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 ؛وتوصياتھا تعليقات أمانة الصندوق 
 ارير ال ة التق ام المرحلي ة لع بانيا وإل 2011ثنائي تراليس ا ا اس ويد وفرنس ال والس ا والبرتغ ا وإيطالي وألماني
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 تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا
 

 التعليقات

ا إسبانيا واستراليقدمت البلدان التالية المشاركة في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات التقارير المرحلية:  .1
سردا للتقارير المرحلية وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والسويد وفرنسا وكندا واليابان. وقدمت كل من فرنسا وكندا كذلك 

 تم إرفاقه بھذه الوثيقة.

 بياناتالولم تصل تقارير مرحلية من إسرائيل والجمھورية التشيكية وسويسرا. غير أنه جرى إدراج  .2
التقارير المرحلية عليھا في الجدول الموجز. و ا الموافقو الحصر لمشاريعھالسابقة أمن تقاريرھا المرحلية  المستمدة

الوسيلة الوحيدة لبيان اإلغالق النھائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشاريع التي وافقت عليھا اللجنة ھي 
 والجمھورية التشيكية سرائيلى إإلالتنفيذية ألغراض التعاون الثنائي. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب 

لوكاالت الثنائية ھي لوالستين بالنظر إلى أن التقارير المرحلية  ثامنإلى االجتماع التقديم التقارير المرحلية وسويسرا 
(زائدا الفوائد  بعض المبالغي إعادة ينبغ هأنعلى أو  ُصِرفتالدليل المالي الوحيد على أن األموال الموافق عليھا قد 

 قتضى الحال).ي ماحسب

وقد أدرجت في قاعدة البيانات بيانات إضافية من التقارير المرحلية السابقة للبلدان األخرى التي سبق أن  .3
وبولندا بلجيكا جازھا كل من نإالبيانات عن المشاريع التي أبلغت عن  وھي تشملشاركت في التعاون الثنائي (

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وفنلندا وسنغافوره رك انموالدة وجمھورية جنوب أفريقيا والجمھورية السلوفاكي
في التقرير المرحلي المجمع مدرجة والواليات المتحدة األمريكية) وھذه البيانات وھنغاريا  والنمسا يرلندا الشماليةأو
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10(. 

دوالر  مليون 128.2 مبلغ اء الصندوق علىموجزا للتعاون الثنائي. وقد ووفق منذ إنش 1الجدول  عرضوي .4
. وقدرت الوكاالت الثنائية تفي المائة من األنشطة الثنائية قد استكمل 90أمريكي لألنشطة الثنائية. ويبين الجدول أن 

استكمالھا. وقد  بعدطنا من قدرات استنفاد األوزون  9 693أن مشاريعھا سوف تسفر عن إزالة سنوية إجمالية تبلغ 
طنا من قدرات استنفاد األوزون. ويبلغ معدل  8 694إزالة بالفعل إلى ة والجارية نجزلمشاريع الثنائية المت ادأ
 في المائة. 87لألنشطة الثنائية  منصرفال

 1الجدول 

  موجز سنوي للتعاون الثنائي

سنة 
  الموافقة

عدد 
  الموافقات*

عدد 
المشاريع 
 المستكملة

نسبة 
المشاريع 
 المستكملة

قدرات 
نفاد است

األوزون 
يتعين التي
  *تھازالإ

قدرات 
استنفاد 
األوزون
المزالة 

*  

  نسبة
قدرات 
استنفاد 
األوزون 
  المزالة

التمويل 
الموافق عليه 
 زائدا التعديالت

(دوالر  
  أمريكي)

األموال 
المنصرفة 

 (دوالر أمريكي)

  نسبة
األموال  

  المنصرفة

  الرصيد
(دوالر  

  أمريكي)

اإلنفاق التقديري
الحالي  في العام

 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
الموافق عليھا 
(دوالر أمريكي)

التعديالت 
على 

تكاليف 
الدعم 
(دوالر 
  أمريكي)

  0  0  0  0  في المائة 0  0  0 في المائة 0  0  0  في المائة 0  0  0   1991

في  100  18  18   1992
  المائة

في  100  2 883 669  2 883 669  في المائة 0  0  0
  المائة

0  0  0  0  

في  100  10  10   1993
  المائة

في  100  1 445 586  1 445 586 في المائة 0  0  0
  المائة

0  0  0  0  

في  100  30  30   1994
  المائة

في  70  243  347
  المائة

في  100  3 190 374  3 190 374
  المائة

0  0  0  0  

في  100  17  17   1995
  المائة

في  61  296  483
  المائة

في  100  4 654 902  4 654 902
  ةالمائ

0  0  0  0  

في  100  26  26   1996
  المائة

في  83  209  251
  المائة

في  100  3 453 049  3 453 049
  المائة

0  0  0  0  

  1 500  0  0  0في  100  4 040 251  4 040 251في  35  54  154في  100  32  32   1997
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سنة 
  الموافقة

عدد 
  الموافقات*

عدد 
المشاريع 
 المستكملة

نسبة 
المشاريع 
 المستكملة

قدرات 
نفاد است

األوزون 
يتعين التي
  *تھازالإ

قدرات 
استنفاد 
األوزون
المزالة 

*  

  نسبة
قدرات 
استنفاد 
األوزون 
  المزالة

التمويل 
الموافق عليه 
 زائدا التعديالت

(دوالر  
  أمريكي)

األموال 
المنصرفة 

 (دوالر أمريكي)

  نسبة
األموال  

  المنصرفة

  الرصيد
(دوالر  

  أمريكي)

اإلنفاق التقديري
الحالي  في العام

 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
الموافق عليھا 
(دوالر أمريكي)

التعديالت 
على 

تكاليف 
الدعم 
(دوالر 
  أمريكي)

