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   وتوصيتهاتعليقات أمانة الصندوق
 
  
 ت علىتعدياللتغطية  ا أمريكيادوالر 700 790مبلغ وقدره يونيدو موافقة اللجنة التنفيذية على تطلب ال -1

  .ا أمريكيادوالر 52 559 الوكالة وقدرها دعمئد تكاليف ، زا2008برنامج عملها لعام 
  
  :يونيدوال برنامج عمل ت األنشطة المقترحة في تعديال أدناه1ويقدم الجدول   -2
  

  يونيدوال برنامج عمل تتعديال : 1جدول ال
  

  المبلغ المطلوب  المشروع/ النشاط   البلد
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  اعليهالشمولية  بالموافقة موصى أنشطة : ألفسم الق

  :مؤسسيالتعزيز الع يرامشتجديد    1-ألف
 323 228 323 228  ) السابعةالمرحلة(مؤسسي التعزيز ال  مصر
 467 68 467 68  )المرحلة الثالثة(التعزيز المؤسسي   عمان

 790 296 790 296  :1- المجموع الفرعي للقسم ألف

  :إضافي لخطط إدارة اإلزالة النهائية للهيدروكلوروفلوروكربون إعداد مشروع - 2ألف
 HCFC   20 000 20 000إزالة إدارة مشروع إضافي لخطط عداد إ  نيجيريا

 000 20 000 20  :2- المجموع الفرعي للقسم ألف

  ةلنظر في كل منها على حدوصي بايأنشطة : باءالقسم 

  :كربونفلورولهيدروكلورول يةتدليل لمشروعات عمشروإعداد : 1-اءب
 على ال تحتوييين للتحويل إلى مواد تدليلمشروعين إعداد   الصين

HCFCفي تصنيع أجهزة تكييف الغرف   
80 000   

   HCFC  40 000ي للـ تدليلمشروع إعداد   األردن
 في إنتاج لوائح HCFC-141bي إلزالة تدليلمشروع إعداد   المملكة العربية السعودية

  الرغاوي
40 000   

 * 000 160  :1-المجموع الفرعي للقسم باء

  :خطط إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونإعداد    2-اءب

قطاع (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد   الهند
  )تبريد النقل وأجهزة التكييف

120 000  

ة إيران جمهوري
  اإلسالمية

تكييف اللقطاعي تصنيع المكبسات وأجهزة إعداد مشروع 
  المنزلية

104 000  

 * 000 224  :2-المجموع الفرعي للقسم باء

 790 316 790 700  ":اءب "و" ألف"ين فرعي للقسمالمجموع ال

مؤسسي، ولألنشطة  والتعزيز ال في المائة إلعداد المشروع7.5( الوكالة دعمتكاليف 
ئة لألنشطة األخرى التي في الما 9 و، دوالر أمريكي250 000األخرى التي تتجاوز 

  ): دوالر أمريكي250 000ل عن قت

52 559 23 759 

 549 340 349 753  :المجموع

 نظر في كل منها على حدة أو معلّقةلل يعرامش* 
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  هاة عليمولياألنشطة الموصى بالموافقة الش   : ألفالقسم
  

  يع التعزيز المؤسسيراتجديد مش  1-ألف
  

  دوالر أمريكي 228 323): سابعةالمرحلة ال (مصر  )أ(
   دوالر أمريكي68 467): المرحلة الثالثة(عمان   )ب(

  
  وصف المشروع

  
يرد في المرفق األول بهذه الوثيقة و. نمصر وعمال التعزيز المؤسسي ي مشروعييونيدو طلبالقّدمت   -3

  .ين البلدينهذمتعلقين بال نلطلبيا وصف
  

  تهااتعليقات أمانة الصندوق وتوصي
  
مصر كل من  تجديد مشروعي التجديد المؤسسي لة على طلبمولي الشتوصي أمانة الصندوق بالموافقة  -4

حكومتي مصر استرعاء عناية وقد ترغب اللجنة التنفيذية في . 1 مستوى التمويل المبين في الجدول عندوعمان 
  .تعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة الإلىوعمان 

  
 HCFC  الـإعداد خطط إدارة إزالةمشروع تمويل إضافي ل  2-ألف

  
 )HCFC (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتمويل إضافي لمشروع إعداد خطط إدارة اإلزالة : نيجيريا

  ) دوالر أمريكي20 000(
  

  وصف المشروع
  
 بمقدار (HCFC) مويل إضافي إلعداد مشروع للمواد للهيدروكلوروفلوروكربونيةتل اطلبقدمت اليونيدو   -5

 فيها في االجتماع HCFC التي وافقت اللجنة على أموال إلعداد مشروع الـ ، دوالر أمريكي لنيجيريا20 000
يا أبلغت رـجين نيألالطلب هذا م قديو. 55/13وفقا للمقرر أمريكي  دوالر 85 000 بمقدار ،الخامس والخمسين

اد األوزون، ـ طنا من قدرات استنف26.6 بلغ HCFC-141b تظهر استهالكا للـ 2007  لعام7ات المادة ـبيانأن 
  . طنا من قدرات استنفاد األوزون69.3 بلغ HCFC-22 الك للــافة إلى استهـباإلض

  
  تعليقات أمانة الصندوق

  
 في االجتماع الخامس والخمسين الذي وافقت  جرتتي األمانة أن هذا الطلب يتمشى والمناقشات التالحظ  -6

