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 تعليقات وتوصيات ألمانة الصندوق
 
 ا أمريكيا دوالر1.810.000فيذية لمبلغ الموافقة من اللجنة التن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةتطلب  .1

  .ا أمريكيادوالر 8.850، إضافة إلى تكاليف المساندة وقيمتها 2005آتعديالت على برنامج عملها للعام 

 : أدناه1مبينة في الجدول  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةاالنشطة المقترحة في تعديالت برنامج عمل  .2

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةرنامج عمل تعديالت على ب: 1الجدول 
 

المبلغ المطلوب  المشروع/النشاط البلد
بالدوالر األمريكي

المبلغ الموصى 
به بالدوالر 
 األمريكي

 األنشطة الموصى بها لالعتبار الفردي  :لفالقسم أ
    :التحضير للمشروع. 1لفأ

 70,000 ودة بمقياس الجرعاتأجهزة االستنشاق المزالتحضير لمشروع  إيران
 70,000:اإلجمالي الفرعي للتحضير للمشروع

    :األنشطة األخرى. 2ألف
 40,000 أنشطة ورش عمل التدريب والتوعية لتجنب استعمال بروميد الميثيل أرمينيا

 40,000:اإلجمالي الفرعي لألنشطة االخرى
[1] 1,700,000 تمويل الوحدة المحورية

  1,810,000 مالي الفرعياإلج
 بالمائة من تحضير المشروع والتعزيز المؤسسي واألنشطة 7.5(تكاليف مساندة الوآالة 

ا  دوالر250.000 بالمائة لألنشطة األخرى دون 9، وا أمريكيا دوالر250.000األخرى فوق 
 ):أمريكيا

8,850  

  1,818,850 :اإلجمالي
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/19  مدروسة في الوثيقة] 1[
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 األنشطة الموصى بها لالعتبار الفردي  :لفالقسم أ
 

 التحضير للمشروع :1ألف 
 

 أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعاتالتحضير لمشروع   :جمهورية إيران اإلسالمية

 وصف المشروع
 
ا  دوالر70.000فقة على مبلغ الموا منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةنيابة عن حكومة إيران طلبت  .3

 .أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعات التخلص من إضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة للتحضير لمشروع أمريكيا
من قبل موظف األوزون الوطني عن شرآة تنتج أجهزة استنشاق  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوتم إبالغ 

منظمة األمم المتحدة للتنمية وأشارت  .ODP طن 98 آدافعة ذات استهالك مقداره CFCsجرعات مقاسة باستعمال 
 الموافقة عليه من قبل ت تمذيالالتخلص  آامل إضافة إلى تخلصإلى أن المشروع سيساعد إيران بعمل  الصناعية

   .اللجنة التنفيذية

 تعليقات األمانة
 
 ا دوالر11.250.000 وطنية إليران بكلفة تخلصة وافقت اللجنة التنفيذية على خط 20/41المقرر في  .4

برنامج   إضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة ضمن مشروع مشترك مع ألمانيا آونها الوآالة القيادية، وفرنسا،اأمريكي
تم  .آوآاالت تعاون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةو برنامج األمم المتحدة للبيئة، واألمم المتحدة اإلنمائي

الوثيقة  (41 لتقرير االجتماع الـVIآملحق رقم  وطنيةال التخلصخطة تسجيل االتفاقية الموافق عليها ل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87 .( تم إرسال قرار اللجنة التنفيذية ونسخة من االتفاقية إلى حكومة إيران في

      .2004يناير / آانون الثاني26مراسلة األمانة في 

تقبل الدولة أنه، بقبولها لهذه " : النص التالي2 وتضم في الفقرة CFCsمن الكامل لتخلص ل االتفاقية هي .5
، فإنها ممنوعة من التقدم بطلب لتلقي مزيد من 3االتفاقية وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها التمويلية المبينة في الفقرة 
 من االتفاقية وهي لفأ-1المواد مبينة في الملحق   ".التمويل من الصندوق متعدد األطراف بخصوص استهالك المواد

CFCs.   

يمكن التقدم بطلب للمزيد من التمويل لألنشطة غير المتعلقة " : من االتفاقية على أنه2تنص الفقرة آما  .6
بصورة مباشرة باستهالك المواد مثل تدابير المساندة المؤهلة لتنفيذ الخطة مثل تطوير استراتيجيات أو مساند 

ك مرجع لتطوير االستراتيجيات يظهر في جدول ملخص النتائج في الصفحة األخيرة من لهناأن آما   ."سسيةمؤ
سيكون  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةلوالذي يشير إلى أن نص إجمالي التمويل ) 10الصفحة (االتفاقية 

   ."ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعاتإضافة إلى االستراتيجية االنتقالية  "ا أمريكيا دوالر3.338.085

