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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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برنامج عمل اليونيدو لعام 2013

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19

تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا
1

تطلب اليونيدو موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ  400 000دوالر أمريكي لبرنامج عملھا للعام ،2013

إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  28 000دوالر أمريكي .وقد أرفق برنامج العمل بھذه الوثيقة.
2

ويعرض الجدول األول أدناه النشاط المقترح القيام به في برنامج عمل اليونيدو:
الجدول األول :برنامج عمل اليونيدو
البلد

النشاط/المشروع

القسم ألف :نشاط موصى به للنظر اإلفرادي
ألف  :1المساعدة التقنية
العمل على استخدام غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي
إقليمي :آسيا وجنوب
المنخفضة في قطاعات تكييف الھواء بالبلدان ذات حرارة الھواء
المحيط الھادئ
المرتفعة في غرب آسيا
المجموع الفرعي للقسم ألف
تكاليف دعم الوكالة 7) :في المائة لألنشطة التي تتجاوز قيمتھا مبلغ  250 000دوالر
أمريكي(
المجموع:

المبلغ المطلوب المبلغ الموصى به
)دوالر أمريكي( )دوالر أمريكي(

400 000
400 000
28 000
428 000

* مشروع يوصى بالنظر فيه إفراديا

الفرع ألف :نشاط يوصى بالنظر فيه إفراديا
ألف  -1المساعدة التقنية
منطقة آسيا وجنوب المحيط الھادئ :العمل على استخدام غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في
قطاعات تكييف الھواء بالبلدان ذات حرارة الھواء المرتفعة في غرب آسيا 400 000 :دوالر أمريكي
وصف المشروع
3

يتقدم اليونيب بطلب لھذا المشروع بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية ،ويُنظر فيه بالتالي في إطار برنامج عمل

اليونيب لعام  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18) 2014وسيجري تنفيذه باالشتراك بين اليونيب واليونيدو.
والمبالغ المطلوبة للعنصر الخاص باليونيدو في المشروع مدرجة في إطار برنامج العمل ھذا بالمستوى المطلوب وھو
 400 000دوالر أمريكي مضافا إليه تكاليف دعم الوكالة البالغة  28 000دوالر أمريكي.
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*

*
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تعليقات األمانة
4

الحظت األمانة أن ھذا المشروع لم يكن جزءا من خطة أعمال اليونيدو لعام  ،2012بل تم إدراجه في خطة

أعمالھا للعام  2013لكي يُنظر فيه خالل ھذا االجتماع .وفي االجتماع السادس والستين ،قررت اللجنة التنفيذية ،في
المقرر ) 5/66ب( ،اإلبقاء على المشروع في خطة األعمال بتمويل مع ّدل قدره  250 000دوالر أمريكي للمشروع
بكامله.
5

وترد تعليقات األمانة على ھذا المشروع في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/18

توصيـــة األمانة
6

بعد أخذ المقرر ) 5/66ب( بعين االعتبار ،وقد تحدد فيه مبلغ  250 000دوالر أمريكي لھذا المشروع

بكامله كجزء من خطة أعمال اليونيب ،قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة أو عدم الموافقة على
العنصر الخاص باليونيدو في الطلب المقدم لمشروع العمل على استخدام غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العالمي
المنخفضة في قطاعات تكييف الھواء بالبلدان ذات حرارة الھواء المرتفعة في غرب آسيا بمستوى تمويل قدره
 400.000دوالر أمريكي ،عالوة على تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  28 000دوالر أمريكي لليونيدو.
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
69th Executive Committee of the
Multilateral Fund for the Implementation
of the Montreal Protocol

UNIDO Work Programme
69th Ex.Com.

Introduction
The UNIDO Work Programme for the consideration of the 69th Ex.Com. of the Multilateral Fund has been
prepared following the government requests as well as based on ongoing and planned activities. The Work
Programme will support the implementation of UNIDO’s three year Rolling Business Plan 2012-2014.
One technical assistance proposal was submitted by UNIDO jointly with UNEP addressing the promotion of
low GWP Refrigerants for Air-Conditioning Sectors in High-Ambient Temperature Countries.
The document comprises the following sections:
Section 1
Gives in a tabulated form by project types and country the consolidated list of activities foreseen for the technical
assistance request.
Funding is requested as follows:
- technical assistance proposal addressing low GWP refrigerants amounting $US 428,000 (including $US
28,000 representing 7.0 % A.S.C. ), UNIDO component of the project proposal

- Total: 428,000 $US including A.S.C.

The concept for the proposed Technical Assistance technical assistance proposal addressing low GWP
refrigerants was submitted by UNEP.

Section 1
Consolidated table giving project preparation
and non-investment projects in all countries and sectors

Country

Global

Typ
e

TA

Substance

HCFCs

Title of Project

A.S.C
Requested
amount USD
USD
Technical Assistance

Total (incl
ASC) USD

ASC
%

P.D.

7

24

Promoting low GWP
Refrigerants for AirConditioning Sectors in
High-Ambient
Temperature Countries*

400,000

28,000

428,000

Grand TOTAL

400,000

28,000

428,000

Remarks

jointly
with
UNEP*