عداد إل  فقط يمكنها أن تطلب تمويال إضافياHCFC-22 البلدان التي لديها استهالك من أناللجنة التنفيذية فيه على 
 أو المواد HCFC-141b  أظهرت البيانات وجود استهالك للـإذالمواد الهيدروكلولوفلوروكربونية، اخطط إدارة إزالة 

 التي أبلغت عنها 2007 لعام 7 بيانات المادة تؤيدو. التصنيعقطاع لهيدروكلوروفلوروكربونية األخرى لالستعمال في ا
  .نيجيريا هذا الطلب
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 بين اليونيدو مقّسم دوالر أمريكي 65 000أن طلب التمويل اإلضافي لنيجيريا بمقدار أيضا ومن المالحظ   -7
مطلوب في إطار تعديل برنامج عمل فهو  دوالر أمريكي 45 000بمقدار  أما المبلغ المتبقيواليوئنديبي، 

  .اليوئنديبي
  
  

  توصيات أمانة الصندوق
  
المواد على طلب التمويل اإلضافي إلعداد خطط إزالة ة موليشالموافقة التوصي أمانة الصندوق ب  -8
  . أعاله1 بّين في الجدولمالتمويل المستوى  ندنيجيريا عل يةلهيدروكلوروفلوروكربونا
  

   منها على حدة بالنظر في كلموصىأنشطة   : باءالقسم 
  
  يةكربونهيدروكلوروفلورومواد الية للتدليلإعداد مشروع لمشروعات .  1اءب
  

  

ال إلى تكنولوجيا في قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف  إنتاج ن لتحويل مرفقيتدليليياد مشروعين إعد: الصين
 ) دوالر أمريكي80 000 (كربونتحتوي على الهيدروكلوروفلورو

  
   المشروعوصف

  

ع يتصنيعمالن في يين بشأن مرفقين في الصين تدليلداد مشروعين عالطلب المذكور أعاله إليونيدو ال تقدم  -9
 يننعولوجيا الهيدروكربون في أحد المص استعمال تكنتجريبإلى المقترح يهدف و. أجهزة تكييف هواء الغرف

خر، بهدف إزالة استعماالت الهيدروكلوروفلوروكربون في هذا اآلمصنع الروكربون في وتكنولوجيا الهيدروفلو
رو الستبدال الهيدروكلوروفلونهائي ، بديل راهنفي الوقت الال يوجد ويشير المقترح أيضا إلى أنه . القطاع الفرعي

وروكربونية التي سيتم إزالتها في وال يشير المقترح المقدم إلى كمية المواد الهيدروكلوروفل. كربون في هذا القطاع
  .هاية في إطار المشروعنال
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

، على مبلغ وقدره 55/14وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الخامس والخمسين، من خالل مقررها   -10
ية في الصين، بشرط نكربوالهيدروكلوروفلورومواد  إلعداد خطة إلدارة إزالة الأمريكي كصفقة مليون دوالر 4.1

لمواد امشروع خطة إدارة إزالة المرحلة األولى من عدم الموافقة على أي تمويل إضافي للبلد إلعداد 
دوالر أمريكي  584 000 هذه الموافقة على مبلغ وقدره بموجبوحصلت اليونيدو . الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أعاله للصين روط مماثلة للموافقة العامة المذكورةهواء، بشالالتبريد وتكييف  وXPS رغاويقطاعي لتغطية 
 مع فقانذلك، أبلغت األمانة اليونيدو بأن هذين الطلبين غير مؤهلين وال يتبناء على و)). ب(55/27المقرر (

  .المقررين المذكورين أعاله
  

، ضمن أمور  فيهة دعت اللجنة التنفيذيالذي) و(55/43 استجابة للمقرر نطلبي النيشرحت اليونيدو أن هذ  -11
في  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  لتحويل المشروعات التدليلية تقديم عدد محدود من الوكاالت إلىأخرى، 

لتبريد وتكييف الهواء إلى التكنولوجيات ذات اإلمكانيات المنخفضة على االحترار العالمي لالقطاعين الفرعيين 
تحت ووفقا لليونيدو، ال يقع هذان المشروعان . ر التكاليف ذات الصلةلتحديد جميع الخطوات الالزمة وتقديوذلك 
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ية مقررات اللجنة التنفيذية الصادرة عن اجتماعها الخامس والخمسين نظرا لهدفهما المختلف، وعدم الحصول وال
  .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإزالة يف إعدادهما كجزء من خطة إدارة على تكال

  
وفقا كاملة إضافية  لمشروعات تدليلية طلبات تقدم في الواقع يمكن أنمانة اليونيدو بأن الصين وأبلغت األ  -12

 55/14ن يالمقررفي إطار  بالكامل غُطيت، ولكن األموال المطلوبة إلعداد المشروع للصين قد )و(55/43للمقرر 
  .ا ال يمكن التوصية بالموافقة عليه، وبالتالي55/27 و
  
  

  صندوق أمانة الاتتوصي
  

  . في الصين إعداد المشروعات التدليليةيوصية بالموافقة على طلب، ال تستطيع األمانة التفي ضوء ما تقدم  -13
  

 كاملة لنظر مشروعات تدليليةوقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في حث اليونيدو والصين على تقديم   -14
 االجتماع التاسع والخمسين، بدون طلب أموال إضافية في موعد أقصاه) و(و ) ه(55/43اللجنة وفقا للمقررين 

