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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق
 

 دوالر     2.280.000، الموافقة من اللجنة التنفيذية بمبلغ          2002تطلب اليونيدو في برنامج عملها لعام           -1
وتمت الموافقة       .  ي دوالر أمريك   296.400أمريكي إلعداد المشروعات باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة بمبلغ                        

 وذلك في االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية           2002على سلفة إلعداد المشروع لبرنامج عمل اليونيدو لعام           
وسوف يتم تعديل مجموع مبالغ التمويل لتحويلها           ). بما في ذلك تكاليف المساندة      ( دوالر أمريكي  199.163بمبلغ 

 .إلى اليونيدو بمبلغ السلفة    
 
 .2002 أدناه األنشطة المقترحة في برنامج عمل اليونيدو لعام             1قدم الجدول  ي -2
 

 2002برنامج عمل اليونيدو لعام : 1الجدول 
 

المشروع/ النشاط البلد *تاريخ اإلآمال   المبلغ  
المطلوب 
بالدوالر 
 األمريكي

المبلغ الموصى به 
 بالدوالر األمريكي

ة الشاملةاألنشطة الموصى بها للموافق: القسم ألف  
2003يوليو / تموز إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون ألبانيا  40,000 40,000 
2003يوليو / تموز صياغة خطة قطاعية لإلزالة في قطاع التبريد الجزائر  50,000 50,000 
 مشروعات استثمارية في قطاع 8إعداد  الجزائر

 األيروسوالت
2003أبريل / نيسان  25,000 25,000 

2003أبريل / نيسان إعداد مشروع استثماري في قطاع المذيبات األرجنتين  40,000 40,000 
2003أبريل / نيسان استراتيجية إلعداد خطة إدارة غاز التبريد األرجنتين  100,000 100,000 
2003أبريل / نيسان إعداد مشروعين استثماريين في قطاع التبريد البوسنة والهرسك  15,000 15,000 
2003أبريل / نيسان إعداد مشروع استثماري في قطاع الرغاوى الجاسئة البوسنة والهرسك  15,000 15,000 
2003يوليو / تموز إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون البوسنة والهرسك  80,000 80,000 
إعداد خطة قطاعية فإلزالة في التبريد المنزلي  الصين

ة الضاغطاتوصناع  
2003يوليو / تموز  70,000 70,000 

بروميد (إعداد مشروع إزالة في قطاع غاز التبخير  الجمهورية الدومينيكية
 )(TPO)الميثيل لتبخير التربة 

2003أبريل / نيسان  30,000 30,000 

2003سبتمبر /أيلول إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون مصر  75,000 75,000 
بروميد (إعداد مشروع إزالة في قطاع غاز التبخير  إندونيسيا

 )(TPO)الميثيل لتبخير الحبوب 
2003أبريل / نيسان  40,000 40,000 

2003يوليو / تموز إعداد خطة قطاعية لإلزالة في عوامل التحويل إندونيسيا  60,000 60,000 
صياغة مشروعين استثماريين مظليين في قطاع  إيران

ى الجاسئة والمرنةالرغاو  
2003أبريل / نيسان  35,000 35,000 

 مشروعات استثمارية مظلية في قطاع 3إعداد  إيران
 التبريد التجاري والمنزلي 

2003أبريل / نيسان  30,000 30,000 

إعداد مشروعين استثماريين مظليين في قطاع  لبنان
 التبريد التجاري  

2003أبريل / نيسان  15,000 15,000 

ياليب 2003أبريل / نيسان إعداد مشروع استثماري في قطاع التبريد التجاري    20,000 20,000 
2003أبريل / نيسان تنفيذ حلقة عملية للتوعية في قطاع بروميد الميثيل مالي  30,000 30,000 
2003يوليو / تموز إعداد خطة قطاعية لإلزالة في قطاع المذيبات  المكسيك  70,000 70,000 
يانيجير 2003يوليو / تموز إعداد خطة قطاعية لإلزالة في المذيبات   70,000 70,000 
إعداد مشروعين في قطاع المذيبات وقطاع  الباآستان

