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 مشروعات المتعددة السنوات ال–يم المشروعورقة تقي
 مدغشقر

 
 الوكالة المنفذة/الوكالة الثنائية عنوان المشروع

 

 التي تناولها المشروعODS لألوزونةآخر بيانات االستهالك من المواد المستنفد 
  )2007حزيران/يونيه فيODS،2005قطن من قدرات استنفاد األوزون(7بيانات المادة:لفأ 
 

  )2007 حزيران/ في يونيه،ODS، 2006وزونطن من قدرات استنفاد األ(البيانات القطاعية للبرنامج القطري:ء با

  
غير متاح)طن من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الكلور فلورو كربون المتبقي المؤهل للتمويل

 . قدرات استنفاد األوزون من طن0 إجمالي اإلزالة: دوالر أمريكي000 195إجمالي التمويل:خطة أعمال السنة الجارية  
 

المجموع2007200820092010بيانات المشروع
ير متاحغ7.27.27.20حد بروتوكول مونتريال
ير متاحغ2.32.32.30حد االستهالك السنوي

مواد
كلوروفلورو

 كربون
طن من قدرات(

 )استنفاد األوزون
002.302.3اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخرا

ير متاحغ0.0020.0020.0020 بروتوكول مونتريالحد

ير متاحغt0000حد االستهالك السنوي

ادمو
لكلوروفلورو

أخرىكربون
 هلوجة تمامام
طن من قدرات(

)نفاد األوزوناست

00000اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخرا

ير متاحغ0.130.130.130حد بروتوكول مونتريال
ير متاحغ0000حد االستهالك السنوي

رابع كلوريد
الكربون

طن من قدرات(
00000اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخرا)استنفاد األوزون

002.302.3إجمالي استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي يتعين إزالته
إجمالي استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي يتعين إزالته من المواد

الهيدروكلوروفلوربة
0-00000

):دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع

220,000--133,00087,000اليونيب:التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية
125,000--78,00047,000اليونيدو:التمويل بالنسبة للوكالة المتعاونة

345,000--211,000134,000إجمالي تمويل المشروع
):دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم

28,600--17,29011,310اليونيب:تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية
9,375--5,8503,525اليونيدو:تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المتعاونة

37,975--23,14014,835إجمالي تكاليف الدعم
382,975--234,140148,835)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف

ير متاحغ  )كغ/دوالر أمريكي(فعالية التكاليف النهائية للمشروع
 

  هعالأ موضح هواكم  )2007(الموافقة على تمويل الشريحة األولى: طلب التمويل
 

 شموليةموافقةنة األماةتوصي

برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية
الصناعية

، المكتب الوطني لألوزونوزارة البيئة، والمياه والغابات:الوكالة الوطنية المتعاونة

7.0المرفق األول، المجموعة األولى
0المرفق باء، المجموعة الثانية

المواد
المستنفدة
لألوزون

التبخيرعامل التصنيعمذيباتخدمات التبريدغاز التبريدرغوياتتيروسوالإ

كلورو فلورو
12 –كربون

2.3
رابع كلوريد

الكربون
0
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وصف المشروع
 

 خطـة إدارة، الوكالة المنفذة الرئيسيةتهبصف، نيابة عن حكومة مدغشقر،م برنامج األمم المتحدة للبيئةدق – 1
 اللجنـة فيهـارظـ لتن،ف الهـواءيكيالتبريد وتألوزون في قطاعل ةستنفدلمجل إزالة المواد اأاإلزالة النهائية من

 345 000 النهائيـة لمدغشـقراإلزالة التكلفة اإلجمالية لخطة إدارةلغوتب.والخمسينتماعها الثانيتنفيذية في اجال
ويبلغ نصيب برنامج األمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة الرئيسـية،. أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالةدوالر

 دوالر أمريكـي،28 600ف الدعم التي تبلـغ دوالر أمريكي، إضافة إلى تكالي220 000من مجموع هذا المبلغ
 دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف الدعم التي تبلـغ125 000ويبلغ نصيب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 أطنـان مـن قـدرات اسـتنفاد9.47ويبلغ خط أساس استهالك الكلورو فلورو كربون. دوالر أمريكي9 375
  .األوزون

 
 يةمعلومات أساس

 وافقـت اللجنـة، في مدغشـقرالتبريد فلورو كربون في قطاع خدماتكلورالمواد يتعلق بإزالةفي ماو -2
وتحـديث لخطـة، بالنسبة لفرنسا أمريكي دوالر154 900تبلغ قيمتها،غازات التبريددارةإلالتنفيذية على خطة

ألنشـطة أمريكـي دوالر87 500 ه مجموعـلغ من مبأمريكي دوالر40 500 تبلغ قيمتهاغازات التبريدإدارة
تنفيـذ خطـةوقد اكتمـل. للبيئةبرنامج األمم المتحدةإلىويذهب المبلغ الباقي،فرنساتضطلع بهااالستثمار التي

 : التاليةنشطة من األوهي تتألف،العشرينالتاسع واالجتماعيها فيعلوفقوالتي،غازات التبريددارةإلاألصلية
 

  مواقع؛ثالثةحيث أنشئت،إقامة شبكة وطنية لالسترداد وإعادة التدوير   )أ(
 
 تم تـدريبدوق،ألوزونلفدةن بمراقبة ورصد الصادرات من المواد المستينتدريب الموظفين المكلف )ب(

  موظفا؛19
 
 .ا فني50وقد تم تدريب نحو،الحسنةتدريب المدربين وفنيي التبريد على ممارسات الخدمة )ج(

 
وفـق عليهـا فـيوالتـي،الغـازاتفقد اكتملت األنشطة غير االستثمارية في تنفيذ تحديث خطة إدارة – 3 

والوكالة الرئيسـية هـي.مرحلة المبكرة من التنفيذال األنشطة االستثمارية ببينما تمر،واألربعيناالجتماع السابع
األنشطة ممـاوتتألف.ونة فهي منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةا الوكالة المتعاأم األمم المتحدة للبيئةنامجبر
 :يلي

 
 عنصر االسترداد وإعادة التدوير؛  )أ(
 
 تـمدوق،ألوزونلفدةنتدريب موظفي الجمارك والموظفين اآلخرين على مراقبة ومتابعة المواد المست )ب(

  الجمارك؛ي من موظف30تدريب
 
 .افني 75وقد تم تدريب، صغار الحرفيين في القطاع غير الرسميصيانة بمن فيهم اليتدريب فني )ج(
 

مـواد ( بـالمرفق بـاء المستنفدة لألوزون،مواد المجموعة األولىولدى مدغشقر خط أساس الستهالك – 4 
،ODPنطن من قـدرات اسـتنفاد األوزو 867.0ويبلغ)هلوجة كاملةالمهلوجة  األخرى كربونوروالكلوروفل

فدةن المجمـوع الثانيـة المسـتواد وخط أساس الستهالك مـ،2000 عامذ منصفر يساويوقد أبلغ عن استهالك
وقـد أبلـغ عـن، طنا من قدرات اسـتنفاد األوزون013.0  ويبلغ) الكربونرابع كلوريد( بالمرفق باءألوزونل

 . المبلغ عنها7 وفقا لبيانات استهالك المادة،2001 عامذ منصفر يساويالكهتاس
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  اتسياسة العامة والتشريعال

 
 تشـملألوزون والمعدات التـيلفدةن مرسوما لمراقبة الواردات المست2003ت مدغشقر في عامأصدر – 5 

،ة تصاريح خاصـةوتصدر وزارة التجار.االستيرادبذنإللنظام أوليإلىوتستند الالئحة.دة لألوزوننفمواد مست
 بشـأنلدراسة استقصـائيةوطبقا. ومشروعيتهاوثائق استيراد البضائعتطابقالجمارك بمراقبةكما تقوم مديرية

