
  . صدورهاعدلجنة التنفيذية ب تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه ال قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأالّ يطلبوا نسخا اضافية
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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
   ثالث والخمسونالاالجتماع 

 2007تشرين الثاني  /  نوفمبر30 - 26مونتريال، 
  
  

  جورجيا: مقترح مشروع
  

  : بشأن مقترح المشروع التاليتهاتتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصي
  

  :إزالة تدريجية
  

األمم المتحدة برنامج 
  • )ثانيةالشريحة ال(ختامية الزالة اإلخطة إدارة  )ئنديبياليو(اإلنمائي 

 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/33 
 
 

   2 

   المشاريع المتعددة السنوات–يم المشروع ورقة تقي
  جورجيا

  :الوآالة : عنــوان المشـــروع-أوال 
 اليوئنديبــــي (CFC)خطة ازالة الكلوروفلوروكربون 

 
 2006 :عام )من قدرات استنفاد األوزونطن  (:7 آخر معطيات المادة -ثانيا 

CFC: 5.8 CTC: 0 0 : هالونات  
 

 TCA: 0 7.2: بروميد المثيل

  
 2006 :عام : آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري-ثالثا 

عوامل مذيبات تبريد هالوناترغاويايروسول المواد
 التصنيع

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
 للجرعات

استعمال 
ندف  بروميد المثيل مختبري

 المجموع التبغ

 QPS Non  الخدمات الصناعة  
QPS 

  

CFC        
                       5.8               5.8 

CTC        
                                      0 

 0                          هالونات

بروميد 
 13.2   7.2 .6                      المثيل

TCA        
                                       0 

 
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 :وع معطيات المشر-رابعا 

 الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
   CFC 8 3 3 3 0  )أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون(

تكاليف 
 325,000       108,820 216,180 المشروع

 )دوالر أمريكي(تكاليف المشروع 
 اليوئنديبــــي

                    
 24,376       8,162 16,214 كاليف الدعمت               

تكاليف 
 325,000       108,820 216,180 المشروع

  )دوالر أمريكي(مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا 
 24,376       8,162 16,214 تكاليف الدعم

تكاليف 
 مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  216,180       0 216,180 المشروع

  )دوالر أمريكي(
 16,214       0 16,214 تكاليف الدعم

تكاليف 
 مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري  108,820       108,820   المشروع

  )دوالر أمريكي(
 8,162       8,162   تكاليف الدعم

 

موافقة شمولية  : تـــوصيـــة األمــانـــة-خامسا 
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  وصف المشروع

إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، ونيابة ، )ئنديبياليو(اإلنمائي األمم المتحدة نامج  برقدم .1
وقّدم . عن حكومة جورجيا، تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ برنامج العمل األول لخطة إدارة اإلزالة الختامية لجورجيا

أمريكياً زائد  دوالراً  108,820نهائي بكلفة إجمالية قدرهااليوئنديبي أيضاً طلباً للتمويل لبرنامج العمل الثاني وال
   . دوالراً أمريكيا8,162ًمساندة الوكالة وقدرها كلفة 

  
  خلفية

  
 دوالر  325,000الموافقة على خطة اإلزالة الختامية لجورجيا قم تّمت من حيث المبدأ بمبلغ كانت   .2

اللجنة التنفيذية في انب ج دوالراً أمريكياً  لليوئنديبي من  24,376أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 
. 2009في البلد مع حلول العام  اجتماعها الخمسين، من أجل اإلزالة الكاملة الستهالك مواد كلورو فلورو كربون 

ندة الوكالة ائد تكاليف مسازدوالراً أمريكياً ،  216,180وخالل االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 
  . دوالراً أمريكياً، من أجل تنفيذ برنامج العمل األول16,214وقدرها 

  
   عن تنفيذ برنامج العمل األولتقرير مرحلي

  
وتّمت مراجعة أنظمة المواد المستنفدة لألوزون . تّم تنفيذ عدد من األنشطة خالل برنامج العمل األول  .3

وتّمت مراجعة . 2007وطنية لقواعد الممارسات السليمة مع نهاية العام نة الإكمال المدّووقع ومن المت. ومعاييرها
وتّم تحديد برنامج . وتّم إعداد مواد التدريب، وعملية شراء معدات التدريب جارية حالياًبرنامج تدريب التقنيين، 

 توزيع معدات 2007وسيجري مع نهاية عام .  موظفاً حتى اآلن25شمل التدريب وتدريب موظفي الجمارك، 
الية من أجل إعادة استعمال غازات تبريد كلورو فلورو ح البنية التحتية التحّسن درجةالخدمة والمعدات التي 

