) D
UNEP URT/SEV/20/INS/07 Institutional strengthening for the phase out of ODS and the establishment of a

NOU
Some Progress (Continued Monitoring) D

UNIDO ALG/FOA/23/INV/25 Phasing out CFC-11 at La Mousse du Sud flexible polyurethane foam plant Notice of Possible Cancellation B
UNIDO ALG/FOA/25/INV/27 Phase out of CFC-11 in the manufacture of flexible polyurethane foam through

the use of methylene chloride technology at Ets. Matelas Djurdjura
Notice of Possible Cancellation B

UNIDO ALG/FOA/27/INV/33 Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture
of flexible polyurethane foam at Matelas Atlas (Sam Atlas)

Notice of Possible Cancellation B

UNIDO ALG/FOA/27/INV/34 Phasing out of CFC-11 by conversion to methylene chloride in the manufacture
of flexible polyurethane foam at King's Matelas

Notice of Possible Cancellation B

UNIDO CMR/FOA/23/INV/11 Phasing out CFC-11 at Sonopol Notice of Possible Cancellation C
UNIDO GUY/REF/23/INV/05 Phasing out ODS at Guyana Refrigerator Ltd., Guyana (GRL) Notice of Possible Cancellation C

UNIDO MOR/FUM/22/DEM/11 Demonstration project - four alternatives to the use of methyl bromide:  steam
pasteurisation, non-soil cultivation, solarization and low-dose chemicals in
combination with an integrated pesticide management system

Some Progress (Continued Monitoring) E

UNIDO PAK/REF/23/INV/17 Phasing out ODS at the freezer factory of Hirra Farooq's (Pvt) Ltd. Some Progress (Continued Monitoring) C
UNIDO ROM/SEV/17/INS/04 Creation of an Ozone Secretariat Some Progress (Continued Monitoring) D
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UNIDO SUD/REF/19/INV/06 Phasing out of ODS at three small domestic refrigerator factories in Sudan
(Coldair Refrigerator Factory, Modern Refrigerator + Metal furniture Co., Sheet
Metal Industries Co. Refrigerator Factory)

Some Progress (Continued Monitoring) C

UNIDO TUN/FOA/23/INV/23 Phasing out CFC-11 at Sud Inter Mousse Flexible Polyurethane foam plant Notice of Possible Cancellation B
UNIDO TUR/FOA/23/INV/30 Phasing out CFC-11 at Isbir Termoset Plastic San. A.S., Ankara, Turkey Some Progress (Continued Monitoring) B

Categories of Delay:  A – Implementing and/or executing agencies, B – Enterprise, C – Technical Reasons, D – Government, E – External, F – Not Available
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Annex IV

PROJECTS WITHOUT PROGRESS SINCE LAST PROGRESS REPORT, BY AGENCY

Agency Project Number Project Title 32nd Meeting Assessment Recommended Actions Category of Delay

IBRD ARG/REF/19/INV/43 Adzen S.A.C.I.F. Some Progress (Continued
Monitoring)

Send Letter of Possible
Cancellation

N/A

IBRD IND/REF/19/INV/92 Chandra Frig Co. Ltd. - Elimination of CFCs in the
manufacture of commercial refrigeration equipment

Some Progress (Continued
Monitoring)

Send Letter of Possible
Cancellation

B

IBRD IND/REF/22/INV/123 Elimination of CFCs in the manufacture of commercial
refrigeration equipment at Hindustan Refrigeration
Industries

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for
completion of Sub-grant
Agreement

B

UNDP ARG/FOA/18/INV/33 Elimination of the use of CFC's in the manufacture of
sandwich panels and spray foams at Montisol
Argentina S.A. and Art Nouveau Puntana, S.A.

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May  for
completion

C, D

UNDP ARG/FOA/20/INV/48 Conversion to non-CFC technology in the manufacture
of flexible foam (slabstocks) at Suavestar S.A.

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of Technical Issues
being resolved by 1 May

B, C, D

UNDP ARG/FOA/22/INV/57 Elimination of the use of CFCs in the manufacture of
sandwich polyurethane panels and spray foams at
Calofrig Asilaciones Jacobi S.A.I.C.

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May if not
completed 1 March

D

UNDP CPR/SOL/19/INV/171 Elimination of the use of CFC-113 and Methyl
Chloroform in the color picture tube cleaning
processes at the Shanghai Novel CPT Corp Factory

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for
equipment delivery

B, C

UNDP EGY/FOA/12/INV/28 Conversion to CFC free-technology at El Fateh Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for
installation of generator

C

UNDP EGY/REF/20/INV/59 Elimination of CFCs in the Manufacture of
Commercial Refrigeration Equipment at Amiral

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for
installation of equipment

B

UNDP IND/ARS/19/DEM/69 Demonstration Project for  Conversion of 5 Small
Aerosol Filling Installations to Masnual Filling
Equipment using HAP

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for HOP
completion

C

UNDP MOR/FOA/22/INV/08 Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam
(slabstock) at Richbond S.A.

