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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذیة للصندوق 
  لتنفيذ بروتوآول مونتریال 

  األربعــــــون الحادي و اع ــــــجتماال
 2003دیسمبر / آانون األول  19-17مونتریال، 

 
 

  

  
   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على برنامج عملتعدیالت 

  )اليونيدو(
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  تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق

امج  أمریكي دوالر 229,000من اللجنة التنفيذیة على مبلغ    بالمصادقة   تطالب اليونيدو  .1  آتعدیالت لبرن
 . دوالر أمریكي17.175 البالغة . باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة2003عملها لعام 

 :إطار تعدیالت اليونيدو على برنامج العمل األنشطة المقترحة في  التالي1یعرض الجدول  .2

   اليونيدوتعدیالت على برنامج عمل: 1الجدول 

غ   المشروع/النشاط  البلد المبل
وب  المطل

دوالر (
  )أمریكي

غ  المبل
ه   ى ب الموص

دوالر (
  )أمریكي

I .إعداد المشروع  

ذیبات       فيرغيزستان ات، والم ة للهالون ة التدریجي ة لإلزال داد خط إع
   لالميثيوبروميد 

70,000  0  

تنفدة    السودان واد المس ة للم ة التدریجي ة لإلزال ة وطني داد خط إع
  لطبقة األوزون

70,000  70,000  

II .مؤسسيید مشروعات الدعم التجد:      

  مسألة  89,000  المرحلة الثانية:مؤسسيتجدید مشروع الدعم ال  قطر

    229,000 المجموع الفرعي

    17,175 :تكاليف مساندة الوآالة

    246,175 المجموع

I  

  إعداد المشروع:  

  ) دوالر أمریكي70,000 (ثيلإعداد خطة لإلزالة التدریجية للهالونات، والمذیبات وبروميد المي: ستانقيرغيز
  وصف المشروع

ة     .3 ن حكوم ًا م دو طلب ت اليوني تانتلق ة   فيرغيزس داد خط ل إع ن أج ات،   ا م ة للهالون ة التدریجي إلزال
 .والمذیبات وبروميد الميثيل
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  تعليقات أمانة الصندوق

ال             .4 ات لالمتث ام         أشارت األمانة إلى أّن خط أساس الهالون ات في ع ه     المُ 2002واستهالك الهالون غ ب بل
 .TCA مذیبات الـأو/ وCTCليس ثمة استهالك للـ. ًا یساوي صفرفيرغيزستانمن طرف حكومة 

ة  .5 دمت حكوم ل، ق د الميثي ة لبرومي ة التدریجي ق باإلزال ا یتعل تانوفيم اع الفيرغيزس ى االجتم  حادي إل
ين لواألربع د الميثي ى برومي اء عل دف القض ة به اعدة الفني ًا للمس ي برنامج تخدم ف ر ال  الُمس ازن تبخي مخ

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/40 .(طن  14.2  یبلغ خط أساس االمتثال لبروميد الميثيل ODP  غ  ویبل
 .  ODPطن    12.0، 7 الُمبلغ به  بموجب المادة 2002 لعام االستهالك

   أمانة الصندوق ةتوصي

ـ    راذ تأخذ في عين االعتبا     .6 ذیبات المستخِدمة لل      TCA بأّن الهالونات وال ر مستوردة    CTCـ والم  أو   غي
ي  تانُمستخدَمة ف ى فيرغيزس ة للقضاء عل اعدة الفني ًا للمس اع يرومب وأّن برنامج ى االجتم دم إل د ُق ل ق د الميثي

  .المذآور أعالهال توصي أمانة الصندوق بالموافقة على المشروع ،  واألربعين للجنة التنفيذیةحاديال

  ) دوالر أمریكي70,000 ( للمواد المستنفدة لطبقة األوزونإعداد خطة وطنية لإلزالة التدریجية: السودان
  وصف المشروع

  
تنفدة     تلقت اليونيدو طلبًا من حكومة السودان من أجل          .7 واد المس إعداد خطة وطنية لإلزالة التدریجية للم

غ استهالك   . ODP طن    456.8للسودان    CFCالـ لامتثاخط أساس   یبلغ  . لطبقة األوزون  ـ  ویبل ام   CFCsال  لع
 .ODPطن  253.0، 7ه بموجب المادة  الُمبلغ ب2002

 
  توصية أمانة الصندوق

 
ل المُ              يلوتوصي أمانة الصندوق بالموافقة الشم     .8 ذآور أعاله في مستوى التموی ي ة على المشروع الم  نب

