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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001 نون األولآا/ ديسمبر7-5   ،مونتريال 

 
 
 

 2001تعديالت على برنامج عمل اليونيدو لعام 
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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق
 

 2001 دوالر أمريكي لتعديل برنامج عملها لعام 201 950تطلب اليونيدو الموافقة من اللجنة التنفيذية على مبلغ  -1
 . ر أمريكي دوال26 254وتكاليف مساندة الوآالة المتعلقة بذلك بمبلغ 

 
 . طلب تعديل برنامج العمل مع المبلغ الموصى به والمسائل المتعلقة بتلك الطلبات1يقدم الجدول  -2
 

 1الجدول 
 

 2001تعديل برنامج عمل اليونيدو لعام 
 

 المبلغ الموصى به
 دوالر أمريكي

 المبلغ المطلوب
 دوالر أمريكي

المشروع/النشاط تاريخ االنتهاء  البلد 

 المشروع   إعداد -1
     

2003حزيران /يونيو 100.000 سحب المشروع إعداد المشروع لقطاع إنتاج     
CFC 

جمهورية آوريا 
 الجنوبية

0 
  التعزيز المؤسسي -2

آانون األول /ديسمبر 101.950 101.950
2003 

 مقدونيا تجديد التعزيز المؤسسي

 المجموع الفرعي   201.950 101.950
ف مساندة تكالي   26.254 13.253

 الوآالة
 المجموع   228.204 115.203

 
 إعداد المشروع  -أوًال

 
 ) ألف دوالر أمريكي100( في جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية   CFCإعداد المشروع لقطاع إنتاج  

 
ون في   ألف دوالر أمريكي إلعداد مشروع إلغالق مصنع إنتاج المواد المستنفدة لألوز     100طلبت اليونيدو مبلغ    -3

 ألف دوالر أمريكي بعد أن أبلغتها األمانة أن قطاع     50غير أنها قد نّقحت المبلغ ليصبح     . جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية  
وأن التدقيق التقني المستكمل . إنتاج المواد المستنفدة لألوزون في جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية يتألف من منتج واحد

 ألف دوالر أمريكي، قد عمل على تجميع جميع البيانات الالزمة لتحديد التعويض إلغالق مصنع    47الي مؤخرًا، بمبلغ إجم
 .اإلنتاج

 
 في جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية لتنظر فيه CFCجرى تقديم تقرير التدقيق التقني لمصنع إنتاج مادة  -4

 .نة التنفيذية الخامس والثالثين المجموعة الفرعية المعنية بقطاع اإلنتاج في اجتماع اللج  
 
وفيما بعد ، وافقت اليونيدو على سحب الطلب إلعداد المشروع إلى حين تقديم توصية من جانب المجموعة الفرعية    -5

 .   في جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية CFCالمعنية بقطاع اإلنتاج بشأن التدقيق التقني لمصنع إنتاج مادة      
 

 تعزيز المؤسسي تجديد ال -ثانياً 
 

 ) دوالر أمريكي101 950(تجديد التعزيز المؤسسي  : مقدونيا
 

 وصف المشروع 
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 .يرد في المرفق األول بهذه الوثيقة وصف اقتراح مشروع التعزيز المؤسسي في مقدونيا  -6
 

 توصية أمانة الصندوق
 
تكاليف المساندة المتصلة به بمستوى تمويل توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على المشروع المذآور أعاله مع  -7

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضًا أن تعرب لحكومة مقدونيا عن اآلراء التالية .  أعاله1مبّين في الجدول 
 
استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات الواردة في طلب تجديد التعزيز المؤسسي لمقدونيا وأحاطت علمًا مع التقدير        -8

 وإنجاز اإلزالة الكاملة 2002، وتتوقع الوفاء بتجميد بروميد الميثيل لعام   1999  لعام CFCنيا تمتثل بتجميد مادة    بأن مقدو
وسوف يساهم برنامج إزالة األيروسوالت وخطة إدارة التبريد في التخفيضات المؤقتة في استهالك   . 2005بحلول نهاية عام 

ة علمًا أيضًا بعدد األنشطة التي قامت بها حكومة مقدونيا للمزيد من تحسين     وتحيط اللجنة التنفيذي . 2005 عام CFCمواد 
وإصدار ترخيص ) 2001غالبًا بحلول نهاية (اإلطار التشريعي، والتصديق على تعديل  بيجينج على بروتوآول مونتريال  