  المائة  المائة  المائة

في  100  39  39   1998
  المائة

في  60  25  41
  المائة

في  100   4 108 525   4 108 525
  المائة

0  0  0  0  

في  61  447  734 في المائة 98  58  59   1999
  المائة

  9 725 -  1 030 434  189 577  435 280  في المائة 96  11 820 389  12 255 669

في  100  29  29   2000
  المائة

في  99  959  967
  المائة

في  100  4 808 878  4 808 878
  المائة

0  0  835 543  - 596  

في  100  37  37   2001
  المائة

في  78  1 245   1 595
  المائة

في  100  7 522 222  7 533 464
  المائة

242 11  0  576 896  - 451 37  

في  100  61  61   2002
  المائة

في  77  798  1 037
  المائة

  5 750 -  917 982  60 900  60 900  في المائة 99  7 910 174  7 971 074

في  100  32  32   2003
  المائة

في  105  257  245
  لمائةا

  58 184  743 181  0  114 046  في المائة 98  6 810 120  6 924 166

في  73  247  337 في المائة 97  29  30   2004
  المائة

  45 943-  1 599 058  598 355  637 420  في المائة 96  14 448 833  15 086 253

في  134  2 263  1 693 في المائة 93  26  28   2005
  المائة

  95 039-  2 126 577  1 010 933  2 532 178  في المائة 87  16 704 860  19 237 038

في  147  562  382 في المائة 92  23  25   2006
  المائة

  15 490-  902 173  308 468  800 149  في المائة 89  6 434 380  7 234 529

في  100  316  315 في المائة 86  12  14   2007
  المائة

  10 617-  439 452  115 000  149 336  في المائة 95  3 079 181  3 228 517

في  75  533  709 في المائة 64  21  33   2008
  المائة

  495-  941 083  1 405 537  2 859 959  في المائة 63  4 851 859  7 711 818

في  84  205  245 في المائة 71  15  21   2009
  المائة

  0  315 620  49 377  169 675  في المائة 93  2 342 449  2 512 124

في  32  35  109 لمائةفي ا 30  6  20   2010
  المائة

  58 527-  498 374  1 439 401  2 644 210  في المائة 24  829 740  3 473 950

  0  783 927  4 673 905  6 251 981  في المائة 3  207 536  6 459 517 في المائة 0  0  50  في المائة 5  1  20   2011

في  90  8 694  9 693 في المائة 90  522  581  المجموع
  المائة

  219 949-  11 738 271  9 851 453  16 666 376  في المائة 87  111 546 977  128 213 353

  مع استبعاد المشاريع المغلقة والمحولة. *

 حاالت التأخير في التنفيذ
 
، 2011و 2010سبعة مشاريع للتعاون الثنائي من حاالت تأخير في التنفيذ. ففي الفترة ما بين عام  تعاني  .5

التنفيذ في إطار الوكاالت المنفذة الثنائية بمقدار ثالثة مشاريع. ووفقا  في ي تعاني من تأخيرانخفض عدد المشاريع الت
)، ينبغي تقديم تقرير عن المشاريع التي تعاني من تأخير في التنفيذ 26/2لإلجراءات الخاصة بإلغاء المشاريع (المقرر 

قدم صوب إزالة المعوقات المسببة لھذا التأخير. ويعرض إلى االجتماع الثامن والستين لتحديد ما إذا كان قد تحقق أي ت
عن مستكمل ، حسب الوكالة الثنائية، المشاريع التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ ويتعين تقديم تقرير 2الجدول 

 كل منھا إلى االجتماع الثامن والستين.

 2الجدول 

  في التنفيذ حاالت تأخيرالمشاريع التي تعاني من 

 فئة التأخير عنوان المشروع رمز المشروع ة الوكال

المواد المستنفدة لألوزون في في تجارة على البدء التعاون اإلقليمي لفرض ضوابط  EUR/SEV/57/TAS/07 الجمھورية التشيكية
 شبكة بلدان أوروبا وآسيا الوسطى (الشريحة األولى)

 شھرا 12تأخير لمدة 

المواد المستنفدة لألوزون في في تجارة على البدء التعاون اإلقليمي لفرض ضوابط  EUR/SEV/60/TAS/10 الجمھورية التشيكية
 شبكة بلدان أوروبا وآسيا الوسطى (الشريحة الثانية)

 شھرا 12تأخير لمدة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11 
 

 

4 

شبكات إنفاذ الجمارك األفريقية لمنع اإلتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة  AFR/SEV/53/TAS/39 فرنسا
نظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية (الجماعة االقتصادية والنقدية لألوزون في م

، واالتحاد والجنوب األفريقي لوسط أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا
 ، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا)لجنوب األفريقيالجمركي ل

 تتراوح بين تأخير لمدة
  شھرا18و   12

 شھرا 12تأخير لمدة  حلقة العمل الدولية للمساعدة على االمتثال فيما يتعلق ببروميد الميثيل GLO/FUM/56/TAS/296 إسرائيل
خطة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجھزة االستنشاق الطبية  IND/ARS/56/INV/424 إيطاليا

 المزودة بمقياس للجرعات
 شھرا 18تأخير لمدة 

 شھرا 12تأخير لمدة  التدريب على التكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية GLO/SEV/59/TRA/297 اليابان
التقنية إلدخال البدائل الكيميائية في البلدان التى أعادت جدولة خطة  ةالمساعدتقديم  LAC/FUM/54/TAS/40 إسبانيا

 إزالة بروميد الميثيل (األرجنتين وأوروغواي)
 شھرا 12تأخير لمدة 

  مالمح بارزة من األنشطة الثنائية

ثمة خمسة مشروعات استثمارية، وثمانية أنشطة لمساعدات  ،مشروعا ثنائيا جاريا قيد النظر 58من أصل  .6
ومشروع تقنية، ونشاط تدريبي واحد، وأربعة مشاريع لخطط إزالة قطاعية، وستة مشاريع ألنشطة بروميد الميثيل، 

لمواد المستنفدة لألوزون، وثمانية مشاريع لخطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، واحد لنشاط خطط إزالة ا
المواد إزالة  طلخط انشاطسبعة عشر وومشروعان ألنشطة خطط إزالة رابع كلوريد الكربون، 

 تدليلية. ةطخمسة مشاريع ألنشمشاريع، والإعداد مشاريع ألنشطة ة أربع، ويةالھيدروكلوروفلوروكربون

 اليااستر
 
. وھي اآلن تقوم بتنفيذ مشروع واحد لخطة إدارة إزالة المواد واحداوألغت مشروعا  25استراليا  أكملت .7

ووفق عليه في االجتماع الرابع والستين.  )IDS/PHA/64/TAS/196الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا (
ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وأشارت استراليا إلى أن ممثليھا شاركوا في إطالق خطة إدارة إزال

أنشطة تبادل المعلومات مع كل من حكومة إندونيسيا والمؤسسات. وأصبح إبرام االتفاق مع  واوبدأ 2012مارس/آذار 
 ية. فنالوكالة المنفذة (اليوئنديبي) وشيكا، وعند التوقيع عليه، سيُضطلع بمزيد من المشاريع ال

 كندا
 
المواد غير ذلك من ع ثنائية، يرتبط معظمھا بخطط إزالة الكلوروفلوروكربون أو ة مشاريخمستنفذ كندا  .8

مشروعا آخر، وألغت ثالثة. ويتوقع أن تسفر المشاريع الثنائية التي تنفذھا كندا  75المستنفدة لألوزون. وقد استكملت 
إزالة  طخطلوتنفذ كندا أنشطة من قدرات استنفاد األوزون لدى استكمالھا.  اطن 54.1عن إزالة في الوقت الحالي 

 دولةالمستنفدة لألوزون في بوليفيا (خطة إزالة المواد ل، ومشاريع سيافي شيلي وسانت لو يةالكلوروفلوروكربونالمواد 
 .ا واحدا لبروميد الميثيل في المكسيكاستثماريا يات)، ومشروعقوممتعددة الال -

