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  وات المشاريع المتعددة السن–ورقة تقييم المشروع  
  كمبوديـــا

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

  فرعيةات اللمشروعان يواعن

 

  الستهالك المواد المستنفدة لألوزون  والتي جرى تناولها في المشروعأحدث البيانات المبلّغ عنها 

  )2007 أيلول/رسبتمب ، بتاريخ 2006 ، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -بيانات الماّدة  :ألف

  )2007 نيسان/وماي، بتاريخ 2006، من قدرات استنفاد األوزونطن (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :باء

 
 28.3 )من قدرات استنفاد األوزونطن (للتمويل ربون المتبقي المؤهل إستهالك الكلوروفلوروك

  من قدرات استنفاد األوزون طن 11.0إجمالي اإلزالة  : دوالر أمريكي750 432إجمالي التمويل  :خطة األعمال للسنة الحالية

 المجموع 2010 2009 2008 2007 بيانات المشـروع
 غير متاح 0 14.14 14.14 14.14 حدود بروتوكول مونتريال
 غير متاح 0 7.00 10.00 13.50 حدود االستهالك السنوي

 0 0 0 0 0 اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية
 13.50 0 7.00 3.00 3.50 اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخراً

المرفق ألف
الكلوروفلور
 وكربون

 منطن (
قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

  0     غير الممولةيةاإلزالة السنو

 13.50 0 7.0 3.0 3.50  يتعين إزالتهاستهالك المواّد المستنفدة لألوزون الذيإجمالي 
       ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 

 170,000 0 0 50,000 120,000 اليونيب :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 280,000 0 0 85,000 195,000 اليوئنديبــــي :منفذة المتعاونةالتمويل بالنسبة للوكالة ال 
 450,000 0 0 135,000 315,000 إجمالي تمويل المشروع 

      )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم 
 22,100 0 0 6,500 15,600 اليونيب :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 :بة للوكالة المنفذة المتعاونةتكاليف الدعم بالنس 

 اليوئنديبــــي
14,625 6,375 0 0 21,000 

 43,100 0 0 12,875 30,225 إجمالي تكاليف الدعم 
 493,100 0 0 147,875 345,225)دوالر أمريكي(إجمالي التكلفة للصندوق المتعدد األطراف

  )كجم/دوالر أمريكي(فعالية التكلفة النهائية للمشروع 

  .كما هو ُمبين أعالهزائد تكاليف الدعم دوالر أمريكي  000 315وافقة على تمويل الشريحة األولى الم : التمويلطلب
موافقة شمولية توصيات األمانة

 اليوئنديبي واليونيب)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 اليونيب  سياسي، تنظيمي و مؤسسيدعم ) أ 
 اليونيب  توعيةال و ةبناء الطاقفي  بتدريب) ب
 اليوئنديبــــي   و التدريباتم  و دعم بالتجهيز لمؤسسات الخدمساعدة فنية) ج
 اليوئنديبــــي  النهائيينلمستعملين لمساعدة فينة و برنامج تشجيعي ) د
 اليونيب تنفيذ و رصد المشروع ) ه

 دائرة مراقبة التلوث لكمبوديـا، وزارة البيئة :وكالة التنسيق الوطنية

المرفق ألف، المجموعة األولى 
 )الكلوروفلوروكربون(

28.3  

  

المواّد المستنفدة 
 لألوزون 

غازات الرغاوياإليروصوالت
 التبريد

 غاز التبخير عامل التصنيع المذيباتخدمة التبريد

الكلوروفلوروكربون
  12 و 11-

  28.3    

   0.3    ثالثي كلور االيثان
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  وصف المشروع

  
 أحالت يونيب على اللجنة التنفيذية، بوصفها الوكالة المنفذة الرائـدة، خطـة             ، نيابة عن حكومة كمبوديا      -1

وسوف .  خالل اجتماعها الثالث والخمسين     اللجنة زالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون، لتنظر فيها     إلدارة اإل 
يجري تنفيذ البرنامج أيضا بمساعدة من يوئنديبي وسوف يبلغ مجموع كلفة خطة كمبوديا هذه بالصيغة التي أحيلت                 

 دوالر أمريكي 32 500ف دعم الوكالة بمبلغ تكاليزائداً  دوالر أمريكي    250 000( دوالر أمريكي    520 000بها  
).  دوالر أمريكـي ليوئنـديبي     20 250 دوالر أمريكي زائدا تكـاليف دعم الوكـالة بقيمة         270 000ليونيب و   

