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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  يال لتنفيذ بروتوآول مونتر
  األربعــــــون الحادي و اع ــــــاالجتم

 2003ديسمبر / آانون األول  19-17مونتريال، 
 
 

  بیتصو

  اليمن: مقترح المشروع

  

  : بما يلي16 و15ن االفقرت ُتستعاض

ة،           تبعًا   .15 ة التنفيذي رح المشروع       أفضت النقاشات     إلرسال وثائق االجتماع إلى أعضاء اللجن ة بمقت ي  المتعلق الت
 : إلى ما يلي حكومة ألمانيا واألمانةندارت بي
  
دار     وخط أساس  ODP طن   52.8مقدار   2002لغ به لعام    يبلغ استهالك بروميد الميثيل الُمبَ      )أ ( ال مق ه لالمتث

ام . ODP طن 1.1 ي ع ى، 2001ف يمن إل ة ال ال، من خالل طلبت حكوم ول مونتري  أطراف بروتوآ
ى    ODP طن    1.1 بروميد الميثيل من      بشأن خط األساس الخاص بها   ، تغيير   اللجنة المنفذة   طن   54.4 إل

ODP  ،ذة ة المنف ر أّن اللجن اء؛ غي اني   أثن رين الث ي تش ر ف ا األخي وفمبر /اجتماعه م تصدر ،2003ن  ل
 طلب حكومة اليمن؛توصية بشأن 

 
 روميد الميثيل؛ب الُمتمثل في القضاء على 2005من أجل تحقيق هدف ُتطالب حكومة اليمن بمساعدة   )ب (
  
ل   )ج ( ن أج روعوم يمن بالش ماح لل ال ال الس ق االمتث ل قصد تحقي ي العم ل   ف د الميثي أن برومي ا بش لتزاماته

 ليس بالطريقة األمثل،     أنها، بالرغم من أن ذلك     بموجب بروتوآول مونتريال، أشارت حكومة ألمانيا إلى      
ن المشروع،   ى م ة األول ديم المرحل ى تق ة عل تعدة للموافق تكون مس غ س ة تبل اليف إجمالي  300,000بتك

ى    دوالر أمريكي آبرنامج مساعدة فنية  ام    ODP طن  9.3والذي سيؤدي إلى القضاء عل ، 2004في ع
ل  هو ة  ذا ُيمث ل       آمي د الميثي ق هدف          برومي ا لتحقي ين إزالته ي يتع ال   ل 2005 الت ا يخص   المتث ة  افيم إلزال

ر خط أساس          تواف أطراف بروتوآول مونتريال  آانت  إذا ما   ،  التدريجية د      ق على تغيي يمن بشأن برومي ال
 الميثيل؛ و
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ذ المشروع،        )د ( ة        سأثناء تنفي ى حكوم ديم المساعدة إل ا تق ة ألماني يمن تستمر حكوم د من    من خالل    ال المزي

 .روميد الميثيلبمناقشة المسائل العالقة مع اللجنة المنفذة ُبغية تغيير خط أساس 
  
 التوصية

  
ق          2005ة من أجل تحقيق هدف      نظرًا لطلب حكومة اليمن مساعد     .16  للقضاء على بروميد الميثيل وبما أنها لم تتل

ة    بشأن إزالة بروميد الميثيل، وعلى ضوء     الصندوق المتعدد األطراف   بلأّي مساعدة من قِ    التعليقات الصادرة عن أمان
امج المساعدة        الصندوق، فإّن اللجنة التنفيذية قد ترغب في         ى برن ة     النظر بشأن المصادقة عل يمن بتكلف ة لصالح ال الفني

أن      دوالر أمريكي39,000 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة بمبلغ 300,000 م ب ، على أساس الفه
 .التي تعالج المسائل المتعلقة بعدم االمتثاليضر بعمل آليات بروتوآول مونتريال ال أمر المصادقة على المشروع 
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