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May to complete
production trials and agree
completion date

C

UNDP MOR/FOA/22/INV/10 Phase out of CFC in the manufacture of flexible foam
(slabstock) at Dolidol

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May to complete
production trials and agree
completion date

C
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UNDP PAN/FOA/22/INV/09 Elimination of CFCs in the manufacture of extruded
polystyrene foam sheet at Productos Moldeados
America S.R. Ltda. (Plasticos Modernos)

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline 1 May to inform of
building location

C, E

UNDP URT/REF/22/TAS/08 Implementation of a national programme for recovery
and recycling of refrigerant

Notice of Possible
Cancellation

Deadline 1 May for information
on status of legislation

D

UNDP VEN/REF/17/INV/40 Eliminate CFC-11 and CFC-12 in the manufacture of
commercial refrigeration equipment at NUTAL

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline 1 May 2001 for project
completion and elimination of
CFC units

B

UNEP BAH/REF/26/TRA/05 Implementation of the RMP: Train the trainers
programme in the refrigeration sector

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of June 2001 for
Completion of Phase II

D

UNEP ELS/REF/25/TRA/08 Implementation of the refrigerant management plan:
Customs training

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of November 2001 for
Completion of
Phase I

D

UNEP GLO/SEV/21/TAS/130 Develop a handbook on the practical use of policy
instruments

Some Progress (Continued
Monitoring)

Send Letter of Possible
Cancellation

D

UNIDO CMR/FOA/23/INV/10 Phasing out CFC-11 at Scimpos Notice of Possible
Cancellation

Deadline of 1 May 2001 for
Report on   Mission to
Cameroon

B, C

UNIDO IRA/FOA/22/INV/20 Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam
manufacturing at Safoam Co.

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for Award of
Contract

E

UNIDO IRA/FOA/22/INV/21 Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam
manufacturing at Urethane Systems Company (USC)

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for Award of
Contract

E

UNIDO IRA/FOA/22/INV/22 Phasing out CFC-11 from flexible slabstock foam
manufacturing at Shizar Co.

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for Award of
Contract

E

UNIDO IRA/FOA/23/INV/29 Phasing out of CFC-11 from flexible slabstock foam
manufacturing at Mashhad Foam

Some Progress (Continued
Monitoring)

Deadline of 1 May for Award of
Contract

E

Categories of Delay:  A – Implementing and/or executing agencies, B – Enterprise, C – Technical Reasons, D – Government,
 E – External, F – Not Available
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(tonnes) Project Support Total (US$/kg)

ALGERIA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for the phase out of ODS use in the Germany $30,900 $4,017 $34,917
flexible foam sub-sector
Approved on the understanding that the Government of Algeria
should update the foam sector ODS consumption data in the country
 programme and submit, with the project proposal, the revised
figures and detailed explanation of the reason for the variation.

SOLVENT
Preparation of project proposal
Project preparation in the solvent sector Germany $30,000 $3,900 $33,900

Total for Algeria $60,900 $7,917 $68,817
ARGENTINA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the rigid foam sector UNIDO $35,000 $4,550 $39,550

Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $20,000 $2,600 $22,600

FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in soil fumigation (tobacco) UNDP $30,000 $3,900 $33,900

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the commercial refrigeration sector UNDP $20,000 $2,600 $22,600

Total for Argentina $105,000 $13,650 $118,650
BENIN
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening project (Phase III) UNEP $33,333 $4,333 $37,666

Total for Benin $33,333 $4,333 $37,666
BOLIVIA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in soil fumigation UNDP $10,000 $1,300 $11,300

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the refrigeration commercial sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Total for Bolivia $40,000 $5,200 $45,200
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BOSNIA AND HERZEGOVINA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the commercial refrigeration sector UNIDO $15,000 $1,950 $16,950

Project preparation in the commercial/domestic refrigeration UNIDO $15,000 $1,950 $16,950
sector

Total for Bosnia and Herzegovina $30,000 $3,900 $33,900
BRAZIL
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for two projects in the rigid foam sector UNIDO $20,000 $2,600 $22,600

Project preparation for two projects in the integral skin foam UNIDO $20,000 $2,600 $22,600
sector
Project preparation in the integral skin foam sector UNDP $80,000 $10,400 $90,400

Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $40,000 $5,200 $45,200

Project preparation in the foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $30,000 $3,900 $33,900

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the refrigeration commercial sector UNDP $20,000 $2,600 $22,600

Project preparation for 6 projects in the commercial/domestic UNIDO $25,000 $3,250 $28,250
refrigeration sector
SOLVENT
Preparation of project proposal
Project preparation for four projects in the solvents (CTC) UNIDO $30,000 $3,900 $33,900
sector

Total for Brazil $280,000 $36,400 $316,400
BURKINA FASO
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening project (Phase IV) UNEP $55,700 $7,241 $62,941

Total for Burkina Faso $55,700 $7,241 $62,941
BURUNDI
AEROSOL
Preparation of project proposal
Project preparation in the aerosol sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Total for Burundi $30,000 $3,900 $33,900
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CHILE
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation for two projects in the methyl bromide IBRD $20,000 $2,600 $22,600
sector
STERILANTS
Preparation of project proposal
Project preparation in the sterilants sector UNDP $5,000 $650 $5,650

Total for Chile $25,000 $3,250 $28,250
CHINA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for two umbrella projects in the UNIDO $100,000 $13,000 $113,000
polystyrene/polyethylene foam sector
PRODUCTION
CFC closure
CFC production sector 2001 annual programme IBRD $6,500,000 $585,000 $7,085,000
3,630 ODP tonnes of CFCs in the production sector will be phased
out. Future technical audits required under the agreement be
submitted by the Wortld Bank no later than  eight weeks prior to the
meeting of the Committee at which approval of funding was sought.

