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 36مشروعات وأنشطة مقدمة إلى االجتماع اـ 
 

 مسائل مقدمة من الوآاالت المنفذة والشرآاء الثنائيين
 

ية للمشروعات واألنشطة التى تلقتها أمانة الصندوق من الوآاالت المنفذة والوآ        -1 يمة اإلجمال االت الثنائية لتقديمها إلى إن الق
ـ    بلغ  36االجتماع ال زم األمر       (US $74,499,558 ت ة إذا ل اندة الوآال يف مس وب يبلغ   ) تشمل تكال تمويل المطل  USوال

 . تشمل الشرائح للخطط القطاعية ومشروعات بروميد الميثيل$63,993,935
 

 استعراض األمانة للمشروعات واألنشطة المقترحة
 

ة       -2 يام أمان الصندوق باستعراض المقترحات بتمويل المشروعات واألنشطة قد أسفر عن توصية بموافقات مفرشية على   إن ق
بلغ 95 ى أنشطة أخرى بم تثماريًا وعل اء . US $10,061,905 مشروعًا اس م سحب أو إرج تثماريًا 74وت  مشروعًا اس

ية      تها اإلجمال ها المعلومات الالزمة إلثبات أهليتها أو  ، تشمل مشروعات لم تقدم ل  US $6,173,885وأنشطة أخرى قيم
 مشروعًا استثماريًا وخطة قطاعية مقدمة للنظر فيها منفردة، قيمتها اإلجمالية المطلوبة تبلغ             26وهناك  . آانت موضع شك    

US $41,430,236. 
 

 الوضع القائم فى الصندوق
 

 . مليونUS $81م بها تبلغ حوالى فى أوان إعداد هذه الورقة آانت الموارد المتاحة لدى الصندوق لإللتزا -3
 

 القضايا ذات الصعوبة التى ظهرت من عملية استعراض المشروعات
 

ى الصعيد الوطنى آله فى                       تلفة وعل ى حدة وفى قطاعات مخ يها عل نظر ف تى ي بعة فى المشروعات ال نهوج المت ن ال بات بي تراآ
 مجال اإلزالة

 
ام        -4 رامج عمل ع ـ    2002فى ب ي UNDP لكل من ال ترحات إلعداد توليفة من         واليون ى يوجد عدد من المق نك الدول دو والب

ـ       ة ال ط إزال ه وخط اع نفس ى القط ية ف برامج النهائ ردية وال روعات الف ـ CFCالمش عيد  ODS (NPP.) أو ال ى الص  عل
بلد نفسه        نفذة، وطلبت منها أن تحا                     . الوطنى، بالنسبة لل االت الم يع الوآ ذه القضية مع جم ة ه ارات األمان د أث ول ترشيد  وق

بات        ذه التراآ ة ه رامجها إلزال االت بتعديل طلباتها بالنسبة لعدد من البلدان                  . ب ية قامت الوآ د مشاورة الحكومات المعن وبع
 .المعنية وقالت إنه بالنسبة للبلدان األخرى سوف يجرى تنسيق األنشطة بحيث ال يوجد فيها تراآبات

 
ا                 -5 ة المط تى قدمت فى خاتم رامج العمل ال يد أن ب ف ال تزال تحوى طلبات إلعداد مشروعات فردية فى أحد البلدان، تقوم            ب

االت وفى الوقت نفسه توجد طلبات من وآالة أخرى إلعداد برنامج نهائى لنفس القطاع أو للـ                       ا إحدى الوآ  NPPبإعداده
ـ ( ة ال ية إلزال ى الخطط الوطن يزية إل ذا الرمز باإلنكل ـ ) ODSويشير ه ثًال طلب ال داد ، لسوUNDPفم واًال إلع ريا، أم

رنامج نهائى لصناعة التبريد بينما طلبت اليونيدو أمواًال إلعداد مشروع فردى فى قطاع التبريد وأمواًال إلعداد     فى NPPب
 .سوريا

 
ية يمكن أن تضار إذا قامت أية وآالة بتنفيذ خطة نهائية منفصلة فى مجال االستهالك،                 -6 ة الوطن يذ خطط اإلزال ية تنف إن فعال

 .ون هذا االستهالك فى آن معًا مكونة من مكونات إجمالى االستهالك الوطنىويك
 

ية، عندما تبدأ الوآاالت بمناقشات مع الحكومات بشأن خطط اإلزالة القطاعية أو                         -7 ترة االنتقال توقع، فى خالل الف يمكن أن ي
يها الحكومات قد عقدت فعًال اتفاقات مع إحدى الوآاال       نجم ظروف تكون ف ية، ت ت فيما يتعلق بمشروعات استثمارية الوطن

بط مع وآالة أخرى إلعداد خطة قطاعية أو وطنية                   ا ترغب أيضًا أن ترت ن، غير أنه وفى هذه الظروف قد . فى قطاع معي
ى             تكون ه روعات س ذه المش اس أن ه ى أس ردية، عل روعات الف وب للمش و مطل ا ه ل آم م تموي ديد تقدي ن الس ون م يك

