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  تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 

 دوالر أمريكي لتغطية تعديل ُأدخل على برنامج 100 000تطلب يونيدو موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ   - 1
 أدناه النشاط 1ويرد في الجدول رقم . ي دوالر أمريك8 700، زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 2007عملها لعام 

  . 2007المقترح في تعديل برنامج عمل يونيدو لعام 

  تعديل برنامج عمل يونيدو: 1الجدول رقم 

  المبلغ المطلوب  المشروع/النشاط  اسم البلد

  دوالر أمريكي

  صى به والمبلغ الم

  دوالر أمريكي

  مشاريع ينظر فيها كل على حدة: القسم ألف

    اد المشروعإعد: 1ألف 

إعداد مشروع إلزالة بروميد الميثيل في قطاع   تركمستان
  الحصادمابعد 

  حسب المشروع  20 000

    مساعدة فنية: 2ألف 

  حسب المشروع  HCFC   000 80مسح الـ   مصر

إلعداد المشروع والدعم المؤسسي واألنشطة % 7.5(تكاليف دعم الوكالة 
لألنشطة األخرى % 9مريكي و  دوالر أ250 000األخرى التي تزيد على 

   دوالر أمريكي250 000أقل من 

700 8    

    108 700    المجموع

  

  يع ينظر فيها كل على حدة رامش: القسم ألف

  إعداد المشروع: 1ألف 

   دوالر أمريكي20 000  : إعداد مشروع إلزالة بروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد: نستاناتركم

  وصف المشروع

 االقتراح بأن تقوم يويقض. نستانا إلعداد مشروع لدعم إزالة بروميد المثيل في تركمانيدو طلبقدمت يو  - 2
 وخاصة في قطاع ما بعد الحصاد، وأن تحدد البدائل ستاناستهالك بروميد الميثيل في تركمنيم قييونيدو بت

ستهالك بروميد الميثيل في وتقول يونيدو أن ا. المقترحة، بهدف إعداد مشروع إزالة للتطبيق في هذا القطاع
ومما يذكر أن استخدام بروميد الميثيل لم يكن قد تم . نستان يتم أساسا في أربعة طواحين وصوامع ومصاعداتركم

.  قاعدة بيانات الجماركتوثيقه بشكل صحيح في السنوات القليلة الماضية نتيجة للتفاوتات في تسجيل البيانات في
  . طن قدرات استنفاد أوزون5.6 مقداره 2005ن بروميد ا لميثيل في عام  البلد عن استهالك موقد أبلغ
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  تعليقات أمانة الصندوق 

قدمت تركمنستان طلبا وحصلت على موافقة على تغيير خط أساس بروميد الميثيل في االجتماع التاسع   - 3
 أبلغت 2005ام  وفي ع– طن قدرات استنفاد أوزون 14.3عشر ألطراف بروتوكول مونتريال من صفر إلى 

 وهو استهالك أعلى من خط  طن قدرات استنفاد أوزون5.6داره تركمنستان عن استهالك من بروميد الميثيل مق
  . األساس فيها وهو صفر

، )46/21المقرر (تود األمانة اإلشارة إلى أن اللجنة التنفيذية قررت في اجتماعها السادس واألربعين   - 4
اعدة من الصندوق المتعتدد األطراف في المستقبل ألنشطة إزالة المواد المستنفدة ضمن جملة أمور، أال تقدم مس

دم ألغراض الدعم المؤسسي، وقد أثيرت مسألة تمويل تركمنستان مرة لألوزون في تركمنستان بخالف ما يق
تم تقديم اقتراح و. أخرى في االجتماع الثاني والخمسين للنظر في إمكانية توفير تمويل لخطة إدارة إزالة نهائية

 وعندئذ يمكن النظر في تقديم 2008بإدراج طلب خاص بخطة إدارة اإلزالة النهائية في خطة أعمال يونيدو لعام 
  .  تمويل لذلك

عند مناقشة ما ورد أعاله مع يونيدو، تم إبالغ األمانة أن وكالة التنفيذ ترغب في السعي للحصول على   - 5
وقد تم التأكيد على أنه حيث أن خط أساس البلد كان قد . وع هذا في هذا االجتماعموافقة على مقترح إعداد المشر

ه مؤخرا في االجتماع التاسع عشر لألطراف، فإن من شأن ذلك أن يضع تركمنستان في حالة عدم امتثال غييرتم ت
  . نتيجة لحقيقة أن خفض استهالكهم من بروميد الميثيل في ذلك الوقت أمر غير ممكن

وقد أكدت يونيدو لألمانة . ارت األمانة أيضا حقيقة أن تركمنستان لم تصادق بعد على تعديل كوبنهاجنأث  - 6
  . أن هذا األمر في طريقه إلى التنفيذ وسوف يستكمل مع نهاية العام

 ترغب األمانة في إبالغ اللجنة أن هذا المشروع ليس مطلوبا لالمتثال وفقا 52/3في ضوء المقرر   - 7
بشأن مبادرات التمويل اإلضافي في سياق خطة ) F (51/5ومع ذلك وتنفيذا للمقرر . التجاه نحو االمتثاللنموذج ا

