
  . قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها ئق ما قبل الدوراتان وثا
  

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا إضافية
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  البرازيل: مقترح مشروع
  
  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي  
  

  اإلزالة التدريجية
  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )الشريحة السادسة(خطة اإلزالة التدريجية الوطنية لمركبات الكلوروفلوروكربونات  ●
 وألمانيا) اليوئنديبي(
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   مشاريع متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  البرازيل

  
 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

 وألمانيا) اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )الشريحة السادسة(خطة اإلزالة التدريجية الوطنية لمركبات الكلوروفلوروكربونات 
 

  2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون (7انات المادة آخر بي) ثانيا(

 0: كلوروفورم الميثيل  76.8: بروميد الميثيل 2: هالونات  0.1: رابع كلوريد الكربون 477.8: الكلوروفلوروكربونات

  
 2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

عامل  المذيبات   التبريدالهالوناتالرغاوىاأليروسول المواد
 التصنيع

أجهزة 
االستنشاق

أغراض 
ندف  بروميد الميثيل المختبر

 التبغ

مجموع 
استهالك 
 القطاع

تطبيقات    الخدمة التصنيع  
الحجر 
 الصحي

غير 
تطبيقات 
الحجر 
 الصحي

  

 الكلوروفلوروكربونات
                       
                      

    337.9   141.5     479.4 

 0.1    0.1         رابع كلوريد الكربون

 2          2   هالونات

 220.8  87 133.8          بروميد الميثيل

 0             كلوروفورم الميثيل
  

  9.276: فسهالحجم ن  2001 و 2000في عامي  الكلوروفلوروكربوناتلمركبات مسموح به الستهالك لالقصى الحد األبلغ * 

 توصية األمانة) خامسا( موافقة شمولية

 10 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 بيانات المشروع) رابعا
أقصى 

استهالك 
مسموح 

به 
أطنان (

من 
قدرات 

استنفاد 
 )األوزون

  .0  .74  .424  .1,000  .2,050 .3,070 .5,020 .6,967 .8,280 الكلوروفلوروكربونات  

          .243,600 .1,000,000 .1,000,000 .1,062,863 .577,137 تكاليف المشروع
      ألمانيا

          .21,924 .90,000 .90,000 .95,658 .51,942 تكاليف الدعم

  .000  .250,000  .870,000  .1,190,000  .2,856,400 .4,270,000 .5,420,000   .7,860,000 تكاليف المشروع

تكاليف 
المشروع 

بالدوالر (
 )األمريكي

اليوئنديبي   
  .000  .12,500  .63,500  .92,300  .242,276 .369,500 .473,000   .687,700 تكاليف الدعم

  .000  .250,000  .870,000  .1,190,000  .3,100,000 .5,270,000 .6,420,000 .1,062,863 .8,437,137 روعتكاليف المش
مجموع 
األموال 
الموافق 
عليه من 

حيث 
المبدأ 

بالدوالر (
 )األمريكي

  
  .000  .12,500  .63,500  .92,300  .264,200 .459,500 .563,000 .95,658 .739,642 تكاليف الدعم

مجموع   .0  .0  .0  1,190,000  .2,733,600 .6,826,400 .1,062,863 .6,420,000 .8,437,137 تكاليف المشروع
األموال 

التي 
 أفرجت
عنها 

اللجنة 
التنفيذية 

بالدوالر (
  )األمريكي

  
  .0  .0  .0  92,300  .231,224 .584,776 .95,658 .563,000 762,727.8 تكاليف الدعم

      870,000           .0 تكاليف المشروع
مجموع 
األموال 

المطلوبة 
للسنة 

الحالية 
بالدوالر (

 )األمريكي

  
      63,500           .0 تكاليف الدعم
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  وصف المشروع
  

  
طلبا ليعرض على نظر ، )ئنديبياليو (اإلنمائياألمم المتحدة  برنامج قدمالبرازيل، بالنيابة عن حكومة   -1