CTC/TCA  
2003أبريل / نيسان  20,000 20,000 

2003أبريل / نيسان تنفيذ حلقة عملية للتوعية في قطاع بروميد الميثيل باناما  30,000 30,000 
2003يوليو / تموز تحديث البرنامج القطري رومانيا  60,000 60,000 
إعداد مشروع قطاعي لإلزالة في المذيبات وقطاع  ترآيا

CTC/TCA 
2003يوليو / تموز  50,000 50,000 

2003يوليو / تموز إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون فنزويال  95,000 95,000 
ستثماري مظلي في قطاع التبريد إعداد مشروع ا يوغوسالفا

 التجاري
2003أبريل / نيسان  20,000 20,000 

أنشطة لينظر فيها بشكل فردي: القسم باء  
 )بروميد الميثيل(أنشطة في قطاع غاز التبخير  1-ب

2003مايو / أيار إعداد استراتيجية قطاعية في قطاع بروميد الميثيل الصين  مسألة 300,000 
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المشروع/ النشاط البلد *تاريخ اإلآمال   المبلغ  
المطلوب 
بالدوالر 
 األمريكي

المبلغ الموصى به 
 بالدوالر األمريكي

  الفروقات في البياناتاألنشطة ذات 2-ب
إعداد مشروع استثماري مظلي في قطاع التبريد  األرجنتين

 التجاري
2003أبريل / نيسان  مسألة 25,000 

إعداد مشروع استثماري مظلي في قطاع التبريد  الهند
 التجاري

2003أبريل / نيسان  مسألة 30,000 

-CFC)إعداد مشروع استثماري في قطاع المذيبات  الهند
113) 

2003أبريل / نيسان  مسألة 30,000 

2003يوليو / تموز إعداد خطة قطاعية لإلزالة في قطاع التبريد المكسيك  مسألة 30,000 
2003أبريل / نيسان إعداد مشروع استثماري في قطاع التبريد المنزلي  سوريا  مسألة 15,000 
إعداد مشروع استثماري في قطاع الرغاوى  سوريا

)حوبة بالضغطبوليستيرين المس(  
2003أبريل / نيسان  مسألة 15,000 

إعداد مشروع استثماري نهائي في قطاع التبريد  اليمن
 التجاري

2003أبريل / نيسان  مسألة 10,000 

 التطابقات المحتملة مع أنشطة الوآاالت األخرى 3-ب
 أآتوبر/ تشرين األول إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون سوريا

2003 
 مسألة 60,000

أنشطة يوصى بإرجائها: القسم ج  
إعداد ثالثة مشروعات استثمارية في قطاع التبريد  الكاميرون

 التجاري
2003أبريل / نيسان  مؤجل 30,000 

2003يوليو / تموز إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون الكاميرون  مؤجل 50,000 
2003يوليو / تموز MDI لإلزالة في قطاع إعداد مشروع قطاعي الصين  مؤجل 75,000 
2003يوليو / تموز RMPتنفيذ التدريب الجمرآي قي إطار  مصر  مؤجل 100,000 
2003يوليو / تموز MDIخطة قطاعية إلزالة  الهند  مؤجل 70,000 
إعداد ثالثة مشروعات استثمارية في قطاع الرغاوى  إندونيسيا

 )مجالجاسئة واألديم المند(
2003أبريل / نيسان  مؤجل 20,000 

2003أبريل / نيسان   MDI صياغة خطة قطاعية لإلزالة في قطاع إيران  مؤجل 70,000 
  في شرآةCFCإعداد إغالق مرافق إنتاج  المكسيك

Quimobasicos 
أآتوبر / تشرين األول

2003 
 مؤجل 100,000

2003يوليو / تموز MDIإعداد خطة قطاعية إلزالة  رومانيا  مؤجل 40,000 
 األنشطة التي تم سحبها -القسم د

2003أبريل / نيسان إعداد مشروع استثماري في قطاع األيروسوالت األرجنتين  مسحوب 25,000 
:المجموع الفرعي  ينتظر 2,280,000   
 ينتظر 296,400   تكاليف مساندة الوآالة
:المجموع  ينتظر 2,576,400   
 (199,163) (199,163)   في االجتماع الخامس والثالثينسلفة إلعداد مشروع ناقص
:المجموع الكلي  ينتظر 2,377,237  مجموع المبلغ الذي سيحول إلى الوآالة 