 االمتثـال  ويبلغ خـط أسـاس       ،2009ويقترح المشروع إزالة مركبات الكلوروفلوروكربون بالكامل بحلول عام         
  . (ODP)  استنفاد األوزونقدرات طنا من 94,2وفلوروكربون  الكلورمركباتلمستويات إزالة 

  الخلفية

، وافقت اللجنة التنفيذيـة     في ما يتعلق بإزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع صيانة أجهزة التبريد            -2
اليا  وخصصت مبلغا إجم   ،التبريد لكمبوديا مواد  خطة إلدارة   / في اجتماعها الحادي واألربعين على برنامج قطري      

 التبريـد    أجهزة  دوالر أمريكي ليوئنديبي ويونيب من أجل تنفيذ برامج تتعلق بتدريب فنيي صيانة            890 000قدره  
، وأنشطة لنشر وحدات التكييف المتنقلة  حوافز لقطاعالتدوير والستعادة وإعادة االوالموظفين الجمركيين، وبرنامج 

وقد صممت هذه المشارع بحيث تتيح للبلـد        . بون ومراقبتها المعلومات، وبرنامج لرصد مركبات الكلوروفلوروكر    
 فـي   50أن يفي على الفور بنسبة التخفيض المفروضة على استهالكه من مركبات الكلوروفلوروكربون والبالغة              

  .المئة، إذ أن هذا البلد يعد واحداً من آخر البلدان التي انضمت إلى بروتوكول مونتريال

 فنيا من هذا القطاع 793 في قطاع صيانة أجهزة التبريد عن تدريب ما يزيد على وقد أسفر تنفيذ األنشطة  -3
 35كما أدى ذلك إلى توزيع     .  موظفا جمركيا  344 مدربا و    56بما شمل تدريب    على ممارسات الصيانة الرشيدة،     

د اسـتعاد برنـامج     وق .كاشفا لمواد التبريد على نقاط المراقبة الحدودية وبعض أجهزة التبريد على فنيي الصيانة            
كما استفاد من برنامج الحـوافز نحـو         أطنان من مركبات الكلوروفلوروكربون      8االستعادة وإعادة التدوير زهاء     

  .في مجالي التوعية ونشر المعلوماتكما أنجزت عدة أنشطة  وحدات التكييف المتنقلة مستعمل ل2000

  السياسات والتشريع

 تعهدت حكومة كمبوديا بخفض استعمال مركبات       ،2001ال في عام    بعد التصديق على بروتوكول مونتري      -4
وسن البلد عدة قوانين وتشريعات متصلة بحماية األوزون توفر اإلطـار القـانوني             .  وإزالته الكلوروفلوروكربون

ا من عام   اعتباروقد تم إنفاذ المرسوم الفرعي المتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون          . زالة المواد المستنفدة لألوزون   إل
  .يص لواردات هذه المواد وصادراتها نظام الترخ ذلكشملوقد ، 2005

  هزة التبريدجقطاع صيانة أ

عادل طاقة اسـتنفاد األوزون لمركبـات الكلوروفلوروكربـون          م ن طنا م  28,3 قدره   مجموعمن أصل     -5
 استنفاد األوزون ألغراض    من قدرات  طنا   2,0ستخدم  ا،  2006المستخدمة في قطاع صيانة أجهزة التبريد في عام         

 ألغراض نظـم التبريـد التجـاري والصـناعي           استنفاد األوزون  قدراتمن   طنا   2,5صيانة مبردات المنازل، و   
 ورشة لصيانة   390 ويوجد في البلد     .وحدات التكييف المتنقلة   ألغراض    استنفاد األوزون  قدراتمن   طنا   23,83و

 170 ما تختص عي ألجهزة التبريد المنزلية والتجارية والصناعية، في      القطاع الفر في   220أجهزة التبريد، من بينها     
 بـأجهزة   وحدات التكييف المتنقلة  صيانة  لوقد تم تزويد ست عشرة ورشة       . صيانة أجهزة التكييف المتنقلة   بورشة  