ية الوطنية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين، بهدف تمويل المرحلة السادسة من خطة اإلزالة التدريج
 دوالر 500 63 مبلغ دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ب000 870 بتكلفة الكلوروفلوروكربوناتلمركبات 
ن للجنة التنفيذية على خطة البرازيل لإلزالة التدريجية الوطنية لمركبات ووافق االجتماع السابع والثالثو. أمريكي

.  مليون دوالر أمريكي26,7 بمستوى إجمالي من التمويل يبلغ ،2002يوليه / في تموزالكلوروفلوروكربونات
تحقيق اإلزالة التدريجية الكاملة الستهالكها من مركبات من خالل دعمها لهذه الخطة تنوي حكومة البرازيل و

 أطنان من قدرات استنفاد 8.280مستوى استهالك يبلغ تحقيق ، بدءا ب2010 بحلول عام الكلوروفلوروكربونات
  .2002 في عام وناألوز

  
 الخلفيـة

ها الوكالـة   اعتبار ب ألمانيا هذه الخطة بمساعدة من اليوئنديبي، بوصفها وكالة منفذة رئيسية، وحكومة            ذتُنفّ  -2
وتمت لحد .  وموظفي الجمارك  ةخدمتقديم ال لمختصين الفنيين في    ية الموجهة ل  تدريبالبرامج  الالمتعاونة لتنفيذ مكّون    
  .بات تتعلق بخمس شرائحاآلن الموافقة على طل

ن اليوئنديبي إلى االجتماع الثالث والخمسين، بالنيابة عن حكومة البرازيل م         تي قدمها   وتتألف المستندات ال    - 3
  :األمور التالية

ل وما قبيل االستهالك وأهداف خطة العم من 2006مؤشرات األداء لعام    واإلنجازات  بين  مقارنة    )أ(
    . إلى ذلك

  .2006مستقل بشأن بيانات استهالك عام تقرير تحقق   )ب(

 وفي األشهر السبعة األولى من المرحلـة      ) 2005(تقرير عن التقدم المحرز في المرحلة الرابعة          )ج(
  .لمن تنفيذ خطة العم) 2006(الخامسة 

  .وطلب التمويل المتصل بها) 2008(ل لمرحلة السادسة لتنفيذ خطة العما  )د(
  

 ق ـالتحق

 2006 لعام الكلوروفلوروكربوناتمركبات من بي تقريرا عن التحقق من استهالك البرازيل قدمت اليوئندي  - 4
وبناء على طلب، قدم اليوئنديبي تعديال على التحقق مع . جب خطة اإلزالة التدريجية الوطنيةمووتنفيذ األنشطة ب

 2.050مسموح به بموجب االتفاق  لالستهالك الاألقصىويبلغ الحد . بيانات إضافية، نتج عنه تحقق مقبول بالكامل
 البيانات التي أتاحتها أدوات التحديد البيانات الواردة من قارنوت. 2006 من قدرات استنفاد األوزون لعام اطن

 طنا من 453.12و  طنا من قدرات استنفاد األوزون 477.74السلطة المعنية بالبيئة وسلطة الجمارك بكمية 
الستهالك فيما يخص افالفرق بين االثنين ناتج عن فرق في التحديد . تواليقدرات استنفاد األوزون، على ال

سلطات الجمارك على تاريخ في حين تعتمد السنوي، حيث تستخدم السلطة المعنية بالبيئة تاريخ إصدار التراخيص 
 التي األرقام لبلدان أخرى فروق طفيفة فيفي البرازيل ونتج عن ذلك  في وقد . االستيراد الفعلي للمواد كمرجع

فقط من الحد األقصى )  ٪23.1( في المائة 23.1جرى التحقق منها؛ ويبلغ االستهالك الذي جرى التحقق منه 
توسيع نطاق نظام الحصص، الذي يقتصر حاليا على بوأوصت أداة التحديد المستخدمة . لالستهالك المسموح به

  .لمواد المعنيةيمتد إلى جميع اكي ، ل12-الكلوروفلوروكربوناتمركبات 
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  الراهنةالحالة

ويرد استعراض الحالة الراهنة في . القطاعات الفرعيةالعديد من تغطي هذه الخطة األنشطة المنفذة في    -5
  :الفقرات التالية