ية التى تع      د  إعدادًا منفصًال فى الخطة القطاعية أو الوطنية، وأن االستهالك الناجم عن ذلك سوف ينظر       المشروعات النهائ
تمويل بموجب المقرر                     الى االستهالك الوطنى المؤهل لل يه فى سياق إجم وقد أوصت بذلك األمانة فى عدد من    . 35/57ف
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ام                االت لع برامج عمل الوآ تعلق ب يما ي ا فى ظروف أخرى         . 2002الحاالت ف ثل حالة البلدان التى أخذت تنتعش بعد       أم م
ـ      تهالك ال ى اس ريعة ف ادات س دوث زي تماالت ح ع اح يمة م ادية جس اذ  ODSمصاعب اقتص بة التخ باب طي ناك أس ، فه

 .خطوات عاجلة لتحويل المنشآت الفردية، مع القيام فى الوقت نفسه بعمل تحضيرى على المستوى القطاعى أو الوطنى
 

أخذ فى حسبانها ما تتوقعه اللجنة                    وتستطيع اللجنة التنف      -8 نفذة أن ت االت الم نظر فى أن تطلب من الحكومات والوآ يذية أن ت
يها إعداد خطط قطاعية سوف تقوم هذه الخطط مع مضى الزمن بحلولها محل                  وب ف ه فى الحاالت المطل يذية وهو أن التفن

 سوف تحل هذه ODS أو الـ CFCإزالة وطنية للـ إعداد المشروعات الفردية وأنه فى الحاالت المطلوب فيها إعداد خطة             
يهما   ية، آل ية النهائ برامج القطاع ردية وال روعات الف داد المش ل إع ن مح ى الزم ع مض ة م داد . الخط تراحات إع واق

 .المشروعات التى ال تفى بهذه المعايير  يمكن عرضها للنظر فيها منفردة، ويجب أن تكون مصحوبة بتبرير واف
 

 .5ى ملكية إحدى المنشآت فى بلدان المادة التغير فى مستو
 

قدم البنك الدولى طلبًا للحصول على تمويل إضافى لمشروع فى القطاع الفرعى للتبريد المنزلى فى الهند، يجرى تنفيذه فى       -9
ى أساس حدوث تغير فى نسبة ملكية بلد المادة              . الوقت الحاضر    تمويل اإلضافى عل ففى .  من الملكية الشاملة للمنشأة 5وال

ية من نسبة الـ           2001ديسمبر    ية المحل %. 100التى آانت قائمة فى وقت الموافقة على المشروع إلى    % 60 إزدادت الملك
ى المشروع فى مرحلتين       يذية عل د وافقت اللجنة التنف فالمرحلة األولى المتعلقة بتحويل عمليات الرغاوى تمت الموافقة . وق

ـ   تماع ال ى االج يها ف توبر20عل ى أآ ا  . 1996  ف ًا له تمويل مطلوب ى ال ير ف ناك تغي يس ه رحلة ول ذه الم د أنتهت ه ا . وق أم
تعلقة بتحويل عمليات غاز التبريد فقد وافق عليها االجتماع الـ       ية، الم ، وهذه المرحلة ال 2000 فى مارس 30المرحلة الثان

يذ   ت التنف زال تح ند تفاص     . ت ن اله ة م روع المقدم رية للمش يقة القط من الوث اص   وتتض ب الخ ك الطل روع وآذل يل المش
 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/27)بالمشروع 

 
رر                           -10 ى أساس المق ائم عل ية من المشروع ق بط بالمرحلة الثان تمويل اإلضافى المرت المرفق األول بهذه    (19/38إن طلب ال

يقة  ير فى نسبة الم                       )الوث يف اإلضافية إذا حدث تغ يم التكال ادة تقي ية إلع بادئ توجيه لكية المحلية للمنشأة، بعد ، المتضمن م
ى المشروع        ة عل ورة ال تتعلق إال بالحالة التى تتناقص فيها نسبة الملكية                  . صدور الموافق ية المذآ بادئ التوجيه ى أن الم عل

د تتناقص التكاليف اإلضافية، على أن يعاد التمويل إلى الصندوق المتعدد األطراف                ة ق ذه الحال ية وفى ه وقد ترغب . المحل
يذية فى إصدار توضيح يتعلق بهل تنطبق المبادئ التوجيهية أيضًا فى الحالة التى تزداد فيها حصة بلد المادة               اللجنة ا    5لتنف

يذ المشروع      ناء تنف د تزداد التكاليف اإلضافية المؤهلة للتمويل إذا آانت ظروف المشروع تتمشى مع          . أث ة ق ذه الحال وفى ه
 .يهيةالجوانب األخرى الواردة فى المبادئ التوج

 
تعلق بالمشروع نفسه طلبت األمانة توضيحًا من البنك الدولى بشأن عدد من الوقائع الرئيسية المتعلقة بالوضع القائم                       -11 يما ي ف