  .إلعداد المشروع
  

تكييف أجهزة الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع وحدات  ي لتحويل الـموادتدليلإعداد مشروع : األردن
الهندسية إلى تكنولوجيا ال تحتوي على المواد للصناعات  بترا في شركةالمجزأة  الصغيرةالهواء 
  ) دوالر أمريكي40 000(فلوروكربونية  لوروالهيدروك

  
  وصف المشروع

  
 كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد تدليليتقدم اليونيدو الطلب المذكور أعاله إلعداد مشروع   -15

، وهي شركة بترا للصناعات الهندسيةويهدف المقترح إلى إعداد مشروع ل. الهيدروكلوروفلوروكربونية في األردن
وتعتبر . 1987تصنيع معدات التبريد وأجهزة تكييف الهواء تأسست في عمان باألردن في عام ملة في عاشركة 

إنتاجها من األجهزة على الشركة واحدة من أكبر شركات تصنيع أجهزة تكييف الهواء في الشرق األوسط وتوزع 
كمية تقديرية للمواد بيانا عن ها أو تجريبولم تقدم اليونيدو أي معلومات عن التكنولوجيا التي سيتم . نطاق دولي

 تكاليف خبير وتكاليف موجهة لسدواألموال المطلوبة . زالتها في إطار المشروعإالمستنفدة لألوزون التي سيتم 
  .السفر إلعداد المشروع للشركة

  
  تعليقات أمانة الصندوق

  
ماع وفلوروكربونية في االجتهيدروكلورإزالة المواد الردن على أموال إلعداد خطة إدارة حصلت األ  -16

 المرحلة األولى من هذه تغطيةوكان الغرض من هذا التمويل .  دوالر أمريكي150 000 تبلغ الخامس والخمسين
  . تكاليف إعداد العنصر االستثماري في المشروعباستثناءالخطة في األردن 

  
وذلك  للتكاليف إعداد هيكل ور أخرى،، ضمن أماألمانةمن ) د(55/13جنة التنفيذية، في المقرر لطلبت ال  -17

، رتبطة بهاستثمار واألنشطة المأنشطة اال لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد ،لالجتماع السادس والخمسين
الخطط المتعلقة ب االت من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية فيما يتعلق بخبرتهالحصول على مدخطلب أن تو

من هذا المقرر أيضا من األمانة ) ه(وطلب الجزء .  وخطط اإلزالة الوطنيةيةلوروكربونلوروفلكللمواد االقطاعية 
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في ستثمار أنشطة اال إلعداد االت الثنائية والوكاالت المنفذة من الوكطلب مقدم على أي اليفتطبيق هيكل التك
  .لالجتماع السادس والخمسينوذلك  رتبطة بها،واألنشطة المخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  
تناقش مسودة الورقة التي أعدتها األمانة استجابة لهذا الطلب المقدم من اللجنة التنفيذية، في إطار وف وس  -18

 فئة المشروع االستثماري الفردي الذي في طلب اليندرج األمانة أنه وفقا لمسودة الورقة، تالحظو). ب(7البند 
  . دوالر أمريكي، إذا قررت اللجنة ذلك30 000دره سيكون مؤهال لتمويل ق

  
للجنة التنفيذية، ضمن أمور  ا فيهدعت الذي ،)و(55/43 المقترح المذكور أعاله أيضا مع المقرر فقويت  -19

في  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  لتحويل المشروعات التدليليةالوكاالت إلى تقديم عدد محدود من أخرى، 
لتبريد وتكييف الهواء إلى التكنولوجيات ذات اإلمكانيات المنخفضة على االحترار العالمي لرعيين القطاعين الف

فيها ذ لتي سينفها الشركة اطلبليونيدو، في اوحددت . لتحديد جميع الخطوات الالزمة وتقدير التكاليف ذات الصلة
الكمية التقديرية للمواد المستنفدة بيانا عن ا أو هتجريب التي سيتم االمشروع، ولكنها لم تقدم معلومات عن التكنولوجي

  .تم إزالتها في إطار هذا المشروعتلألوزون التي س
  

 يزيد على دوالر أمريكي، وهو 40 000 هوعداد المشروع إلأن المبلغ المطلوب  أيضا األمانة تالحظو  -20
 UNEP/OzL.Pro/ExCom الوثيقة  في، دوالر أمريكي لهذا الطلب30 000المبلغ المقترح من األمانة وقدره 

  للمواد الهيدروكلوروفلوروأنشطة االستثمارتمويل إلعداد هيكل التكاليف لتحديد مستويات ال" بعنوان 56/13/
  .))د(55/13المقرر (واألنشطة المرتبطة بها كربونية 

  
  توصيات أمانة الصندوق

  
  .جدول األعمالمن ) ب(7 المناقشة التي ستجرى في إطار البند في انتظار  -21
  

 في المصنع السعودي بينيةلوائح  في تصنيع b141-HCFCي إلزالة تدليلإعداد مشروع : المملكة العربية السعودية
  ) دوالر أمريكي40 000 (بينيةاللواح ألل
  

  وصف المشروع
  

المواد  كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة تدليليتقدم اليونيدو الطلب المذكور أعاله إلعداد مشروع   -22
اح البينية األلومصنع  لفي إعداد مشروعالمقترح  يتمثلو. الهيدروكلوروفلوروكربونية في المملكة العربية السعودية

 الجاهزةتصنيع األلواح تقوم ب و1999وقد أنشئت الشركة في عام .  تصنيع الرغاويالذي يعمل في، السعودي
  .مخازن الباردةالألغراض اإلنشاء و

