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 تصويب
 البهاما: مقترحات بمشروعات 

 . الجديدة المرفقة 2 الصحفةبـ  2عن الصفحة يستعاض 

 : الفقرتين اآلتيتين بـ 11عن التوصية وعن الفقرة يستعاض 

ة الصندوق  -11 ت أمان ومتلق بر 29 ي ية  2001 نوفم ة النهائ ة إدارة  اإلزال نقحة لخط ان ( ، صيغة م تكلفة لل) خ بهاما ، ب
ا  ية قدره ي 560,000إجمال نة    .  دوالر أمريك بهاما واللج ة ال ن حكوم اق بي روع نص اتف ك مش نقح يتضمن آذل تراح الم واالق

ة لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف في البهاما                 ة الكامل يذ في سبيل اإلزال اليب تنف يذية مع أس ومشروع نص االتفاق . التنف
 . مرفق بهذه الوثيقة 

 . المشروع مقدم للنظر فيه على حدة  -12
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 ورقة تقييم المشروع 
 البهاما

 : القطاع  التبريد  ) :2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 68

 :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي    ال ينطبق 

  

  )أ(
 القطاعات الفرعية المتعددة

 
 بيانات المشروع

 )ODPطن (ستهالك المنشأة ا 
 )ODPطن (وقع المشروع  68.00

 )أشهر(مدة المشروع  72
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  750,000

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   
 )ب(الطوارئ تكلفة   
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   560,000
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  560,000

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  8.23
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 

 الوآالة الوطنية المنسقة  لجنة البهاما للبيئة وتكنولوجيا العلوم
 الوآالة المنفذة  دوليالبنك ال

  
 

  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  
 )ODPطن (وقع المشروع  
 آغ/جدوى التكاليف دوالر 
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  
راف      تعدد األط ندوق الم ى الص تكلفة عل وع ال مجم

 )دوالر أمريكي(
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  في البهاماCFCللـ ) اانخ(اتفاق بشأن خطة إدارة اإلزالة 
 )مشروع نص(

دره                -1 ي ق بلغ إجمال ى م يذية عل  دوالر أمريكي لتمويل التخفيض التدريجي واإلزالة الكاملة        560,000توافق اللجنة التنف
ى من المرفق ألف المستعملة في البهاما                 واد المجموعة األول بهاما وهذا المبلغ هو التمويل اإلجمالي الذي سيتاح لل. الستهالك م
ة الستعمال الـ                     ة الكامل تعدد األطراف في سبيل اإلزال وسوف يدفع مستوى التمويل المتفق .  في البهاما  CFCمن الصندوق الم

يه على دفعات على مدةى سنتين وبالمبالغ الصحيحة بالدوالر األمريكي المبينة في الفقرة                 ، وعلى أساس المفهوم المبين في    2عل
 .هذا االتفاق 

تزم البهاما ، مقابل مستوى التمويل المحدد أدناه ، أن تزيل مجموع استهالآها من الـ                      بموجب  -2 اق تل ذا االتف  في  CFC ه
 : أدناه 1مجال الصنع والترآيب والخدمة لمعدات تكييف الهواء والتبريد ، وفقًا ألهداف االستهالك في الجدول 

 ) ODP بـ طن  ،CFC(مواد المجموعة األولى من المرفق ألف  : 1الجدول 
-2008 المجموع

2009 
ط  2002 2003 2004 2005 2006 2007 خ

األساس  
2000 

 

 أقصى استهالك من  66 58 48 36 25 14 0 0 66
 مسموح به CFC-12   الـ 

التمويل المتفق عليه للبرامج       130 110 100 100 80 40 0 560
 السنوية 

  الوآالة تكلفة مساندة  16.9 14.3 13 13 10.4 5.2 0 72.8

وال في االجتماع األخير للجنة التنفيذية في آل سنة من                 -3 م األم ى تقدي بدأ عل يذية أيضا من حيث الم توافق اللجنة التنف
ن وفقًا للجدول السابق ، وبالمبلغ المضبوط الوارد في الجدول وعلى أساس خطة               2005 و   2003 و   2001السنوات    ترة عامي  لف

تر          ى ف يذ سنوية تنطبق عل ذا االتفاق                     تنف نة في ه اإلداء والمبي تعلقة ب بات الم اء بالمتطل ية ، بشرط الوف ن التال وعلى هذا . ة العامي
 . ، وهلما جرًا 2002 ستغطى األنشطة التي ستجري في السنة التالية ، 2001األساس فإن الدفعة المبينة لعام 