م المشروع االستثماري نفسه                            *  اريخ تقدي يس ت إعداد المشروع ول تعلق ب ام النشاط الم اريخ إتم تاريخ هو ت ذا ال  وتمتد التواريخ حتى    .ه
 .  ، أي إلى ما بعد سنة من تاريخ الموافقة 2003 نيسان / أبريل

 
 لليونيدو  2002 في ضوء خطة األعمال لعام       2002استعرضت أمانة الصندوق برنامج عمل اليونيدو لعام               -3

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/12)        2002، وبرامج عمل اليوئنديبي لعام 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/20)    والبنك الدولي ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/22)    وتديالت ،

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/19) 2002برنامج عمل اليونيب لعام      
 

 األنشطة الموصى بها للموافقة الشاملة: القسم ألف
 
 أعاله    1أمانة الصندوق الموافقة الشاملة على المشروعات المدرجة في القسم ألف من الجدول                    توصي -4

 : أدناه من األنشطة المحددة التالية         16 إلى  5آما هو مبين في الفقرات       ، بشروط 1بمستوى تمويل مبين في الجدول       
 

 ) دوالر أمريكي   40.000(إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون            : ألبانيا  
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أشارت األمانة أن اليونيب قدمت برنامج قطري أللبانيا إلى جانب اقتراح بمشروع خطة إدارة غاز التبريد                         -5

وتم إرجاء البرنامج القطري استنادًا إلى مسائل السياسة            .  اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين        لتنظر فيها 
جرى إعداد خطة إدارة غاز التبريد على      (العامة التي أثارتها األمانة، ولذلك، تم إرجاء خطة إدارة غاز التبريد أيضًا             

 ).31/48أساس المقرر     
 

 التوصية 
 
لصندوق بالموافقة الشاملة على المشروع المذآور أعاله مع تكاليف المساندة المتعلقة به                           توصي أمانة ا   -6

    : ، شريطة ما يلي  1بمستوى تمويل مبين في الجدول       
 

أن تقدم الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى جانب البرنامج القطري أللبانيا،                   (أ)
ألوزون والمستعملة في البالد، بما في ذلك قطاع خدمة              ويتناول ذلك جميع المواد المستنفدة ل       

 .التبريد
 
أن يتم التنسيق مع اليونيب بشأن تنفيذ المشروعات واألنشطة المحددة في خطة اإلزالة الوطنية               (ب)

 .للمواد المستنفدة لألوزون      
 

 . سوف لن يطلب التمويل اإلضافي من الصندوق متعدد األطراف إلعداد اقتراحات المشاريع                        (ج)
 
 ) دوالر أمريكي  100.000(استراتيجية إعداد خطة إدارة غاز التبريد      : ألرجنتينا
 
أشارت األمانة أن اللجنة التنفيذية آانت قد وافقت على عدد من األنشطة الداخلة بشكل طبيعي في                  -7

راخيص    مشروعات خطة إدارة غاز التبريد، وال سيما المساعدة في السياسة العامة لتصميم وتنفيذ نظام منح ت                     
وبرنامج تدريب لقطاع خدمة التبريد وبرنامج تدريب لمسؤولي                . التصدير للمواد المستنفدة لألوزون         / االستيراد 
 . الجمارك 

 
تمت الموافقة على برنامج تدريب تقني الخدمة شريطة أن يسجل هذا المشروع نهاية التدريب لتقنيي                        -8

وآذلك تمت الموافقة على         ). ب، إن وجدت، في حدها األدنى   ويتوقع أن يكون المزيد من متطلبات التدري        (الخدمة  
برنامج تدريب لمسؤولي الجمارك شريطة أال تجري الموافقة على المزيد من اقتراحات المشاريع للتدريب الجمرآي                             

 .لألرجنتين
 

 التوصية 
 
 المتعلقة بذلك        توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على المشروع المذآور أعاله بتكاليف المساندة                         -9

، شريطة أال تطلب المساعدة من الصندوق للمزيد من تدريب تقنيي خدمة التبريد                1بمستوى تمويل مبين في الجدول       
 .ومسؤولي الجمارك     

 
 ) دوالر أمريكي  15.000(إعداد مشروعين استثماريين في قطاع التبريد التجاري          ) أ: (البوسنة والهرسك   