Approved the release of 50 per cent of the requested total of US $13
million (and approve the associated support costs for the World
Bank) corresponding to the verified reduction from the five total
closures; authorized the Secretariat to approve the transfer,
intersessionally, of the balance of the funds requested, after receiving
 from the World Bank information which is fully responsive to the
following: (i) the verification report encompassing the
implementation of the full 2000 work programme of the China CFC
production phase-out project in compliance with the guidelines
approved at the 32nd Meeting; (ii) information on the operation and
management of the quota system in China. The Committee also
noted that the World Bank would further streamline the
implementation procedure to better coordinate the annual work
programme and the timing of the verification exercise.
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SOLVENT
Multiple solvents
Report and request for second payment on the UNDP $6,955,000 $695,500 $7,650,500
implementation of the 2000-2001 annual programme under the
China solvent sector plan
Approved on the understanding that: (a) n-propyl bromide produced
 by China would not be made available for export; (b) an annual
production quota would be imposed on n-propyl bromide to meet the
 requirement for solvent use only; (c) China would control the sale
of n-propyl bromide only to enterprises involved in the conversion
projects under the China Solvent Sector Plan; (d) the Import and
Export Office of China would monitor and ensure that no n-propyl
bromide was exported by China; (e) the implementing agency of the
China Solvent Sector Plan, UNDP would include in its annual audit
plan verification that no n-propyl bromide was exported; and (f) no
further financial assistance would be sought from the Multilateral
Fund for the final conversion to zero ODP alternatives.

SEVERAL
Preparation of project proposal
Project preparation/technical assistance in the refrigeration Germany $5,000 $650 $5,650
sector (thermostat)

Total for China $13,560,000 $1,294,150 $14,854,150
COLOMBIA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Total for Colombia $15,000 $1,950 $16,950
CONGO, DR
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Total for Congo, DR $15,000 $1,950 $16,950
COSTA RICA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in soil fumigation UNDP $30,000 $3,900 $33,900

Total for Costa Rica $30,000 $3,900 $33,900
CROATIA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the tobacco fumigation sector UNIDO $30,000 $3,900 $33,900

Total for Croatia $30,000 $3,900 $33,900
CUBA
AEROSOL
Preparation of project proposal
Project preparation in the aerosol sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950
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Total for Cuba $15,000 $1,950 $16,950
DOMINICAN REPUBLIC
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Total for Dominican Republic $15,000 $1,950 $16,950
ECUADOR
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the methyl bromide sector IBRD $35,000 $4,550 $39,550

Total for Ecuador $35,000 $4,550 $39,550
EGYPT
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the soil fumigation sector UNIDO $30,000 $3,900 $33,900

Total for Egypt $30,000 $3,900 $33,900
GEORGIA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation  in the soil fumigation sector UNIDO $30,000 $3,900 $33,900

Total for Georgia $30,000 $3,900 $33,900
GHANA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in soil fumigation (curcubits) UNDP $20,000 $2,600 $22,600

Total for Ghana $20,000 $2,600 $22,600
HONDURAS
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation  in the soil fumigation sector UNIDO $30,000 $3,900 $33,900

Total for Honduras $30,000 $3,900 $33,900
INDIA
AEROSOL
Preparation of project proposal
Project preparation in the aerosol sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the integral skin foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Project preparation in the foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950
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HALON
Preparation of project proposal
Project preparation in the non-recycling halon sector UNDP $10,000 $1,300 $11,300

PRODUCTION
CFC closure
2001 annual work programme - CFC production sector gradual IBRD $11,000,000 $880,000
$11,880,000

 phaseout project
Approved on the understanding that the World Bank would; (i)
provide in the 2001 verification report data on the aggregate sales
of CFCs and progress on the implementation of ODS Regulations
enacted in July 2000; (ii) include in the 2001 verification report a
discussion of the adequacy of the methodology used in light of the
specific steps included in the approved guidelines; (iii) provide in the
 2001 verification report separate data on production, CTC and
AHF consumption ratio and quantity for CFC-11 and CFC-12. The
Committee also invited the World Bank to report on measures being
taken to monitor smuggling of ODS; and noted the statement by the
World Bank that UNEP had been subcontracted for the
implementation of the technical assistance component of the work
programme as well as its financial administration, and was
accountable to the World Bank in that regard.

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the MAC sector IBRD $40,000 $5,200 $45,200

Project preparation in the commercial refrigeration sector UNDP $20,000 $2,600 $22,600

PROCESS AGENT
Preparation of project proposal
Preparation of a sector plan for the process agent sector IBRD $130,000 $16,900 $146,900
Approved on the understanding that it represented the total funding
for the preparation of the non-pharmaceuticals part of the sector
plan, and for project preparation in all sub-sectors, excluding the
pharmaceuticals sub-sector.

Project preparation the process agent (pharmaceutical) sector UNIDO $70,000 $9,100 $79,100

Approved on the understanding that it represented the funding for
the pharmaceutical part of the sector plan and for project
preparation in the pharmaceuticals sub-sector.