  فـي ذلكعزى وي، سليمةبصورة نظام إصدار التراخيصال يعمل لألوزوندةالئحة المواد المستنفل  العمليةجدوىال
فإن بيانات، ذلكمعو. الالئحةدأثناء إعدامشاركة إدارة الجماركعدمو،إلى نقص وعي المستوردين،جملة أمور

 أطنـان مـن قـدرات اسـتنفاد7كانت 7 بموجب المادةتبلغتي أالو 2005 لسنة كربونرووفلاستهالك الكلور
 .2007شرط االمتثال لعامبي فعالفمما ياألوزون

 
  قطاع خدمات التبريد

 
 مـنأطنان 3,2 ى إل2006 ام كربون عولورفاالستهالك من مواد الكلورانخفض المشروعطبقا لمقترح – 6 

 134ھی�درو فل�ورو كرب�ون( طن من قدرات استنفاد األوزون 2منها ما يزيد علىاستهلك،قدرات استنفاد األوزون
. المحلـيدريـبفي القطاع الفرعـي للت  )نطناأ 0.31: 22 -هيدرو كلورو فلورو كربون،نطناأ 2.04:أ
 كيلـو530: أ134هيدرو فلـورو كربـون( 12 –  كربونوروفل كلوروالم من كيلو غرا200حوالياستهلكو

 كيلو جـرام32و،ة التبريد التجاريتداعلتقديم خدمات لم ) طن3 ,72 : 22 -هيدرو كلورو فلورو كربونغرام؛
 -نهيدرو كلورو فلورو كربـو، كيلو غرام656: أ134هيدرو فلورو كربون( 12 –الكلورو فلورو كربونمن
هيـدرو فلـورو( 12-الكلور فلورو كربونمن كيلو غرام65و،ألغراض التبريد الصناعي) طنا26 ,22:98

يـف هـواءيكتل )كيلـو غـرام 22:10 – هيدرو كلورو فلورو كربـونو، كيلو غرام124: أ134كربون
 مـن غـازاتمللكيلـو غـرااليةوتبلغ األسعار الح.خدمة المعداتألغراضاالستهالكوكان كل هذا.السيارات

 45.2و، أ134للهيدرو فلـورو كربـون دوالرا38.8و،12-للكلور فلورو كربون ت دوالرا04.4:التبريد
 .22 –للهيدرو كلورو فلورو كربوندوالرا

 
  لخطة إدارة اإلزالة النهائيةة األنشطة المقترح

 
 :ع خطة إدارة اإلزالة النهائيةتالية من خالل مشروالاألنشطةتنفيذقترحي – 7 
  

 مـن حيـثفعاليتهاجل تحسينأ منونوز لألمستنفدة التشريعات الحالية المتعلقة بالمواد المراجعة )أ(
على أن،ألوزونل مستنفدة والمنتجات المحتوية على موادون،وز لألمستنفدةتحديد شحنات المواد ال

ي إشـراك سـلطاتالصياغة الجديـدة فـ من عمليةالهدفيتمثلو.2008 عاماألخيرةبتلكبدأي
 الجمارك بالكامل في المشروع؛

 
. مـنهم50نمـقـلأتم تدريب  موظف،900 الجماركموظفييبلغ عدد،طبقا لوثيقة المشروع)ب(

 والهدف من عنصر تدريب مـوظفي. كما يبدون الخدمةقد تقاعد معددا منهمأن، إلى ذلكيضاف
 وأربـععقد سبع حلقات عمل في السـنة األولـى،نهج تدريب المدرباسطةأن يتم بو،الجمارك

يعتزم شراء سبع محـددات،وإضافة إلى ذلك.سنة الثانية من عملية التنفيذالحلقات عمل أخرى في
 بريد؛لغازات الت