  رصد المشروع وحمالت التوعية واألنشطة الحكومية  

 الجهات  ذلك التنسيق معصد الالزمة، بما فيقامت وحدة التنفيذ والرصد بأنشطة التنفيذ والر  )أ(
ونُظّمت حملة دعائية لنشر المعلومات عن خطة اإلزالة التدريجية . المعنية وتقديم العطاءات

وحظيت الحكومة بالدعم في تنقيح اللوائح والسياسات . الكلوروفلوروكربوناتالوطنية لمركبات 
وزون ومراقة استهالكها المعمول بها حاليا بغرض تعزيز عمليات استيراد المواد المستنفدة لأل

   .  وتحسين التشريعات والقرارات الوطنية

  التطبيق  

ويجري اآلن وضع الصيغة النهائية من تحديث كتيب . ُأنجز مشروع تدريب موظفي الجمارك  )ب(
أكتوبر / وسُينشر في تشرين األول المعنية بالمواد المستنفدة لألوزونالوطنيةعن الجمارك 

2007  .  

  دقطاع التبري  

 تدريبا ا فنيا متخصص7.000، تلقى أكثر من 2007يوليه / إلى غاية تموزا شهر12على مدى   )ج(
ن ون الفنيولمتخصصنالها ا شهادة 14.487وشهادات التأهيل، وبذلك بلغ مجموع شهادات التأهيل 

 مجموعة إضافية من معدات التدريب على وحدات التدريب 17وتم توزيع . في مجال التبريد
واعتبارا .  البلدرجاء وحدة في كل أ44مجموع عدد وحدات التدريب إلى من زاد مما ة، الجديد

لوطني جميع المناطق الجغرافية ا برنامج التدريب غطي، سي2007أكتوبر /من تشرين األول
دليل المعالجة السليمة لسوائل " من ا عدد7.000وعالوة على ذلك، نُشر . الخمسة للبرازيل

 الملفات التي تُوضع على الجدران نسخة من 4.000زائد " اد وإعادة التدوير االسترد–التبريد 
  .    لتوزيعها خالل تنظيم التدريب على الممارسات الجيدة

لة  آ334 و 2006 في عام 12-الكلوروفلوروكربونات آلة السترداد مركبات 560تم توزيع   )د(
 التي ةخدمتقديم الت تحظى بقبول محال  اليوئنديبي أن هذه اآلالوأفاد. 2007يوليه /بحلول تموز

 1وهناك . تجارية صغيرة ومتوسطة الحجممستخدمة لألغراض الصيانة معدات التبريد القوم بت
وتم استرداد ما متوسطه  . تشغيليةفي المائة فقط من اآلالت الموزعة التي تعاني من مشاكل 

بأكياس االسترداد مداد ي لإل مشروع فرعقد بدأو. من غازات التبريد في كل آلة كلغ 116
 عملثالثة مراكز لالستصالح، يُأنشئت و. اختبار مختلف أنواع أكياس االسترداد في هذا المجالب

ويجري حاليا إنشاء مركزين . 2007 المتبقيين مع نهاية عام االثنينواحد منها ويتوقع تشغيل 
    .   آخرين

ير مركبات  وإعادة تدوددا السترآلة 335في قطاع تكييف هواء السيارات، تم توزيع   )ه(
 من عمليات الرصد ستقاةويبّين تحليل المعلومات الم. 2006 في عام 12-الكلوروفلوروكربونات

٪ في 50 القشيبة بنسبة 12-أن هذه اآلالت تسهم في خفض استهالك مواد الكلوروفلوروكربونات
   .قابةالشركات الخاضعة للر
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يد المستخدمة لألغراض الصناعية وتكييف الهواء المركزي، في قطاع خدمات أجهزة التبر  )و(
وفي إطار هذا البرنامج، تم شراء خمس . ويجري حاليا إعداد برنامج لالسترداد وإعادة التدوير

 وخمس آالت السترداد وإعادة 11-الكلوروفلوروكربوناتآالت السترداد وإعادة تدوير مركبات 
خزانات لتخزين مركبات الكلوروفلوروكربونات و، 12-تدوير مركبات الكلوروفلوروكربونات