  .وفي الختام ُيشار إلى أنه قد تّم إحالل وحدة إدارة المشروع وتزويدها بالموظفين. كربون 
  
  66,180دوالراً أمريكياً قد ُصرف أو ألتُزم به، مع رصيد  216,180 سيكون مبلغ 2007مع نهاية   .4

  .2008دوالراً أمريكياً لالستعمال عام 
  
  

   لبرنامج العمل الثانيخطة العمل
  
. اميةتتعهد حكومة جورجيا بتنفيذ عدد من األنشطة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة الخت  .5

وتتكون هذه األنشطة من مواصلة العمل على تشريع المواد المستنفدة لألوزون وخيارات السياسة العامة؛ توفير 
تدريب إضافي لتقنيي التبريد؛ إحالل مدونة قواعد الممارسات السليمة وتعميم هذه المبادئ على جمعيات التبريد 

 والمباشرة في ،إعادة االستعمال/ إعادة التدوير/ ستردادوالمعاهد التربوية؛ مواصلة تشغيل مخطط استعمال اال
 تطبيق إستراتيجية أجهزة ؛تحويالت معدات التبريد المعتمدة على كلورو فلورو كربون؛ تنفيذ أنشطة إثارة التوعية

 ومواصلة رصد التقدم في تنفيذ المشروعات الفرعية التي تتضمنها خطة ؛االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
  .ارة اإلزالة الختاميةإد
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  تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصيتها
  

  التعليقات
  
 7بمقتضى المادة ه حكومة جورجيا ن الذي أبلغت ع2006مواد كلورو فلورو كربون  لعام إن استهالك   .6

 دون اد األوزونقدرات استنف طن من 5.5 سبق وكان  طن من قدرات استنفاد األوزون،5.8أي   ،بروتوكولالمن 
 طن من قدرات استنفاد األوزون لتلك 11.3مستوى االستهالك األقصى المسموح به بموجب البروتوكول، أي 

 طن من قدرات استنفاد األوزون لتحقيق 2.4وباعتبار أنه ستكون هناك حاجة لتخفيض كمية إضافية قدرها . السنة
نفاد األوزون، سألت األمانة اليوئنديبي عما إذا كانت  طن من قدرات است3.4 المسموح به، وقدره 2007مستوى 

وأبلغت حكومة جورجيا اليوئنديبي بأن البلد سيحقق هدف . 2007حكومة جورجيا قادرة على االلتزام بهدف 
  . جزئياً بسبب المساعدة المقدمة بواسطة خطة إدارة اإلزالة الختامية2007استهالك 

  
 صلة هدوالر أمريكي تقريباً ل 49,000 األولى، هنالك مبلغ د المتوفر من الشريحةيبالنسبة للرص .7

استبدال / واقترحت األمانة بأنه يمكن استعمال هذا التمويل من أجل إعادة تهيئة. بمستشارين محليين ودوليين
ر وأبلغت اليوئنديبي عن التعاقد مع مستشا. المعدات المعتمدة على كلورو فلورو كربون، أو لتوفير أدوات إضافية

وقد .  في موعد تسليم المعدات لذاك البلد2008مة زيارة معتزمة لجورجيا في أوائل ثدوام عمل جزئي، وبدولي 
وهؤالء المستشارون . 2008تّم تحديد عدد المستشارين المحليين الضروريين على أساس األنشطة المصممة لعام 

 .ة اإلزالة الختاميةيلعبون دوراً أساسياً في رصد األنشطة التي تتضمنها خطة إدار
  

  
  

  التوصية
  
الثانية للخطة، مع ما يلتحق بها شريحة ال على مولية أمانة الصندوق المتعدد األطراف بموافقة شيتوص  .8

  .من تكاليف المساندة بمستوى التمويل المبّين في الجدول أدناه
  
تمويل المشروع   عنوان المشروع  

  )دوالر أمريكي(
كلفة المساندة 

  )يكيدوالر أمر(
الوكالة 
  المنفذة

  اليوئنديبي 8,162 108,820  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
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Overview Tables for Multi-Year Agreements

Georgia                                           

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996

Comments

GEO/PHA/50/INV/22 UNDP                     Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive
 Committee. UNDP was urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC                                      22.5 13.1 23.5 30.9 26. 21.5 21.5 18.8 15.5 12.6 8.6 8.2 5.8

CTC                                      0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

Halons                                  42.5 43.5 40.6 43.5 34.8 30.4 30.4 37.7 37.4 37.4 36.2 16.5 0.

Methyl Bromide                      13.7 21. 14.4 10.8 8.4 10.5 13.2 10.8 10.5 10.2 9.9 8.6 7.2

TCA                                      0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

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

0. 0. 0. 0.