 ) دوالر أمريكي   15.000(طاع الرغاوى الجاسئة       إعداد مشروع استثمار في ق      ) ب(  
 ) دوالر أمريكي   80.000(إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون           ) ج(  

 
تساءلت األمانة بشأن الطلبات إلعداد مشروعات فردية في حين يجري إعداد خطة وطنية إلزالة المواد                      -10

 . المستنفدة لألوزون    
 

مانة أن الوضع االقتصادي في البوسنة والهرسك يتحّسن اآلن ويتوقع زيادة استهالك                       أبلغت اليونيدو األ       -11
وآان هناك حاجة للمضي قدمًا             . المواد المستنفدة لألوزون من جانب الشرآات حيث آان اإلنتاج منخفضًا جداً                       

بع والثالثين للجنة    وسوف يتم تقديم اقتراحات المشاريع الناتجة إلى االجتماع السا           . بسرعة بمشروعات التحول   
 .  التنفيذية وسوف لن يتم تقديم المزيد من الطلبات إلعداد المشاريع             
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 التوصية 
 

توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على المشروعات المذآورة أعاله بتكاليف المساندة المتعلقة بذلك                                 -12
ات إلعداد المشاريع من جانب حكومة البوسنة              ، شريطة أال يقدم المزيد من الطلب       1بمستوى تمويل مبين في الجدول       

 .والهرسك 
 

 ) دوالر أمريكي  30.000(إعداد ثالثة مشروعات استثمارية مظلية في قطاع التبريد التجاري والمنزلي              : إيران
 

أشارت األمانة أن اليوئنديبي طلب التمويل إلعداد المشروع لمشروع نهائي لصناعة التبريد إليران، وأنه                    -13
وأشارت اليونيدو أنه ليس هناك أي تطابقات               . بالغ عن القليل من االستهالك المتبقي في هذا القطاع في إيران                 تم اإل

 .بعد التنسيق مع اليوئينديبي   
 

 التوصية 
 

 شريطة أن تقدم اليونيدو     1توصي أمانة الصندوق بالموافقة على النشاط بمستوى تمويل مبين في الجدول                  -14
 .ك وصفًا للشرآات المتبقية في القطاع واستهالآها عندما يتم تقديم المشروع  األول                     واليوئنديبي بشكل مشتر  

 
 ) دوالر أمريكي   15.000(إعداد مشروعين استثماريين مظليين في قطاع التبريد التجاري            : لبنان 

 
 CFCدة  أشارت األمانة أن اليوئنديبي قدمت طلبات التمويل لتحديث برنامج قطري وخطة إزالة نهائية لما                             -15

وفي هذا الصدد أشارت اليونيدو أن         . التي من شأنها أن تتناول خدمة التبريد وقطاعي األيروسوالت والرغاوى            
ولم يكن     . حكومة لبنان قد طلبت إعداد هذين المشروعين وبعد ذلك ستتناول اليوئنديبي ما تبقى من قطاع التبريد              

 .بيهناك أي تطابقات بعد تنسيقها مع لبنان ومع اليوئندي           
 

 التوصية 
 

 شريطة أال تقدم   1توصي أمانة الصندوق بالموافقة على هذا النشاط بمستوى تمويل مبين في الجدول                -16
 . طلبات أخرى للتمويل إلعداد مشروعات في قطاع التبريد في لبنان              

 
 مشروعات بمسائل     : القسم باء 

 
وجرى ترتيب األنشطة في ثالث        . منفرد  األنشطة لينظر فيها بشكل        1يندرج في القسم باء من الجدول        -17

  . مجموعات حسب المسألة المتعلقة بها           
 
 )بروميد الميثيل   (أنشطة في قطاع غاز التبخير        1-ب 
 

 ) دوالر أمريكي  300.000(إعداد استراتيجية قطاعية في قطاع بروميد الميثيل         : الصين 
 

وجرى تقديم الطلب مع     .  بروميد الميثيل قدمت حكومة الصين طلبًا إلعداد استراتيجية قطاعية في قطاع            -18
وثيقة موجزة تصف، ضمن أمور أخرى، المعايير والنطاق لالقتراح والقطاعات الفرعية لبروميد الميثيل التي يجب                       