 االتفاقات المتعددة السنوات
 
اإلزالة النھائية  لخطة إدارة اواحد ااتفاقات متعددة السنوات تشمل مشروعأربعة ئح من شرا خمستنفذ كندا  .9

في شيلي،  يةالكلوروفلوروكربونالمواد وطنيين إلزالة لخطتين ومشروعين  ،يات)قومالمتعددة ال -دولة في بوليفيا (
  يا.سزالة النھائية في سانت لوة إدارة اإللخط ا واحدا، ومشروعلبروميد الميثيل في المكسيك ا واحداومشروع

تم االنتھاء من  ه قدأنبت كندا أفادشيلي، في الكلوروفلوروكربونية  وادوفيما يتعلق بمشروع إزالة الم .10
الفنيين التدريب من  480تلقى تحويل وتم التحقق منھا، وعمليات لل 107وقد أجريت . 2012 /آذارالمشروع في مارس

رسميا في  هنشرقام بلممارسات الجيدة، ول امعيارعھد الوطني للمعايير المعلى الممارسات الجيدة، ووضع 
لشريحة الثانية وفيما يتعلق با). CHI/PHA/55/INV/166لشريحة األولى (ل 2011 ه/حزيرانيوني

)CHI/PHA/60/INV/173 ،(تقدم في إطار يُحرز نشطة ريثما األتم تأجيل الشروع في  هأشارت كندا إلى أن
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قد معظم أنشطة المرحلة األولى  ونظرا ألن. 2010زلزال عام بسبب جزئيا  ا، التي تأخرت ذاتھالمرحلة األولى
خالل عام و. 2011تنفيذ المرحلة الثانية في الربع األول من عام  ئ فيقد بدف، 2010بحلول نھاية عام أنجزت 

وعلى الرغم من سات الجيدة. حلقات عمل بشأن الممار 4والتحقق منھا وعقدت  عملية تحويل 39، تم تنفيذ 2011
 /آذارمارس دوالر أمريكي في 76 500قدره تسير اآلن بخطى ثابتة، و تم صرف مبلغ إضافي فھي األنشطة تأخر 
2012. 

المتعددة القوميات)  -يتعلق بخطة إدارة اإلزالة النھائية في بوليفيا (دولة وفيما  .11
)BOL/PHA/57/TAS/3226 000( 2010م رصيد األموال في نھاية عام )، أفادت كندا بأنه تم تخصيص معظ 

دوالر أمريكي ) لشراء المعدات التي ستتولى إدارتھا وحدة األوزون الوطنية في البلد خالل الربع األول من عام 
دوالر أمريكي  لبوليفيا  21 000، كان قد تم تحويل مبلغ 2011. وأشارت كندا أيضا إلى أنه في بداية عام 2011
  5 000تعددة القوميات) لتشرع وحدة األوزون الوطنية في عملية الشراء، على أساس أن يتم صرف مبلغ الم -(دولة 

، أفادت وحدة األوزون الوطنية بأن العملية 2011دوالر أمريكي المتبقي بعد االنتھاء من العملية. وفي منتصف عام 
ء تغييرات في وحدة األوزون الوطنية، ومنذ ذلك ما يفيد بإجرا 2011مستمرة. غير أن كندا تلقت في سبتمبر/أيلول 

الحين لم تتلق أي أنباء عن المشروع، على الرغم من الرسائل المتكررة إلى وحدة األوزون الوطنية، وإلى المدير 
المتعددة القوميات)، تدرس كندا طلب  -المسؤول ونائب الوزير. ونظرا النتھاء أمد االتفاق بين كندا وبوليفيا (دولة 

دوالر أمريكي المتبقي   5 000للجنة التنفيذية بإلغاء ما تبقى من شريحة خطة إدارة اإلزالة النھائية وإعادة مبلغ  ا
 صرفه زائدا تكاليف دعم للصندوق.

)، أشارت STL/PHA/56/INV/15وفي إطار خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سانت لوسيا ( .12
. وتم شراء المعدات بحلول نھاية عام 2009من موظفي الجمارك منذ عام  85قنيا وت 109كندا إلى أنه قد تم تدريب 

وأكِملت األنشطة النھائية، بما فيھا إنشاء مخزن افتراضي لغازات التبريد التي تتم استعادتھا، بحلول  2010
 دوالرا أمريكيا إلى الصندوق. 1 039.16. وسيعاد رصيد بمبالغ قدرھا 2012مارس/آذار 

ت كندا باالنتھاء من "الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل" في المكسيك وأفاد .13
(MEX/FUM/54/INV/138)  وتمثل النشاط الرئيسي المضطلع به منذ تقديم التقرير 2012في مارس/آذار .

التي بروميد الميثيل، وعلى وجه التحديد المعدات المرحلي السابق في شراء وتركيب المعدات التي تستخدم بدائل 
صرف جميع  من المنتظرتعتمد على الفوسفين وفلوريد الكبريت والمعالجة الحرارية، في المؤسسات المستفيدة. و

 . 2012المبالغ قبل أوائل أبريل/نيسان 

  فرنسا

ة من ثالثمشروعا مستكمال وإلغاء ثمانية مشاريع. و 90وأبلغت عن  .ة مشاريع ثنائيةستفرنسا تنفذ  .14
 لخطة كينيا ونشاطانفي  يةالكلوروفلوروكربونالمواد لخطة إزالة  ة استثمارية. وھي: مشروعالجاري مشاريع فرنسا

واحدا للتدليل  اوتنفذ فرنسا أيضا مشروع جمھورية الو الديمقراطية الشعبية.في  يةالكلوروفلوروكربونالمواد إزالة 
لمساعدة التقنية تقديم ال اأفريقيا ومشروع طقةمنبشأن تبريد المباني في  اتدليلي اومشروعبشأن التدمير في المكسيك، 

من قدرات  اطن 72.3تسفر عن إزالة  من شأنھا أنلشبكات إنفاذ الجمارك في أفريقيا. ولدى فرنسا مشاريع جارية 
 استنفاد األوزون لدى استكمالھا.