Total for India $11,330,000 $922,900 $12,252,900
INDONESIA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Project preparation in the rigid foam sector UNIDO $25,000 $3,250 $28,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the commercial refrigeration sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950
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SEVERAL
Preparation of project proposal
Project preparation for three projects in the foam sector and IBRD $10,000 $1,300 $11,300
one in the refrigeration sector

Total for Indonesia $65,000 $8,450 $73,450
IRAN
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in soil fumigation UNIDO $25,000 $3,250 $28,250

SOLVENT
Preparation of project proposal
Project preparation in the solvent (CTC) sector UNIDO $20,000 $2,600 $22,600

Total for Iran $75,000 $9,750 $84,750
JORDAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the commercial refrigeration (umbrella UNIDO $20,000 $2,600 $22,600
project) sector

Total for Jordan $20,000 $2,600 $22,600
KOREA, DPR
SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for four  projects in the solvent (CTC) sector UNIDO $70,000 $9,100 $79,100
Project preparation will cover the remaining consumption of CTC
as a solvent and as a process agent.

Total for Korea, DPR $70,000 $9,100 $79,100
LEBANON
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $12,000 $1,560 $13,560

FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the fumigants (strawberries) sector UNIDO $30,000 $3,900 $33,900

Project preparation in soil fumigation UNDP $30,000 $3,900 $33,900

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of two umbrella projects in the commercial UNIDO $15,000 $1,950 $16,950
refrigeration sector

Total for Lebanon $87,000 $11,310 $98,310



List of projects and activities approved for funding UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32
Annex V   Page 8

Project Title Agency ODP Funds Approved  (US$) C.E.
(tonnes) Project Support Total (US$/kg)

LIBYA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $25,000 $3,250 $28,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the commercial refrigeration sector UNIDO $15,000 $1,950 $16,950

Total for Libya $40,000 $5,200 $45,200
MAURITANIA
REFRIGERATION
Technical assistance/support
Development of an RMP UNEP $60,000 $7,800 $67,800

SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening project (Phase II) UNEP $25,900 $3,367 $29,267

Total for Mauritania $85,900 $11,167 $97,067
MEXICO
HALON
Preparation of project proposal
Project preparation in the recycling halon sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of two projects in the commercial refrigeration UNIDO $50,000 $6,500 $56,500
sector

Total for Mexico $65,000 $8,450 $73,450
MONGOLIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a refrigerant recycling project UNDP $25,000 $3,250 $28,250

Total for Mongolia $25,000 $3,250 $28,250
NIGER
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening project (Phase III) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Total for Niger $50,000 $6,500 $56,500
NIGERIA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $25,000 $3,250 $28,250

Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $10,000 $1,300 $11,300

Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $10,000 $1,300 $11,300
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Project preparation in the rigid polyurethane foam sector UNDP $25,000 $3,250 $28,250

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation for three projects in the commercial UNIDO $20,000 $2,600 $22,600
refrigeration sector

Total for Nigeria $90,000 $11,700 $101,700
PAKISTAN
SOLVENT
Preparation of project proposal
Project preparation for four projects in the solvent (CTC) UNIDO $30,000 $3,900 $33,900
sector

Total for Pakistan $30,000 $3,900 $33,900
PARAGUAY
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the commercial refrigeration sector UNDP $20,000 $2,600 $22,600

Total for Paraguay $20,000 $2,600 $22,600
PERU
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the flexible polyurethane foam sector UNDP $5,000 $650 $5,650

Total for Peru $5,000 $650 $5,650
SENEGAL
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: Demonstration project to retrofit Switzerland $71,230 $71,230
domestic refrigerators for the use of hydrocarbon refrigerant

Implementation of the RMP:  Activities for supporting and UNEP $44,500 $5,785 $50,285
monitoring the RMP
Implementation of the RMP: Refrigerant recovery and UNIDO 5.0 $85,000 $11,050 $96,050 17.00
recycling scheme

Total for Senegal 5.0 $200,730 $16,835 $217,565
SYRIA
SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of institutional strengthening (Phase II) UNIDO $195,000 $25,350 $220,350

Total for Syria $195,000 $25,350 $220,350
THAILAND
FUMIGANT
Technical assistance/support
Preparation of a methyl bromide phaseout strategy IBRD $80,000 $10,400 $90,400
The approved funds are to address all future project preparation
activities in the methyl bromide sector in Thailand, including those
subsequently required under the strategy.

Total for Thailand $80,000 $10,400 $90,400
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Project Title Agency ODP Funds Approved  (US$) C.E.
(tonnes) Project Support Total (US$/kg)

TUNISIA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the fumigants (dates) sector UNIDO $25,000 $3,250 $28,250

Total for Tunisia $25,000 $3,250 $28,250
VENEZUELA
FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation for two umbrella projects in the rigid foam UNIDO $20,000 $2,600
$22,600

sector
Total for Venezuela $20,000 $2,600 $22,600

VIETNAM
AEROSOL
Preparation of project proposal
Project preparation in the aerosol sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

FOAM
Preparation of project proposal
Project preparation in the foam sector UNDP $5,000 $650 $5,650

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a refrigerant recycling project UNDP $5,000 $650 $5,650

SEVERAL
Institutional strengthening
Renewal of the institutional strengthening project (Phase II) UNEP $91,520 $11,898 $103,418