وأبلغت اليونيدو األمانة أن مستوى التمويل المطلوب قد استند على تقييم دقيق لألنشطة الواجب تنفيذها،                      . تغطيتها 
لعالقة المشترآين، وعدد المحاصيل المختلفة والتطبيقات حيث يستخدم بروميد الميثيل وموقعها                           وعدد أصحاب ا    

 .الجغرافي في آافة البالد     
 

/  ديسمبر  21غير أن حكومة الصين قدمت بتاريخ     . لم تصدق حكومة الصين بعد على تعديل آوبنهاجن      -19
 12ة األوزون آتابًا بشأن نيتها على التصديق خالل           إلى أمانة الصندوق متعدد األطراف وأمان          2001آانون األول    

واالستراتيجية المنقحة والمبادئ اإلرشادية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثالثين                            . شهرًا
تعزيز  بغية تسهيل التصديق السريع للتعديل، فإن تمويل األنشطة التي تعمل على        "قد دلت على أن  ) 32/80المقرر  (

بناء القدرات الوطنية، شأنها شأن التمويل لنقل المعلومات وإعداد السياسة العامة، يمكن إتاحتها إلى البلدان التي لم                            
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تصدق بعد على التعديل، شريطة تسلم رسالة من الوآالة المعنية في تلك البلد، تشير عن نيتها باستكمال التصديق                            
 ". شهراً 12خالل فترة 

 
نة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين على مشروع لليونيب لحلقة عملية لنشر التوعية               وافقت اللج   -20

وتقييم تقني اقتصادي لبدائل بروميد         )  دوالر أمريكي    100.000(لمساندة التصديق على تعديل آوبنهاجن في الصين              
) بما في ذلك مشروع تدليلي       (يكي وتسلمت الصين ما مجموعه مليون دوالر أمر            ).  دوالر أمريكي   80.000( الميثيل  

 .لألنشطة التي آانت مؤهلة للتمويل المسبق للتصديق على تعديل آوبنهاجن             
 

أبلغت اليونيدو بأنها تعترف بأن األموال لمشروع اإلزالة ال يمكن الموافقة عليها قبل التصديق، ولكن إذا                                 -21
ث يمكن تقديم خطة اإلزالة بعد أن تستكمل الصين             تمت الموافقة، فسوف يباشر بأنشطة إعداد المشروع اآلن، بحي                

 .عملية التصديق  
 
 

 التوصية 
 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر بالطلب إلعداد استراتيجية قطاعية في قطاع بروميد الميثيل استنادًا إلى                        -22
 .التعليقات المذآورة أعاله       

 
 األنشطة ذات الفروقات في البيانات           2-ب 
 

 ) دوالر أمريكي   25.000(اد برنامج استثماري مظلي في قطاع التبريد التجاري           إعد : األرجنتين
 

 ) دوالر أمريكي  30.000(إعداد برنامج استثماري مظلي في قطاع التبريد التجاري             : الهند 
 

 ) دوالر أمريكي  CFC() 30.000-113(إعداد مشروع استثماري في قطاع المذيبات             : الهند 
 

 ) دوالر أمريكي  30.000(طاعية في التبريد   إعداد خطة إزالة ق   : المكسيك  
 

 ) دوالر أمريكي  15.000(إعداد مشروع استثماري في قطاع التبريد المنزلي            : سوريا 
 

 ) دوالر أمريكي   15.000) (بوليستيرين المسحوبة بالضغط    (إعداد مشروع استثماري في قطاع الرغاوى            : سوريا 
 

 ) دوالر أمريكي 10.000(بريد التجاري   إعداد مشروع استثماري نهائي قي قطاع الت          : اليمن 
 

وبموجب المقرر      . جرى تحديد الفروقات في البيانات القطاعية بالنسبة لألنشطة في البلدان المذآورة أعاله                   -23
وباإلضافة إلى ذلك، ففي سياق خطة         .  يجب إرجاء طلبات إعداد المشاريع ليتم النظر فيها بشكل فردي          30/23

ب طلب إلى الوآاالت حل الفروقات في البيانات قبل               35/2، أشارت األمانة أن المقرر       2002أعمال اليونيدو لعام      
وأبلغت األمانة اليونيدو أن تضمن أن البلد المعني آان على علم               . إدراج المشروعات في خطط األعمال النهائية          