  االتفاقات المتعددة السنوات

في  يةالكلوروفلوروكربونالمواد زالة إلخطة السنوات تشمل  يمتعدد ينشرائح من اتفاق ثالثفرنسا تنفذ  .15
جميع ويتوقع أن تستكمل  .في جمھورية الو الديمقراطية الشعبية يةالكلوروفلوروكربونالمواد إلزالة  خطتين، وكينيا

 .2012 بحلول عاماالتفاقات المتعددة السنوات 
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في جمھورية الو الديمقراطية  األولى)الشريحة (وفيما يتعلق بخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  .16
من التدريب على الممارسات الجيدة  مزيد ه تم أيضا تنظيمأنبت فرنسا أفاد)، LAO/PHA/54/INV/18الشعبية (
نظم التبريد في  أ 134- الھيدروفلوروكربونإلى إعادة التھيئة لحوافز لتجريبي برنامج اوال غازات التبريدفي إدارة 
ات الوسطى والجنوبية في قاطعلمخدمة ال خاموانة قاطعفي م كييف الھواء المتنقلةوالتجاري وأجھزة ت المنزلي

 2011 /شباطفي فبرايرنظمت قد حلقة عمل وطنية كانت تحديث إنفاذ اللوائح، بفيما يتعلق و. 2011 ه/حزيرانيوني
في القرار الوزاري د على الصعيدين المركزي والمحلي للعمل على إعادة النظر البلمشاركا من سلطات  95 لعدد

تدريب على أيضا  لمواد المستنفدة لألوزون في البلد. وأجريلتراخيص االستيراد والتصدير منح نظام  مراقبةبشأن 
لمواد المستنفدة لخيص االترمنح نظام ب فيما يتعلقموظفي الجمارك تجديد المعلومات لسنوي لتدريب ومراقبة العبور 
أشارت فقد )، LAO/PHA/61/INV/21لشريحة الثانية (أما بالنسبة ل. 2011ول تشرين األ/كتوبرألألوزون في 
 .2011 /أيارتمويل في مايوال تم التوقيع على اتفاق هفرنسا إلى أن

)، أشارت فرنسا إلى KEN/PHA/57/INV/46في كينيا (المواد الكلوروفلوروكربونية  إزالةفي إطار و .17
لمدربين على المواد لمحلي واحد . وأجري تدريب بروكليما-ركة جيزشتنفيذ المساھمة الفرنسية من قبل  يجري هأن

. وقد تم شراء معدات التدريب، فضال عن يينفنللتدريب دورات  5ذلك  تالھيدروكربونية والممارسات الجيدة، وأعقب
 .ركالجملن ان تدريبيتامجموعات من األدوات للفنيين. كما نظمت دورت

  المشاريع الفردية

ستراتيجي التدليلي االمشروع ال: "2012في عام  يةفردالن من المشاريع الثالثة ان يكتمل اثنلمتوقع أومن ا .18
في البلدان األفريقية"  القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونيةلمبردات اتحويل لتعجيل بل
)AFR/REF/48/DEM/36المستنفدة شبكات إنفاذ الجمارك األفريقية لمنع اإلتجار غير المشروع بالمواد ")، و

لألوزون في منظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية (الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والسوق المشتركة 
لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، واالتحاد الجمركي للجنوب األفريقي، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 

 ).AFR/SEV/53/TAS/39أفريقيا)"(

القائمة على المواد تحويل لتعجيل بستراتيجي لالتدليلي االمشروع الكتمل "ياآلن أن  عومن المتوق .19
ت فرنسا وأفادشھرا.  34مع تأخير لمدة  AFR/REF/48/DEM/36)(في البلدان األفريقية"  الكلوروفلوروكربونية

بل مرفق البيئة توفير التمويل الخارجي من قِ  جريتنفيذ المساھمة الفرنسية الثنائية من خالل اليونيدو، وي جريي هأنب
غير تقدم في كل من نيجيريا والكاميرون. ال أحرز بعض األخيرةالعمل اإلقليمية  حلقةت عقدمنذ و. العالمية الفرنسي

سوف  ھاأن إلىالسنغال بشأن خيارات التمويل الممكنة. وأشارت الكاميرون  وال منالسودان  أنه لم تصل إفادة من
إرسال البيانات ب حاليانيجيريا  قوممبرداتھا. وت قامت بإحالل اتشرك 10دائر، وحددت الصندوق الخيار  تختار

 الشركات.ھذه  بشأنالنھائية 

آللية المالية با عن تسوية القضايا المتعلقة حالة إضافيتقرير تقديم طلب في أن ترغب اللجنة التنفيذية وقد ت .20
من  باعتبار ذلك خطوة إنجاز ھامة الثامن والستيناالجتماع  بحلولال والسودان والتمويل المشترك لنيجيريا والسنغ

 في تلك البلدان. المذكورع ورالمشمكونات إلغاء احتمال أجل تجنب النظر في 

شبكات إنفاذ الجمارك األفريقية لمنع اإلتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة " مشروع كتملياآلن أن ويُتوقع  .21
منظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية (الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والسوق المشتركة لألوزون في 

لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، واالتحاد الجمركي للجنوب األفريقي، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 
في إطار ھذا المشروع.  مبالغأي  صرفت لمشھرا. و 38 قدرهمع تأخير  ).AFR/SEV/53/TAS/39أفريقيا)"(

إجراءات أي ذ اتخفلم يعقب ذلك احول ھذا المشروع،  مختلفةمناقشات  إجراءأنه على الرغم من إلى وأشارت فرنسا 
 ملموسة.
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بشأن العمل  الثامن والستينتقرير حالة إضافي إلى االجتماع تقديم أن تطلب في التنفيذية  اللجنةوقد ترغب  .22
لمشروع "شبكات إنفاذ الجمارك األفريقية لمنع اإلتجار اإلغاء احتمال من أجل تجنب النظر في  نجازهإالمقبل المقترح 

غير المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون في منظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية 
)"AFR/SEV/53/TAS/39.( 

للتخلص من المواد المستنفدة  يليالتدلمشروع ال"ومن المقرر أن يكتمل المشروع الفردي المتبقي، وھو  .23
ف أي صرَ تم ل. و2013في عام  ،)"MEX/DES/63/DEM/155لألوزون غير المرغوب فيھا في المكسيك (

ذات نه سيتم تنفيذ المساھمة الفرنسية الثنائية من خالل اليونيدو، وفي بأ فرنساأفادت أموال في إطار ھذا المشروع، و
المرحلة األولى بعض التأخير نتيجة  تواجھوقد يونيدو في ھذا المشروع. حصة ال الذي يتم فيه تنفيذالوقت 

حتى اآلن: تم وضع خطة عمل تنفيذ في الالتالي تقدم ال إحرازقد تم غير أنه التمويل.  اتفاق بشأنصعبة اللمفاوضات ل
ضع نظام للرصد تم و، وھاتدميرالمقرر ية كربونوفلوروالكلور الموادللمشروع وحددت المخزونات الحالية من 

تدوير الإعادة سترداد/االمراكز أبلغت تدمير؛ ولتعرف على المواد المستنفدة لألوزون المتاحة للل تيسيراوالمعلومات 
/كانون في ديسمبرلالزمة لمراكز إعادة التدوير توريد المعدات ا بدأون تدريبا خاصا؛ والفني ىتلقالمشروع و بشأن
تم القيام بھا النھائية خالل بعثة مشتركة  في صيغتھا ھاخدمات الحرق ووضعلات ختصاص، وتم إعداد اال2011 األول