Total for Vietnam $116,520 $15,148 $131,668
YEMEN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation in the recycling refrigeration sector UNDP $15,000 $1,950 $16,950

Preparation of two projects in the commercial refrigeration UNIDO $20,000 $2,600 $22,600
sector

Total for Yemen $35,000 $4,550 $39,550
YUGOSLAVIA
HALON
Preparation of project proposal
Project preparation in the halon sector UNIDO $20,000 $2,600 $22,600

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of two projects in the commercial refrigeration UNIDO $10,000 $1,300 $11,300
sector

Total for Yugoslavia $30,000 $3,900 $33,900
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Project Title Agency ODP Funds Approved  (US$) C.E.
(tonnes) Project Support Total (US$/kg)

ZIMBABWE
FUMIGANT
Preparation of project proposal
Project preparation in the fumigation storage sector UNDP $25,000 $3,250 $28,250

Project preparation in the fumigants (tobacco) sector UNIDO $30,000 $3,900 $33,900

Total for Zimbabwe $55,000 $7,150 $62,150
GLOBAL
SEVERAL
Technical assistance/support
Preparation of a booklet on data reporting for methyl bromide UNEP $42,500 $5,525 $48,025

Approved on the understanding that any attempt to differentiate
quarantine and pre-shipment uses from non-quarantine and
pre-shipment uses should be based on decisions already taken by the
 Parties.

Total for Global $42,500 $5,525 $48,025
Less advance approved for UNDP at the 32nd ExCom Meeting: ($200,000) ($26,000) ($226,000)

Less advance approved for UNIDO at the 32nd ExCom Meeting: ($139,500) ($18,135) ($157,635)
GRAND TOTAL 5.0 $27,003,083 $2,482,491 $29,485,574
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Sector Tonnes Funds Approved  (US$)
 ODP Project Support Total

BILATERAL COOPERATION
Foam $30,900 $4,017 $34,917
Refrigeration $71,230  $71,230
Solvent $30,000 $3,900 $33,900
Several $5,000 $650 $5,650
TOTAL: $137,130 $8,567 $145,697
INVESTMENT PROJECT
Production $17,500,000 $1,465,000 $18,965,000
Refrigeration 5.0 $129,500 $16,835 $146,335
Solvent $6,955,000 $695,500 $7,650,500
TOTAL: 5.0 $24,584,500 $2,177,335 $26,761,835
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Aerosol $60,000 $7,800 $67,800
Foam $687,000 $89,310 $776,310
Fumigant $510,000 $66,300 $576,300
Halon $45,000 $5,850 $50,850
Refrigeration $460,000 $59,800 $519,800
Solvent $150,000 $19,500 $169,500
Sterilants $5,000 $650 $5,650
Several $503,953 $65,514 $569,467
Process agent $200,000 $26,000 $226,000
TOTAL: $2,620,953 $340,724 $2,961,677

Summary by Parties and Implementing Agencies

Germany $65,900 $8,567 $74,467
Switzerland $71,230  $71,230

IBRD $17,815,000 $1,505,950 $19,320,950
UNDP $7,812,000 $806,910 $8,618,910
UNEP $403,453 $52,449 $455,902
UNIDO 5.0 $1,175,000 $152,750 $1,327,750
GRAND TOTAL 5.0 $27,342,583 $2,526,626 $29,869,209

Less advance approved for UNDP (32nd Meeting) ($200,000) ($26,000) ($226,000)
Less advance approved for UNIDO (32nd Meeting) ($139,500) ($18,135) ($157,635)
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Annex VI

VIEWS EXPRESSED BY THE EXECUTIVE COMMITTEE ON RENEWALS OF
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTS SUBMITTED TO THE

33RD MEETING

Benin

1. The Executive Committee has reviewed the information presented with the
renewal of the institutional strengthening project for Benin and notes with appreciation
the fact that the 1999 CFC consumption reported by Benin to the Ozone Secretariat is
lower than its baseline consumption and, therefore, it appears that Benin will be able to
comply with the CFC consumption freeze. The Executive Committee also notes that
Benin has taken some significant steps to phase out its consumption of ODS in the period
covered by the second phase of their institutional strengthening project. Specifically, in
its submission Benin reports that it has taken several initiatives, including the preparation
and approval of the RMP, the training of 250 refrigeration technicians and the preparation
of specific ODS control measures including a licensing system and an import ban, which
are currently in the process of approval by the relevant authorities. These and other
activities are encouraging, and the Executive Committee appreciates the efforts of Benin
to reduce the consumption of CFCs. The Executive Committee expresses the expectation
that, in the next two years, Benin will put in place a system to control imports of
controlled substances and ban the import of used CFC-based refrigeration equipment and
continue implementation of phase-out activities contained in its RMP.