  
  فيHCFC-141b ا الهيدروكربون كبديل للــروع استعمال تكنولوجيـترح، سيبين المشووفقا للمق  -23
 طنا من 20دة لألوزون التي سيتم إزالتها في هذا المشروع بحوالي ــتقدر كمية المواد المستنفو. الشركة هذه

HCFC-141b . ةعداد المشروع للشركإلوستغطي األموال المطلوبة تكاليف خبير وتكاليف السفر.  
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  تعليقات أمانة الصندوق
  

 إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ت المملكة العربية السعودية أمواالتسلم  -24
وكان الهدف من هذا التمويل تغطية المرحلة .  دوالر أمريكي195 000 بلغت ،االجتماع الخامس والخمسين

  . تكاليف إعداد العنصر االستثماري في المشروعءباستثنااألولى من هذه الخطة في البلد 
  

وذلك  للتكاليف إعداد هيكل ، ضمن أمور أخرى،األمانةمن ) د(55/13طلبت الجنة التنفيذية، في المقرر   -25
، رتبطة بهاستثمار واألنشطة المأنشطة االلالجتماع السادس والخمسين لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد 

الخطط المتعلقة ب االت من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية فيما يتعلق بخبرتهصول على مدخالحطلب أن تو
من هذا المقرر أيضا من األمانة ) ه(وطلب الجزء . لوروكربون وخطط اإلزالة الوطنيةلكلوروفللمواد االقطاعية 

في ستثمار أنشطة اال إلعداد  المنفذةاالت الثنائية والوكاالت من الوكطلب مقدم على أي اليفتطبيق هيكل التك
  .لالجتماع السادس والخمسينوذلك  رتبطة بها،واألنشطة المخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  
تناقش مسودة الورقة التي أعدتها األمانة استجابة لهذا الطلب المقدم من اللجنة التنفيذية، في إطار وف وس  -26

 فئة المشروع االستثماري الفردي الذي الطلب في يندرج األمانة أنه وفقا لمسودة الورقة، حظالوت). ب(7البند 
  . دوالر أمريكي، إذا قررت اللجنة ذلك30 000سيكون مؤهال لتمويل قدره 

  
اللجنة التنفيذية، ضمن أمور فيه دعت  الذي ،)ه(55/43 المقترح المذكور أعاله أيضا مع المقرر فقويت  -27

الكيميائية النظم ب المعنيةور النظم دية إلعداد شروعات التدليلالوكاالت إلى تقديم عدد محدود من المأخرى، 
بالشروط المذكورة في الفقرات ،  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالستخدام في عوامل النفخ التي ال تستعمل

وأشارت  فيها المشروع، نفذيس الشركة التي هاطلبليونيدو، في اوحددت . 55/43 من المقرر )3( و) 2(و ) 1)(ه(
  .كنولوجيا الهيدروكربونإلى أن المشروع سيبين ت

  
يزيد  دوالر أمريكي، وهو 40 000عداد المشروع قدره إلأن المبلغ المطلوب أيضا ت األمانة الحظو  -28
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/13 المبلغ المقترح في الوثيقة على

  
  توصيات أمانة الصندوق

  
  .من جدول األعمال) ب(7 المناقشة التي ستجرى في إطار البند في انتظار  -29
  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة إلدارة خطة إعداد   .2 اءب
  

 تقالاعداد خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي لتبريد النإ: الهند
  ) دوالر أمريكي120 000(وأجهزة تكييف الهواء 

  
  وصف المشروع

  

مشروع تدليلي إلعداد  ، بوصفها الوكالة الرئيسيةئنديبي،يشكل هذا الطلب جزءا من الطلب المقدم من اليو  -30
كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االهند، والتي تطلب اليونيدو، بوصفتها 

 دوالر أمريكي من أجل إعداد خطة قطاعية إلزالة المواد 120 000غا وقدره تعاونية، مبلالوكالة ال
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 تبريدويشير المقترح إلى أن قطاع . اءالهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتصنيع أجهزة تكييف الهو
ن المواد  طنا من قدرات استنفاد األوزون م280، الذي قدم بشأنه هذا المقترح، يحتاج إلى إزالة الناقالت

 من طلبويشير ال. 2015 و2013الهيدروكلوروفلوروكربونية كحصته في الوفاء بتدابير رقابة هذه المواد لعامي 
 واألنشطة مع القطاعاليونيدو إلى أن األموال المطلوبة ستغطي تكاليف الخبراء والسفر فضال عن المشاورات 

  .لى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األو إعداد استراتيجية شاملة للمرحلةالالزمة لتمكين
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

ية لتمويل إعداد خطط إدارة دالخامس والخمسين على التكاليف العوافقت اللجنة التنفيذية، في االجتماع ا  -31
واد الهيدروكلوروفلوروكربونية  يبلغ استهالك الموبالنسبة للبلدان التي. إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لتمويل مؤهال  البلد يصبح من قدرات استنفاد األوزون ولديها قطاع تصنيع مثل الهند،  طن1200-100 بين فيها
 دوالر أمريكي لتغطية اإلعداد الكامل الستراتيجية خطة إدارة إزالة المواد 195 000قدره 

  .ع االستثمارالهيدروكلوروفلوروكربونية، باستثناء تكاليف قطا
  

وذلك  للتكاليف إعداد هيكل ، ضمن أمور أخرى،األمانةمن ) د(55/13طلبت الجنة التنفيذية، في المقرر   -32
، مرتبطة بهاواألنشطة ال ستثمارأنشطة االلالجتماع السادس والخمسين لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد 

