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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001ديسمبر / ون األول آان7 -5 ،مونتريال 

 
 

 ضميمة

 

  بوليفيا: مقترحات مشروعات 
إن هذه الضميمة صدرت إلضافة مشروع نص الشروط المتفق عليها إلزالة بروميد الميثيل من بوليفيا ، آما سبق أن             

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/29 من الوثيقة 22أشير إلى ذلك في الفقرة  
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 وميد الميثيل من بوليفيا الشروط المتفق عليها إلزالة بر
 )مشروع نص(

 
 

 دوالر أمريكي بوصفه مجموع األموال التي ستتاح   221,032إن اللجنة التنفيذية توافق من حيث المبدأ على مبلغ      -1
وذلك   ) فيما عدا الحجر الصحي واالستعماالت السابقة للشحن   (إلزالة بروميد الميثيل المستعمل لجميع األغراض في بوليفيا ،  

 .بشرط الوفاء بالمفاهيم واالعتبارات اآلتية 

آما أبلغ ذلك إلى أمانة األوزون وتمشيا مع المعلومات الواردة في وثيقة المشروع المقدمة إلى اللجنة التنفيذية ، يبلغ       -2
, 2000نه عن عام   ، بينما يبلغ االستهالك المبلغ ع  ODP طن  0.6خط األساس من بروميد الميثيل المتثال بوليفيا للبروتوآول ،  

 شهرًا السابقة  12غير أن االستهالك المتوسط من بروميد الميثيل خالل الـ .  من االستعمال  الخاضع للرقابة ODP طن 0.41
ولذا سيكون على   .  من االستعمال الخاضع للرقابة ODP طن  1.5، آان ) 2001 يوليه – 2000يوليه (إلعداد المشروع   

 2002 لتحقيق امتثالها لوجوب التجميد في عام   ODPطن  0.92ا من بروميد الميثيل بما ال يقل عن   بوليفيا أن تخفض استهالآه 
  20 واحد لتحقيق امتثالها للتخفيض البالغ قدره   ODPالذي يقتضيه بروتوآول مونتريال ، وأن تحقق تخفيضًا ال يقل عن طن   

 من خالل    2002 بوليفيا تلتزم بتثبيت االستهالك في عام غير أن حكومة  . 2005في المئة الذي يقضي به البروتوآول في عام  
فرض قيود على االستيراد ومن خالل سياسات أخرى تراها الزمة لمراقبة استهالك بروميد الميثيل ولتحقيق اإلزالة الكاملة لعام  

2006.  

د أهمية في سبيل الوفاء  ستكون لحكومة بوليفيا مرونة في تنظيم وتنفيذ عناصر المشروع التي تراها الحكومة أش -3
ويوافق اليوئنديبي على تصريف شؤون تمويل هذا المشروع بطريقة تكفل تحقيق  . بإلتزامها باإلزالة المشار إليه أعاله 

 .التخفيضات المحددة من بروميد الميثيل المتفق عليها لهذا القطاع    
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