    .ومن المقرر تركيب هذه الخزانات في مراكز االستصالح الخمسة المشار إليها أعاله. مسترّدةال

 الموارد التي أعيد توزيعها في إطار الخطة السنوية السابقة، تي تمولهاعدد من األنشطة، الهناك   )ز(
 مركزا إلعادة التدوير في 200ومن األنشطة إنشاء . احلها األولىحاليا في مرالتي ال تزال 

وفي الوقت . بأجهزة التبريد في المدن البرازيلية الصغرى ومتوسطة الحجمتزويد محال ال
عملية تقديم  حالياجري يما يخص المراكز الستة األولى، وتالراهن، تم تحديد التوزيع اإلقليمي ف

  :  من التنفيذ فهيمرحلة جد مبكرة تزال في الى التي أما األنشطة األخر. العطاءات

صغيرة في ال ورى الصغشروعاتالحافز الخاصة بتنفيذ نظم اإلدارة البيئية في الم )1(
  .ألغراض التجاريةفي اقطاع أجهزة التبريد المستخدمة 

التعاون مع مرافق الطاقة الكهربائية عند استبدال المبردات بعمليات االسترداد  )2(
القائمة  ضمن نطاق برامجها الكلوروفلوروكربوناتمركبات القائمة على المنزلية 

 .ذات الطاقة الكفاءة على 

نشر معلومات التكنولوجية اإلضافية والتدريب وبناء القدرات فيما يخص سوائل  )3(
 .الكلوروفلوروكربوناتمركبات التبريد البديلة ل

وير واستصالح المبردات وضع القواعد الفنية الالزمة ألنشطة استرداد وإعادة تد )4(
 .والجوانب األمنية المتصلة باستخدام الهيدروكرونات

  قطاع تصنيع الرغاوى

      . شركة101التحويل في قطاع الرغاوى، باالستفادة من ما مجموعه المتعلقة بنشطة ُأنجزت األ  ) ح(
       

  لقطاعات األخرىا

  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات مات عن مشتريات الحكومة من تجميع المعلوتم   )1(
 الثالث ماليين وحدة من أجهزة االستنشاق يوقد تم شراء نحو ثلث. بواسطة وزارة الصحة

المناسبة وال تزال النسبة المئوية  .المزودة بمقياس للجرعات من طرف الحكومة االتحادية
 قيد الكلوروفلوروكربونات القائمة على مركبات س للجرعاتجهزة االستنشاق المزودة بمقياأل

وتم تعزيز مراقبة عمليات استيراد . ة عن البدائل العالجيةوجرت دراسة استقصائي. النظر
وتبّين أنه ال . مركبات الكلوروفلوروكربونات إلنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس في نشاط استثمار يوجد في البرازيل أي شركة مؤهلة لتن
 .خرىالموارد المتبقية إلى األنشطة األ إحالةوُيزمع . للجرعات
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  المذيبات

 في ات كمذيب113-الكلوروفلوروكربونات، لم تُستخدم أي مركبات CTF/IBAMAلمعهد وفقا   )2(
 إحالة زمع ُيشطة، وبالتالي  إلى تنفيذ أي أنعوال يحتاج هذا القطا. 2004البرازيل منذ عام 

 .الموارد المتبقية إلى األنشطة األخرى
 المعقّمات

 في 12-الكلوروفلوروكربوناتوفقا للدراسة االستقصائية النهائية بشأن تحديد مستخدمي مركبات   )3(
القطاع الطبي ألغراض إجراءات التعقيم، تم استخدام المواد البديلة لمركبات 

 لم تُستخدم أي ه أنCTF/IBAMAوأبلغ معهد .  بصورة شاملة12-الكلوروفلوروكربونات
 إحالة زمع يوبالتالي . 2004 كمعقّم في البرازيل منذ عام 12-الكلوروفلوروكربوناتمركبات 

     . الموارد المتبقية إلى أنشطة أخرى

وزادت .  متزايدبشكل التقرير أداء مرضيا مشمول في شهرا للتنفيذ ال54 األشهر البالغ عددها بّينوت   -6
ومع استخدام التمويل . ثراأل من حيث موس بدرجة يصعب تنفيذها، بشكل ملكانت في البداية بطيئةاألنشطة، التي 