الخطط المتعلقة ب اذة والوكاالت الثنائية فيما يتعلق بخبرتهالت من الوكاالت المنفالحصول على مدخطلب أن تو
من هذا المقرر أيضا من األمانة ) ه(وطلب الجزء .  وخطط اإلزالة الوطنيةيةلوروكربونلكلوروفللمواد االقطاعية 

في ر ستثماأنشطة اال إلعداد االت الثنائية والوكاالت المنفذة من الوكطلب مقدم على أي اليفتطبيق هيكل التك
  .لالجتماع السادس والخمسينوذلك  رتبطة بها،واألنشطة المخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  
تناقش مسودة الورقة التي أعدتها األمانة استجابة لهذا الطلب المقدم من اللجنة التنفيذية، في إطار وف وس  -33

إلعداد  المحدد المشروع االستثماري وتالحظ األمانة أنه وفقا لمسودة الورقة، يندرج الطلب في فئة). ب(7البند 
  .خطة قطاعية

  
تأكد من المناقشات مع اليونيدو وكذلك الوكالة الرئيسية، بأن تمويل المبلغ المطلوب لهذا القطاع وقدره   -34

سيغطي بالكامل متطلبات المرحلة األولى من قطاع ، يشكل جزءا من صفقة الهندالذي  دوالر أمريكي 120 000
  . لهذا القطاع في المرحلة األولىولن يتطلب األمر تقديم أموال إضافية.  في البلدالنقل وتصنيع تكييف الهواء

  
   أمانة الصندوقاتتوصي

  
  .من جدول األعمال) ب(7 المناقشة التي ستجرى في إطار البند في انتظار  -35
  

خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من القطاع الفرعي إعداد : يةإلسالمإيران اجمهورية 
  ) دوالر أمريكي104 000 (:لتصنيع الكباسات وأجهزة تكييف الهواء المنزلية

  
  وصف المشروع

  
ة إلعداد  لمقترح صفق،رئيسيةالوكالة بوصفها ال ديبي،نئ من اليوالطلب جزءا من الطلب المقدميشكل هذا   -36

هورية إيران اإلسالمية، والذي طلبت اليونيدو بصدده،  في جمالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 
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 دوالر أمريكي من أجل إعداد خطة قطاعية إلزالة المواد 104 000مبلغا وقدره تعاونية، الوكالة البوصفها 
  .أجهزة تكييف الهواءت وتصنيع الكباساكربونية في قطاع  الهيدروكلوروفلورو

  
مع  اليونيدو إلى أن األموال المطلوبة ستغطي تكاليف الخبراء والسفر وكذلك المشاورات طلبويشير   -37

 المواد زمة لتمكين إعداد استراتيجية شاملة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالةال واألنشطة الالقطاع
حد أيضا أن ذلك سيغطي جميع أنشطة االستثمار في القطاع بما  الموطلب ويبين ال.الهيدروكلورو فلوروكربونية

  .فيها المشروعات التدليلية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

ية لتمويل إعداد خطط إدارة عادوافقت اللجنة التنفيذية، في االجتماع الخامس والخمسين على التكاليف ال  -38
وبالنسبة للبلدان التي يبلغ استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية . فلوروكربونيةإزالة المواد الهيدروكلورو

 يصبح طنا من قدرات استنفاد األوزون ولديها قطاع تصنيع مثل جمهورية إيران اإلسالمية، 1200-100فيها بين 
ية خطة إدارة إزالة المواد  دوالر أمريكي لتغطية اإلعداد الكامل الستراتيج195 000لتمويل قدره مؤهال البلد 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية، باستثناء تكاليف قطاع االستثمار
  

وذلك  للتكاليف إعداد هيكل ، ضمن أمور أخرى،األمانةمن ) د(55/13طلبت الجنة التنفيذية، في المقرر   -39
، رتبطة بهاواألنشطة الم مارستثأنشطة االلالجتماع السادس والخمسين لتحديد مستويات التمويل الخاصة بإعداد 

الخطط المتعلقة ب االت من الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية فيما يتعلق بخبرتهالحصول على مدخطلب أن تو
من هذا المقرر أيضا من األمانة ) ه(وطلب الجزء .  وخطط اإلزالة الوطنيةيةلوروكربونلكلوروفللمواد االقطاعية 

في ستثمار أنشطة اال إلعداد االت الثنائية والوكاالت المنفذة من الوكطلب مقدمي  على أاليفتطبيق هيكل التك
  .لالجتماع السادس والخمسينوذلك  رتبطة بها،واألنشطة المخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  
اللجنة التنفيذية، في إطار تناقش مسودة الورقة التي أعدتها األمانة استجابة لهذا الطلب المقدم من وف وس  -40

 المشروع االستثماري المحدد إلعداد وتالحظ األمانة أنه وفقا لمسودة الورقة، يندرج الطلب في فئة). ب(7البند 
  .خطة قطاعية

  
تأكد من المناقشات مع اليونيدو وكذلك مع الوكالة الرئيسية، أن تمويل المبلغ المطلوب لهذا القطاع وقدره   -41

يشكل جزءا من صفقة جمهورية إيران اإلسالمية، سيغطي بالكامل متطلبات الذي ر أمريكي  دوال104 000
 لهذا القطاع ولن يتطلب األمر تقديم أموال إضافية في البلد، المرحلة األولى من قطاع النقل وتصنيع تكييف الهواء