Burkina Faso

2. The Executive Committee has reviewed the information presented with the
renewal of the institutional strengthening project for Burkina Faso. The Executive
Committee takes note with appreciation of the fact that the 1999 CFC consumption
reported to the Ozone Secretariat is lower than its 1995-1997 CFC compliance baseline,
and that Burkina Faso appears to be able to comply with the CFC consumption freeze. In
its submission Burkina Faso reported on a number of important initiatives it had
undertaken during the third phase of its institutional strengthening project, including the
establishment of a licensing system to control ODS imports, the implementation of
training programmes for refrigeration servicing technicians, and the recovery and
recycling of refrigerants and end-user projects. The Committee also notes the raising of
awareness in government, stakeholders and the public, through various activities
including hosting the 32nd Meeting of the Executive Committee and the XIIth Meeting of
the Parties. These and the other activities reported are encouraging, and the Executive
Committee appreciates the efforts of Burkina Faso to reduce its consumption of CFCs. It
is noted that over the next two years, Burkina Faso intends to focus on the enforcement of
a new legislation, a training programme for customs officers, the establishment of



UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32
Annex VI
Page 2

regulations to prevent future consumption of methyl bromide, and the completion and
monitoring of training, recovery and recycling and end-user sector projects, planned for
implementation during this period. The Executive Committee expresses the expectation
that, in the next two years, Burkina Faso will continue with its progress in ODS-related
issues, and will sustain and build upon its current levels of reductions in the consumption
of CFCs.

Mauritania

3. The Executive Committee has reviewed the information presented with the
renewal of the institutional strengthening project for Mauritania. The Executive
Committee takes note with appreciation of the fact that 1999 CFC consumption reported
to the Ozone Secretariat is lower than its 1995-1997 CFC compliance baseline, and that
Mauritania appears to be able to comply with the CFC consumption freeze. In its
submission Mauritania reported on initiatives it has undertaken during the first phase of
its institutional strengthening project, including the drafting of legislation,
implementation of training programmes for customs officers and for refrigeration
technicians, the retrofit of refrigeration equipment in the fishery sector and
implementation of public awareness activities. These and other activities reported are
encouraging, and the Executive Committee appreciates the strong efforts by Mauritania
to reduce its consumption of CFCs. However, the Executive Committee expresses
concern that the Ozone Office was not operational for two years, that a National
Committee on Ozone has not yet been established and that the system to collect ODS
data is not reliable. The Committee expresses its expectation that, in the next two years,
the Ozone Unit will ensure continuity in the implementation of the activities to phase out
CFCs, will establish a reliable system to collect ODS data and will have fully
implemented a system to license and restrict imports of all CFCs to the levels needed to
ensure compliance with the Montreal Protocol.

Niger

4. The Executive Committee has reviewed the information presented with the
renewal of the institutional strengthening project for Niger. The Executive Committee
expresses concern that the 1999 CFC consumption reported by Niger to the Ozone
Secretariat is almost twice the baseline consumption and that, as a consequence, Niger
may have difficulties in complying with the Montreal Protocol control measures. Despite
this concern, the Executive Committee notes that Niger has taken some steps to address
this issue. Specifically, Niger has commenced the implementation of training
programmes for customs officers and refrigeration servicing technicians, and the
recovery and recycling project contained in the RMP. The Executive Committee noted
that Niger drafted ODS legislation which is currently under consideration for approval by
relevant authorities; and has undertaken ODS surveys in the halon and refrigeration
end user sectors. The Committee expresses its expectation that in the following two
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years, Niger will have fully implemented a system to license and restrict imports of all
CFCs to the levels needed to ensure compliance with the Montreal Protocol control
measures.

Syrian Arab Republic

5. The Executive Committee has reviewed the information presented with the
institutional strengthening renewal request for Syrian Arab Republic. The Committee
takes note with appreciation of the fact that the 1999 CFC consumption reported to the
Ozone Secretariat is below the 1995-1997 compliance baseline. In its submission, the
Syrian Arab Republic reported on a number of important initiatives it has taken during its
first phase of institutional strengthening projects, such as: undertaking activities to
achieve the 1999 freeze in consumption, and developing and implementing over
40 investment and demonstration projects. As of today, four projects in the refrigeration
sector, four in the foam sector and eight in the aerosol sector have been completed; a
national multi-sectoral ozone panel has been established since 1999, which enacted a law
prohibiting the import of products containing ODS, suspension of industrial licenses for
activities using ODS (as of January 1995), a ministerial decree requesting all institutions
to take into consideration the Montreal Protocol and its amendments when formulating
policies, monitoring of all ODS entering the Syrian Arab Republic through custom
department and import licensing. These activities are very encouraging and the
Committee appreciates the efforts of Syrian Arab Republic.  Over the next two years, the
Syrian Arab Republic has set a target for reducing by 90 per cent the ODS consumption
(CFCs, methyl bromide and halons), with the aim of a complete phase out by 2005.  The
Executive Committee expresses the expectation that in the coming years the Syrian Arab
Republic will continue with the progress achieved, and sustain and build upon its current
level of ODS reduction to achieve its goal of complying with the Protocol's ODS
phase-out schedules.