  .استعادة وإعادة تدوير، فضال عن سبع ورش تبريد أخرى في إطار خطة إدارة مواد التبريد
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 تـدريب وعلى نحو ما سلفت اإلشارة إليه، تم        .  فني في قطاع الصيانة    1 500ما مجموعه   ويعمل أيضا     -6
تقديم  منشآت تدريب رئيسية، تم      5 ويوجد في البلد أيضا      .في إطار خطة إدارة مواد التبريد     عدد من هؤالء الفنيين     

 مواد التبريد ما  منكيلوغرام الواحدلللحالي  ويبلغ السعر ا.ثنتين منها في إطار خطة إدارة مواد التبريد   ال المساعدة
فلوروكربـون  كلورو دوالرا أمريكيـا لل    7,35 و 12 – دوالرا أمريكيا لمركبات الكلوروفلوروكربون      5،80: يلي

  . أ– 134 المهلجن

  األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

  : النهائيةخطة إدارة اإلزالةيقترح تنفيذ األنشطة التالية من خالل مشروع   -7

  دعم السياسات ودعم التنظيم القانوني والمؤسسي؛  )أ(  

  التدريب وبناء القدرات والتوعية؛  )ب(  

  الدعم التجهيزي لمنشآت الصيانة والتبريد؛ والتقنيةالمساعدة تقديم   ) ج(  

  توفير المساعدة التقنية وبرنامج الحوافر للمستعملين النهائيين؛ و  )د(  

  . ورصدهاتنفيذ المشاريع  )هـ(  

كـانون  /  يناير 1 إنجاز اإلزالة الكاملة لمركبات الكلوروفلوروكربون بحلول         عملية تعتزم حكومة كمبوديا    -8
  . اقتراح خطة إدارة اإلزالة النهائيةإلى جانب 2008عام ل تفصيلية عمل خطة أحيلتوقد . 2010الثاني 

  

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

  ق التنفيذمستوى التمويل وطرائ

  : الحظت األمانة ما يلي،أثناء استعراض خطة إدارة اإلزالة النهائية   -9

تمكنت كمبوديا بالفعل من خفض استعمال مركبات الكلوروفلوروكربون إلى ما دون نسبة الــ                ) أ(
 طنـا   44,54 إلى    استنفاد األوزون  قدراتمن   طنا   94,6أي من   ( في المئة من خط أساسها       50
 أيضا انخفاضا 2006ويبين مستوى استهالكها لعام . 2005في عام ) نفاد األوزون استقدراتمن 

 قـدرات من   طنا   44,54أي من    (2005من المستوى المبلغ عنه لعام       في المئة    30 تفوق نسبته 
 هذه التخفيضات من إنجاز وقد تم ). استنفاد األوزونقدراتمن  طنا 28,33 إلى استنفاد األوزون

 االضطالع بها في إطار خطة إدارة مواد التبريد على نحو ما أبلغـت              جرىي  خالل األنشطة الت  
  به الوكالة؛

 صـيانة وحـدات      قطـاع  فييتركز آخر استهالك متبق لمركبات الكلوروفلوروكربون في البلد           )ب(
  التكييف المتنقلة؛
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يسـتوجب  لـألوزون    البلد حاليا بإطار متكامل لتنظيم القوانين المتعلقة بالمواد المستنفدة           يحظى  )ج(
الترخيص إلزاميا لواردات المواد المستنفدة لألوزون وتسجيل مستورديها والمستعملين النهـائيين           

. للكميات السائبة منها ويفرض نظاما صارما لإلبالغ عن مستوردي هـذه المـواد ومسـتعمليها       
وروكربـون  وتحظر هذه القوانين أيضا استيراد المنتجات التي تحتوي على مركبـات الكلوروفل           

وتسجيل الَمركبات التـي تحتـوي علـى أجهـزة تكييـف متنقلـة تعتمـد علـى مركبـات                    
  ؛2006كانون الثاني / الكلوروفلوروكربون اعتبارا من يناير

 قبـل    يتوقع إنجاز عنصر االستعادة وإعادة التدوير من خطة إدارة مواد التبريـد            في حين أنه ال     )د(
 قـدرات من  أطنان 8 الخطة عن التمكن من استعادة    ، أسفر هذا العنصر من    2007منتصف عام   

  ؛2006 بحلول عام 12 - لمركب الكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون

 إعادة تهيئة وحدات التبريـد  الحوافز من أجلركبة ذات محرك في برنامج  م 2000شارك زهاء     )ه(
تها، وقد تم تنفيـذ هـذا       المتنقلة المعتمدة على مركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة في سيارا       