Chemical Aerosol Foam Fire Fighting Refrigerating  Solvent Process 
Agent

MDI Lab Use Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector
Consumption

Manufacturing Servicing QPS Non QPS

CFC                    5.8 5.8

CTC                    0

Halons                0

Methyl Bromide   6. 7.2 13.2

TCA                    0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

2010 Total DecisionSubstances 2006 2007 2008

UNDP

2009

3.4

Consumption Reported in the Verification Report

0CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per substance if valid) 8.2 3.4

Consumption Reported in Implementation Report submitted 5.8 0 0

Compliance Action Target (MOP)

3.4

Reduction Under Plan 4.8 3.4 8.2

Approved Phase-Out 4.8 4.8

Actual Phase-Out 0 0

Remaining Phase-Out to be Achieved 5.8

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)

Calendar year 2006 2007 Total

UNDP Funding as per Agreement 216,180 108,820 325,000

Support Costs as per Agreement 16,214 8,162 24,376

Funds Approved (Inventory) 216,180 216,180

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

Funds Disbursed in Current Progress Report

Funds Obligated in Current Progress Report

Estimated Disbursement in Current Progress Report 43,236 43,236

Disbursement as per Annual Plan 13,724 13,724

Funds Requested 108,820 108,820

Support Costs Requested 8,162 8,162

Comments

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission Year as per Agreement 2006 2007

Revised Planned Submission

Date Approved Nov-2006

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

UNDP Planned Submission Nov-2006 Nov-2007

Tranche Number I

Country Programme 2006

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

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

1. REGULATIONS:

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2002

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

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2002

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2002

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 01/01/2002

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/1999

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/1999

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/2002

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs No

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/2002

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

1.2.1.1 CFCs No

2
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

1.2.1.2 Halons No

1.2.1.4 TCA No

1.2.1.3 CTC No

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide No

1.2.2.2 Halons No

1.2.2.1 CFCs No

1.2.2.4 TCA No

1.2.2.3 CTC No

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide No

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC No

1.3.1 Banning import of:

1.3.1.3 MAC systems using CFC No

1.3.1.2 Used freezers using CFC No

1.3.1.5 Chillers using CFC No

1.3.1.4 Air conditioners using CFC No

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam No

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers No

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

1.3.2.2 Used freezers using CFC No

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC No

1.3.2.4 Air conditioners using CFC No

1.3.2.3 MAC systems using CFC No

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers No

1.3.2.5 Chillers using CFC No

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam No

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/2002

The CFC recovery and recycling programme functions: Not so well

The ODS import licensing scheme functions: Not so well

3
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Explanation

syllabus finalized

syllabus 
development

null

null

null
pre-bidding in 
process

in process

pre-bidding in 
process

under development

(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Completed tranche covered by report submitted Tranche currently implemented (preliminary data)

Activities Budget Explanation Activities Budget
Planned
(annual)

Actual (annual) Cumulative
achievement as

compared to
overall plan

[%]*

Planned
(annual)

Actual
(annual)

Cumulative
achievement as

compared to
overall plan [%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual

Customs Training

Train the Trainers 25. 25. 11,000. 18.1
Training of Customs Officers 80. 0.
Good Practices in Refrigeration 44,000. 2,385.5

Train the Trainers 10. 0.
Training of Technicians by Trained Trainers 200. 0.
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment component
Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Service equipment supply other than R&R 26,400. 0.

Conversion
Solvent Phase-Out Project
Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop
PMU & Monitoring 30,500. 10,024.4
Unforeseen Activities
Support to upgrade infrastructure to reuse ODS 85,580. 0.

dummy
dummy
Code of Practice 18,700. 1,295.8

*Refers to latest revision of overall plan

4
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Cumulative
achievement as

compared to overall
plan [%]*

Planned (future
tranche)

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Activities Budget Explanation

Cumulative
achievement as

compared to overall
plan [%]*

Customs Training

Planned (future
tranche)

Train the Trainers 0.

Training of Customs Officers 0.

Good Practices in Refrigeration

Train the Trainers 0.

Training of Technicians by Trained Trainers 0.

Strengthening vocational schools 0.

Refrigeration Service investment component

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

Service equipment supply other than R&R

Conversion

Solvent Phase-Out Project

Methyl Bromide Component

Methyl Bromide Workshop

PMU & Monitoring 28,500. 48.

7.

Unforeseen Activities

Support to upgrade infrastructure to reuse ODS 6,600.

MDIs 30,000. 100.

Demonstration Projects

*Refers to latest revision of overall plan

(10) SECRETARIAT’S RECOMMENDATION:

100.43,720.
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