نة في الجدول          -4  سوف يفرج عنها على أساس التثبت – 2003 – 2002  ، فيما عدا برنامج تنفيذ عام    1إن الدفعات المبي
ي      ا يل تفق عليها والمبينة في الجدول         : مم ة الم ر اإلزال  قد تحققت عن السنة السابقة ، وتم التحقق من أن 1أن تكون أهداف مقادي

يذ السنوية                ًا لخطة التنف ًال وفق د أنجزت فع ابقة ق زمعة للسنة الس ة المقرر صرفه . األنشطة الم  لبرنامج تنفيذ 2003ا عام والدفع
ام                  2005 و   2004عامي    يد أن أهداف استهالك ع ند التأآ نها ع راج ع يتم اإلف د تم تحقيقها وأن جميع أنشطة خطة  2002 ، س  ق

 . قد أنجزت وهلما جرًا للسنوات المستقبلة 2003 و 2002التنفيذ لعامي 

ى أن تكفل الرصد الدقيق لعملية اإل              -5 بهاما عل ة ال وسوف تقوم حكومة البهاما بتقديم تقارير منتظمة ،       . زالة  توافق حكوم
اق                      ذا االتف تريال وبموجب ه روتوآول مون تزامها بموجب ب ك إل ا يقتضي ذل وأرقام االستهالك المقدمة بموجب هذا االتفاق     . آم

 .نتريال  من بروتوآول مو7يجب أن تتمشى مع تقارير البهاما إلى أمانة األوزون ، المقدمة تطبيقًا للمادة 

تقلة للتحقق ، آما يقضي بذلك هذا االتفاق ، وباإلضافة إلى                           -6 راجعات مس ى السماح بم ك عل بهاما آذل ة ال وتوافق حكوم
ـ        تويات استهالك ال تحقق من أن مس يذية لل نة التنف بها اللج د تطل ية ق يمات خارج ك بتقي تويات   CFCذل تطابق مع المس  السنوية ت

 . فيذ الخطة القطاعية تتمشى والجدول الزمني وما هو متفق عليه في برامج التنفيذ السنوية  ، وأن تن1المبينة في الجدول 

ـ           -7 ية لل ة النهائ بهاما إلدارة  اإلزال برنامج القطري للبهاما والوثائق        CFCإن خطة ال اق وال ذا االتف يها ه وم عل ي يق  ، الت
وال مح                 رات ألم . ددة  آان من المظنون أنها ستكون ضرورية لبنود محددة           األخرى المتصلة بالموضوع ، يمكن أن تشمل تقدي

ك تود اللجنة التنفيذية أن تتيح للبهاما أآثر قدر من المرونة في استعمال هذه األموال المتفق عليها للوفاء                        نظر عن ذل وبصرف ال
يها في الجدول              تفق عل  التنفيذ ، وبقدر ما يتمشى األمر مع     ولدى اللجنة التنفيذية مفهوم مؤداه أنه خالل       . 1بحدود االستهالك الم

إن األموال التي ستقدم إلى البهاما لتطبيق لهذا االتفاق يمكن استعمالها بأية طريقة ترى البهاما أنها ستحقق اسلس                اق ، ف ذا االتف ه
ـ        نة لل ة ممك ا يتمشى اإلجراءات التشغيلية المتفق بين حكومة البهاما والبن          CFCإزال بريد ، بم ك الدولي ، في خطة  من قطاع الت

 .إدارة اإلزالة النهائية ، وآما هو مبين في برامج التنفيذ لكل سنتين 
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تفق عليها من حيث المبدأ من جانب اللجنة التنفيذية ، في اجتماعها الـ            -8 وال الم ى أن األم بهاما عل ة ال  ، 35توافق حكوم
ى من المرفق أل                واد المجموعة األول ة لم ة الكامل ف هي مجموع التمويل التي ستتاح للبهاما لتمكينها من االمتثال في سبيل اإلزال

تعدد األطراف لن يقدم                              تريال ، وأن الصندوق الم بروتوآول مون يذية ل يهما مع اللجنة التنف تفق عل ة الم امل للتخفيض واإلزال الك
وارد أخرى ألية أنشطة متصلة بهذا المجال      أدناه ، فإن 9ة المشار إليه في الفقرة ومن المفهوم آذلك أنه إلى جانب أجر الوآال. م