 فإن المشاريع المتصلة باستهالك بروميد الميثيل في األطراف التي لم 2009 إلى 2007األعمال الموحدة ألعوام 
  .تصادق بعد على تعديل كوبنهاجن يكون لها أولوية من بين المشاريع التي ليست مطلوبة لالمتثال

   توصية أمانة الصندوق

 في أن تنظر في اعتماد إعداد المشروع في ضوء التعليقات الواردة أعاله، قد ترغب اللجنة التنفيذية  - 8
 أعاله، 1 دوالر أمريكي كما هو موضح في الجدول رقم 20 000الخاص بتركمنستان بمستوى تمويل مقداره 

  . على تعديل كوبنهاجنعلى أساس أن التمويل لن يتم صرفه إال بعد أن تقدم تركمنستان صكوك المصادقة

  

  : مشاريع المساعدة الفنية2ألف 

   دوالر أمريكي 80 000  :مصر: HCFC مسح الـ 

   وصف المشروع

 من 8 الطلب استجابة للفقرة مديقوقد تم ت.  في مصرHCFC يونيدو طلبا لتمويل القيام بمسح للـ قدمت  - 9
يوجه اللجنة التنفيثذية، إلى "، ضمن جملة أمور،  في االجتماع التاسع عشر لألطراف الذي يعلنXIX/6المقرر 
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ط األساس فيها خطو في القيام بعمليات مسح لتحسين مصداقية تحديد 5إيالء أولوية، لمساعدة أطراف المادة 
  . HCFCsبالنسبة للـ 

 

   الصندوقأمانةتعليقات 

كالة بأن الطلب وإن كان متفقا مع عند استعراض الطلب الذي تم تلقيه من يونيدو قامت األمانة بإبالغ الو  - 10
فإنه ليس مؤهال للتمويل تنفيذا للمبادئ التوجيهية الحالية للجنة التنفيذية، كما مقرر االجتماع التاسع عشر لألطراف 

عرض عام للمسائل التي تم تحديدها أثناء استعراض المشاريع : هو مبين في الوثيقة المعنونة
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15 .(  

توفره في هذا االقتراح حتى يمكن النظر في تقديمه إلى االجتماع الثالث نبغي  ذلك، وكحد أدنى يمعو  - 11
  : والخمسين كورقة عمل، طلبت األمانة من الوكالة أن تقدم ما يلي في إطار زمني محدود

  . 45/6خطاب موافقة من الحكومة يذكر نيتها القيام بالمسح في سياق المقرر   )أ(  

 في مصر مأخوذة من تقارير مصر HCFCمعلومات أساسية عن االستهالك الحالي من الـ   )ب( 
  . ، وأية معلومات أخرى قد تتوفر لدى الوكالة عن البلد7بموجب المادة 

  . تبرير للتكاليف المبينة لعملية المسح القطري ألن التكاليف تتفاوت تفاوتا كبيرا  )ج(  

   المقترح استعمالها للمسح والنواتج المتوقعة، و المنهجية/معلومات عن األسلوب  )د(  

 بالمسح، في ضوء عدد المشاريع توضيح للقدرة المؤسسية للوكالة يبين أنها تستطيع القيام  )هـ( 
  ). مثل خطط إدارة المبردات، وخطط إدارة اإلزالة النهائية(ة حاليا والمتصلة باالمتثال الجاري

فمن شأن .  أن يقوم البلد بتقديم طلب جديد إلى يونيدو للقيام بعملية المسحعلى أقل تقدير، طلبت األمانة  - 12
ذلك أن يسمح للبلد بتأكيد طلبها السابق للمسح على أساس فهم لما يمكن أن يترتب على االلتزام الجديد الذي وافقت 

  ) XIX/6المقرر(عليه األطراف في االجتماع التاسع عشر 

 في تعديالت برنامج HCFC بلدا إلجراء مسوحات للـ 22طلبات للمساعدة لـ في البداية قدمت يونيدو   - 13
 في العمومية للطريقة التي ا عاليه، قدمت يونيدو شرحا مفرط11العمل، وردا على متطلبات األمانة في الفقرة رقم 

 12ي الفقرة تم بها حساب التمويل المطلوب لكل بلد، ووصفا موجزا لمنهجية المسح ومع ذلك وفقا لما ورد ف
، في الموعد الذي حددته 22أعاله، استطاعت يونيدو أن تقدمم رسالة من بلد واحد فقط من بين البلدان الـ 

  . األمانة، ولهذا فإن مصر وحدها هي التي تم إدراجها في تعديل برنامج العمل

 

  توصية أمانة الصندوق

 لمصر HCFCنة التوصية بقبول طلبات مسح الـ على أساس التعليقات المبينة أعاله، ال تستطيع األما  - 14
  : كما قدمتها يونيدو لألسباب التالية

  . HCFCعدم وجود مبادئ توجيهية واضحة لمشاريع الـ   )أ(  
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 2008 إلى خطة أعمالها لعام HCFC الذي وجه الوكاالت إلى إضافة أنشطة الـ 51/5المقرر   )ب( 
  . وحذفها من الخطة الجارية

المتخذ في  XIX/6للجنة التنفيذية مع ذلك في أن تبحث هذه الطلبات في ضوء المقرر قد ترغب ا  - 15
   .االجتماع التاسع عشر ألطراف بروتوكول مونتريال

--------------  










