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 الهند: مقترح مشروع 

 
 :تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي

 

  اإلزالة

اليوئنديبي، 
اليونيب، اليونيدو، 

 ألمانيا، سويسرا

برنامج :  التي ترآز على قطاع خدمة التبريدCFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك 
 2006عمل عام 

•  
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  مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 الهند: البلد

 الوآالة المنفذة/               الوآالة الثنائية      عنوان المشروع
 و، ألمانيا، سويسرااليوئنديبي، اليونيب، اليونيد 2006برنامج عمل عام :  التي ترآز على قطاع خدمة التبريدCFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك 
 عناوين المشروعات الفرعية

 اليوئنديبي  في قطاع الرغاوى CFCخطة قطاعية إلزالة مواد ) أ(
 اليوئنديبي، اليونيدو،  )صناعة( من قطاع التبريد CFCخطة إلزالة مواد ) ب(
 ألمانيا، سويسرا، اليوئنديبي، اليونيب ة عنصر قطاع الخدم– قطاع الخدمة، الجمارك والسياسة العامة خطة وطنية لإلزالة في) ج(
 اليونيب  عنصر الجمارك والسياسة العامة–قطاع الخدمة، الجمارك والسياسة العامة خطة وطنية لإلزالة في ) د(
 

 خلية األوزون، وزارة البيئة والغابات :الوآالة الوطنية المنفذة
 

  والتي جرى تناولها في المشروع(ODS)فدة لألوزون أحدث  البيانات المبّلغ عنها الستهالك المواد المستن
 )2005تشرين األول /  أآتوبر16، في ODP ،2004طن  (7بيانات المادة : ألف

CFC 2,241.6 
 
 )2005تشرين األول / ، أآتوبرODP ،2004طن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري : باء

 
 ODP( 0طن ( المتبقي مؤهًال للتمويل CFCاستهالك 

 . ODP طن 496:  دوالرًا أمريكيًا، مجموع اإلزالة1,495,090: مجموع تمويل المشروع:  أعمال السنة الجاريةخطة
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 بيانات المشروع

 غير متوفر 0 1,005 1,005 1,005 3,340 3,340 6,681 آول مونتريالبروتو حدود
 غير متوفر 0 273 417 964 1,560 2,266 3,489 حدود االستهالك السنوي

 1,752 0 100 100 500 600 452 0  المتراآمةCFCآمية 
اإلزالة السنوية من 
 1,041 0 0 0 0 0 115 926 المشروعات الجارية

ية التي جرى اإلزالة السنو
 2449 0 173 145 147 496 739 749 تناولها مؤخرًا

CFC 
طن (

ODP( 

 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلزالة السنوية غير الممولة
 3,489 0 273 145 547 596 706 1,223  الواجب إزالتهODSمجموع استهالك 

 الواجب إزالته ODSمجموع استهالك 
(HCFCs) 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 2005   
دوالر (التكاليف النهائية للمشروع    

 )أمريكي

   الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى
   

 2,415,260 0 923,400 436,200 436,200 105,090 100,000 414,370 التمويل للوآالة الرئيسة، ألمانيا
 1,600,600 0  367,140 367,140 256,650 256,650 353,020 التمويل لسويسرا
 4,156,287 0 199,460 152,340 167,860 1,332,377 2,027,050 277,200 التمويل لليوئنديبي
 800,000 0 32,400 85,000 85,000 85,000 256300 256,300 التمويل لليونيب

 8,972,147 0 1,155,260 1,040,680 1,056,200 1,779,117 2,640,000 1,300,890 مجموع تمويل المشروع
         ) دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمساندة

 313,984 0 120,042 56,706 56,706 13,662 13,000 53,868 التمويل للوآالة الرئيسة، ألمانيا 
 208,079 0 0 47,728 47,728 33,365 33,365 45,893 التمويل لسويسرا
 345,582 0 14,960 11,426 12,590 112,417 173,400 20,790 التمويل لليوئنديبي
 104,000 0 4,212 11,050 11,050 11,050 33,319 33,319 التمويل لليونيب