، تحسنت المصروفات الكلية، بالمقارنة مع السنة السابقة من كمؤشرية عالموجه لمختلف القطاعات والقطاعات الفر
. 5 إلى 1 المائة للشرائح من  في61 إلى نسبة 4 إلى 1ليها للشرائح من  في المائة من األموال الموافق ع53نسبة 

وترتبط المقارنة التالية للنفقات بمختلف فئات األنشطة في الخطة الكلية، وتوفر . حققت الخطة معظم أهدافهاو
 .معلومات قّيمة عن التقدم المحرز بشأن التنفيذ

  النفقات  القطاع/النشاط
 )2007يوليه /إلى غاية تموز(

 

مجموع الميزانية 
من للشرائح من 

األولى إلى 
الدوالر (الخامسة 

 )األمريكي

  المبلغ 
 )بالدوالر األمريكي(

حصة 
 الميزانية

 76 ٪ 1,710,950 2,255,000 وحدة التنفيذ والرصد
 51 ٪ 2,683,388 5,272,326 12- مركبات الكلوروفلوروكربوناتمشروع استرداد 

 82 ٪ 1,590,191 1,936,800  12- مركبات الكلوروفلوروكربوناتح مشروع إقليمي الستصال
 في تكييف مركبات الكلوروفلوروكربوناتمشروع استرداد وإعادة تدوير 

 90٪ 1,904,147 2,106,400 هواء السيارات
 94٪ 730,869 775,194 مشروع استرداد وإعادة تدوير مبردات المباني

 95٪ 3,982,345 4,200,000 مشروع تصنيع الرغاوى
 100٪ 52,080 52,080 تصنيع أجهزة التبريد لألغراض التجارية

 1٪ 16,122 1,440,000 مشاريع استثمار أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 1٪ 5,722 500,000 113- مركبات الكلوروفلوروكربوناتمذيبات 

 0٪ 1,116 500,000 12-معقمات مركبات الكلوروفلوروكربونات
 66٪ 2,477,806 3,742,400 صين الفنيينتمشروع تدريب المخ

 100٪ 141,200 141,200 تدريب موظفي الجمارك
 ال ينطبق 90,000 398,600 12- مركبات الكلوروفلوروكربوناتمشروع مراكز إعادة تدوير 

  ينطبقال 6,995 870,000 ألغراض التجارية المستخدمة في ااإلدارة البيئية بشأن أجهزة التبريد 
 ال ينطبق 52,846 1,050,000 ن الطاقة بشأ12-بات الكلوروفلوروكربوناتمركاسترداد 

 ال ينطبق 15,877 120,000 دعم القواعد الفنية
 61 ٪ 15,461,655 25,360,000 المجموع
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  2008خطة عام 

 
. والمذيبات والمعقمات  المنفذة في قطاعات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتاألنشطة تتوقفس  -7

ونتيجة . 2008 إلى خطة التنفيذ لعام ا جديدابوصفه نشاط" مراقبة االتجار غير المشروع"وأضاف اليوئنديبي نشاط 
وتراعي عملية . وترد الميزانية الجديدة في الجدول المذكور أدناه. ل بين مختلف األنشطةواملذلك، أعيد توزيع األ

 . المنجزة أو الموقوفةاألنشطةإعادة توزيع الميزانية أيضا 

إعادة توزيع  القطاع/النشاط
الميزانية 

بالدوالر (
 )األمريكي

التمويل من الشريحة 
بالدوالر (السادسة 

  )األمريكي
 

الميزانية المنقحة من 
الشريحة األولى على 
الشريحة السادسة 

  )بالدوالر األمريكي(
 

النفقات المتبقية 
بالدوالر (

  )األمريكي
 

  المدرجة بالفعل في خطة التنفيذ السنوية السابقةاألنشطة
 894,050 2,605,000 350,000 0 وحدة التنفيذ والرصد

