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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 ـون األربعـالسابع  و اع ــاالجتم

 2005 نوفمبر / رين الثاني  تش25-21مونتريال، 
 
 
 
 

 صربيا والجبل األسود: مقترح بمشروع
 
 
 

 :تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع اآلتي 
 
 

 اإلزالة
 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )الشريحة الثانية: (CFCخطة وطنية إلزالة الـ  ●

 والسويد
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 ييم المشروعورقة تق
 صربيا والجبل األسود: البلد

 
    الوآالة المنفذة الثنائية         عنوان المشروع

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والسويد )الشريحة الثانية (CFCخطة وطنية إلزالة 
 

 وزارة العلوم والبيئة، جمهورية صربيا :الوآالة الوطنية القائمة بالتنسيق
 

 ات االستهالك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروعآخر بيان
 )2005مايو /  أيار25، حتى 2004، بيانات ODPطن  (7البيانات الواردة بموجب المادة  :ألف

 CFCs 282.9المجموعة األولى من المرفق ألف، 

 )2005مايو /  أيار25، حتى 2004 ، بياناتODPطن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء
المواد المستنفدة 

 لألوزون
 المجموع المذيبات خدمة التبريد صناعة التبريد الرغاوي األيروسوالت

CFC-11 16.40 6.361.204.300.00 28.26 
CFC-12 4.10 0.0012.00236.340.00 252.44 

CFC-113 0.00 0.000.000.000.05 0.05 
CFC-114 0.00 0.000.000.140.00 0.14 
CFC-115 0.00 0.000.581.420.00 2.00 

 CFC 20.50 6.3613.78242.200.05 282.89إجمالي 
 

غير متوفر )ODPطن ( المؤهل للتمويل CFCالمتبقي من استهالك 

 ODP طن 18اإلزالة اإلجمالية : 967 345 مجموع التمويل :خطة أعمال السنة الجارية

 
 على النحو الموضح أعاله) 2005(الموافقة على تمويل الشريحة الثانية : طلب التمويل

 
 موافقة شمولية توصية األمانة

 08 2007 2006 2005 2004 لمشروعبيانات ا
 7.38 127.38 424.6 849.2424.6 حدود بروتوآول مونتريال
 85 125 268 410392 حدود االستهالك السنوي

 0 0 0 00 اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية
 40 143 124 218 اإلزالة السنوية المتناولة مؤخرا

CFC 
طن (

ODP( 

 0 0 0 00 اإلزالة السنوية غير الممولة
 40 143 124 218 مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الواجب إزالته

 00 0 0 0 (HCFCs)مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الواجب استالمه 
          ):دوالر أمريكي(ع النهائية تكاليف المشرو

  000, 123,500 975,500 474,700759,000 التمويل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 0 0 57,844 148,000134,000 التمويل من السويد

 000, 123,500 1,033,344 622,700893,000 مجموع تمويل المشروع
          تكاليف المساندة النهائية

  250, 9,263 73,163 35,60356,925 تكاليف المساندة من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 0 0 7,520 19,24017,420 تكاليف المساندة من السويد

 250, 9,263 80,682 54,84374,345 إجمالي تكاليف المساندة
 250, 132,763 1,114,026 677,543967,345 مجموع التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف

 )آغ/ ر أمريكيدوال(فعالية تكلفة المشروع النهائية 
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 وصف المشروع
 
بالنيابة عن حكومة صربيا ومونتنيجرو قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ باعتبارها الوآالة  -1

 الوطنية CFCجتماع السابع واألربعين للجنة التنفيذية طلبا للحصول على الشريحة الثانية لخطة إزالة القائدة، إلى اال
وأرفق بالطلب تقرير بإنجازات الشريحة األولى، وبرنامج التنفيذ السنوي، الشريحة . والجبل األسودفي صربيا 

 .الثانية، وتقرير تحقق

 في صربيا ومونتنيجرو وافقت عليه أصال اللجنة التنفيذية في CFCإن االتفاق على خطة اإلزالة الوطنية لـ  -2
ومن خالل هذه .  دوالرا أمريكيا544,742,2 بمستوى من التمويل قدره 2004اجتماعها الثالث واألربعين في عام 

 2009 بحلول عام CFCالخطة، آانت حكومة صربيا ومونتنيجرو تهدف إلى تحقيق اإلزالة الكاملة الستهالآها من 
 .2004 في عام ODP طن 410الذي آان أصال 