 971,645 0 139,214 126,910 128,074 170,494 253,084 153,870 مجموع تكاليف المساندة
مجموع التكاليف للصندوق المتعدد األطراف 

9,943,79 0 1,294,474 1,167,590 1,184,274 1,949,611 2,893,084 1,454,760 )دوالر أمريكي(
2 

دوالر (آفاءة التكاليف النهائية للمشروع 
 غير متوفر )آغ/ أمريكي

 آما ذآر أعاله تشمل التمويل المتبقي من الشرائح السابقة لليوئنديبي) 2005(الموافقة على التمويل للشريحة الثالثة : طلب التمويل
 ر في  المشروع على انفرا دالنظ توصية األمانة

 

 وصف المشروع
 

 ODS رغاوى تبريد أيروسوالت عامل التحويل
0.00 0.00 1,828.00 406.00 CFC 
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  CFCة للخطة الوطنية إلزالة استهالك لثقدمت حكومة ألمانيا، نيابة عن حكومة الهند خطة لتنفيذ المرحلة الثا -1
 وتطلب صرف الشريحة الثالثة من التمويل البالغ 2007ذار آ/  إلى مارس 2006نيسان/ لتي تغطي الفترة من أبريلا

وتعطي خطة تنفيذ المرحلة الثالثة معلومات مفصلة .  دوالرًا أمريكيًا إلى جانب تكاليف المساندة الموازية1,779,117
 .بشأن األنشطة واألهداف والمصروفات المقررة، وتدل على الوآاالت ذات الصلة بتنفيذ تلك األنشطة المحددة

 
 الخلفية

 
الخطة " على 2004نيسان /  في أبريل42ف في اجتماعها وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرا -2

وبموجب الخطة، ستعمل الهند على إزالة " .  التي ترآز على قطاع خدمة التبريدCFCالوطنية إلزالة استهالك 
ويعمل المشروع على ضم عدة خطط قطاعية . 2010آانون الثاني /  يناير1 بحلول CFCاستهالك جميع مواد 
، تشمل CFCولتحقيق التخفيضات المرجوة في استهالك . ق عليها سابقًا في خطة وطنية واحدةوأنشطة جديدة مواف

 .الخطة أنشطة استثمارية وغير استثمارية ومساعدة فنية وأنشطة بناء القدرات
 
خطة قطاعية للخدمة وخطة الجمارك والسياسة العامة : المشروعات السابقة األربعة أو األنشطة المقررة هي -3

وخطة قطاعية للرغاوى التي آان لها أصًال أداء مختلف ومتطلبات للتقرير، التي ) صناعة(ة قطاعية للتبريد وخط
اإلتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف . "جرى تنسيقها في عملية إعداد خطة واحدة موحدة

" لى قطاع خدمة التبريد في الهند التي ترآز عCFCالوطنية إلزالة استهالك للخطة 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54 وما بعد، إلى جانب 2004يحدد المتلطبات للتقرير من ) 13، الملحق 

 .التمويل المقدم
 
، قدمت حكومة ألمانيا، بإعتبارها الوآالة الرئيسية، تقارير بشأن أنشطة خطة الرابع واألربعينفي اإلجتماع  -4

، وطلبت 2003لعام  CFCلخطة الوطنية إلزالة استهالك ااعية للرغاوى لما قبل والخطة القط) صناعة(التبريد 
لخطة الوطنية إلزالة استهالك االتمويل لجميع العناصر والخطط القطاعية المستقلة السابقة التي جرى تجميعها في 

CFC . ية إلزالة استهالك ، وافقت اللجنة االتنفيذية على الشريحة الثانية من الخطة الوطن38/44وفي المقررCFC 
 صناعة، التي تنفذهما –مع توقيف صرف األموال المتعلقة بالخطتين القطاعيتين السابقتين للرغاوى والتبريد 

اليوئنديبي واليوئنديبي مع اليونيدو على التوالي، وذلك حتى يتم تزويد األمانة بتقرير التحقق الكافي من األهداف 
وبعد اإلجتماع ، تسلمت األمانة تقرير التحقق واستعرضته بعناية وأمكنها االستنتاج . 2003القطاعية لالستهالك لعام 