  .في المرحلة األولى
  

   أمانة الصندوقاتتوصي
  

  .من جدول األعمال) ب(7ستجرى في إطار البند  المناقشة التي في انتظار  -42
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  األولالمرفق 
  

  سيمؤسالتعزيز الع يرا مشاتمقترح
  

   تجديد التعزيز المؤسسي:مصر
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  يونيدوال  الوكالة المنفذة

    ):دوالر أمريكي(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
 450 263  1993حزيران /يونيو: المرحلة األولى
 909 175  1995تشرين الثاني /نوفمبر: المرحلة الثانية
 000 175  1999آذار /مارس: المرحلة الثالثة
 330 166  2001تموز /يوليو: المرحلة الرابعة
 322 228  2003تموز /يوليو: المرحلة الخامسة

  2007آذار /مارس: المرحلة السادسة 323 228
 334 237 1  المجموع

 323 228  ):دوالر أمريكي) (لسابعةالمرحلة ا(مبلغ المطلوب للتجديد ال
 323 228  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة السابعة 

 124 17  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 
 447 245  ):دوالر أمريكي(للصندوق المتعدد األطراف التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة السابعة بالنسبة 

الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسسي، المرحلة السابعة بسعر 
  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1

 ال يوجد

 1992بر أكتو  :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري
 ODP(  2 762.8  منأطنان) (1991(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 

   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(خط أساس االستهالك من المواد الخاضعة للرقابة 
 668.0 1  )1997-1995ت متوسط السنوا) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 705.0  )1997-1995 متوسط السنوات) (هالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 38.5  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 26.0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 238.1  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان من ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 241.6  )يةكربونفلوروكلوروالمواد ال (األولىلف المجموعة المرفق أ  )أ(
 0  )هالونات (الثانيةعة المرفق ألف المجمو  )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 186.0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 433.2  )كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورو (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 860.8  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 337 839 43  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 
 036 744 33  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المبلغ المصروف 

 069.2 4  ):رات استنفاد األوزونأطنان من قد(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 421.0 2  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(المواد المستنفدة لألوزون الُمزالة 

  

  : التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموالموجز األنشطة واأل  -1
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 487 530 39   استثماريةيعراشم  )أ(
 334 237 1  مؤسسيالتعزيز ال  )ب(
 516 071 3   والمشاريع األخرى غير االستثماريةتدريبوال ،تقنّيةالمساعدة وال، المشروعإعداد   )ج(
  337 839 43  :المجموع  
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  المرحليالتقرير 
  
إزالة استهالك المواد بل جزءا من التزام مصر ل برنامج األنشطة المتعلقة ببروتوكول مونترياشكي  -2

جهاز وحدة األوزون الوطنية هي جزء من و.  التكاليفتتسم بفاعليةمراقبة وتخضع للالمستنفدة لألوزون بطريقة 
وخالل هذه الفترة، بذلت جهود لرصد . ة االتصال ألنشطة بروتوكول مونتريالجه، وهي  في مصرشؤون البيئة

 أذون المستنفدة لألوزون وكذلك استهالكها من خالل نظام الحصص، ونظام التراخيص والواردات من المواد
ويتم تنفيذ نظام . االستيراد التي تحدد الكميات من المواد الكلوروفلوروكربونية المقرر استيرادها إلى البلد

وأجرت وحدة . رك االستيراد بالتعاون الوثيق مع وحدة األوزون الوطنية ومسؤولي الجماأذونالتراخيص و
األوزون الوطنية أيضا عددا من حمالت التوعية الموجهة إلى صانعي القرار، ومسؤولي الجمارك، والمستثمرين، 

 وكانت إحدى ، مصر حلقة العمل اإلقليمية العربية األفريقية لمبردات المبانيافتستضاو.  العاموالعمال والجمهور
نشر يم وإعداد خطة مالية وبنية أساسية تالئم على نحو أفضل وتساند تياجات األساسية التي تم تبينها تصمحاال

وتواصل وحدة األوزون الوطنية تسهيل تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وخطة .  مبردات المبانيل بدائاستعمال
 استهالك ومن خالل جميع هذه الجهود، كان.  الهالوناتإدارةاإلزالة الوطنية، ومشاريع المذيبات والرغاوي وبنك 

  . في إطار حدود بروتوكول مونتريال2007البلد لعام 
  

  خطة العمل
  
ة تختصص إدارة المواّد المستنفدة لألوزون، وقد ُأنشئت كهيئة ملر وحدة األوزون الوطنية نواة هيكتعتب  -3

 في ون كما وردتة المواد المستنفدة لألوزتنفيذ ومتابعة استراتيجية إزاللشؤون البيئية في البلد جهاز في إطار 
إدماج خطة صال وحدة األوزون الوطنية المنتظم بصانعي القرار من خالل يتم اتو. خطة عمل البرنامج القطري

ومن عضوية وحدة األوزون الوطنية في فريق خبراء  عمل وحدة األوزون الوطنية في خطة العمل البيئية الوطنية
وبالنسبة للمرحلة القادمة، . فيما يتعلق بالمسائل التشريعية لوزراءرئيس ااألوزون باإلضافة إلى التعاون الوثيق مع 

ستواصل وحدة األوزون الوطنية رصد بيانات استيراد المواد المستنفدة لألوزون واستهالكها، فضال عن ضمان 
ك  االستيراد من أجل تنفيذ نظام التراخيص ومراقبة استهالأذونالتعاون الكامل مع مسؤولي الجمارك إلعداد 