 األولفي الجدول 
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II .مؤسسيمشروعات الدعم ال  
  

  )الر أمریكي دو89,000 (المرحلة الثانية: لقطر مؤسسيتجدید مشروع الدعم ال
  

    البطاقة القطریةولمشروع لموجز 
  اليونيدو  الوآالة المنفذة

  :المبلغ الموافق عليه أصًال
 1999مارس/آذار:Iالمرحلة 

المجموع 

  
68,450  
68,450  

  89,000  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب تجدیده 
    المبلغ الموصى بالموافقة عليه

  6,675  )كيدوالر أمری(تكاليف مساندة الوآالة 
  95,675  )دوالر أمریكي( للصندوق المتعدد األطراف II للمرحلة مؤسسي الدعم المجموع تكلفة

ة  ة المعادل ـالكمي ة ال بب CFCإلزال دعم ال بس يال ة مؤسس توى II للمرحل  دوالر 12.1 بمس
 )ODPطن (آلغ /أمریكي

5.5  

  1999مارس /آذار  تاریخ المصادقة على البرنامج القطري
  ODP(  147.1طن (، )1997 ( المواد المستنفدة لطبقة األوزون المبلغ به في البرنامج القطرياستهالك

  ODP(  120.2طن  ()2002(بلغ به  أُُُلمواد المستنفدة لطبقة األوزونلاستهالك أحدث 
  ):ODPطن (استهالك خط األساس للمواد الخاضعة الرقابة 

  
 )1997-1995معدل ) (CFCs (Iالمجموعة ) أ (قلحالم  )أ (
 )1997-1995معدل ) (الهالونات (IIالمجموعة ) أ(ق لحالم )ب (
 )2000-1998معدل ) (رابع آلورید الكربون(II المجموعة ) ب(الملحق  )ج (
 )2000-1998معدل  ()آلوروفورم الميثيل(III المجموعة ) ب(الملحق   )د (
  )1998-1995معدل (ربروميد الميثيل ) (ه(الملحق   )ه (

  
  

101.4  
10.7  

  :)ODPطن (آخر استهالك للمواد الخاضعة للرقابة 
  

 ) CFCs (Iالمجموعة ) أ (الملحق  )أ (
 ) الهالونات (IIالمجموعة ) أ (الملحق )ب (
 ) رابع آلورید الكربون(II المجموعة ) ب (الملحق )ج (
 ) آلوروفورم الميثيل(III المجموعة ) ب (الملحق  )د (
 )HCFCs(I المجموعة ) ج (الملحق  )ه (
  )1998-1995معدل (يثيل ربروميد الم) (ه (الملحق  )و (

  
  

101.5  
13.6  

0  
0  

5.1  
0  

  698,849  )دوالر أمریكي(المبلغ المصادق عليه للمشروعات 
  249,166  ):دوالر أمریكي ()2003بریل أ/اعتبارًا من نيسان(المصروف المبلغ 

  ODP(  13.0طن  (المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي سُتزال
    )ODPطن  (2002 الى حد دیسمبر زون التي تمت إزالتهاالمواد المستنفدة لطبقة األو

  
  التقریر المرحلي

  
دعم ال               األنشطة    تم بنجاح تنفيذ  لقد   .9 ذ مشروع ال ا في إطار تنفي اء  .  في قطر    مؤسسي الُمضطلع به وأثن

ى    األنشطة المخططة التالية؛ القيام بحملة للتوعية التي انطوت          التبليغ، أتمت الوحدة الوطنية لألوزون    فترة    عل
االت ونشر  ة مق الم وثائقي ة األوزونأف أن طبق د وبش ي الجرائ ا ف ى االحتف ة، باإلضافة إل  لالمناقشات اإلذاعي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/19 
 
 

5 
 

الي ألوزونوب المي ل د واردم الع ام برص ة   ؛ والقي ق أنظم ن طری ة األوزون ع تنفدة لطبق واد المس دات الم  تقيي
ألوزون  ال ة ل دة الوطني ة الوح داد .حصص بموافق انون ب  وإع روع ق أنمش اري؛  ش س االستش  األوزون للمجل

 .وتدریب تقني التبرید في إطار خطة إدارة غازات التبرید؛ وتجميع البيانات واإلبالغ بها
 

ألوزون جزء         .10 ة ل ة            اُتعد الوحدة الوطني وارد الطبيعي ة والم ى للبيئ ولى مسؤول    .  من المجلس األعل ویت
 .بالتقاریرنائب وزیر البيئة إبالغ مباشرة الوحدة الوطنية لألوزون 