- مركبات الكلوروفلوروكربوناتمشروع استرداد 
12 0 0 5,272,326 2,588,938 

مركبات مشروع إقليمي الستصالح 
 346,609 1,936,800 0 0  12-الكلوروفلوروكربونات

مركبات وإعادة تدوير مشروع استرداد 
 202,253 2,106,400 0 0  في تكييف هواء السياراتالكلوروفلوروكربونات

 538,603 775,194 0 494,278 مشروع استرداد وإعادة تدوير مبردات المباني
 339,908 4,200,000 0 122,253 مشروع تصنيع الرغاوى

 0 52,080 0 0 تصنيع أجهزة التبريد لألغراض التجارية
شاريع استثمار أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس م

 183,878 1,440,000 0 1,240,000 للجرعات
 0 500,000 0 494,278 113- مركبات الكلوروفلوروكربوناتمذيبات 

 0 500,000 0 498,884$ 12-معقمات مركبات الكلوروفلوروكربونات
 1,264,594 3,742,400 0 0 مشروع تدريب المختصين الفنيين

 0 141,200 0 0 تدريب موظفي الجمارك
مركبات مشروع مراكز إعادة تدوير 

 1,458,600 398,600 0 1,150,000 12-الكلوروفلوروكربونات
اإلدارة البيئية بشأن أجهزة التبريد لألغراض 

 863,005 870,000 0 0 التجارية 
 بشان 12-مركبات الكلوروفلوروكربوناتاسترداد 
 1,533,785 1,120,000 70,000 466,630 الطاقة

 86,786 120,000 0 0 دعم القواعد الفنية
 104,123 120,000 0 0 دعم القواعد الفنية

 األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية السابقة
 450,000 450,000 450,000 0 مراقبة االتجار غير المشروع

 10,855,131 26,350,000 870,000 0 المجموع
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  ات األمانة وتوصياتهاتعليق

  التعليقات

قُـّدم هذا المقترح ليعرض على نظر اللجنة التنفيذية في اجتماعاها الثالث والخمسين، وقد استعرضته    - 8
ويقدم التقرير والمعلومات الالحقة صورة جد شفافة عن التقدم الذي أحرزته خطة . أمانة الصندوق وفقا لذلك
 .السابق وحالتها الراهنة وأنشطتها المزمعةفي الكلوروفلوروكربونات كبات مراإلزالة التدريجية الوطنية ل

وطرحت أمانة الصندوق عددا من القضايا التي أوضحها اليونيب والبرازيل، مثل التفاصيل الواردة في   - 9
سترداد في التحقق وإدراجها في بيانات سلطات الجمارك، والتقدم المحرز في أنشطة قطاع الرغاوى، ونتائج اال

توضيحات مفصلة ) GTZ(وقدم اليونيب والوكالة األلمانية للتعاون الفني . وإعادة التدوير وعمليات االستصالح
 .عن جميع المسائل، وتم حل جميع القضايا المفتوحة في وقت الحق

عمليات ويساور أمانة الصندوق القلق إزاء النطاق الضيق لنظام الحصص في البرازيل، مع التركيز على   - 10
وفي حين أنه تم استيفاء جميع .  فقط، كما هو مبلغ عنه في التحقق12-الكلوروفلوروكربوناتمركبات استيراد 

الشروط المبينة في االتفاق الخاص بإطالق الشريحة القادمة، يمكن تحسين استدامة اإلزالة التدريجية في األجل 
 .الطويل من خالل تعديل نظام الحصص

يانات الجدولين الثامن والتاسع من جداول االستعراض متعدد السنوات في حينها وتنقصها لم تُـسلم ب  - 11
وسُيـنشر الجدوالن الثامن والتاسع من جداول االستعراض . الجودة الكافية إلدراجها في الملحق األول بهذه الوثيقة

 . قبل انعقاد االجتماعمتعدد السنوات على شبكة االنترنت الداخلية ألمانة الصندوق في آخر أسبوعين

  اتالتوصي

  :أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يليتوصي أمانة الصندوق ب  - 12

تطلب من اليوئنديبي أن يبلغ فور تقديمه الشريحة السابعة عن التقدم المحرز مع توسيع نطـاق                  )أ(
  .الحصص ليشمل جميع المواد المستنفدة لألوزون