. تدميرإعادة التدوير والمرافق جرى تقييم خالل ھذه المھمة و. 2012 /كانون الثانيإلى المكسيك في نھاية يناير
 وادالممن  اطن 51.5خدمات تدمير ب الضطالععملية تقديم العطاءات لفي الوقت الراھن وتجري 

 .موعدا لالنتھاء منھا 2012أيار مايو/ 4 وتحدد يةكربونوفلوروالكلور

 ألمانيا

مشروعا آخر وألغت أربعة مشاريع. وسوف تسفر  191مشروعا ثنائيا. وقد استكملت  17ألمانيا تنفذ  .24
من ا عشر مشروعبعة أرمن قدرات استنفاد األوزون لدى استكمالھا. و اطن 234.3المشاريع الجارية عن إزالة 

المواد إزالة إدارة لخطط  ةحيشر 12تشمل (مشروعا ھي مشاريع استثمارية  17المشاريع الجارية البالغة 
أحدھا و)، في اليمن) خرحدھما في األردن واآلأن لمشروعين لبروميد الميثيل (يوشريحت يةكلوروفلوروكربونھيدروال

 .ھيدروكلوروفلوروكربونية، ومشروعان تحضيريانمشروع لتقديم المساعدة التقنية في إدارة إزالة المواد ال

  االتفاقات المتعددة السنوات

بلدا (أفغانستان وإيران  12شريحة لخطط إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  13تنفذ ألمانيا  .25
بابوي وسيشيل المتعددة القوميات) وزم –اإلسالمية) وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل وبوليفيا (دولة  –(جمھورية 

 والصين وليبريا وليسوتو وموريشيوس وناميبيا).

وتنخفض معدالت الصرف لثالثة اتفاقات متعددة السنوات تمت الموافقة عليھا منذ عام: خطط إدارة إزالة  .26
في المائة)، وإيران (جمھورية   1) (AFG/PHA/63/INV/13المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان (

في المائة)، وبابوا غينيا الجديدة  1)(IRA/PHA/63/INV/201ة) (خطة قطاع الرغاوي) (اإلسالمي
)PNG/PHA/63/INV/11.(اثنتان في المائة) ( 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين لرصد التقدم  .27
بالنسبة لشرائح خطط إدارة إزالة المواد من معدالت الصرف المنخفضة حرز بشأن تنفيذ المشاريع التي تعاني الم

 اإلسالمية) وبابوا غينيا الجديدة. –الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التالية: أفغانستان وإيران (جمھورية 
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  إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

في  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلعداد  ھماتنفيذ جارٍ  تضطلع ألمانيا بمشروعين .28
، السادس والستين جتماعلكينيا في اال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على وبلدين. 

خطة إدارة إزالة إلى أن أشارت ألمانيا في حالة بوتسوانا، والتقرير المرحلي.  ألغراض بالغبعد الفترة المشمولة باإل
لمنح قامة نظام إولكن البلد ال يمكنه ان يؤكد  الخامس والستينإلى االجتماع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قدمت

على خطة إدارة إلزالة المواد ھو شرط مسبق ألية موافقة واستيراد المواد المستنفدة لألوزون خيص اتر
ما  هنظام الترخيص ولكن إقراربذلت جھودا لتشجيع الحكومة على  بأنھا قدت ألمانيا فاد. وأالھيدروكلوروفلوروكربونية

 الموافقة عليه بعد.ب ال يحظىزال 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين عن  .29
راخيص للواردات والصادرات من المواد المستنفدة اإلجراءات التي اتخذتھا بوتسوانا صوب إقامة نظام إصدار الت

 لألوزون.

  إيطاليا

(ستة اتفاقات متعددة السنوات ومشروع فردي  منھا سبعة مشاريع استثمارية تنفذ إيطاليا ثمانية مشاريع .30
بعد طنا من قدرات استنفاد األوزون  249.9زيل تواحد) ونشاط واحد للمساعدة التقنية (اتفاق متعدد السنوات) سوف 

دارة اإلزالة النھائية في السنغال، إل تينخطمشروعا إضافيا. وتشمل المشاريع الجارية  12. كما أكملت اتنفيذھ
لبروميد الميثيل (في  ينعوبمقياس للجرعات في الھند، ومشريروسول المزودة ألجھزة استنشاق اإل اومشروع

المواد إزالة إلدارة خطة ون في األرجنتين، ولوروكربللتبريد بالھيدروكلوروف اومشروع ،المكسيك والمغرب)
 يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة إلدارة خطة ي في كرواتيا، وفي قطاع الرغاو يةالھيدروكلوروفلوروكربون

 .2014و 2012 العامين توقع استكمالھا فيما بينالم ومن ،في غانا

  االتفاقات متعددة السنوات

في  لبروميد الميثيل. وتشمل ھذه مشروعين بلدان ةفي ست ات متعددة السنواتاتفاقتنفيذ تضطلع إيطاليا ب .31
إلزالة المواد مشاريع وثالثة  في السنغال إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةين مشروعوالمغرب، و كالمكسي

)، ARG/REF/61/INV/163األرجنتين (بفيما يتعلق وفي األرجنتين وكرواتيا وغانا.  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 31في المائة في  3يطالية (زمة لھذا المشروع من المساھمة اإلصرف األموال الالانخفاض أن إلى أشارت إيطاليا 

 تھا األمانةخصصتي موال الاألب هقد تم تنفيذ ةالرئيسيالمعدات أن شراء ب يرتبط) 2011 /كانون األولديسمبر
/كانون ديسمبر 31اعتبارا من  صرفهتم في المائة  SEN/PHA/57/INV/28) (0لسنغال (ق بالوفيما يتع .للمشروع
خطة غازات التبريد ل للتعرف علىإضافية أجھزة تنفق الميزانية المتبقية على المشتريات من  سوف) 2011 األول

في إلى تقرير حالة إضاتقديم أن تطلب في قد ترغب اللجنة التنفيذية و. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ية في السنغال كربونفلوروالكلور إزالة الموادصرف لمشروع المعدل نخفاض نظرا ال الثامن والستيناالجتماع 

)SEN/PHA/57/INV/28.( 

  المشاريع الفردية

تقوم إيطاليا بتنفيذ مشروع استثماري واحد إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجھزة االستنشاق  .32
 .2013) من المتوقع إنجازه في عام IND/ARS/56/INV/424للجرعات في الھند ( المزودة بمقياس
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  اليابان

 مشروعا أخرى. ويتوقع أن تسفر المشاريع الثنائية اليابانية 24مشروعا ثنائيا. كما استكملت  14اليابان تنفذ  .33
زالة رابع كلوريد ين إلخطتابان من قدرات استنفاد األوزون لدى استكمالھا. وتنفذ الي اطن 519.7عن إزالة  الجارية

 اواحد ا، ومشروعالھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ومنغولياإزالة المواد إلدارة ين خطتالكربون في الھند، و
في  ةتدليلي اتمشروعثالثة لإلزالة في قطاع الرغاوي في الفلبين، و ازالة في قطاع التبريد في الصين، ومشروعلإل

وكولومبيا، ومشروع تدريب عالمي، ومشروعين استثماريين للرغاوي المعتمدة على  الصينة وفريقيالمنطقة األ
 ئفي آسيا والمحيط الھادالمشاريع عداد إل ينعوالمملكة العربية السعودية ومشرالھيدروكلوروفلوروكربون في 

 ونيجيريا.