وأشارت إلى أن الطلب لتمويل  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةأثارت األمانة محتويات االتفاقية مع  .7
طلبت األمانة  .للتخلصتحضير المشروع آان غير مؤهل، فوفق االتفاقية ال يجوز التقدم بطلب المزيد من التمويل 

تود تعديل الطلب لتحضير  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةبيعة طلب التمويل وتحديدا إن آانت توضيحا عن ط
وعليه أشارت  . منصوص عليها في االتفاقيةو االنتقالية آما هألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعاتاستراتيجية 

منظمة لمعلومات التي بّينتها األمانة لحكومة إيران، لكن الحقا بأنها أرسلت ا منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
طلبت من األمانة أن تبقي طلبها بانتظار مزيد من المناقشات في اجتماع اللجنة  األمم المتحدة للتنمية الصناعية

     .التنفيذية
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 توصيات أمانة الصندوق
 
اللجنة التنفيذية دعوة حكومة إيران حيث أن طلب تمويل التحضير للمشروع المقترح غير مؤهل، فقد ترغب  .8

االنتقالية بما يتماشى مع  ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعاتلتقديم طلب في وقت مناسب لتمويل استراتيجيه 
وسيكون هذا متماشيا أيضا مع قواعد الصندوق ومستويات  . الوطنية في إيرانالتخلصاالتفاقية التي تحكم خطة 

 .التمويل الموافق عليها لمشاريع شبيهة

 أنشطة األخرى :2ألف 
 

 لتدريب والتوعية لتجنب استعمال بروميد الميثيللأنشطة ورش عمل   :أرمينيا

 وصف المشروع
 
ا  دوالر40.000الموافقة على مبلغ  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةنيابة عن حكومة أرمينيا طلبت  .9

  . إضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة لورشة عمل التوعية والتدريب لتجنب استعمال بروميد الميثيلأمريكيًا

 من الصندوق التخلص من المواد المستنفدة لألوزونيمثل هذا االقتراح الطلب األول لحكومة أرمينيا لتمويل  .10
 14 من االجتماع الـXIV/2المقرر وفق 5يف الدولة على أنها طرف في المادة متعدد األطراف بعد أن تم تصن

 .لألطراف

 تعليقات أمانة الصندوق
 

. 2004 من بروميد الميثيل في العام ODP طن 1.02 تشير إلى استهالك 7ذآرت أرمينيا أن بيانات المادة  .11
هناك  .لي تظهر آأنها دولة يحتمل أنها غير ممثلةإال أن أرمينيا لم تحدد خط أساس الستهالك بروميد الميثيل وبالتا

  مليون دوالر وهو قيد التنفيذ حاليا في أرمينيا بمساعدة 2 بقيمة بلغت أآثر من مرفق البيئة العالميةمشروع ممّول من 
  .برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بروميد ل المبادْى التوجيهيةقترح وأشارت إلى متطلب في طلبت األمانة توضيحا لمحتوى المشروع الم .12
لتوفير خطاب رسمي من حكومة أرمينيا ينص على التزامها بتحقيق اإلزالة الكاملة لجميع ) 80/32 المقرر(الميثيل 

آما  .استعماالت بروميد الميثيل المضبوطة في أرمينيا من دون مزيد من المساعدة من الصندوق متعدد األطراف
بروميد الميثيل، فبالنسبة للدول التي ال خط أساس لبروميد الميثيل فيها، المبادْى التوجيهية لارت األمانة إلى أنه وفق أش
فقد ُينظر في المساعدة غير االستثمارية تحديدا من أجل وضع تدابير تمنع استيراد بروميد الميثيل لضمان االمتثال "

ا  دوالر8.000قية ال خط أساس لها تمويال مباشرا بمبلغ يتراوح ما بين تلقت دول إفري  ."لمتطلبات البروتوآول
 في برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن خالل برنامج المساندة التقنية اإلقليمية لا أمريكيا دوالر 12.000 وأمريكيا

ديها استهالك بسيط جدا، والطلبات األخرى لدول إفريقية ال خط أساس لها وليس لديها استهالك أو ل .38االجتماع الـ
ا دوالر 15.000 تسعى للحصول على مبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل47التي تم تقديمها إلى االجتماع الـ 

      .لكل بلدأمريكيا 

إلى أنها افترضت أن بروميد الميثيل ُيستعمل بصورة رئيسية  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةأشارت  .13
وآان سيتم تقديم المساعدة لعمل مسح، وورشة عمل  .ع لكن المعلومات الدقيقة لم تكن متوفرة وقتهالتبخير السل

مساعدة  الصناعية منظمة األمم المتحدة للتنميةآما ستقدم  .ومساعدة مباشرة للمستخدمين من خالل منظومة حوافز
وضيحا من الحكومة مفاده أن تمويل مشروع ت الصناعية منظمة األمم المتحدة للتنميةوتلقت  .بالتشريعات للحكومة
 منظمة األمم المتحدة للتنميةطلبت  . بروميد الميثيلالتخلص من لم يتضمن أية مكّونات تعالج مرفق البيئة العالمية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/16 
 