 
 العنصر المقترح لبرنامج التدريب في مجال التبريد على تدريب مـا ال يقـل عـنيتكونوسوف )ج(

 هيئـةفضال عن إعـادة ت،ة في مجال التبريدحسن فنيا ومهندسا على األقل على الممارسات ال250
 يعـدد فنيـسيؤدي هذا إلى زيادةو.ألوزونل ةستنفدمموادعلى ال تحتويالمعدات بتكنولوجيات
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 .، إلى أكثر مـن الضـعف السابقة الممولةنشطةالتبريد في مدغشقر الذين تم تدريبهم عن طريق األ
 دورة17 ذلـكد بعـدقـتع أنعلى، إجراء التدريب على أساس نهج تدريب المدربمن المقررو

 ؛2009 أن يستمر التنفيذ حتى نهاية عامالمتوخىو.تدريب
 
، معـدات التبريـدوتهيئـةتقنية ألغراض اسـتردادالمساعدةللبرنامجويتمثل العنصر الرابع في)د(

 ،االسـتردادتوفير أجزاء وقطـع غيـار آالتمن خالل الفنيينه تكملة برنامج تدريبمنالمرادو
 حوافز لشراء مخـزون مـنتقديمو،الموجودة والمصنوعة محلياوآالت االسترداد وإعادة التدوير

 . معدات التبريدهيئةإلعادة ت،غير المتاحة محليا حتى اآلن،البديلةغازات التبريد
 
 .على نحو مرضتنفيذ والمتابعة بعد ذلكبما يكفل الللرصدعنصريتوخى أيضا،وأخيرا )ه(

 
 . خطة إدارة اإلزالة النهائيةشفوعة بمقترح م2007 سنةدمت خطة عمل لق د وق– 8 

 
 تعليقات األمانة وتوصياتها

تعليقاتال
 
وقـت، المقترحـةاالسـتثماريةعناصر غيرلمبلغ األصلي المخصص لالبحثت األمانة المسائل المتصلة ب – 9 

قـامو. كربون في الخطـةورووإدراج ومواد بخالف مواد الكلوروفل،غازات التبريدمحدداتمنشمل ذلك عدد
 .التي لم تحسم بعدتحديث مقترح المشروع وإيضاح المسائلب للبيئةبرنامج األمم المتحدة

 
 االتفاق

 
وادمـ شـروط اإلزالـة الكاملـة لية يحددجنة التنفيذقدمت حكومة مدغشقر مشروع اتفاق بينها قمع والل – 10 

،صـفراهـالن خط األساسومة للمواد األخرى التي يكادوخطة اإلزالة المست، كربون في مدغشقروروالكلوروفل
تفاق في المرفـق األول لهـذهاالويرد مشروع. كربون األخرىوروفل كلوروال الكربون ومواديدوهي رابع كلور

 .الوثيقة

 
 التوصية

 
 األوزونمسـتنفدة إزالة المواد ال خطة إدارة اإلزالة النهائية من أجلموافقة الشاملة علىالتوصي األمانة ب – 11 

  : ترغب اللجنة تنفيذية فيوقد. الهواء في مدغشقرتكييفوفي قطاع التبريد
 

  345 000بمبلـغ،لمدغشـقربالنسـبة النهائيةةعلى خطة إدارة اإلزال،الموافقة من حيث المبدأ  )أ(
لبرنـامج األمـم، دوالر أمريكي28 600تبلغودوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة

  لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ أمريكي دوالر9 375والمتحدة للبيئة
 
،اإلزالة نهائيةتفاق بين حكومة مدغشقر واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارةاالالموافقة على مشروع  )ب(

 وارد في المرفق األول لهذه وثيقة؛الالنحوعلى
 
المراعاة الكاملـة لمتطلبـاتعلى ومنظمة األمم المتحدة وصناعية برنامج األمم المتحدة للبيئةحث  )ج(

  أثناء تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛49/6و 41/100المقررين
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  :خطة حسب مستويات التمويل المبينة في الجدول التاليالولى منشريحة األالالموافقة على  )د(
 