ل للتمويل موجب     بالفروقات ومع ذلك رغب في تقديم المشروعات في سياق مجموع االستهالك الوطني المؤه                  
 .القابل للتمويل     CFC، ألن جميع البلدان المعنية آان لديها مستويات ملموسة من استهالك مادة                      35/57المقرر  

 
. أشارت اليونيدو أن األرجنتين والهند وسوريا آانت تقوم بتنقيح وتنسيق بياناتها القطاعية لالستهالك                       -24

 .وأشارت إلى تعليقات األمانة حول اليمن          
 
 توصية ال
 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا آانت توافق على المقترحات السابقة بمستوى تمويل مبين في                                 -25
 . 35/57، على أساس أن االستهالك في المشروعات الناتجة سوف يتم النظر فيها في سياق المقرر                   1الجدول  

 
 التطابقات المحتملة مع أنشطة الوآاالت األخرى             3-ب 
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 ) دوالر أمريكي  60.000(إعداد خطة إزالة وطنية للمواد المستنفدة لألوزون           ) أ: (يا سور

        دوالر  15.000) (بولستيرين المسحوبة بالضغط    (إعداد مشروع استثماري في قطاع الرغاوى            ) ب( 
 )أمريكي 

 ) دوالر أمريكي   15.000(إعداد مشروع استثماري قفي قطاع التبريد المنزلي            ) ج( 
 

. ارت األمانة أن اليوئنديبي آانت قد طلبت األموال إلعداد مشروع نهائي في قطاع التبريد في سوريا                أش -26
وتساءلت األمانة أيضًا لماذا ينبغي طلب تمويل إعداد المشروعات لمشروعات فردية من جانب اليونيدو في حين                       

ديم مشروعات استثمارية فردية إلى االجتماع          وأبلغت اليونيدو األمانة أنها قررت تق       . يتوجب إعداد خطة إزالة وطنية  
وأبلغت      . السابع والثالثين للجنة التنفيذية وأنه سوف لن يتم تقديم المزيد من طلبات التمويل إلعداد مشروعات فردية                     

 اليونيدو أيضًا األمانة أن حكومة سوريا آانت قد طلبت إلى اليونيدو تناول ما تبقى من االستهالك في البالد في حين                        
وتخشى األمانة أن تتأثر     . طلب إلى اليوئنيدبي استكمال التحويل في الشرآات التي تعمل على تصنيع معدات التبريد        

فعالية تنفيذ خطط اإلزالة الوطنية إذا آانت وآالة أخرى تقوم بتنفيذ خطة نهائية منفصلة لالستهالك في الوقت نفسه                            
 .ني بكامله  أي، بالتعريف، مقومة من مقومات االستهالك الوط              

 
 التوصية 

 
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إعداد المشورعات المذآورة أعاله في ضوء التعليقات                        -27

 .المذآورة أعاله    
 

 أنشطة يوصى بإرجائها     : القسم ج
 

. جائها   االتفاقية بين أمانة الصندوق واليونيدو بإر         أوصت تسعة اقتراحات،    1يحتوي القسم جيم من الجدول    -28
 .ولمعلومات اللجنة التنفيذية، فإن أسباب إرجائها قد قدمت أدناه                   

 
 ) دوالر أمريكي  30.000(إعداد ثالثة مشروعات استثمارية في قطاع التبريد التجاري            ) أ: (الكاميرون   
 ) دوالر أمريكي  50.000(إعداد خطة وطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون           ) ب   ( 

 
 أن اللجنة التنفيذية قد وافقت في اجتماعها الرابع والعشرين لليونيدو باألموال إلعداد                        أشارت األمانة     -29

وتم تقديم مشروع خطة إدارة غاز التبريد لتنظر فيه اللجنة التنفيذية       . مشروع خطة إدارة غاز التبريد في الكاميرون      
ثيرت والمالحظات التي قدمتها األمانة بشأن           غير أنه، استنادًا إلى المسائل التي أ   . في اجتماعها الثاني والثالثين    

ولم يتم إعادة تقديم مشروع خطة إدارة غاز          . مشروع خطة إزالة غاز التبريد، سحبت اليونيدو اقتراح المشروع          
 .التبريد

 
 في قطاع التبريد    1999 عام CFCبناًء على التقرير المرحلي بشأن تنفيذ البرنامج القطري، آانت مواد         -30