وستواصل وحدة .  أيضا هدفا رئيسيا في هذه الفترةيجينويعتبر التصديق على تعديل ب. المواد المستنفدة لألوزون
 تسهيل تنفيذ األنشطة المتبقية في خطة إدارة غازات التبريد، وخطة اإلزالة الوطنية، كذلكاألوزون الوطنية 

السنة،  وخالل هذه. 2010جل الوفاء بهدف اإلزالة لعام  الهالونات من أإدارةومشاريع المذيبات والرغاوي وبنك 
  .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعداد خطة إلستبدأ وحدة األوزون الوطنية أنشطة 

  
  تجديد التعزيز المؤسسي: عمان

  
  موجز المشروع والموجز القطري

  اليونيدو  الوكالة المنفذة
    ):دوالر أمريكي(تعزيز المؤّسسي موافق عليها سابقاً للالمبالغ لا

 000 79  2000كانون األول /ديسمبر:المرحلة األولى
 467 68  2005حزيران /يونيو: المرحلة الثانية

 467 147  المجموع
 467 68  ):دوالر أمريكي) (المرحلة الثالثة(المبلغ المطلوب للتجديد 

 467 68  ):دوالر أمريكي(ة الثالثة المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحل
 135 5  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة 

 602 73  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للتعزيز المؤسسي، المرحلة الثالثة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 
ي، المرحلة الثالثة بسعر الكمية المطابقة من الكلوروفلوروكربون المقرر إزالتها نتيجةً للتعزيز المؤسس

  ):(ODP) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ / دوالر أمريكي12.1
 ال يوجد
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  موجز المشروع والموجز القطري
 2000ديسمبر   :تاريخ الموافقة على البرنامج القطري

 ODP(  269.5أطنان ) (1999(استهالك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه في البرنامج القطري 
   ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(واد الخاضعة للرقابة خط أساس االستهالك من الم

 248.4  )1997-1995متوسط السنوات ) (المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق ألف المجموعة   )أ(
 13.7  )1997-1995 متوسط السنوات) (الهالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0.1  )2000- 1998متوسط السنوات ) (رابع كلوريد الكربون (الثانيةالمرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )2000-1998متوسط السنوات ) (كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 1.0  )1998- 1995متوسط السنوات ) (بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(

   :7وفقا للمادة ) ODPأطنان ) (2007(االستهالك األخير المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون 
 10.1  )المواد الكلوروفلوروكربونية (األولىألف المجموعة المرفق   )أ(
 0  )الهالونات (الثانيةالمرفق ألف المجموعة   )ب(
 0  )رابع كلوريد الكربون(الثانية المرفق باء المجموعة   )ج(
 0  )كلوروفورم الميثيل (المرفق باء المجموعة الثالثة  )د(
 0  )بروميد الميثيل(المرفق هاء   )ه(
 19.5  )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (األولىالمرفق جيم المجموعة   )و(

 29.6  المجموع
 2007  :سنة التبليغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري

 004 335 1  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشاريع 
 169 771  ):دوالر أمريكي) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(ف المبلغ المصرو

 234.9  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون المقرر إزالتها 
 -  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008تشرين األول /حتى أكتوبر(مستنفدة لألوزون الُمزالة الالمواد 

  
  
  : واألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز األنشطة  -4
  

 الموافق عليها موالاأل  موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 800 305   استثماريةيعرامش  )أ(

 467 147  مؤسسيالتعزيز ال  )ب(

 737 881   والمشاريع األخرى غير االستثماريةتدريبوال ،ةتقنيالمساعدة وال، المشروعإعداد   )ج(

 004 335 1  :المجموع  
  

  التقرير المرحلي
  
وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس واألربعين، على أموال لتجديد دعم التعزيز المؤسسي،   -5

المناخ وهي جهة االتصال ألنشطة ووحدة األوزون الوطنية جزء من وزارة شؤون البيئة و. انيةالمرحلة الث
إزالة استهالك ل مونتريال جزءا من التزام عمان بة المتعلقة ببروتوكو األنشطجويشكل برنام. بروتوكول مونتريال

وكانت وحدة األوزون الوطنية في . تخضع للمراقبة وتتسم بفاعلية التكاليفالمواد المستنفدة لألوزون بطريقة 
اس صدارة تنفيذ نظام التراخيص وتأكدت من أن حصص الواردات في هذه الفترة تم إعدادها واستعمالها كأس

 مقابالتوقادت حمالت توعية عامة من خالل المحاضرات، وال.  المواد المستنفدة لألوزونأذون استيرادإلصدار 
وفي سبيل بناء مزيد من القدرات في وحدة األوزون الوطنية . بالراديو والتلفزيون واإلعالنات في الصحف

وتشارك وحدة . لسياسات على أساس منتظمحول ا مناقشات تقنية تعقدوأصحاب المصلحة اآلخرين في الوزارة، 
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األوزون الوطنية بانتظام في اجتماعات الشبكات اإلقليمية لمسؤولي المواد المستنفدة لألوزون في غرب آسيا 
  .وكذلك في اجتماع األطراف

  
  خطة العمل

  
هيئة متخصصة  وقد ُأنشئت ك المستنفدة لألوزون،وحدة األوزون الوطنية نواة هيكل إدارة الموادتعتبر   -6
وتعقد .  في خطة عمل البرنامج القطريوردت كما ،تنفيذ ومتابعة استراتيجية إزالة المواد المستنفدة لألوزونل