/  يونيو22لذلك آانت األمانة قادرة على الموافقة على صرف األموال اعتبارًا من . بأنه تم تزويد التحقق الكافي
 .2005حزيران 

 
/  إلى مارس2004نيسان / لي للفترة من أبريلابة عن حكومة الهند، التقرير المرحنيقدمت حكومة ألمانيا،  -5

ورافق الوثيقة تقرير التحقق . 2007آذار /  إلى مارس2006نيسان /  وخطة التنفيذ السنوية للفترة أبريل2005آذار 
 للجنة التنفيذية صرف الشريحة السابع واألربعينوتطلب حكومة ألمانيا أن يجري في اإلجتماع . 2004بشأن عام 
 دوالرًا أمريكيًا لجميع العناصر إلى جانب تكاليف المساندة  1,779,117التمويل الموافق عليها بمبلغ الثالثة من 
 .الموازية

 
بموجب الشريحة الثالثة، ستكون الهند قادرة على مواصلة القيام باألنشطة القطاعية وعلى مستوى الشرآات  -6

 بتوعية الجمهور المتعلقة بالسياسة العامة والقيام بأعمال ، وعلى القيام بأنشطة التدريب، وعلى القيامCFC إلزالة
آما تراه ضروريًا للحفاظ على التخفيضات في االستهالك التي تم تحقيقها لغاية اآلن، إلى جانب تحقيق أهداف  أخرى،

 .المتعلق بالشريحة الثالثة من التمويل" اإلتفاق"األداء المحددة في 
 

 جمارك والسياسة العامةالمنجزات في قطاع الخدمة، وال
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/29 
 
 

4 

 تمت الموافقة على عنصر قطاع الخدمة، والجمارك والسياسة  للجنة التنفيذية،الثاني واألربعينفي اإلجتماع  -7
 دوالرًا 6,331,820 إلى جانب الخطة المذآورة بمستوى تمويل يبلغ CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك العامة من 

آانون الثاني / في الهند وذلك بحلول ا يناير CFCتؤدي إلى اإلزالة التامة لمواد أمريكيًا، تقدم في ست شرائح، 
حكومة ألمانيا بصفتها وآالة رئيسية، وسويسرا، واليوئنديبي، : وتقوم خمس وآاالت بتنفيذ الخطة وهي. 2010

والجمارك والسياسة العامة قد وبموجب اإلتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية، فإن قطاع الخدمة، . واليونيب، واليونيدو
ونص . CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك السابقة في ) صناعة(جرى ضمها إلى قطاع الرغاوى وخطط التبريد 

 .وسوف ينتج عن هذا الضم تقارير وتدقيقات موحدة ومتكاملة" 

 
تقريرًا مرحليًا تفصيليًا  CFCللخطة الوطنية إلزالة استهالك قدمت حكومة ألمانيا بصفتها الوآالة الرئيسية  -8

، 2005-2004قًا بشأن تنفيذ األنشطة الواردة في عنصر قطاع الخدمة، والجمارك والسياسة العامة للفترة ومدق
 تفاصيل األنشطة المتعلقة بإدارة المشروع 2006وتذآر خطة العمل لعام . 2006وتقرير التدقيق وخطة العمل لعام 

ندة المعدات للتقنيين والمعاهد، واألنشطة التحضيرية وتدريب تقنيي التبريد الموجودين حاليًا والتقنيين الجدد، ومسا
إلعادة التهيئة، آما تذآر عددًا من األنشطة العامة لدعم التدريب إلى جانب أنشطة نشر التوعية مثل المحاضرات 

 .والفيديو والحلقات العملية
 
والنقاط البارزة الهامة التي تم التوصل لها آانت إنشاء معظم البنية التحتية للتدريب وتحضير دعم المعدات  -9