 

5 

 لمعالجة مسألة عدم االمتثال العاجلة، وأشارت أن ا أمريكيا دوالر40.000 داإلبقاء على مستوى التمويل عن الصناعية
    .ولم يتم تلقي الخطاب من قبل األمانة وقت التحضير لهذه الوثيقة .اب المطلوب قيد التحضيرالخط

أشارت األمانة إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت مسبقا على مساعدة بروميد الميثيل إلى ثماني دول عند مستوى  .14
ها خطوط أساس لبروميد الميثيل وأبلغت باستثناء أن هذه الدول جميعها ل. ا أمريكيا دوالر40.000 و30.000ما بين 

يبدو أن هناك حاجة إلى التفريق بين مستوى المساندة بين الدول التي لها تاريخ باستهالك  .عن استهالك في الماضي
وهذا المفهوم مبين في نصوص  .بروميد الميثيل، أي خط األساس، وتلك التي استهلك آمية قليلة منه او لم تستهلكه قط

لدول التي ال خط أساس لها وال تاريخ استهالك ا المتعلقة بالسياسة العامة لمساعدة القضاياآما أن   .التوجيهيةالمبادىء 
    .UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/12 التي تلقي نظرة عامة وثيقة اللها مثارة في 

  :أمانة الصندوقة توصي
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية باآلتي .15

، قد تود حكومة مرفق البيئة العالمية الممولة مسبقا وفق التخلصة النظر إن آان على ضوء أنشط ) أ(
 استهالك بروميد الميثيل؛ وللتخلص من أرمينيا طلب مساعدة من الصندوق متعدد األطراف 

إن آان هذا الحال، وشريطة أن يكون باستطاعة األمانة تأآيد استالم خطاب الحكومة المطلوب،  ) ب(
 لمشروع المساندة التقنية ا أمريكيا دوالر40.000الموافقة على طلب فالنظر فيما إذا آان باإلمكان 

ول مسألة المساعدة للدول التي ال خط أساس لها واالستنتاجات حعلى ضوء التعليقات المقدمة أعاله 
 . السياسة العامة ذات الصلةقضاياحول 

 
---- 
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PROJECT CONCEPT

Country_ Armenia

Eeetor Coveredz Training and awareness workshop

activitiesto avoid the use of

methyl bromide

Duration: 18 months

Project Budget= USS 40,000 (USS 43,600 including

9% Agency Support Costs)

3C_l_ti3=g Agency: UlqIDO

Coordinating Agency: Ministry of Environment

Pxoje=t Su_nary

The Implementing Agency has received an official request
from the Government of Armenia to provide training and

awareness workshop activities to avoid the use of methyl
bromide_

UNIDO submitted in its 2005 Work Prograr_ne a request for

project preparation in the fumigants sector. Based on the
recormnendation of the Secretariat that activities to

prevent the introduction and use of MB in Armenia could be

eligible for funding, the Ozone Oifice wishes to get
technical assistance in order to avoid the re-imtroductlon

of MB in the country.

Armenia reported a consumption of 1020 kg of MeBr in 2004.

We assume it was mainly used for cor_nod/ties and for soil

fumigation. More detailed inform_tio_ is not available.
Therefore in order to assist the country to come back to

compliance we would like to propose the fo116wingmain
activities:

Activity Time Cost estirmate
Conduct MeBr survey in 1't Quarter 2006 USD 10,000

Arme=ia. {
Specialized Workshop 2_ Quarter 2006 USD 15,000

for _eBr users.



The exact progran_ne

will be based on the

outcomes of the

survey.

AsSist the Government 3 TM Quar'ter 2006 '

of Armenia, in

coordination with

UNT_P, to introduce a

legislation and

licensing system on
MeBr.

Direct Technica_ 3=d/4 _ Quarter ' USD 15,000

Assistance to the MeBr 2006

users and incentive

progran_e _



PROJECT CONCEPT

Country, Iran

Sector Covered: Preparation of a MDI project

Duration: 12 months

Project Budgetz USS 70,000 (US S 75,250 including
7.5% Agency Support Costs)

Impl_mmenting Agency= UNIDO

Coord/_at_g Agency: Ministry of Environment

Project Summary

The Irmplementing Agency has received an official request

from the Government of Iran for the preparation of a FfDI

project.

We have been informed by the Ozone Officer of a company

producing MDIs using CFC-12 or a mix of CFCs as a

propellant, with a consumption of 98 ODD tonnes. The

project will a_sist Iran to have a complete CFC phase-out

plan in addition to the one which was approved by the
Executive Committee_