Viet Nam

6. The Executive Committee has reviewed the institutional strengthening renewal
request submitted by the Government of Viet Nam and takes note with appreciation of
the fact that 1999 CFC consumption reported to the Ozone Secretariat is lower than its
1995-1997 CFC compliance baseline. The Executive Committee recognises that the
Government of Viet Nam has decided to establish the necessary legislation to support the
national ODS phase-out strategy and action plan, in particular, the decree to control ODS
consumption, regulations on a green labelling scheme, and a license quota for the import
of halons. Viet Nam has also developed a mechanism to facilitate the collaboration with
major stakeholders in the refrigeration, halons, foam and methyl bromide sectors who are
still using ODSs. The Executive Committee anticipates that, in the next two years,
Viet Nam will continue its progress in addressing ODS related issues and will achieve the
forthcoming reductions in ODS consumption established by the Montreal Protocol.
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Annex VII

DRAFT PREREQUISITES AND GUIDELINES FOR TERMINAL PHASE-OUT
IN THE REFRIGERATION SECTOR

Prerequisites for preparation of terminal phase-out projects

1. The prerequisites will be determined from consideration of the circumstances of
Article 5 countries in relation to achievement of Montreal Protocol control measures, the
policies and practices for effective use of Fund resources and the necessary requirements
to ensure that a proposal is soundly based, implementable and sustainable. These issues
have been well summarized in the principles contained in recent decisions concerning this
sector and could be expressed in the form of prerequisites for project preparation as
follows, with the reasons indicated immediately below:

(a) the country has received enough assistance from the Fund to convert all
appliance manufacturers, other than SMEs;

(i) or there may not be priority for funding, since simpler and
potentially more cost-effective interventions are available to meet
reduction targets. This also suggests that a terminal phase-out
strategy in the refrigeration sector would normally be embarked
upon after most or all industrial conversion projects other than the
informal sector had been funded and/or implemented;

(ii) additionally, when consumption for manufacturing approaches
zero, it becomes more straightforward to obtain reliable indications
of the consumption used in the service sector, since the activities of
small or informal manufacturers are oriented primarily towards
installation and servicing;

(b) that either no other possible alternatives would allow the country to meet
its CFC control obligations, or more stringent national targets, or the
comparative consumer price of CFCs, relative to substitute refrigerants,
had been high for at least 9 months and is predicted to continue to increase;

(i) where significant CFC-based manufacturing activity remains, there
may not be priority for funding a terminal phase-out strategy since
consumption can be reduced by continuing to implement industrial
conversion projects;

(ii) by the time CFC prices have become higher than prices of
substitutes, on current indications it is likely that conversion of
most CFC-based manufacturing capacity, other than very small
enterprises and the informal sector, will have been completed in
most higher-consuming countries;
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(c) there should be indications that the legislative and industrial support
measures necessary for successful implementation of terminal phase-out
will be operational and effective in the timeframe envisaged for project
preparation and implementation.

(i) extended periods are sometimes needed to develop and
operationalize institutional support measures. The timing of
terminal phase-out projects and their preparation should be
consistent with the availability of these measures;

(d) that the modality for a preparation of a terminal phase-out project will be
the development of a long-term strategy for the refrigeration sector
undertaken in the context of a country programme update (RMP guidelines,
decision 31/48 C);

(i) this means that the country should ensure that it has accurate,
current and sufficiently detailed knowledge about the structure and
consumption of its refrigeration sector.

Guidelines for terminal phase-out projects

2. When the information obtained by a country and the implementing agency, as
discussed above indicates that the country is in a position to request assistance from the
Fund for implementation of a terminal refrigeration phase-out project, proposals should be
consistent with a set of guidelines which might be along the lines of those indicated
below:

(a) Proposals should be presented in the form of a long-term strategy for the
refrigeration sector under decision 31/48C (guidelines for RMPs for
higher-consuming countries), incorporating the principles outlined in the
initial guidelines for RMPs (decision 23/15);

(i) in other words, a terminal phase-out proposal for the refrigeration
sector is the same as a long term strategy for the refrigeration sector
in a larger-consuming country, in the same way that an RMP for a
low-volume-consuming country is a terminal phase-out project for
that country;

(b) Proposals should be consistent with all relevant rules and policies of the
Multilateral Fund as decided by the Executive Committee;

(c) Proposals should contain inter alia the following elements:

(i) comprehensive data on the profile of all remaining ODS
consumption in the sector with breakdown into sub-sectors,
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supported by results of analysis undertaken either before or during
project preparation, as a prerequisite to the proposal;

(ii) comprehensive data on the profile of the remaining enterprises in
the sector, with breakdown into sub-sectors, supported by results of
analysis undertaken either before or during project preparation,
indicating, inter alia, enterprises whose production capacity was
installed after 25 July 1995;

(iii) institutional support through government policy directives or
legislation and taxation or other fiscal measures; a timed action plan
and expected results in terms of ODS phase-out; coordination and
management by ozone offices and financial intermediaries;
technology transfer by local industry associations and/or component
suppliers and systems houses;

(iv) the appropriate choice of technology, innovative methodologies for
achieving technology transfer; achievement of economies of scale
through geographical grouping or industrial rationalization;
financial arrangements which could provide flexibility in the
allocation of approved resources;

(v) the commitment of the Government to phase out ODS according to
the proposed action plan;

(vi) a financing plan related to the major milestones with provisions to
release funds against the performance achieved;

(d) The development of elements of the proposal and the determination of
incremental costs related to each activity or sub-sector should be guided by
pertinent policies of the Executive Committee, as expressed in decisions
previously taken, for instance:

(i) the elements related to the commercial refrigeration end-user sector
will be developed in accordance with policies previously contained
in decision 28/44;

(ii) the elements related to the new sub-sector for the assembly,
installation and servicing of refrigeration equipment will be
developed in accordance with decision 31/45;

(iii) the elements related to recovery and recycling will be developed in
accordance with decisions 22/22 (Recycling projects in
CFC-producing countries) and 22/23 (General recovery and
recycling projects).
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Annex VIII

FRAMEWORK ON THE OBJECTIVE, PRIORITIES, PROBLEMS AND MODALITIES
FOR STRATEGIC PLANNING OF THE MULTILATERAL FUND IN THE

COMPLIANCE PERIOD

Objective

The overall objective of the strategic planning is to provide to the Executive Committee,
the implementing agencies and the Fund Secretariat the basis for the creation of a number of
consistent policies and guidelines which would enhance the effectiveness of the ongoing support
to Article 5 countries to enable them to achieve compliance with their obligations under the
Montreal Protocol until 2010.