  االتفاقات متعددة السنوات

في قطاع خدمة التبريد في  ةتشمل واحدوھي السنوات.  ةمتعددخمس شرائح تتعلق بأربعة اتفاقات اليابان تنفذ  .34
وخطتين إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في زالة رابع كلوريد الكربون في الھند، إل تينالصين وخط

 .الصين ومنغوليا

  المشاريع الفردية

. وقد ووفق على معظم المشاريع يةبونالھيدروكلوروفلوروكرالمواد ة مشاريع فردية تتعلق بتساليابان تنفذ  .35
أية أموال في إطار "المشروع التدليلي للتحقق من استخدام ثاني أكسيد  صرفتتقدم بصورة جيدة. ولم ت ھيحديثا أو 

في كولومبيا " المرشوشاسئ جريتان الوالبوليرغاوي الكربون فائق الحرارة في تصنيع 
)COL/FOA/60/DEM/75وع قد بدأ متأخرا نتيجة للتأخر في توقيع وثيقة رن المش). وأشارت اليابان إلى أ

 . ، األمر الذي تم عقب نھاية فترة اإلبالغ مباشرةالمشروع

مواد تقرير حالة إضافي بشأن استكمال المشروع التدليلي لل بوقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطل .36
قبل االجتماع  هلااستكم في حال عدم)  COL/FOA/60/DEM/75في كولومبيا ( يةھيدروكلوروفلوروكربونال
 والستين. ثامنال

"المشروع التدليلي االستراتجي لإلسراع بتحويل معدات تبريد  ىعل 2006في أبريل/ نيسان  ةفقاوالم تمت .37
وأشارت فرنسا إلى أنه  .)AFR/REF/48/DEM/35( "فريقيةاألبلدان الالمباني العاملة بالكلوروفلوروكربون في 

وكما  البنك األھلي المصري في حين ما زال االتفاق مع بنك الصناعة النيجيري قيد التفاوض. جرى االتصال مع
التمويل المشترك لكل من السنغال قضايا اآللية المالية وسلفت اإلشارة في التقرير المرحلي لفرنسا، ال يوجد حل ل

 .والسودان ونيجيريا

التمويل قضايا اآللية المالية وعن إيجاد حل لر حالة إضافي تقريتقديم وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب  .38
كمرحلة إنجاز ھامة لتجنب النظر في  والستين ثامناالجتماع ال المشترك لكل من السنغال والسودان ونيجيريا بحلول
  .(AFR/REF/48/DEM/35)احتمال إلغاء مكونات المشروع في البلدان المذكورة 

  إعداد المشروعات

 ئآسيا والمحيط الھاد منطقةان إعداد مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في اليابتنفذ  .39
)ASP/DES/54/PRP/53 (توقع اآلن أن يستكمل ھذا المشروع . ويُ 2008عليه في أبريل/ نيسان  ةفقاوتمت الم

في  ستكملأن يُ الذي من المقرر  ،شھرا. ولم تبلغ اليابان عن التقدم المحرز في تنفيذ ھذا المشروع 46بتأخير قدره 
 .2012ديسمبر/ كانون األول 
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والستين عن إعداد  ثامنتقرير حالة إضافي إلى االجتماع التقديم وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب  .40
) في حالة عدم تقديم ASP/DES/54/PRP/53المشروع التدليلي بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون (

 والستين. ثامنمويل إلى االجتماع الطلب الت

ثاني أكسيد الكربون التبريد باستخدام مشروع تدليلي للمصادقة على تكنولوجيا  وتنفذ اليابان أيضا إعداد " .41
شركة أوستن الز" في نيجيريا العابر لحّد الحرج للتطبيق في أجھزة صنع ألواح الثلج في 

)NIR/REF/61/PRP/127 وأشارت اليابان إلى أن المبالغ المتبقية 2010يوليه/تموز ) تمت الموافقة عليه في .
من  العودةإلى اليابان. وسيجري إما تخريدھا أو  ُحّول أمرھاسيجري استخدامھا لتسوية فاتورة آلة صنع الثلج، التي 

 جديد إلى نظيرتھا في نيجيريا.

  البرتغال

 .2011في عام لقد أنجزت البرتغال جميع المشاريع التي كانت قيد تنفيذھا  .42

  إسبانيا

والمكسيك  امن بينھا مشروعان استثماريان لليبي ،سبانيا ثالثة مشاريع ثنائية في مجال بروميد الميثيلتنفذ إ .43
طنا من قدرات استنفاد األوزون  90أمريكا الالتينية. وسوف تزيل ھذه المشاريع  في منطقةالتقنية  ةومشروع للمساعد

 لدى تنفيذھا.

  ة السنواتاالتفاقات متعدد

والمكسيك. وقد ووفق على  اليبيفي السنوات وھما مشروعان لبروميد الميثيل  يْ ن متعددَ اتفاقيتنفذ إسبانيا  .44
أفيد بعدم صرف وسوف يستكمل حسب المقرر. و 2010) في عام MEX/FUM/60/INV/151(مشروع المكسيك 
وااللتزام  2011تحويلھا إلى اليونيدو خالل عام . غير أن إسبانيا أشارت إلى أن األموال تم 2011أي مبالغ في عام 

ألن بيوت الدفيئة  2012بھا لشراء بيوت الدفيئة وغيرھا من البنود. وسوف تسجل التكاليف المرتبطة بذلك في عام 
الطماطم والخيار والفلفل وغير ذلك"  :"إزالة بروميد الميثيل في البستنة مشروع إطاروفي  جاٍر العمل في إقامتھا. 

