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 اضافة
 

 تقرير األمانة
 التحضير للمشروع أثناءحول الخبرات المكتسبة 

  عليھا المتفقواألساليب  ييرللمعاحاجة إلى تغييرات أو تعديالت  ةوأي
  المباني جھزة تبريدأل يةتدليلال لمشروعاتابخصوص  46/33 المقررفي  

  

 :تم إصدار ھذا الملحق من أجل
 
 41الفقرات المرفقة  إضافة  ً ً  41و ثانيا   ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/20في الوثيقة  41بعد الفقرة  ثالثا
 ألمانة في الوثيقة وتوصية ا 41الجدول ما بين الفقرة  استبدالUNEP/OzL.Pro/ExCom/47/20  بالجدول

 ؛2المرفق في الصفحة 
   بما في ذلك الجدول المصاحب في الوثيقة  42في الفقرة ) ھ( و) د(استبدال الفقرات الفرعية

UNEP/OZL.PRO/EXCOM/47/20  بما فيھا الجدول ) ھ( و) د(بالفقرات الفرعية المرفقة
    .المصاحب
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41  ً ، فھي تنص على 47/20 معلومات إضافية، وكما جاء في الوثيقة 47/20 تلقت األمانة عقب إصدار الوثيقة. ثانيا
 .أن ھذه المعلومات اإلضافية ھي تحديث للجنة التنفيذية

 .41 ً على إثر ذلك بإبالغ األمانة أنه بدال من التطبيقات الصناعية  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةقامت  ثالثا
لمقترحة لالستبدال في وثيقة المشروع األصلية للمشروع اإلقليمي في شرق أوروبا، فقد تم اختيار تطبيقات مختلفة ا

 قدمت ألوروبا منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةكما أن . 46/33 المقرروغير صناعية، متماشية بالكامل مع 
وعليه، فإن اللجنة التنفيذية قد تنظر اآلن  .لجميع الدوللمباني أجھزة تبريد ااستراتيجية إزالة عامة لقطاع  يةشرقال

    .42من الفقرة ) ھ(و) د(في الموافقة على ذلك المشروع بالذات، كما ھو مبّين في الجدول والفقرات الفرعية أدناه 

 توصية األمانة قضايا ثانوية قضايا حرجة الوكالة المنطقة/البلد
  موافقة %)30أدنى من (موارد خارجية متدنية  ال يوجداليوئنديبي البرازيل

 موافقة ال يوجدال يوجداليوئنديبيمبياوكول
 موافقة ال يوجدال يوجداليوئنديبيالكاريبي

 كوبا
/ كندا 

اليوئنديبي
 ال يوجد

 المباني إعادة تھيئة أجھزة تبريد
 موافقة متضمنةال

 %)30أدنى من (موارد خارجية متدنية 

 سياغرب آ
 اليونيدو

 

 تمويل النظير غير كاف
 المباني إعادة تھيئة أجھزة تبريد

  متضمنةال
ال توجد استراتيجية  وجد اعتباريال 

للوكالة للقطاع الفرعي 
ألجھزة التبريد

 ال يوجد تمويل من طرف ثالث

 الشرقية أوروبا
 اليونيدو

 
 

 ال يوجد
 ال يوجد تمويل من طرف ثالث

 موافقة
 %)30أدنى من (خارجية متدنية موارد 

 مشروعال
تبديل ل العالمي

 أجھزة تبريد
 المباني

البنك 
 الدولي

الموارد الخارجية غير 
 محتملة

 ال يوجد
إعادة النظر في 

المقترح المنقح في 
 االجتماع المقبل

  

  
   :النظر فيبقد ترغب اللجنة التنفيذية  42.

لتبديل أجھزة تبريد  العالمي مشروعللمنقح مشروع إعادة النظر في اجتماع مستقبلي في مقترح  )د(
 ؛46/33 المقررشريطة توفر الموارد المالية خارج الصندوق متعدد األطراف كما جاء في المباني 

شرق مبيا وكوبا وكذلك المشاريع اإلقليمية للكاريبي ووالموافقة على مشاريع للبرازيل وكول )ھ(
أوروبا، بكلفة مساندة مصاحبة عند مستويات تمويل مبينة في الجدول أدناه، على أن يفھم أنه سيتم تبديل 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/21/Add.1في الوثيقتين  المحددة المباني عدد أجھزة تبريد
لن يتم أي أو إن صلح، فإعادة تھيئتھا، وأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/21/Add.1/Corr.1و

قبل تأكيد األمانة على المعلومات بان الوكالة التي حددھا التمويل الخارجي في ورقة تقييم صرف 
 .المشروع مؤمنة

 

 الوكالة المنفذةتكاليف المساندة تمويل المشروع  اسم المشروع 
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)بالدوالر األمريكي()بالدوالر األمريكي(
زةمشروع تدليلي لإلدارة المدمجة للقطاع الفرعي ألجھ )أ(

التبريد المركزي في البرازيل، بالتركيز على تطبيق تقنيات
وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة CFCخالية من 

.CFCالتبريد المعتمدة على 

 اليوئنديبي 75,000 1,000,000

مشروع تدليلي إقليمي لإلدارة المدمجة للقطاع الفرعي )ب(
يز على تطبيقألجھزة التبريد المركزي في الكاريبي، بالترك

وفعالة من حيث الطاقة لتبديل CFCتقنيات خالية من 
.CFCالمعتمدة على  المباني أجھزة تبريد

 اليوئنديبي 75,000 1,000,000

مشروع تدليلي لإلدارة المدمجة للقطاع الفرعي ألجھزة )ج(
مبيا، بالتركيز على تطبيق تقنياتوالتبريد المركزي في كول

من حيث الطاقة لتبديل أجھزة وفعالة CFCخالية من 
.CFCالتبريد المعتمدة على 

 اليوئنديبي 75,000 1,000,000

مشروع تدليلي لإلدارة المدمجة للقطاع الفرعي ألجھزة )د(
التبريد المركزي في كوبا، بالتركيز على تطبيق تقنيات

وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة تبريد CFCخالية من 
.CFCة على المعتمد المباني

 كندا 25,593 196,871

مشروع تدليلي لإلدارة المدمجة للقطاع الفرعي ألجھزة )ھ(
التبريد المركزي في كوبا، بالتركيز على تطبيق تقنيات

وفعالة من حيث الطاقة لتبديل أجھزة CFCخالية من 
.CFCالتبريد المعتمدة على 

 اليوئنديبي 59,061 787,482

CFCل تبديل أجھزة التبريد المركزية مشروع تدليلي حو )و(
.في كرواتيا، وصربيا والجبل األسود، ورومانيا ومقدونيا

  اليونيدو 80,181 1,069,074

  
----  
 