الل السنوات القادمة، ستستمر مقدونيا   وتعرب اللجنة التنفيذية عن توقعها بأنه، خ . استيراد لجميع المواد المستنفدة لألوزون 
بالتقدم المحرز وتحافظ على المستوى الحالي لخفض المواد المستنفدة لألوزون وتستفيد من هذا الخفض لتحقيق هدفها في  

 .االمتثال للبرامج الزمنية في البروتوآول إلزالة المواد المستنفدة لألوزون 
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 المرفق األول

 
 سسي تجديد مشروع التعزيز المؤ

 
 تجديد التعزيز المؤسسي: مقدونيا

 
 موجز عن خلفية المشروع وخلفية البالد  

 الوآالة المنفذة  اليونيدو
 

152.900 
101.950 

 المبلغ الموافق عليه أصًال
 )دوالر أمريكي (1996أآتوبر /تشرين األول:                     المرحلة األولى 
 )دوالر أمريكي (2000مارس /آذار: ية                     المرحلة الثان

 ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب للتجديد  101.950
 تاريخ الموافقة على البرنامج القطري                  1996أآتوبر /تشرن األول

 )ODPطن (، )1995( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  560
 )*ODPطن ) (2000(لغ عنه  األخير المبODSاستهالك  72.9

 )CFC من ODPطن ) (1997 – 1995(خط األساس  259.9
 )دوالر أمريكي( المبلغ الموافق عليه  4.619.446
 )دوالر أمريكي) ( 2000آانون األول /في ديسمبر(المبلغ المصروف  2.947.307

517.3 ODS طن ( الواجب إزالتهاODP( 
451.6 ODS طن ) (2000آانون األول /ديسمبرفي ( التي تمت إزالتهاODP ( 

  من بروميد الميثيلODP طن 23.4بما في ذلك * 
 

 :وافقت اللجنة التنفيذية على النشاطات التالية آما وافقت على تمويلها  -1

  دوالر أمريكي$

 )أ( إعداد البرنامج القطري  89.945
 )ب( إعداد المشروع  115.565
 )ج( التدريب 121.113
 )د( لمساعدة الفنية ا 248.649
 )هـ( التدليل 293.348

 )و( المشاريع االستثمارية  3.462.845
  المجموع 4.331.465

 
 

 التقرير المرحلي
 
 من قطاع   CFCالبدء في تنفيذ مشروع إلزالة مواد    : تشمل اإلنجازات الرئيسية المبلغ عنها في التقرير المرحلي     -2

ك الكامل من بروميد الميثيل في البالد واستمرار تنفيذ المشروعات الفرعية في خطط     األيروسول ومشروع إلزالة االستهال  
إدارة التبريد بما في ذلك برامج التدريب لتقنيي خدمة التبريد ومسؤولي الجمارك وإنشاء شبكة االسترداد وإعادة التدوير،     

، 2001آول مونتريال المحتمل بحلول نهاية عام  وتعزيز اإلطار التشريعي في البالد، والتصديق على تعديل بيجينج لبروتو 
وإصدار ترخيص باالستيراد لجميع المواد المستهلكة لألوزون، وتنفيذ أنشطة توعية وتثقيف الجماهير، وتقديم تقارير بيانات    

 .عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون
 
. نوية ألنشطة وحدة األوزون واقتراحات البرامج للعام التالي تقدم بصورة منتظمة إلى وزير البيئة  إن التقارير الس -3

وباإلضافة إلى ذلك ، تقدم وحدة األوزون   . وتدمج هذه التقارير في التقارير السنوية لوزارة البيئة التي تقدم إلى الحكومة    
وهذا (ارة الذي يقدم هذه االقتراحات إلى الحكومة والبرلمان للموافقة اقتراحات تشريعية بالتعاون مع القسم القانوني في الوز  

 ).األسلوب هو أسلوب راسخ
 

 خطة العمل
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استكمال مشروعات إزالة اإليروسول، واستمرار تنفيذ مشروع إزالة  : تتضّمن خطة العمل للفترة القادمة ما يلي -4

ريد، وتنفيذ خطة إدارة الهالونات، وحمالت توعية وتثقيف الجماهير،      بروميد الميثيل والمشروعات الفرعية في خطط إدارة التب  
 . وتقديم التقارير الجارية لبيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون   

   
---- 