ان المشروع يتمشى أو ال يتمشى مع                           ا إذا آ ى م م عل ذه المعلومات ال يتسنى الحك رد ه ثما ت ذا المشروع، وري يذ ه فى تنف
ت        تلفة األخرى ال بات المخ ية      المتطل بادئ التوجيه ناك امتثال آامل فإن الزيادة فى التمويل               . ى تقتضيها الم ان ه ه إذا آ يد أن ب

 . مليونUS $1.4المؤهل قد تناهز 
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 المرفق األول
 

 )19/38المقرر (تعديل الملكية فى المشروعات الموافق عليها 
 

  :قررتإن اللجنة التنفيذية  -1
 

( لجنة التنفيذية على مشروع، إبالغ الوآالة المنفذة أن الملكية قد تحولت أثناء     فى الحاالت التى يتم فيها، بعد موافقة ال        (أ
ة الصندوق ولكن قبل الموافقة الرسمية من اللجنة التنفيذية، ستقوم الوآالة               ى أمان تقديم المشروع إل ة ل ترة الالحق الف

روع وب      اء المش ل، بإلغ ير مؤه رف غ ى ط ا إل ت آله د بيع رآة ق ت الش نفذة، إذا آان ى  الم نحة إل وال الم ادة أم إع
ية، وفى هذه الحالة                    ية الوطن وازى لحصة الملك نحة الم تعدد األطراف، أو سوف تخفض عنصر الم الصندوق الم
تزام أو ضمان رسمى بالتنفيذ الكامل للمشروع                            ية بإل أة المعن نفذة من المنش ة الم سيقتضى األمر أن تحصل الوآال

 .مويل الذى سيقدمه الصندوق المتعدد األطراف لن يكون إال تمويًال جزئيًابأموال تقدمها الجهة النظيرة حيث أن الت
 

( يذية ولكن قبل التوقيع على وثيقة المشروع أو                 (ب ة اللجنة التنف د موافق ية بع تقال للملك يها ان تى يحدث ف فى الحاالت ال
نفذة، فى حالة بيع الشرآة                      ة الم تقوم الوآال نحة من الباطن، س نحة أو الم اق الم ى اتف  آلها إلى آيان غير مؤهل، عل

ى الصندوق المتعدد األطراف، أو سوف تقوم بتخفيض عنصر المنح إلى                    نحة إل وال الم ادة أم اء المشروع وإع بإلغ
ذه الحالة البد أن تحصل الوآالة المنفذة من المنشأة المعنية على التزام                ية، وفى ه ية الوطن وازى حصة الملك ا ي / م

امل ل         يذ الك وال من الجهة النظيرة، حيث أنه لن يقدم إال تمويل جزئى من           ضمان رسمى بالتنف م األم لمشروع وتقدي
 .الصندوق المتعدد األطراف

 
( ة               (ج نفذة والحكوم ة الم د أن تكون الوآال ية بع تقال للملك يقة المشروع أو على       / إذا حدث ان ى وث تا عل د وقع الشرآة ق

ية                     بدء بعمل بل ال نح من الباطن ولكن ق نح أو الم اق الم ة بيع               اتف نفذة، فى حال االت الم تقوم الوآ دات، س د المع توري
يان غير مؤهل، بإلغاء المشروع وإعادة أموال المنح إلى الصندوق المتعدد األطراف أو سوف                ى آ ا إل الشرآة آله
وازى حصة الملكية الوطنية، وفى هذه الحالة البد أن تحصل الوآالة المنفذة                     ا ي ى م نح إل وم بتخفيض عنصر الم تق

تزام         من ا   ى ال ية عل أة المعن ضمان رسمى بالتنفيذ الكامل للمشروع وتقديم األموال من الجهة النظيرة، حيث   / لمنش
 .أنه لن يقدم إال تمويل جزئى من الصندوق المتعدد األطراف

 
( ية بعد توقيع الوآالة المنفذة والحكومة               (د تقال الملك ندما يحدث ان المنح الشرآة على وثيقة المشروع أو على اتفاق   / ع

تعاقد الخاص  م ال ية وت تزامات المال اء باالل دات وجرى الوف د المع ية توري نما تجرى عمل نح من الباطن وبي أو الم
 .بتوفير الخدمات، سوف تستمر الوآالة المنفذة فى تنفيذ المشروع آالمعتاد، بما يتمشى والتزاماتها القانونية

 
 
( يع   (ه نفذة أن تتضمن جم االت الم ل الوآ بغى أن تكف رطًا  ين ن الباطن ش نح م نح أو الم ات الم ائق المشروع واتفاق وث

ة حدوث نقل آامل أو جزئى للملكية الخاصة بمنشأة من بلدان المادة                 ه فى حال  إلى آيان من غير بلدان 5يقضى بأن
ادة    ى المشروع سيتم تخفيض عنصر المنح أو إلغاؤه وفقًا للظروف الساب                     5الم يذية عل ة اللجنة التنف ق ، عقب موافق

 .بيانها وسوف تعاد من الوآاالت المنفذة إلى الصندوق المتعدد األطراف األموال غير المستعملة
 

-------- 