ؤھا في شرااألنشطة قد استؤنفت وأن المعدات التي تم سبانيا إلى أن إ)، أشارت LIB/FUM/56/INV/30( اي ليبيف
 .2012من المقرر تسليمھا في عام  2010عام 

  المشاريع الفردية

"المساعدة التقنية إلدخال البدائل الكيميائية في مشروع  ،شھرا 34مع تأخير قدره  ،من المتوقع أن يكتمل .45
)، LAC/FUM/54/TAS/40لدان التي أعادت جدولة خطة إزالة بروميد الميثيل (األرجنتين وأوروغواي)" (الب

قد  ياغوفي أورو ىجرت التيالتجارب أن سبانيا إلى إ. وأشارت 2008في أبريل/ نيسان الذي تمت الموافقة عليه 
 .تائج تمھيدا لتجميعھا في تقريروتترقب إسبانيا الن ،في األرجنتين وثبت القيام ببعض التجارب، اكتملت

  السويد

 أنجزت السويد جميع المشاريع التي كانت تقوم بتنفيذھا. .46

  التوصيـــــات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي: .47
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أن تحيط علما بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات إسبانيا واستراليا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال  )أ (
واليابان على النحو الوارد في الوثيقة والسويد وفرنسا وكندا 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11؛ 

 أن تطلب: )ب (

 إلى حكومات إسرائيل والجمھورية التشيكية وسويسرا أن تقدم تقاريرھا المرحلية؛ )1(

إلى حكومات إسبانيا وإسرائيل وإيطاليا والجمھورية التشيكية وفرنسا واليابان أن تقدم تقاريرا  )2(
من الوثيقة  2ي من حاالت تأخير في التنفيذ المذكورة في الجدول عن المشاريع التي تعان

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11؛ 

 تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد ما يلي: )3(

آللية المالية والتمويل المشترك بالنسبة للسنغال والسودان ونيجيريا قضايا اإيجاد حل ل - أ
والستين بوصف ذلك خطوة إنجاز ھامة تجنبا للنظر في احتمال بحلول االجتماع الثامن 

إلغاء "المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل مبردات المباني القائمة على 
)، AFR/REF/48/DEM/36المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدان األفريقية" (

 الذي تنفذه فرنسا؛

ا للنظر في احتمال إلغاء مشروع "شبكات اإلنفاذ ي المقترح لإلنجاز تجنباإلجراء التال -  ب
الجمركي األفريقية لمنع االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون في منظمات 

 )، الذي تنفذه فرنسا؛AFR/SEV/53/TAS/39التجارة دون اإلقليمية األفريقية" (

ھيدروكلوروفلوروكربونية التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد ال - ج
المبالغ المنصرفة في أفغانستان معدالت التي تعاني من انخفاض 

)AFG/PHA/63/INV/13( جمھورية) اإلسالمية)  –، وإيران
)IRA/PHA/63/INV/201) وبابوا غينيا الجديدة ،(PNG/PHA/63/INV/11 ،(

 وتقوم ألمانيا بتنفيذھا؛

ء نظام لمنح التراخيص الستيراد وتصدير المواد اإلجراءات التي اتخذتھا بوتسوانا إلنشا - د
 المستنفدة لألوزون، وتنفذه ألمانيا؛

التقدم المحرز في تنفيذ مشروع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الذي يعاني من   ھـ
   )، وتنفذه إيطاليا؛SEN/PHA/57/INV/28انخفاض المبالغ المنصرفة في السنغال (

للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كولومبيا  إكمال المشروع التدليلي  -و
)COL/FOA/60/DEM/75(  الذي تنفذه اليابان، في حال عدم اكتماله بحلول

  االجتماع الثامن والستين؛

آللية التمويلية والتمويل المشترك في السنغال والسودان ونيجيريا ا اياقضإيجاد حل ل  -ز
خطوة إنجاز رئيسية لتجنب النظر في بحلول االجتماع الثامن والستين بوصف ذلك 

احتمال إلغاء "المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل معدات تبريد المباني 
القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدان األفريقية" 

)AFR/REF/48/DEM/35الذي تنفذه اليابان؛ ،(  
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دة لألوزون في منطقة آسيا والمحيط إعداد مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنف - ح
)، الذي تنفذه اليابان، في حال عدم تقديم طلب ASP/DES/54/PRP/53الھادئ (

 التمويل إلى االجتماع الثامن والستين.

 ------  

  

   

 
 
 
 
 

 



2011 Status on Canada’s Bilateral Activities 
 
I. Project Approvals and Disbursements 
 

A. Annual Summary Data 
 

As of December 31st 2011, the Executive Committee has approved 86 activities as 
bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the 
$9,758,438 approved as bilateral contributions from Canada, US $9,370,673 has been 
disbursed by the end of 2011.  Bilateral contributions on an annual basis are as 
follows: 
 

Year  Amount* 
1993 $649,500 
1994 $536,270 
1995 $50,000 
1996 $761,685 
1997 $853,950 
1998 $548,710 
1999 $727,040 
2000 $917,251 
2001 $878,552 
2002 $525,450 
2003 $412,821 
2004 $682,825 
2005 $177,259 
2006 $342,874 
2007 $310,929 
2008 $954,487 
2009 $99,440 
2010 $329,395 
2011 0 

TOTAL $9,758,438 
*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs  
    

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV,PRP, TAS,TRA) 

 
According to the Secretariat’s classification system, Canada’s bilateral activities are 
distributed among the following types of projects: 

Type Number of Projects Amount Approved  
(US dollars)* 

Country Programmes   
Demonstration Projects 4 $562,000
Institutional Strengthening   
Investment Projects 10 $1,527,011
Project Preparation 8 $151,539
Technical Assistance 41 $5,572,957
Training 23 $1,944,931
TOTAL 86 $9,758,438
*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs 



 2

 
II. Project Completions Since Last Report  
 
Since the last progress report, Canada completed 4 projects.  In addition, one project was 
transferred to another agency in 2011.   
 
III. Global and Regional Project Highlights 
 
N/a 
   
IV. Completed and On-going Projects 
 
Of the 86 activities approved to date, 75 have been completed, 3 were closed, 3 have been 
transferred to other agencies and the remaining 5 are on-going (3 of these 5 were completed 
by March 2012).  
 
V.  Status of Project preparation, by country 
 
n/a 
 
VI.  Administrative Issues (Adjustments and Other Issues) 
 
Totals funds approved for 2006, 2007 and 2008 were adjusted in this status report to take into 
account adjustments to Canada’s bilateral contribution approved by the Executive Committee 
at its 64th meeting to reflect funds returned from completed projects.  In addition, the 
approved funds for 2010 were adjusted to take into account the transfer of a project approved 
by the Executive Committee at its 63rd meeting.   
 



 

FFEM : Environnement – Ozone   

 

 

SUMMARY NARRATIVE: FRANCE 
PROGRESS REPORT 2011 

 

 
 
 
 
 
The annual progress report relates to projects implemented through the French bilateral 
contribution to the Multilateral Fund. It comprises an Excel database referred to as Annex 2, sent 
separately to the Multilateral Fund Secretariat and the current summary narrative report. 
 
The Government of France’s bilateral programme is monitored by the Secretariat of the Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) or French GEF on behalf of the Ministry of 
Economy, Finance and Industry, General Directorate of the Treasury and Economic Policy 
(Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique, DGTPE). 
 