 .ODP طن  40 فقط، في حين أن المشروعات التي يجب إعدادها أشير أنها تستهلك           ODP طن 6.9
 

استنادًا إلى التعليقات المذآورة أعاله وافقت اليونيدو على إرجاء الطلبين للكاميرون حتى يتم حل المسائل                       -31
 .المتعلقة بفروقات اليبانات       

 
 دوالر     MDI() 75.000(تنشاق ذات مقياس الجرعات           إعداد مشروع قطاعي لإلزالة في قطاع أجهزة االس               : الصين 

 )أمريكي 
 

قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين أن تطلب إلى األمانة، بالتعاون مع الوآاالت المنفذة،                             -32
عي ألجهزة   أن تقوم بإعداد ورقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بإعداد مشروعات بالقطاع الفر                      

  35/4المقرر  ( الصادر عن االجتماع الثالث عشر لألطراف         13/9االستنشاق ذات مقياس الجرعات لتنفيذ المقرر            
 ).ج
 

 .وافقت اليونيدو على إرجاء تقديم هذا النشط ريثما تتم الموافقة على المبادئ اإلرشادية                -33
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 ) دوالر أمريكي  100.000(د تنفيذ التدريب الجمرآي في إطار خطة إدارة غاز التبري          : مصر
 

. أشارت األمانة أنه لم يتم تقديم وثائق المشروع مع الطلب، وأن مستوى التمويل المطلوب يبدو مرتفعاً                        -34
ووافقت اليونيدو على تأجيل هذا الطلب ريثما يتم تحضير االقتراح بالمشروع الذي سيقدم إلى االجتماع السابع                  

 .والثالثين
 

 ) دوالر أمريكي  70.000(طاعية لإلزالة في أجهزة االستنشاق ذات مقياس الجرعات              صياغة خطة ق  : الهند 
 

وافقت اليونيدو على إرجاء تقديم هذا النشاط ريثما تتم الموافقة على المبادئ اإلرشادية إلعداد مشروعات                         -35
 ). ج35/4بموجب المقرر     (أجهزة االستنشاق ذات مقياس الجرعات          

 
 دوالر     20.000) (الجاسئة واألديم المندمج      ( مشروعات استثمارية في قطاع الرغاوى          إعداد ثالثة  : إندونيسيا 
 )أمريكي 

 
 . وافقت اليونيدو على إرجاء تقديم هذا النشاط حتى يتم حل المسائل المتعلقة بفروقات البيانات                 -36

 
 (MDIالجرعات    صياغة خطة قطـاعية لإلزالة في القطـاع الفرعي ألجهزة االستنشاق ذات مقياس                : إيران

 ) دوالر أمريكي  70.000
 

وافقت اليونيدو على تأجيل تقديم هذا النشاط ريثما تتم الموافقة على المبادئ اإلرشادية إلعداد مشروعات                    -37
 ). ج35/4بموجب المقرر     (أجهزة االستنشاق ذات مقياس الجرعات          

 
 

 ) دوالر أمريكي Quimobasicos) 100.000 لشرآة  CFCإعداد إغالق مرافق إنتاج مواد          : المكسيك  
 

 في المكسيك والموافق عليه بالمقرر         CFCأشارت األمانة أن التدقيق التقني الذي جرى في مصنع إنتاج          -38
وبالتالي، وافقت اليونيدو على إرجاء طلب إعداد المشروع حتى تقوم اللجنة التنفيذية بالنظر               .  لم يتم استكماله  34/68

 .في التدقيق التقني   
 
 

 ) دوالر أمريكي 40.000(إعداد خطة قطاعية لإلزالة في أجهزة االستنشاق ذات مقياس الجرعات                 : يا رومان 
 

وافقت اليونيدو على إرجاء تقديم هذا النشاط ريثما تتم الموافقة على المبادئ اإلرشادية إلعداد مشروعات                         -39
 ). ج35/4بموجب  المقرر     (أجهزة االستنشاق ذات مقياس الجرعات          

 
 األنشطة التي تم سحبها       -د القسم 

 
، لمعلومات اللجنة التنفيذية، على نشاط واحد مقترح في األرجنتين الذي            1يحتوي القسم دال من الجدول     -40

 .قامت اليونيدو بسحبه    
 

----- 