لشريحة الثامنة قبل توسيع نطاق نظام الحصص ليشـمل جميـع           تطلب من  اليوئنديبي أال يقدم ا        )ب(
  .الكلوروفلوروكربوناتمركبات 

ذلـك  توافق على الشريحة السادسة لخطة اإلزالة التدريجية وما يتصل بها من تكاليف دعمـا، و                )ج(
  :بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  فة الدعمتكل
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

لمركبات الوطنية خطة اإلزالة التدريجية  
 )سادسةالشريحة ال(الكلوروفلوروكربونات 

 اليوئنديبي870.00063.500

  

 
- - - - -  
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Substances
CFC                  
CTC                  
Halons              
Methyl Bromide  
TCA                  

Chemical

CFC                  
CTC                  
Halons              
Methyl Bromide  
TCA                  

2008 2009 2010 Total
3,883,600

349,524
3,883,600
1,122,520
2,082,034

0
650,329

3,883,600
349,524

870,000 250,000 100,000 22,816,400
63,500 12,500 5,000 1,945,776

21,596,400
4,273,188
9,140,274

0
2,491,225

22,466,400
1,945,778

Third tranche for US$ 3,970,000 
approved at 45th Meeting; and fourth 
tranche for US$2,856,400 approved at 
47th Excom Meeting. Bith approved in 
2005.

Comments

6,826,400 1,190,000 870,000
Support Costs Requested 705,400 500,000 0 584,578 92,300 63,500
Funds Requested 7,860,000 5,720,000 0

1,365,280 238,000
Disbursement as per Annual Plan 0 9,273,781 12,685,186
Estimated Disbursement in Current Progress Report 0 887,945

0 0
Funds Obligated in Current Progress Report 0 0 0 0
Funds Disbursed in Current Progress Report 7,860,000 1,280,274

6,826,400 1,190,000
Estimated Disbursement in Previous Progress Report 0 1,883,948 2,389,240
Funds Approved (Inventory) 7,860,000 5,720,000

1,190,000
Support Costs as per Agreement 687,700 473,000 369,500 242,276 92,300

UNDP Funding as per Agreement 7,860,000 5,420,000 4,270,000 2,856,400
Comments

0 1,543,600 0
Support Costs Requested 147,600 63,000 0 0 138,924 0
Funds Requested 1,640,000 700,000 0

270,000
Disbursement as per Annual Plan 2,106,056 NA
Estimated Disbursement in Current Progress Report 44,329 336,000

205,000
Funds Obligated in Current Progress Report 0 0 0
Funds Disbursed in Current Progress Report 1,595,671 281,363

1,543,600
Estimated Disbursement in Previous Progress Report 527,520 595,000
Funds Approved (Inventory) 577,137 700,000 1,062,863
Support Costs as per Agreement 51,942 95,658 90,000 90,000 21,924

2005 2006 2007
Germany Funding as per Agreement 577,137 1,062,863 1,000,000 1,000,000 243,600
Calendar year 2002 2003 2004

(6a) PROJECT COSTS (US$)

            477.8 

3751

Remaining Phase-Out to be Achieved            9,726.0            6,231.0           3,001.0           3,227.3           1,870.5             967.2 

0

4801

Actual Phase-Out 1251 737 1763

1050

74 5801

Approved Phase-Out 1251 737 1763

1020 1050 576 350Reduction Under Plan 251 1000 737 743

UNDP

477.8Consumption Reported in the Verification Report N.A. N.A. 3,001.0 3,227.3 1,870.5 967.2

477.8Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

N.A. N.A. 3,001.0 3,227.3 1,870.5 967.2

0

Compliance Action Target (MOP)

2050 1000 424 74

Total Decision

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

9276 9276 8280 6967 5020 3070

2007 2008 2009 2010

0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

133.8 87. 220.8
22.
0.1
479.4

0.1
337.9 141.5

Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector 
Manufacturing Servicing QPS Non QPS

Solvent Process Agent MDI Lab UseAerosol Foam Fire Fighting Refrigerating  

0. 