ن           ل م وا أي تموي ن يقدم بوا ول ن يطل ن ل ن الثنائيي نفذة  والمانحي االت الم راف والوآ تعدد األط ندوق الم بهاما والص ة ال حكوم
 .  في قطاع التبريد CFCالصندوق المتعدد األطراف لتحقيق اإلزالة للـ 

ا ق               -9 ه ، إذا م ى أن بهاما عل ة ال اء بإلتزاماتها بموجب هذا االتفاق ، ولكن لم تحقق                توافق حكوم يذية بالوف امت اللجنة التنف
رة      ي الفق نة ف يض المبي بات للتخف بهاما متطل ة ال نفذة     2حكوم ة الم إن الوآال يقة ، ف ذه الوث ي ه نة ف رى المبي بات األخ  والمتطل

ية           تمويل بالنسبة للشريحة التال تعدد األطراف سوف يحتجزان ال  ، ريثما يتحقق 2 من التمويل المبينة في الفقرة   والصندوق الم
وب   بهاما      . التخفيض المطل ة ال تزامات من جانب حكوم األداء المرضي لإلل اق مرتهن ب ذا االتف يذ ه ًا أن تنف وم تمام ومن المفه

يذية      م أنه فيما يتعلق بجميع أهداف السنوات التقويم           . واللجنة التنف بهاما تفه إن ال ك ف ى ذل  ، 2002ية أبتداء من سنة وباإلضافة إل
رة        نة في الفق ذا االتفاق ، فإن الصندوق المتعدد األطراف سوف يخفض الشريحة التالية وتبعًا لذلك يخفض مجموع       2المبي  من ه
ـ        ة ال تمويل إلزال ـ     CFC-11ال ـ     CFC-12 ، وال دوالر لكل طن من  ] 10,000[ في قطاع التبريــد على أساس       CFC-115 و ال

 .جز فعًال خالل سنة من السنوات التخفيض لم ين

يذ الخطة القطاعية التي ستتم في عام               -10 نفذة  لتنف ة الم ى أن يكون الوآال ي عل نك الدول وتم االتفاق على  . 2007وافق الب
 ) .1والمبلغ موزع آما هو مبيــن في الجدول ( من األموال السنوية وذلك وفقًا ألحكام هذا االتفاق %13أجر إجمالي قدره 

 :سيكون البنك الدولي ، بصفته الوآالة المنفذة مسؤوًال عما يلي  -11

ة األداء والتحقق المالي وفقًا لإلجراءات والمتطلبات المحددة  المعمول بها بالبنك الدولي ، آما هي مبينة                   (أ) آفال
 . في البهاما CFCفي خطة إدارة  اإلزالة النهائية للـ 

 .تنفيذ التي تنسحب على سنتين تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ برامج ال (ب)

م تحقق من الصحة إلى اللجنة التنفيذية يثبت أن أهداف المراقبة المبينة في الجدول                (ج)  وما يرتبط بها من 1تقدي
 .أنشطة قد أنجزت فعًال 

آفالة أن تكون عمليات االستعراض التي يقوم بها البنك الدولي عمليات تجري على يد خبراء تقنيين مستقلين                   (د)
 ين ؛مناسب

رامج التنفيذ لكل سنتين التي ستضم االنجازات التي تحققت في البرامج السنوية                      )ه( ى إعداد ب بهاما عل مساعدة ال
 السابقة ؛

 القيام بما يلزم من بعثات اإلشراف ؛ )و(

 .آفالة وجود آلية للتشغيل تسمح بالتنفيذ الفعال والشفاف للبرنامج وتقديم البيانات الصحيحة  )ز( 

تحقق  (ح) يان استهالك الـ          ال  1 لقطاع التبريد قد تم إنجازه وفقا للجدول الزمني الوارد في الجدول       CFC من أن ب
 .وهذا إجراء تطلبه اللجنة التنفيذية 

بهاما على أساس أهداف األداء المتفق عليها في المشروع واساس أحكام                (ط) ى ال وال إل تم صرف األم ة أن ي آفال
 .هذا االتفاق 

 .على رسم السياسة العامة عندما يكون ذلك الزمًا إسداء مساعدة   )ي(
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ى أساس أية مقررات مستقبلية تصدر عن اللجنة التنفيذية ويمكن أن تؤثر           -12 ير عل ن يتغ رر ل ذا المق ل عناصر ه إن تموي
 .في تمويل أي مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أية أنشطة متصلة بهذا المجال في البلد 

------ 

 

 

 

 