دوالر( تمويل المشروععنوان المشروع
 )أمريكي

دوالر( الدعمتكالیف
)أمريكي

الوكالة المنفذة

برنامج األمم المتحدة133,00017,290)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة نهائية(أ)
للبيئة

منظمة األمم المتحدة78,0005,850)الشريحة األولى(إلزالة نهائيةخطة إدارة ا(ب)
للتنمية الصناعية
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 األولالمرفق
 

 حكومة مدغشقراتّفاق بينمشروع
 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 بشأن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون
 
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال")البلد ("مدغشقرةيمثّل هذه االتفاق التفاهم بين حكوم .1

 2010كانون الثاني/قبل حلول أول يناير")المواد(" ألف-1المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل
 .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 من8 و5 و2تهالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصفوفيوافق البلد على االلتزام بحدود االس.2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية.في هذا االتفاق")األهداف والتمويل(" ألف-2التذييل

من الصندوق المتعدد، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل3بتعهداتها بالتمويل المحددة في الفقرة
 ".للمواد"األطراف بالنسبة

 
رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية من حيـث المبدأ على توفير .3

ياً هذاوستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئ.للبلد")األهداف، والتمويل(" ألف-2 من التذييل4التمويل المحدد في الصف
 ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف-3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل

وسوف يقبل. ألف-2على البلد أن يلتزم بحدود االستهالك لكّل مادة من المواد كما هو مبين في التذييل .4
أيضاً بالتحقّق المستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبين في

 .من هذا االتفاق)ب(5الفقرة الفرعية
 
 اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل ما لم يِف البلدستمتنع .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبين في الجدول الزمني60بالشروط التالية  قبل
 :للموافقة على التمويل

 
لمحددة للسنة المعنية؛أن يكون البلد قد حقّق األهداف ا ) أ(
 
)د(أن يخضع تحقيق هذه األهداف لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة ) ب(

؛45/54من المقّرر
 

أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير كافّة اإلجراءات المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛ ) ج(
 
")شكل برنامج التنفيذ السنوي(" ألف-4ذ سنوي وفقاً لشكل التذييلأن يكون البلد قدم برنامج تنفي ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة التنفيذية
.لهذا البرنامج

 وسوف ترصد المؤسسات.سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
 
 

ذلك الرصد وتبلغ عنه وفقاً لألدوار والمسؤوليات")مؤسسات الرصد واألدوار(" ألف-5ددة في التذييـلالمح
وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل").مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به(" ألف-5المبينة في التذييل

 ).ب(5على النحو المبين في الفقرة الفرعية
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أن التمويل قد حدد على أساس تقديرات احتياجات تنفيذ البلد اللتزاماته بموجب هذا االتفاق، تقبلفي حين .7
اللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ، وفقاً

وإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت.التفاقلتغير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذا ا
رئيسية يجب أن تُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما هو مبين

أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في برنامج).د (5في الفقرة الفرعية
فيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير المقدمالتن

 .عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي
 
 :سوف يولى اهتمام خاص لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمة التبريد، وبصفة خاصة .8
 

حة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قدسوف يستعمل البلد المرونة المتا ) أ(
تطرأ خالل تنفيذ المشروع؛

 
سوف يكون تنفيذ برنامج المساعدة التقنية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل، بحيث ) ب(

يمكن تحويل الموارد المتبقية ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة،
 الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن كثبوذلك في

ألف من هذا االتفاق؛-5وفقاً للتذييل
 
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين )ج(

 . خالل تنفيذ الخطة49/6و
 

لية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أويوافق البلد على تحمل المسؤو .9
وقد وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة.التي يضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق

 منظمة األمم المتحدة للتنميةكما وافقت").الوكالة المنفذة الرئيسية("على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية
تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية")الوكالة المنفذة المتعاونة("الصناعية على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة

وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة.فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق
 ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، التحقّق المستقّل على النحو الوارد في الفقرة-6ذييلالمدرجة في الت

ويوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورية التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد).ب(5الفرعية
تعاونة مسؤولة عن القيام باألنشطة الواردةوستكون الوكالة المنفذة الم.والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة. باء- 6في التذييل
 . ألف-2 من التذييـل14 و13المتعاونة بالرسوم المبينـة في الصفين

 
 األسباب، من تحقيق األهداف المحددة إلزالة المواد في المرفقفي حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من .10

، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنهألف من بروتوكول مونتريال-2
قديرها، أنويحق للجنة التنفيذية، حسب ت.لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على
وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على

 -7 يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييلويعترف البلد بأنه.التمويل
 بأطنان معامل استنفاد مقدراًألف، عن كّل طن من تخفيض االستهالك غير المنجز في أي سنة من السنوات،

 .األوزون
 

تقبلي للجنة التنفيذية قد يؤثرلن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار مس .11
 .على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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الوكالة المنفذةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية و .12
الوكالة المنفذةنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية ووب. من أجل تسهيل تنفيذ هذا االتفاقالمتعاونة
 . االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاقالمتعاونة

 
تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبين .13

وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتم.اقفي هذا االتف
 .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق

 
 تذييالت

 
 وادـالم: ألف-1التذييل

،13-، وكلوروفلوروكربون12-، وكلوروفلوروكربون11-كلوروفلوروكربون األولىالمجموعة  :المرفق ألف
15-، وكلوروفلوروكربون14-كلوروفلوروكربونو

 كلوروفلوروكربون مهلوج تماما المجموعة األولى :المرفق باء

 رابع كلوريد الكربون المجموعة الثانية :المرفق باء

 
 

األهداف والتمويل: ألف-2التذييل

 المجموع 2010 2009 2008 2007 
 

ىحدود االستھالك من مواد المجموعة األول.1
مقدرة بأطنان معامل استنفاد(بالمرفق ألف

 وفقًا لبروتوكول مونتریال)األوزون

غیر متاح0 7,2 7,2 7,2

الحد األقصى المسموح بھ الستھالك مواد.2
مقدرًا بأطنان(المجموعة األولى بالمرفق ألف

 )معامل استنفاد األوزون

غیر متاح0 2,3 2,3 2,3

مقدراً (خطةالتخفيض الجديد بموجب ال.3
 )معامل استنفاد األوزونبأطنان

0,00,02,302,3

 حدود االستھالك من مواد المجموعة األولى.4
مقدرة بأطنان معامل استنفاد(بالمرفق باء

 وفقًا لبروتوكول مونتریال)األوزون

 غیر متاح 0 002.0 002.0 002.0

الحد األقصى المسموح بھ الستھالك مواد.5
مقدرًا بأطنان(ة األولى بالمرفق باءالمجموع

 معامل استنفاد األوزون

 غیر متاح 0 0 0 0

مقدراً (التخفيض الجديد بموجب الخطة.6
 بأطنان معامل استنفاد األوزون

0 0 0 0 0 

حدود االستهالك من مواد المجموعة.7
مقدرة بأطنان معامل(الثانية بالمرفق باء

 توكول مونتريالوفقاً لبرو)استنفاد األوزون

13.0 
 

13.0 
 

13.0 
 

 غیر متاح 0

 الثانية حدود االستھالك من مواد المجموعة.8
مقدرة بأطنان معامل استنفاد(بالمرفق باء

 وفقًا لبروتوكول مونتریال)األوزون

 غیر متاح 0 0 0 0

مقدراً (التخفيض الجديد بموجب الخطة.9
 )بأطنان معامل استنفاد األوزون

0 0 0 0 0 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة.10
 )دوالر أمريكي(الرئيسية