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

0. 0. 0. 0. 0. 97.2 0. 0. 32.4 297. 123.2 4.4 
218.6 191.2 259.5 76.8 

2. 
711.6 667. 844.6 756.6 578.3 275.5 430.7 257.6 238.5 

20. 2.1 9. 3. 10. 3. 0. 4.6 21.3 20. 22. 22. 
274.4 222.1 0. 0.1 

477.8 
411.6 933. -647.5 -6,396.7 -194.7 662.2 767.2 163.1 -385.7 

3,000.6 3,224.3 1,870.5 967.2 
2005 2006 

10,525.8 10,895.7 10,872. 9,809.7 9,542.9 11,612. 9,275.1 6,230.9 
2001 2002 2003 2004 1997 1998 1999 2000 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Baseline 1995 1996 

BRA/PHA/50/INV/278 UNDP                                         

BRA/PHA/48/INV/277 Germany                                    

BRA/PHA/47/INV/274 UNDP                                         

BRA/PHA/45/INV/270 UNDP                                         UNDP was requested to provide clarification as to the relationship between reported national CFC consumption and the phase-out activities being 
funded, and to include this information in its annual report when requesting the 2006 funding tranche at the 47th Meeting.

BRA/PHA/41/INV/265 Germany                                    

BRA/PHA/41/INV/264 UNDP                                         

BRA/PHA/37/TRA/261 Germany                                    The total value of the first tranche of the project is US$1,633,692, including support costs of 9 percent.  Approval of the balance of funding for the 
first tranche of US$1,158,521 will be requested by the Government of  Germany as part of its 2003 programme of bilateral co-operation

BRA/PHA/37/TRA/260 Germany                                    

Comments
BRA/PHA/37/INV/262 UNDP                                         Approved in principle a total of US $26.7 million in funding for the phased reduction and complete phase-out of consumption of Annex A Group I 

substances in Brazil by 2010 (CFCs -11, -12, -113, -114 and -115).  This is the total funding that will be available to Brazil from the Fund for the total 
elimination of CFC use in the refrigeration sector in Brazil as well as for all other sectors using these substances, (e.g., foams, aerosols, solvents, 
sterilants, MDIs etc.).

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

Annex I - Draft Overview Tables for Multi-Year Agreements 
Brazil                                            

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

1
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Yes

The CFC recovery and recycling programme functions: Satisfactorily Yes

The ODS import licensing scheme functions: Satisfactorily

Yes

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/2000

Yes

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam Yes 01/01/2000

Yes

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2000 Yes

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2000

Yes

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2000

Yes

1.3.2.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2000

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

Yes

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2000

Yes

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2000

Yes

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2000

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2000 Yes

1.3.1 Banning import of:

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide Yes 01/01/2002

1.2.2.4 TCA Yes 01/01/2002

1.2.2.3 CTC Yes 01/01/2002

Yes

1.2.2.2 Halons Yes 01/01/2000

1.2.2.1 CFCs Yes 01/01/2000

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide Yes 01/01/2002

1.2.1.4 TCA Yes 01/01/2002

1.2.1.3 CTC Yes 01/01/2002

Yes

1.2.1.2 Halons Yes 01/01/2000

1.2.1.1 CFCs Yes 01/01/2000

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

Yes

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000 Yes

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/1990

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/1990 Yes

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Yes

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/2000 Yes

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/2000

Yes

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/1990

Yes

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1990 Yes

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/1990

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1990 Yes

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

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

1. REGULATIONS:

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when (Date) Verification 
Report(Yes/No)

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

Country Programme 2006

Date Approved Jul-2002 Dec-2003 Apr-05 and Nov-
05 

Nov-2006

Revised Planned Submission

III and IV V Tranche Number I II 

Nov-2007 Nov-2008 Nov-2009 Nov-2010UNDP Planned Submission Jul-2002 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006

Date Approved Jul-2002 Dec-2003 Apr-2004 Apr-2006

Revised Planned Submission

Tranche Number I II I III and IV 

2009 2010

Germany Planned Submission Jul-2002 Dec-2003 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006

2005 2006 2007 2008Submission Year as per Agreement 2002 2003 2004

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

2