 تقنيًا، وعددًا من أنشطة 140 تقنيًا وتزويد المعدات إلى أآثر من 1640إلى المدارس المهنية، وتدريب ما يزيد على 
دريب السياسة العامة والجمارك، تم توقيع إتفاق مع األآاديمية وبشأن ت. نشر التوعية، بما في ذلك إنشاء موقع وب
ولم يتم توقيع مذآرة التفاهم بين ألمانيا ووزارة البيئة والغابات المتعلقة . الوطنية للجمارك والضرائب والمخدرات

 .2005ي عام  بل تم توقيعه ف2004 خالل خطة التنفيذ السنوية لعام CFCلخطة الوطنية إلزالة استهالك ابتنفيذ 
 

 )صناعة(المنجزات في قطاع التبريد 
 

 للجنة 38 صناعة في الهند وذلك في اإلجتماع –في قطاع التبريد  CFCتمت الموافقة على خطة إزالة مواد  -10
 دوالرًا أمريكيًا، يجب تزويدها على خمس شرائح، تؤدي إلى 3,609,186التنفيذية بمستوى تمويل إجمالي يبلغ 

وتقوم . 2007آانون الثاني /  يناير1 صناعة في الهند وذلك بحلول – في قطاع التبريد CFCاملة لمواد اإلزالة الك
أما جزء الخطة التي تقوم بتنفيذه اليونيدو، التي عينت أصًال بصفة الوآالة المنفذة . بتنفيذ الخطة اليوئنديبي واليونيدو

أما عنصر الخطة التي تنفذها اليونئديبي، التي آانت سابقًا . لنقلالمشارآة، فيغطي اإلزالة في القطاع الفرعي لتبريد ا
 صناعة بإستثناء –الوآالة المنفذة الرئيسية لهذه الخطة القطاعية، فيغطي جميع القطاعات الفرعية ضمن قطاع التبريد 

، جرى ضم اني واألربعينالثوبموجب االتفاق بين الهند واللجنة التنفيذية في اإلجتماع . القطاع الفرعي لتبريد النقل
 .CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك  في CFCاد والخطة إلزالة م

 
استنادًا إلى التقرير المرحلي والتدقيق، جرى استكمال مشروعين قام بتنفيذهما البنك الدولي ومشروع مظلي  -11

وفي عام ). صناعة( القطاعية للتبريد قامت اليونيدو بتنفيذه، والتي سبق أن تمت الموافقة عليها قبل استكمال الخطة
التي تدعى ) صناعة(، لم يتم استكمال أي أنشطة جرت المبادرة بها بموجب الخطة القطاعية السابقة للتبريد 2004
 .CFCلخطة الوطنية إلزالة استهالك ااآلن 

 
تم تحقيقها حتى ، لم يODP طن 368التي تغطي ) صناعة(إن األهداف السنوية لإلزالة لقطاع التبريد  -12

غير أنه، مع األخذ في الحسبان اإلزالة .  في تلك السنةODP طن 49.50 باإلزالة المدققة البالغة 2005آذار / مارس
 طن 818اإلضافية نظرًا لزيادة األهداف اإلنجازية في سنوات سابقة، توجب الوفاء بالهدف المتراآم للخفض البالغ 

ODPطن 1,137.77لمدققة البالغة  والذي تعدى اإلزالة الفعلية ا ODP . وحسب المدقق، استند تدقيق اإلنجاز
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 إلى البيانات المتاحة بشان المشروعات المستكملة في قواعد المعلومات التي تحتفظ 2003 و2002المتراآم للسنوات 
 . من اليوئنديبيبها أمانة الصندوق المتعدد األطراف والبيانات التي تم تزويدها بموجب منجزات الخطة القطاعية

 
 المنجزات في قطاع الرغاوى

 
السابع  في قطاع الرغاوى في الهند في اإلجتماع CFCتمت الموافقة على الخطة القطاعية إلزالة مواد  -13

دوالرًا أمريكيًا بما فيها تكاليف مساندة   5,900,789 بقيمة إجمالية2002تموز /  للجنة التنفيذية في يوليووالثالثين
وسوف تقوم . ODP طن  1,655.0 دوالرًا أمريكيًا موافق عليها من حيث المبدأ إلزالة  476,212 بمبلغ الوآالة