 
I. Project Approvals and Disbursements: 
 
 A. Annual Summary Data: 
 
From 1994 until 31 December 2011, the Executive Committee approved 108 projects funded 
through the French bilateral contribution to the Multilateral Fund of the Montreal Protocol. 
 
Expressed in their approved US$ values, these activities amounted to US$ $13 265 218, 
including the deduction of adjustments made through the transfer of certain activities to other 
implementing agencies and to the balance returns for completed projects. 
 
There are six on-going projects at 31/12/2011, including one new activity approved in 
April 2011, namely the demonstration project for disposal of unwanted ODS in Mexico, jointly 
implemented with UNIDO. 
 
Support costs are not reflected in the following table, because on the one hand, they were not 
provided for France until July 1999. On the other hand, since support costs have been granted, 
the value of the disbursed support costs is calculated by applying the disbursement ratio for any 
given project. 
 
 

FFEM : Environnement – Ozone  
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The yearly distribution of the adjusted funds approved since 1994 is the following at 31/12/2011: 
 

Year

Approved funding 
plus Adjustments 
(PR 2011) 

1994  $               220 767 

1995  $               120 000 

1996  $               944 662 

1997  $            1 642 481 

1998  $               361 719 

1999 2 120 292$             

2000  $               246 837 

2001  $               474 593 

2002  $                 13 364 

2003  $            1 006 620 

2004  $            1 567 045 

2005  $            1 697 752 

2006  $               940 000 

2007  $               725 000 

2008  $               746 000 

2009  $               254 586 

2010  $               183 500 

2011  $               500 000 

Total 13 765 218$            
 
 
US$ 12 907 596 have been disbursed, or 94 % of this total. 
US$ 115 514 of balances from completed projects will be returned to the Multilateral Fund in 
2012. 
 
The remaining balances for the six ongoing projects equal US$ 742 109. 
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 B. Summary of Data by Project Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 
 
The French GEF has carried out mainly investment and technical assistance activities. 
The break down of the 108 activities is the following: 
 

PROJECT TYPE
Number of 
Activities

Approved 
Funding plus 
Adjustments 
(US$) %

Preparation (PRP) 17 399 531$         2,90%
Country programme (CPG) 4 129 287$         0,94%
Institutional Strengthening (INS) 1 25 983$           0,19%
Demonstration (DEM° 2 860 000$         6,25%
Investment (INV) 36 8 245 612$      59,90%
Technical assistance (TAS) 33 3 152 908$      22,90%
Training (TRA) 15 951 897$        6,92%

TOTAL 108 13 765 218$    100%  
 
 
II.  Project Completions since the last Progress Report 
 
Four projects were completed in 2011: 
 

Terminal phase-out management plan (second tranche) AFR/UGA/PHA/59/INV/15

Implementation of an ODS recovery and recycling network AFR/MOR/REF/23/TAS/17

Terminal phase-out management plan (first tranche) AFR/CAF/PHA/55/INV/17

Terminal phase-out management plan (second tranche) AFR/CAF/PHA/55/INV/19  
 
 
The following outstanding balances will be returned to the Multilateral Fund in 2012: 
 

Approved 
Funding 

plus 
Adjustme
nts (US$)

Per Cent 
of Funds 
Disburse

d

Balance 
(US$)

Support 
Cost 

Approved 
(US$)

Support 
Cost 

Balance 
(US$)

MOR/FUM/29/INV/37
Phase-out of methyl bromide use in 
the cut flower and banana production 1 006 652 92% 78 440 120 732 9 408

LAO/REF/34/TRA/04
Implementation of the RMP: customs 
training programme 81 542 86% 11 242 10 600 1 461

ETH/REF/44/TAS/14 RMP Update 91 300 85% 13 432 11 869 1 746

ETH/PHA/51/PRP/17 TPMP preparation 30 000 59% 12 400 3 900 1 612

TOTAL 115 514 14 227
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IV. Performance Indicators (INV, TAS and TRA): 
 
Project preparation, country programs and institutional strengthening projects are not taken into 
account by performance indicators. Since 1994, the Government of France implemented 22 of 
them out of a total of 108 activities. 
 
The status of the implementation of the remaining 86 activities is the following at 31/12/2011: 
 

PROJECT TYPE CLOsed  COMpleted 
 FINancially 
completed ONGoing

 TRF 
(transferred 

Demonstration (DEM° 0 0 0 2 0
Investment (INV) 2 16 13 3 2
Technical assistance (TAS) 3 11 16 1 2
Training (TRA) 3 2 10 0 0
TOTAL Demonstration, Investment, 
Technical assistance and Training 
Projects 8 29 39 6 4
GRAND TOTAL 8 31 59 6 4

 
 
V. Status of Agreements and Project Preparation by country: 
 
Of the 17 project preparations activities approved by the Executive Committee since 1994, 15 
are financially completed, and 2 are completed. No new project preparation was submitted in 
2011. 
 
 
VI. Administrative issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues) 
 
 

A. Meetings Attended 
 
As in 2010, the French GEF Secretariat chaired the Executive Committee constituency 
comprised of France, Germany, Italy and the United Kingdom on behalf of the Ministry of 
Economy, Finance and Industry, General Directorate of the Treasury and Economic Policy. 
 
As Executive Committee member, the French GEF Secretariat attended all three Executive 
Committee meetings held in Montreal, Canada in April and July and in Bali, Indonesia in 
November. 
 
In 2011, the French GEF Secretariat also took part in two African Ozone Officers network 
meetings held in Mahe, Seychelles and Harare, Zimbabwe. 
 
Finally, the French GEF Secretariat was also very much involved in various meetings related to 
the Multilateral Fund replenishment negotiations, which were concluded during the Meeting of 
the Parties to the Montreal Protocol in November 2011. 



AFD/ST/Sec FFEM/BV    - 5 - 14/05/12 

 
 
 B. Co-operation 
 
The bilateral contribution of France has been implemented directly or through other 
implementing agencies, essentially the German International Cooperation (GIZ) and UNIDO. 
However, no new cooperation opportunity was considered seriously in 2011, as the Government 
of France decided to reflect upon its past cooperation and use of bilateral contributions. 
 
 
 C. Adjustments 
 
Adjustments will be made in 2012 for the projects with balances mentioned previously. 
 
 
 C. Other Issues 
 
None 
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Annex I Country Development and Institutional Strengthening Unit Highlights 
 
 A. Country Programs 
 
Since 1994, four Country Program preparations have been approved and completed for 
Mauritania, Vietnam, Madagascar and Vietnam. 
 
 
 B. Institutional Strengthening: 
 
One project was approved in 1994 and completed in 1999. 
 
 
Annex II: Database of French bilateral activities carried out within the framework of 

the Montreal Protocol until 31 December 2010. 
 
The Excel spreadsheet has been sent separately to the Secretariat of the Multilateral Fund. 
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