  
  خطة العمل

  
 في قطر، تنوي الوحدة      االنخفاض في استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون      حالة  من أجل استدامة     .11

دعم ال   الوطنية لألوزون تنفيذ األنشطة التالية في إطار        ـ    :مؤسسي  مشروع ال بنسبة   CFCsتقليص استهالك ال
ذ خطة    ، والتدریب والتوعية المزید من تثقيف الجمهور    عن طریق  2005بحلول  %  50 ؛ واالستمرار في تنفي

د؛ إصدار إجراء من أجل إدارة  ة بشأن األوزونإدراجغازات التبری واد تعليمي دارس؛   م ي الم ى جانب ف إل
ات  دویر الهالون ادة ت ترداد وإع ألوزونإنشاء مرآز الس ة ل ة المواتي واد البدیل تخدام الم ز اس ة ؛ وتعزی ي آاف  ف

تمرا ـالقطاعات؛ واالس ة لل ة التدریجي ذ خطة اإلزال ي تنفي ات خاصة بُمCFCsر ف دة بيان اء قاع ردي َو؛ وإنش
 .المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  
  تعليقات أمانة الصندوق

 :، في اجتماعها الخامس عشرأطراف بروتوآول مونتریال قامت .12
 

م ب  )أ ( م یق ى أّن قطر ل ارة إل ات باإلش تهالك ااإلبالغ ببيان ة س واد المجموع ) أ(ن الملحق  مIم
غ  ، 2002دیسمبر / آانون األول 31 إلى   2001یوليه  / تموز 1للفترة الخاضعة للرقابة من      وأبل

ام  نویة لع ات الس وق 2002بالبيان ي تف د االستهالك الت ه لتجمي اب توضيحات . مطلب ي غي وف
 لتدابير الرقابة بموجب البرتوآولأخرى، ُیعتبر قطر غير ممتثًال 

 
دة من               قطر على اإلبال   ِثَحِ )ب ( ة الممت رة الخاضعة للرقاب ات للفت ه   / تموز  1غ بالبيان  2001یولي

 بصفة طارئة؛ 2002دیسمبر / آانون األول31إلى 
 
. ODP طن   10.65تبلغ  ) أ( من الملحق    IIلمواد المجموعة    إلى أّن خط أساس قطر       باإلشارة )ج (

ة    و   ODPطن   13.6وقام باإلبالغ باستهالك آمي في  ) أ(حق   من المل IIاد المجموعة   من م
ام      . 2002عام   ال ال             2002وعليه، ففي ع ة عدم االمتث ان قطر في حال ه بمقتضى    ، آ لتزامات

 من بروتوآول مونتریال؛) ب (2المادة 
 
ة قطر   )د ( دیمبمطالب ة، تق ل، للدراس ا المقب ي اجتماعه ذة ف ة المنف ى اللجن دول  ، إل ل بج ة عم خط

  .لزمني محدد لضمان عودة سریعة إلى االمتثا
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  انة الصندوقتوصية أم
  

ال، .13 ول مونتری ة بموجب بروتوآ دابير الرقاب ال لت دم االمتث ة ع ى ضوء حال ة الصندوق عل دم أمان  تتق
ة   مؤسسيتجدید مشروع الدعم ال بطلب   ة في اإلعراب        . من أجل دراسة فردی ة التنفيذی د ترغب أیضًا اللجن وق

دعم ال   بة طلب تجدید  ح بص  التقریر الُمقدم  اللجنة التنفيذیة قد استعرضت    أّن   : عن لحكومة قطر   لقطر   مؤسسي  ال
ال               وتالحظ بقلق آبير أّن قطر       ة بموجب بروتوآول مونتری دابير الرقاب ال لت ى  . ُیعتبر في حالة عدم االمتث وعل

ه في إطار        ة بأّن ة التنفيذی دعم ال  الرغم من هذا، تعترف اللجن  خطوات بعض ال  قطر  ا، خط مؤسسي مشروع ال
ة الستهال     ا صوب ة التدریجي ة األوزون       إلزال تنفدة لطبق واد المس ه . ك الم أن، في           ،وعلي ة ب ة التنفيذی  تأمل اللجن

ة األوزون و             تنفدة لطبق واد المس ة الم دابير لمراقب ادة من تخفيض    المستقبل القریب، یقوم قطر بتنفيذ آافة الت زی
  . االمتثال لبروتوآول مونتریاللضمانلتحقيق المستویات المطلوبة استهالك آافة هذه المواد 