000.133 000.87  -- -- 000.220 

 000 125 -- -- 000.47 000.78التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة.11
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 )دوالر أمريكي(المتعاونة
دوالر(إجمالي التمويل المتفق عليه.12

 أمريكي
000.211 000.134 -- -- 000.345 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية.13
 )دوالر أمريكي(

290.17 11 310 -- -- 600.28 

دوالر(تكاليف دعم الوكالة المتعاونة.14
 )أمريكي

 
850.5525.3----375.9

مجموع تكاليف الدعم المتفق عليه.15
 )دوالر أمريكي(
 

23 140835.14----975.37

المجموع الكلي للتمويل المتفق عليه.16
 975.382---- 835 140148 234 )دوالر أمريكي(

 
  على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل

 

ومن المفهوم أنه في حالة.2008سيجري النظر في الموافقة على تمويل الشريحة الثانية في االجتماع الثاني لسنة .1
لب اللجنة التنفيذية التحقق من تلبية األهداف الواردة في خطة إدارة اإلزالة النهائية، قد ترجأ الموافقة أو الصرف بالنسبةط

 .للشريحة إلى أن يتم التحقق ويجري استعراضه
 

 شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل
 
  البيانات .1
 ______________________ البلد 
 ______________________ خطةسنة ال 
 ______________________ عدد السنوات التي ُأكملت 
 ______________________ عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة 
 ______________________ لمستنفدة لألوزون لسنة الخطةاالستهالك المستهدف من المواد ا 
 ______________________ مستوى التمويل المطلوب 
 ______________________ وكالة التنفيذ الرئيسية 
 ______________________ المتعاونة)الوكاالت(الوكالة 
 
 األهــداف .2

 الخفض سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
العرض من المواد    استيراد

    )1(المجموع المستنفدة لألوزون

    تصنيع
    خدمة

    تخزين
الطلب على المواد

 المستنفدة لألوزون
    )2(المجموع
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 اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة .3
 

 -االستهالك القطاع
السنة السابقة

)1( 

 -االستهالك
 سنة الخطة

) 2( 

التخفيض
ضمن سنة

 الخطة
(2)-(1)

عدد
المشروعات

 المنجزة

عدد أنشطة
الخدمة ذات

 الصلة

إزالة مواد
مستنفدة
لألوزون

مقدرة(
معاملبأطنان

استهالك
 )األوزون

       تصنيع
       المجموع

 
       تبريد

       المجموع
 المجموع العام

 
      

 
 المساعدة التقنية .4
 

 :النشاط المقترح
 :الهدف

 :الفئة المستهدفة
 :التأثير

 
 إجراءات من جانب الحكومة .5
 

 جدول التنفيذ النشاط المقرر/السياسة العامة
:نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

 .وما إلى ذلكالخدمـة،
 

  توعية عامة
  أمور أخرى

 
 الموازنة السنوية .6
 

 )دوالر أمريكي(فقات المقررةالن النشاط
  

  المجموع
 
 الرسوم اإلدارية .7
 

 مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل
 
، داخل وحدة"وحدة الرصد واإلدارة"سيجري تنسيق وإدارة أنشطة الرصد كافة من خالل مشروع .1

 .األوزون الوطنية
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 التحقق واإلبالغ
 
، تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار)د (45/54وفقاُ للمقرر .2

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة.اللجنة التنفيذية على مدغشقر إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
بالتحقق من نتائج تطبيقلالضطالع)مراجعة الحسابات(الرئيسية، ينبغي أن تختار مدغشقر المنظمة المستقلة

 .خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد

 
 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة سيجري تحديدها في وثيقة المشروع على .1

 :النحو التالي
 

والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخليةضمان التحقّق من األداء ) أ(
الخاصة به، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛

مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ ) ب(
 

طة بها قدتأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتب ) ج(
وفي حالة.ألف-5أُكملت على النحو المبين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل

، سوف تقدم اللجنة45/54من المقرر)د(اختيار اللجنة التنفيذية مدغشقر تمشياً مع الفقرة
 التنفيذية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية للقيام بهذه المهمة؛

 
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية السابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ )د(

السنوي المقبل؛
 

اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة السابقة، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة )ه(
،2008بدءاً ببرنامج التنفيذ السنوي لعامتقديم الطلب تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية،

؛2007باإلضافة إلى التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي
 

ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤهلين للمراجعات التقنية التي تضطلع بها الوكالة )و(
المنفذة الرئيسية؛

 

إجراء مهام اإلشراف المطلوبة؛ ) ز(
 

تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمةضمان وجود آلية ) ح(
بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 

توفير التحقّق للجنة التنفيذية من أن استهالك المواد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة ) ط(
التنفيذية ذلك؛

 

 لمتعاونة؛ الوكالة المنفذة اأنشطةتنسيق )ي(
 
ضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛)ك(

.     تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب ) ل(
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 دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل
 
 :بما يليسوف تقوم الوكالة المنفذة المتعاونة-1

 تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند االقتضاء ) أ(

 التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة؛نشطةتقديم المساعدة إلى مدغشقر في تنفيذ وتقييم األ ) ب(

 .، إلدراجها في التقارير المجمعةنشطةتقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، حول هذه األ)ج(

 
 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل

 
دوالر أمريكي10 000 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار10وفقا للفقرة .1

 .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة المعنية، مقدرة بأطنان معامل استنفاد األوزون

---------- 
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 47.9 19.5 20.5 103.6 23.9 26.3 12.4 9.9 7.8 7.2 7.1 7.0 2.3
CTC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
MBR 2.6 1.3 3.0 3.0 3.1 1.2 0.7 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0
TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 2.3 2.3
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

47.9 47.9 24.0 24.0 7.2 7.2 7.2

2.3 2.3
2.3 2.3 2.3

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

133,000 87,000 0 220,000
0 0 0 0

78,000 47,000 0 125,000
0 0 0 0

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

July 07 Jul-08
1 2

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Solvent Process Agent MDI TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

CFCs, other fully  
halogenated CFCs, CTC

Calendar year

Calendar year

Reduction Under Plan
N/A

UNEP
Funding as per Agreement

Funding as per Agreement

Remaining Phase-Out to be Achieved

[Comments]

Planned submission as per Agreement
Tranche Number

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
MADAGASCAR

Decision

Lab Use Methyl Bromide

UNEP and UNIDO

Annex II

Disbursement as per Annual Plan
UNIDO

Disbursement as per Annual Plan

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
2006

Country 
Programme

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No

No
No
No
No
No

Yes

Not So Well
Not So Well

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) Annual plan submitted compared to overall plan

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

1 100% 25,000 100%
76,000 63%

1 100%
12 50%
15 100%

100,000 69%
1 100%
7 41%

15 100%
PMU & Monitoring 1 50% 26,000 47%

(10) REQUESTED FUNDS

Impact 
in ODP 
tonnes

Project cost 
(US $)

Support cost   
(US $)

Total

133,000 17,290 150,290
78,000 5,850 83,850

211,000 23,140 234,140

FOR BLANKET APPROVAL

Registration of ODS importers

CFCs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

Train the trainers (courses)

Identifiers

MAC systems using CFC

Qualitative assessment of the operation of RMP

Halons
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Air conditioners and chillers using CFC

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

Training of technicians by trained trainers 
Toolkits

Good Practices in Refrigeration

Use of CFC in production of some or all types of foam
Enforcement of ODS import controls

The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

Banning import or sale of bulk quantities of:

Banning import or sale of:

ExplanationsBudget

Assistance for the review of legislation

Activities

Customs Training

Training of customs officers (courses)

Unforeseen Activities

Train the trainers (courses)

(11) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION:

UNEP
UNIDO

Total

2