Priorities

The Multilateral Fund would give funding priority* to enable:

•  Countries which have existing ODS sectoral phase-out agreements with the Executive
Committee (e.g. CFC production, solvent, halons, tobacco, etc.) to implement their annual
reduction targets;

•  Countries which are experiencing difficulty in implementing their CFC freeze obligation to
do so in an expedient manner;

•  Countries which may have difficulty in complying with the freeze obligation for halons and
methyl bromide in January 2002 to do so;

•  Countries to sustain the momentum achieved in their national ODS phase-out programmes so
that they will be able to meet the next reduction targets in 2005, including the 85 per cent
reduction in CTC, as well as further reduction targets in 2007 and beyond;

•  Countries to implement the compliance with the TCA freeze in 2003;
•  The maintaining of momentum in countries that are meeting their future obligations;
•  Early and accelerated phase-out in countries willing to do so;
•  The reduction of the supply of ODS by continuing to address the production sector;
•  An appropriate mix of investment and non-investment activities in line with a country’s

needs to achieve compliance;
•  Strengthening of NOUs in national governments under conditions and terms to be negotiated

later on.

Problems

There is clearly a need to improve on the reliability and accuracy of ODS consumption
and production data for business planning and the determination of compliance.

                                                
* This listing of the priorities does not necessarily imply any order of importance.
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There is an urgent need to reduce the consumption and production of halons and methyl
bromide since the freeze obligations for those substances are drawing close.

There is an urgent need for contributing Parties to pay their contributions on time under
the newly introduced fixed exchange rate mechanism to enable the funding of programmes and
projects to assist with compliance.

There is an urgent need to reduce ODS use by SMEs and to address the ODS use of small
and micro ODS users as a subset.

There is a need to examine ways to make use of the Multilateral Fund more effectively to
take advantage of the accumulation of funds with the implementing agencies and the Treasurer.

There is an urgent need to examine the issues related to fixed shares for implementing
agencies, taking into consideration that flexible, rather than fixed, shares might better assist the
Article 5 countries in achieving compliance under the Montreal Protocol.

Modalities

Country-driven and compliance-driven programming should be followed in the
compliance period.  This should draw fully on the support and expertise of the implementing
agencies, including the networks, which have been extensively developed over the pre-
compliance period.  However, during the compliance period, the role of the country must be
much more than approving the submission of projects to the Executive Committee.  During the
compliance period, the country must establish and develop national goals, policies and actions
necessary to ensure compliance, and must direct the agencies to work in specific areas to achieve
its national compliance strategic plans.

A national compliance strategic plan may incorporate individual projects, sectoral plans
or both.  Parties should be fully informed in order for them to make decisions on the appropriate
approach.

The additional flexibility in sector plans makes them a choice likely to be preferred,
provided that:

•  The transition from a project-by-project to a sector approach is given sufficient time and
funding in order to allow for careful preparation of sector strategies;

•  The Article 5 countries agree to have verification and monitoring activities carried out by
independent experts.

In either case, funding must be predicated on a commitment by the country to achieve
sustainable, permanent aggregate reductions in consumption and production, as relevant.
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There should be a re-examination of the roles and functions of the various stakeholders in
the new environment to ensure that, on the one hand, Article 5 countries are being placed in the
responsible role of implementing the Montreal Protocol commitments they have assumed and, on
the other, the appropriate accountability mechanisms are put in place.

There should be an examination of ways to strengthen the interaction between the
Executive Committee and the Implementation Committee, as well as the involvement of the
Parties concerned, including the exchange of information in order to address better the situation
of possible non-compliance by any Article 5 Party with its obligations under the Montreal
Protocol.

In order to assist the developing countries in the planning and implementation of ODS
phase-out programmes in an effective manner, the Fund Secretariat and the implementing
agencies should compile systematically, possibly drawing upon the regional networks,
information and knowledge including know-how and expertise which they have accumulated in
implementing sector plans and projects, thus providing Article 5 countries with data to enable
them to share such information and know-how with each other.

Article 5 government capacities should be strengthened to be able to plan and manage
their national ODS phase-out programmes.  In so doing, the results of the institutional
strengthening evaluation should be taken into consideration.

Countries should enact regulatory measures to reduce dependence on ODS.

Efforts should be made to enhance public awareness on ODS-related issues.

It is acknowledged that many of the details above need further examination and
elaboration.  This relates in particular to implementation mechanisms that have to be adjusted
and modified to suit the new strategies and modalities.

The plan covers 10 years until the year 2010, although the controls of the Montreal
Protocol extend beyond that date.  The plan is a dynamic document, which needs to be updated
periodically, as required.

-  -  -  -