ووفقًا لإلتفاق المعقود . 2006-2002اليوئنديبي بوصفها الوآالة المنفذة الوحيدة، بتنفيذ الخطة على خمس شرائح من 
 .CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك ، تم ضم الخطة إلى الثاني واألربعينبين الهند واللجنة التنفيذية في االجتماع 

 
 مشروعًا موافقًا عليها قبل استكمال الخطة القطاعية 14وفقًا للتقرير المرحلي والتدقيق، جرى استكمال  -14

لخطة اوباإلضافة إلى ذلك، جرى استكمال األنشطة بموجب الخطة القطاعية السابقة للرغاوى، اآلن . للرغاوى
قام المدققون من فريق التدقيق بزيارة ثالث من هذه الشرآات في .  شرآة12، في CFCة إلزالة استهالك الوطني

 .2004وقام جميع الفرقاء باصدار وتوقيع بروتوآوالت التسليم لكل مشروع من المشروعات عام . المجموعة األخيرة
 

 لم يتحقق باإلزالة المدققة لكمية ODP طن 508 البالغة 2004إن هدف اإلزالة السنوية لقطاع الرغاوى لعام  -15
غير أنه، مع األخذ في الحسبان اإلزالة اإلضافية نظرًا لزيادة األهداف .  من اإلزالة في تلك السنةODP طن 394.53

 والذي تعدى اإلزالة ODP طن 1,126اإلنجازية في سنوات سابقة، توجب الوفاء بالهدف المتراآم للخفض البالغ 
 2003 و2002وحسب المدقق، استند تدقيق اإلنجاز المتراآم للسنوات . ODP طن  1,135.79لمدققة البالغة الفعلية ا

إلى البيانات المتاحة بشان المشروعات المستكملة في قواعد المعلومات التي تحتفظ بها أمانة الصندوق المتعدد 
 .ة من اليوئنديبياألطراف والبيانات التي تم تزويدها بموجب منجزات الخطة القطاعي

 
 2006خطة التنفيذ السنوية لعام 

 
 48 تقنيًا لتكييف هواء السيارات و96و) خدمة عادية( تقنيًا 1320تشمل األنشطة المقررة حلقات تدريب لـ  -16

 مجموعة من المعدات لمراآز التدريب المهني 20شرآة، و/  تقنيًا315من المنتفعين المؤسسيين، ومساندة المعدات لـ 
وسوف يواصل برنامج التوعية نشر المعلومات بشأن االستراتيجية . إنشاء خمسة مراآز استرداد وإعادة التدويرو

.  ضمن عنصر تدريب الجمارك والسياسة العامة2006وال يرتقب أي أنشطة لعام . ومختلف األنشطة المقررة
التجاري بالتكنولوجيا الضرورية لتحويل  شرآة تتعاطى التبريد 50-40على تزويد ) صناعة(وسيعمل عنصر التبريد 

 وفي عنصر الرغاوى، من المرتقب تحويل جميع الشرآات المتبقية التي تتعاطى إنتاج CFCإنتاجها وإزالة مواد 
 .الرغاوى في الهند

 

 تعليقات وتوصية األمانة
 

 التعليقات
 

ولم يكن للتأخير في توقيع مذآرة . لخطة  بشكل واسع وفقًا لCFCلخطة الوطنية إلزالة استهالك اتقدم تنفيذ  -17
وآان لمنجزات السنة األولى من الخطة وقع . التفاهم بين الهند وحكومة ألمانيا بصفتها الوآالة الرئيسية، أي تأثير على التنفيذ

ت باألصل منفصلة بشكل واضح، وتعمل بموجب هيكل إداري نوجرى ضم إلى مدى آبير مختلف العناصر، التي آا. آبير
 .موحد بمسؤوليات محددة بشكل واضح
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في قطاع الرغاوى فوق قيمة % 0.89غير أنه لوحظ أن إزالة . تم أداء تدقيق تفصيلي ودل على نتائج جيدة -18