  البرنامج في البلد بنجاح؛

 حصلوا على   نتوجد نسبة كبيرة من الفنيين المهرة والمدربين في قطاع صيانة أجهزة التبريد مم              )و(
فيما كان اثنان من معاهـد لتـدريب الخمسـة    تدريبات كاملة في إطار خطة إدارة مواد التبريد،        

في قطاع التبريد في إطـار خطـة         لممارسات الرشيدة ا تبيانلتدريب و للين أصال بأجهزة    مجهَز
   مواد التبريد نفسها؛إدارة

 هـذه   تم تعزيز قدرات الموظفين الجمركيين وسواهم من العاملين على إنفاذ القـوانين وتـدعيم               )ز(
   كاشفا لمواد التبريد؛30 بـ وتزويدها بتدريبات القدرات

  .االستنشاق بالجرعاتال يطلب البلد مساعدة لتمويل قطاع أجهزة   )ح(

 ناقشت األمانة مع يونيب ويوئنديبي المسائل الفنية المتصـلة بالمسـتويات الراهنـة              ،استنادا إلى ما تقدم     -10
ستهالك مركبات الكلوروفلوروكربون في كمبوديا، وال سيما تلك المستعملة في قطاع وحدات التبريد المتنقلة التي ال

وناقشت األمانة أيضا مسائل تتصل بالصـالحية الفنيـة         . استهالك هذه المواد  ما زالت تستحوذ على أكبر قدر من        
بوحدات التبريد المتنقلة والذي تم تنفيذه بنجاح في إطـار خطـة إدارة مـواد                الحوافز المتعلق الستمرار برنامج   

تبقـي مـن أجهـزة      في العدد الم  بدائل سهلة اإلحالل    التبريد، فضال عن إمكانات إعادة التهيئة بما يشمل استعمال          
. وفقا لذلك وقد عدلت يونيب ويوئنديبي عناصر المشروع الفرعي من خطة إدارة اإلزالة النهائية             . التبريد التجارية 

دعم ال دوالر أمريكي زائدا تكاليف 450 000  إلى المبلغ النهائي المتفق عليه لخطة إدارة اإلزالة النهائيةوصلوقد 
  . دوالر أمريكي43 100بقيمة 

  تفاقاال

أحالت حكومة كمبوديا مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يبين شروط اإلزالة الكاملة لمركبـات                 -11
  . لهذه الوثيقةفي المرفق األولاالتفاق المذكور ويرد مشروع . الكلوروفلوروكربون في كمبوديا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/26 
 

6 

  توصية

وقد ترغب اللجنة التنفيذية    . ة النهائية لكمبوديا  توصي األمانة بإصدار موافقة شاملة على خطة إدارة اإلزال          -12
  :في أن تبادر إلى ما يلي

 دوالر أمريكـي،    170 000الموافقة مبدئيا على خطة إزالة إدارة اإلزالة النهائية لكمبوديا بمبلغ             )أ(
   ليوئنديبي؛أمريكي  دوالر21 000 بمبلغزائدا تكاليف دعم الوكالة 

 واللجنة التنفيذية المتعلق بتنفيـذ خطـة         بين حكومة كمبوديا   اق المبرم الموافقة على مشروع االتف     ) ب(
   في المرفق األول في هذه الوثيقة؛إدارة اإلزالة النهائية على نحو ما هو وارد

بالكامل  6/49 و 100/41  اللجنة التنفيذية  مقرريمستلزمات  حث يونيب ويوئنديبي على مراعاة        )ج(
  ؛ ونهائية تنفيذ خطة إدارة اإلزالة اللدى

  : من الخطة بمستويات التمويل المبينة في الجدول الوارد أدناه األولىالموافقة على الشريحة  ) د(

  
  تمويل المشروع  عنوان المشروع  

بدوالرات الواليات (
  )المتحدة

  تكاليف الدعم
بدوالرات الواليات (

  )المتحدة

الوكالة 
  المنفذة

  إدارة اإلزالة النهائية خطة   )أ(
  ) ة األولىالشريح(

  يونيب  15 600  120 000

  خطة إدارة اإلزالة النهائية   )ب(
  ) الشريحة الثانية(

  يوئنديبي  14 625  195 000
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   األول المرفق
  