وبدأ تنفيذ . وأبلغت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عن تنفيذ الشريحة األولى من برنامج التنفيذ السنوي -3
 من خالل المناقشات التي جرت بين وحدة األوزون الوطنية، والسويد، ومنظمة 2004أغسطس / المشروع في آب
وتظهر المقارنة بين األنشطة المخطط لها في برنامج التنفيذ السنوي األول الموافق . تنمية الصناعيةاألمم المتحدة لل

 واألنشطة الفعلية المنفذة حتى اآلن، وجود بعض التناقضات، وبخاصة فيما يتعلق ببعض أنشطة 2004عليه في عام 
حدث تقدم ملموس فيما يتعلق بتصديق صربيا ومع ذلك، فقد ). ، فيما يلي7انظر أيضا الفقرة (المساعدة التقنية 

ومونتنيجرو على جميع تعديالت بروتوآول مونتريال منذ الموافقة على الشريحة األولى، وآذلك في تنفيذ القطاع 
 .الفرعي لتصنيع غازات التبريد

التنفيذ وبلغت المصروفات المخطط لها لألنشطة التي يتعين تنفيذها آجزء من الشريحة األولى من برنامج  -4
/ تم التعهد بها فعال أو أنفقت حتى آب%) 38.9( دوالر أمريكي 402,242 دوالر أمريكي منها 700,622السنوي 

 .2005أغسطس 

ويتبع برنامج التنفيذ السنوي للشريحة الثانية الشكل المقرر في االتفاق بين صربيا ومونتنيجرو واللجنة  -5
  دوالر000,488 دوالر، خصص مبلغ 000,893انية، وقدره ومن المبلغ المتوقع للشريحة الث. التنفيذية

 90.000و لبرنامج قطاع األيروسوالت، %) 12.2( دوالر 000,109لبرنامج قطاع خدمة التبريد، و%) 54.7(
لكل من برنامج قطاع %) 5.6 (أمريكي دوالر000,50ولبرنامج قطاعي لأليروسوالت ) 10.1%(دوالر أمريكي 

 .عدة التقنية للصناعة، والباقي إلدارة المشروع وتنفيذهصناعة التبريد والمسا

 ،CFC-113، وCFC-12، وCFC-11( الخمس الرئيسية CFCوتم التحقق من أن استهالك مواد  -6
وتضمن تقرير . ODP طن 177,288 آان 2004في صربيا ومونتنيجرو في عام ) CFC-115، وCFC-114و

وآان االستهالك الفعلي وفقا للتحقق أقل آثيرا %. 1.9 آغ بما يعادل 5357التحقق أسباب معقولة لوجود الفرق البالغ 
 .ODP طن 410من أقصى استهالك مسموح به بموجب االتفاقية والبالغ 
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 تعليقات األمانة وتوصياتها
 

 التعليقات
 
شاء وحدة ناقشت األمانة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والسويد مخاوفها بشأن عدم التقدم في إن -7

وأبلغت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية األمانة بأنه لم يتسن حتى اآلن إنشاء وحدة إدارة . إدارة المشروع
واتفقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والسويد، واألمانة على . المشروع بسبب إعادة هيكلة الوزارة المعنية

 الشريحة –ة إلدارة المشروع ورصد الخطة في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي السنوي أنه من المهم إنشاء اآللية الوطني
 .الثانية

ناقشت األمانة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عددا من القضايا اإلضافية، تتعلق بعملية التخطيط،  -8
وعولجت هذه القضايا . ذ القرار وفقا للخطةوأسباب الزيادة المفترضة في االستهالك في العام التالي، ومسؤوليات اتخا

 .تبعا لذلك وبشكل مرض في الرد الوارد من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 التوصية

توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من خطة اإلزالة وآلفة الدعم المرافقة  -9
اه، على أساس أن إنشاء وحدة إدارة المشروع يعتبر شرطا للموافقة على بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدن

 :شريحة ثالثة

 تمويل المشروع عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

 تكلفة الدعم
 )دوالر أمريكي(

 الوآالة المنفذة

منظمة األمم المتحدة  56,925 759,000 )الشريحة الثانية (CFCالخطة الوطنية إلزالة  )أ(
 الصناعيةللتنمية 

 السويد 17,420 134,000 )الشريحة الثانية (CFCالخطة الوطنية إلزالة  )ب(
 

-------- 