وتعقد ر في وزارة شؤون البيئة والمناخ وحدة األوزون الوطنية اتصاالت منتظمة ومباشرة مع صانعي القرا
وتتمثل األهداف الرئيسية في السنوات .  أساس منتظمحول السياسات علىفي الوزارة  مناقشات تقنية متكررة

 والوفاء 2010كانون الثاني /القادمة في تحقيق اإلزالة الكامة للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات بحلول يناير
ن المواد بشأبمستويات التجميد بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بدءأ بإجراء مسح 

وستنفذ وحدة األوزون الوطنية أيضا أنشطة لتعزيز القدرات على رصد الواردات من . وروكربونيةالهيدروكلوروفل
أنشطة التوعية العامة خالل تنفيذ وستسعى أيضا إلى . المواد المستنفدة لألوزون والتنفيذ الفعال لنظام التراخيص

  .هذه المرحلة لتتضمن مسائل بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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  المرفق الثاني

  
  حي تجديدمقتراآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بخصوص 

  س والخمسيند إلى االجتماع الساينالتعزيز المؤسسي المقدم
  

  مصر
  
 وأحاطت ،استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمصر  -1

 مشروعخذت خطوات مهمة إلزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون، في إطار مصر قد اتأن بعلما مع التقدير 
من ها أمانة األوزون، وهو أقل ب تبلغتي أ ال2007 لعام 7التعزيز المؤسسي، حسبما هو موضح في بيانات المادة 

ية علما أيضا بأن وأحاطت اللجنة التنفيذ.  بروتوكول مونتريالبموجبالحد األقصى لالستهالك المسموح به للبلد 
والحظت . تنفيذ مصر الستراتيجيات إزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاعات مختلفة قد أظهر نتائج طيبة

وبالتالي، . جهودها التنظيمية من خالل نظام التراخيص والحصصعلى األخص أن البلد مستمرة في اللجنة أيضا 
 السنتين القادمتين، وأيضا أنشطة خطة خالل برنامجها القطري تأمل اللجنة التنفيذية أن تستمر مصر في تنفيذ

 األنشطة تنفيذبالكامل في وستعمل حثيثا  ، وأنها2010باالمتثال لإلزالة في عام  للوفاء فائقاإلزالة النهائية بنجاح 
  .إلعداد خطة إدارة اإلزالة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصرالتحضيرية 

  
  عمان

  
 وأحاطت ،رضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لعماناستع  -2

تقع في حدود تدابير الرقابة ، 2007أن عمان أبلغت بيانات إلى أمانة األوزون، حتى نهاية عام بعلما مع التقدير 
 إطار مشروع التعزيز المؤسسي، ه، فيوأحاطت اللجنة التنفيذية علما أيضا بأن.  بروتوكول مونتريالبموجب
كما .  على نحو تامالنهائية وخطتها إلدارة غازات التبريدزالة لتنفيذ خطتها إلدارة اإلخطوات مهمة  عمان اتخذت

وبالتالي، تأمل اللجنة التنفيذية . التصدير/االستيرادتراخيص نظامها ل تنفيذل هاجهودالبلد في استمرار  اللجنة شجعت
زالة لتحقيق اإل فائق السنتين القادمتين، بنجاح خالل أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائيةفي تنفيذ  عمانأن تستمر 

ستويات تجميد المواد والوفاء بم، 2010كانون الثاني /الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات بحلول يناير
  .فلوروكربونيةالهيدروكلورو 
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# Country Type Substance Title 

Requested 
amount 

excl. ASC
US$ 

ASC
% 

ASC 
US$ 

Total 
funds 
incl. 
ASC 
US$ 

Duration 
months Remarks 

Institutional Strengthening 
1. Egypt INS SEV Institutional Strengthening - Phase 

VII 
  228,323 7.5     

17,124  
   
245,447  

24   

2. Oman INS SEV Institutional Strengthening - Phase 
III 

   68,467 7.5      
5,135  

    
73,602  

24   

Sub-Total Institutional Strengthening Projects   296,790       
22,259  

   
319,049  

    

Project Preparation 
3. China PRP HCFC Preparation of two demonstration 

projects for the conversion to non-
HCFCs in the manufacturing of room 
air-conditioners 

   80,000 7.5      
6,000  

    
86,000  

18   

4. India PRP HCFC HPMP preparation (transportation 
refrigeration and AC sector) 

  120,000 7.5      
9,000  

   
129,000  

12 UNIDO 
cooperating 

5. Iran PRP HCFC Project preparation for the compressor 
manufacturing and the residential air 
conditioning sectors 

  104,000 7.5      
7,800  

   
111,800  

12 UNIDO 
cooperating 

6. Jordan PRP HCFC Preparation of HCFC demonstration 
project 

   40,000 7.5      
3,000  

    
43,000  

12   

8. Nigeria PRP HCFC HPMP preparation    20,000 7.5      
1,500  

    
21,500  

12 UNDP lead 

9. Saudi 
Arabia 

PRP HCFC Preparation of a demonstration project 
for the phase-out of HCFC-141b in the 
production of sandwich panels 

   40,000 7.5      
3,000  

    
43,000  

12   

Sub-Total Project Preparation   404,000       
30,300  

   
434,300  

    

                      
GRAND TOTAL   700,790       

52,559  
   
753,349      
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