  كمبوديااتّفاق بين مشروع 
   للصندوق المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد("حكومة كمبوديا هم بين  االتفاق التفايمثّل هذا  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلالمراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في 
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل  2 في الصف على النحو المبّينام بحدود االستهالك السنوي للمواّد د على االلتزـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تمويل من الصندوق اتلقّي مزيد من اليفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") مويلالتاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل  9 التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء اً أيض

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60تالية ، قبل بالشروط ال
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ى الفقرة ذلك بمقتضهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على شريحة فيهاالتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

دة في ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّدلوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه ي إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو لبلد مرونة فدى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
تنفيذية، كما كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة ال

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االوف ُيولى س  .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، ع الفرعي لخدمة التبريد للقطاالمساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100لد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ الب  )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون يونيب على قد وافقتو.  االتفاقاجب هذ بموالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 على أن تكون الوكالة الوكالة المنفذة المتعاونة تحت اشراف الوكالة ووافقت يوئنديبيالوكالة المنفذة الرئيسية 

 فذة الرئيسية مسؤولة عن القياموستكون الوكالة المن. المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق
 المستقل على النحو الوارد في لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6باألنشطة المدرجة في التذييل 

ل اعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5الفقرة الفرعية 
مسؤولة عن تنفيذ  الوكالة المنفذة المتعاونة تكون سوف(لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف الرصد والتقييم ا

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة ) باء–6األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 12ة في الصفّ ـ بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمنفذة الرئيسية 

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف عدم تمكّن البلدفي حال   .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب .  التمويلالبلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 

 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات
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 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةاي هذلن تخضع عناصر التمويل ف  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

ة الوكالة المنفذو يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال 
  

 مونتريال وعلى النحو المبّين  االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكولاتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 12-لكلوروفلوروكربون وا11-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 
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  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007    
  

جدول تخفيضات بروتوكول    1
المواد المشمولة مونتريال 

بالمجموعة ألف من المرفق األول 
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(
 

 ال ينطبق 14،1414،140 14،14
 

 لالستهالك الحد األقصى المسموح به  2
المواد المشمولة الكلي من 

 بالمجموعة ألف من المرفق األول
   )قدرات استهالك األوزونأطنان (

 ال ينطبق 0 7،00 10،00 13،50

أطنان (التخفيض من مشاريع جارية   3
 ال ينطبق 0 0 0 0 )قدرات استهالك األوزون

لتخفيض الجديد بموجب الخطة ا  4
  13،50 0 7،00  3،00 3،50  )ونقدرات استهالك األوزأطنان (

قدرات أطنان (تخفيضات غير ممولة   5
 0 0 0 0 0  )استهالك األوزون

أطنان (جموع الخفض السنوي م  6
  13،50 0 7،00  3،00 3،50 )قدرات استهالك األوزون

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   7
 170 000 0 0 50 000 120 000 )دوالر أمريكي(الرئيسية 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   8
  280 000  0  0  85 000  195 000  )دوالر أمريكي(المتعاونة 

دوالر (مجموع التمويل المتفق عليه   9
 450 000 0 0 135 000 315 000  )أمريكي

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   10
  22 100 0 0  6 500 15 600  )دوالر أمريكي(

وكالة المنفذة المتعاونة تكاليف دعم ال  11
  21 000  0  0  6 375  14 625  )دوالر أمريكي(

مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها   12
  43 100 0 0  12 875 30 225  )دوالر أمريكي(

دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه   13
  493 100  0  0  147 875  345 225  )أمريكي
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  لى التمويل عالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 
  
  .2008 و2007الثالث للجنة التنفيذية في عامي للموافقة عليه في االجتماع ، سيجري النظر في التمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  _______________________  :البلد  
  _______________________  :سنة الخطة  
  _______________________  :مةعدد السنوات المتَّم  
  _______________________  :عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  _______________________  :االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  _______________________  :االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  _______________________   :مستوى التمويل المطلوب  
  _______________________  :الوكالة المنفذة الرئيسية  
  _______________________  :المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   وزونالمستنفدة لأل

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

مشروعات عدد ال

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  

              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :دفةالفئة المسته  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )ريكيدوالر أم(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
سوف يكون للوكالة المنفذة الرائدة دور بارز للغاية في رصد الترتيبات بفعل الوالية المنوطة بها والمتمثلة   .1