آذار /  حتى مارس2006نيسان / وتدل خطة التنفيذ السنوية للفترة من أبريل. الهدف لم يتم الوفاء بها إّال بشكل هامشي
 .2010طلبة ولكنها أهداف واقعية وتتماشى مع أهداف خطة اإلزالة والتنفيذ حتى عام  على أنها مت2007

 
دلت المقارنة بين التمويل الموافق عليه في الشريحتين األولى والثانية والطلب األصلي للشريحة الثالثة  -19

لموافقة للشرائح لعناصر ، أن اليوئنديبي آانت تسعى للحصول على اCFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك وإتفاق 
وبالتالي، لم تتسلم اليوئنديبي لغاية اآلن، التمويل لخطة . وذلك اجتماع واحد متأخر) صناعة(قطاع الرغاوى والتبريد 

 عام الرابع واألربعين لعناصر قطاع الرغاوى والتبريد التي تمت الموافقة عليها في اإلجتماع 2005العمل لعام 
انة إلى حكومة ألمانيا بصفتها الوآالة الرئيسية وإلى اليوئنديبي تضمين المبلغ العالق في لذلك اقترحت األم. 2004

واستنادًا إلى ذلك، . الطلب للشريحة الثالثة، لتحقيق اإلنسجام بين الجداول الزمنية للتمويل لإلتفاق وطلبات الشرائح
. ائح السابقة آجزء من طلب التمويل للشريحة الثالثةتسعى حكومة ألمانيا أيضًا الموافقة على المبالغ العالقة من الشر

 دوالر أمريكي الناتج الذي طلب عالوة على المبلغ المحدد في اإلتفاق للشريحة الثالثة، وتكاليف  600,000ومبلغ
ى المساندة ذات الصلة، تستند إلى الفرق بين المبلغ اإلجمالي الذي آان ينبغي دفعه من خالل الشرائح الثالث األول

 . لإلتفاق والمبالغ التي دفعت فعًال
 

 التوصية
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي -20
 

 في القطاعات السابقة 2003اإلحاطة علمًا بأن األمانة قد تسلمت التحقق من أن استهالك عام  )أ(
ة لذلك، أبلغت قد بقيت دون األهداف لهذه القطاعات، وأن األمان) صناعة(للرغاوى والتبريد 

 يمكن 2005 أن التمويل المتعلق بتلك القطاعات لشريحة 2005حزيران /  يونيو22اليوئنديبي بتاريخ 
 .الرابع واألربعينصرفه، آما تمت الموافقة عليه في اإلجتماع 

 وبتقرير 2004اإلحاطة علمًا، مع التقدير، بتقرير المنجزات في تنفيذ خطة التنفيذ السنوية لعام  )ب(
 ؛2004التدقيق الكامل لعام 

 والشريحة الثالثة لخطة اإلزالة، بما في ذلك التمويل 2006الموافقة على خطة التنفيذ السنوية لعام  )ج(
المتبقي من الشرائح السابقة لليوئنديبي، مع تكاليف المساندة ذات الصلة بمستويات تمويل مبينة في 

 :الجدول أدناه
 

وع تمويل المشر عنوان المشروع 
 )دوالرأمريكي(

تكاليف المساندة 
 )دوالر أمريكي(

الوآالة 
 المنفذة

 التي ترآز CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك  )أ(
 2006برنامج عمل عام : على قطاع خدمة التبريد

 اليوئنديبي 1,332,377112,417

 التي ترآز CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك  )ب(
 2006رنامج عمل عام ب: على قطاع خدمة التبريد

 اليونيب 85,00011,050

 التي ترآز CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك  )ج(
 2006برنامج عمل عام : على قطاع خدمة التبريد

 اليونيددو 00

 التي ترآز CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك  )د(
 2006برنامج عمل عام : على قطاع خدمة التبريد

 نياألما 105,09013,662

 سويسرا 256,65033,365 التي ترآز CFCالخطة الوطنية إلزالة استهالك  )هـ(
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 2006برنامج عمل عام : على قطاع خدمة التبريد
 
 

--------- 