قارن في جميع برامج م سجالتها كمرجع مفي رصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون والتي سوف تستخد
وقد جرت أنشطة الرصد جميعها حتى اآلن من خالل . الرصد لمختلف المشاريع داخل خطة اإلزالة النهائية

بمساعدة من ) مديرية مكافحة التلوث في وزارة البيئة الكمبودية(الجهود التي بذلتها وحدة األوزون الوطنية 
  .بي ويونيب في بنكوكالمكتبين اإلقليميين ليوئندي

  
سوف يستند نجاح برنامج الرصد إلى مدى جودة صياغة أشكال جمـع البيانـات والتقيـيم واإلبـالغ؛                    .2

  .والبرنامج العادي لزيارات الرصد، والمقارنة المالئمة للمعلومات اآلتية من مختلف المصادر
  

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع اختيار  إجراء تحقق مستقلالحق في بفيذية  اللجنة التنتحتفظ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

 الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع. اللجنة التنفيذية على كمبوديا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
 تطبيقلالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة  كمبودياختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة االزالة النهائيةإخطة 
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

تفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية االهذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل مبّين في برنامج التنفيذ السنويُأكملت على النحو ال
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د(اختيار اللجنة التنفيذية لـكمبوديا  تمشياً مع الفقرة 

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين ات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة ب المنجزخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقةغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 باإلضافة إلى ،2008 لعام امج التنفيذ السنويلتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنتمهيداً التقديم، 
 ؛2007التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة م بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛     )ي (
 
 بالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ الم  ) ك(

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

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  لعامة عند الطلب؛المساعدة في تطوير السياسات ا  )أ(
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    مساعدة كمبوديا في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ و  )ب(

      .تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  

 دوالر أمريكي  10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10رة  للفقوفقا  .1
 .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
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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 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 86.7 70.4 44.5 28.3
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 0.0
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 0.0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.0 0.1 0.3
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

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

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 28.3 28.3
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.3 0.3
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2007 2008 2009 2010 Total

13.5 10 7 0

3.5 3.0 7.0 0.0 13.5
10 7 0 0 N/A

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

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2007 2008 2009 2010 Total

UNEP
Funding as per Agreement 120,000 50,000 0 0 170,000
Disbursement as per Annual 0 120,000 50,000 170,000
[Comments]
UNDP
Funding as per Agreement 195,000 85,000 0 0 280,000
Disbursement as per Annual 0 155,000 125,000 0 280,000
[Comments]
Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2007 2008 2009 2010

315,000 135,000 
1 2 

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Annex II

Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent MDI

N/A

Tranche Number

Calendar year

Calendar year
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)
Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be Achieved

UNEP/UNDP
Planned submission as per Agreement

CFC

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
CAMBODIA

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Aerosol Foam Halon

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

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes Mar-05
1.1.1.2 Yes Mar-05
1.1.1.3 Yes Mar-05
1.1.1.4 Yes Mar-05
1.1.2
1.1.2.1 Yes Mar-07
1.1.2.2 Yes Mar-07
1.1.3
1.1.3.1 Yes Mar-07
1.1.3.2 No
1.1.4 Yes Mar-07
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No
1.2.1.2 No
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Yes Mar-07
1.3.1.2 Yes Mar-07
1.3.1.3 Yes Mar-07
1.3.1.4 Yes Mar-07
1.3.1.5 Yes Mar-07
1.3.1.6 Yes Mar-07
1.3.1.7 Yes Mar-07
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 No
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes Mar-07

Satisfactorily
Satisfactorily

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 [%]

40,000
5

15
1

35,000
1
7
1

195,000
1

100
10

250
1500

2
PMU & Monitoring 1 35,000
Unforeseen Activities

End user conversion of industrial equipmen

Country Programme

End user conversion of MAC

Training workshops for enforcement officers
refrigeration identifiers

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs

End user conversion of domestic and commercial equipment

Support find-turning regulations
Training, capacity-building awareness

Refrigeration Service investment component
Awareness programme

Training equipment to National Training Centre
Servicing equipment supply 

Train the Trainers workshop
Technicians training workshops

MAC recovery and recylcing equipment

Budget

Policy, Regulatory and Institutional support

Activities Explanations

Permit System in place for import of bulk ODSs
Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs
Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

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

Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

2


