
 

  . صدورهاعدية ب تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذقد إن وثائق ما قبل الدورات
  

 .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى االجتماع وأّال يطلبوا نسخا إضافية
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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
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  خمسون  والالثالثاالجتماع 
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  انايغ :مقترح مشروع
  

 

  :تها بشأن مقترح المشروع التالياتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي
  

  اإلزالة
  
  باليونياليوئنديبي و   )الشريحة األولى(النهائية زالة إدارة اإلخطة  •
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   مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 

  غيانا
  

 المنفذة/            الوآالة الثنائية            لمشروع                 عنوان ا

 

  
   المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروع أخر البيانات المبلغ عنها بشأن استهالك المواد

 )2007 تشرين األول/أآتوبر، في 2006بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون،  (7بيانات المادة  :ألف

  )2007شباط /، في فبراير2006بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون، (البيانات القطاعية للبرنامج القطري :باء

 
  )بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون( المتبقي المستحق للتمويل CFCاستهالك 

 ODP طن  1.5 إجمالي اإلزالة: ايكي أمرادوالر 92 719 إجمالي التمويل: خطة أعمال العام الحالي

 اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 بيانات المشروع
  0.0 26.68.08.0  حدود بروتوآول مونتريال
  0.0 26.68.08.0  حدود االستهالك السنوي 

     المشروعات الجارية  اإلزالة السنوية من

CFC) بأطنان
القدرات 

المستنفدة 
 8.0  0.00.08.0  السنوية التي بحثت مؤخرًااإلزالة   )لألوزون

    إجمالي استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال
        )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 

 130,000  58,00072,000    اليونيب:           التمويل لوآالة التنفيذ الرئيسية
 215,000  124,00091,000  اليوئنديبي: اونةالمتعالتمويل لوآالة التنفيذ 

 345,000  182,000163,000 إجمالي تمويل المشروع
      )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم 

 16,900  7,5409,360  اليونيب: تكاليف الدعم لوآالة التنفيذ الرئيسية
 19,350  11,1608,190  اليوئنديبي: تكاليف الدعم لوآالة التنفيذ المتعاونة

 36,250  18,70017,550 إجمالي تكاليف الدعم  
 381,250  200,700180,550)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف للصندوق المتعدد األطراف

 غير متوفر )آغم/دوالر أمريكي(لية النهائية لتكاليف المشروع االفع

  . آما هو موضح أعاله)2007( األولىحة  التمويل للشريالموافقة على    :طلب التمويل

 شموليةموافقة   توصية األمانة                        

  

 اليوئنديبي واليونيب )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 ة، وزارة الزراعةاألوزون الوطنيأعمال  وحدة:          وآالة التنسيق الوطنية

  8.8 CFC 

دة المادة المستنف
  لألوزون 

  غاز تبخيرعامل تصنيع    مذيبات          الخدمةمرجع   مرجع التصنيعرغوة    أيروسول    

CFC    8.6     
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   المشروعوصف

خطة ،  الرئيسيةذينفتالوآالة  بوصفه ،غيانا نيابة عن حكومةبال، )باليوني(بيئة األمم المتحدة للبرنامج قدم   –1
.  والخمسينلثاالثتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها  آيما آربونوللكلوروفلور) TPMP(النهائية زالة إدارة اإل

خطة إدارة ل ةجماليالتكلفة اإلبلغ تو). ييبدنئاليو (اإلنمائي ةالمتحدبمساعدة من برنامج األمم أيضا نفذ المشروع وسُي
 زائد والر أمريكي د130 000 (دوالر أمريكي 345 000 ، في األصل آما تم تقديمها، في غياناالنهائيةزالة اإل

زائد تكاليف دعم الوآالة دوالر أمريكي  215 000ودوالر أمريكي لليونيب  16 900 البالغةتكاليف دعم الوآالة 
نهاية بإزالة الكلوروفلوروآربون بصورة نهائية إلى ويهدف المشروع . )لليوئنديبي دوالرا أمريكيا 19 350البالغة 

  .من القدرات المستنفدة لألوزونطن  53.2 المتثالوروآربون لالكلوروفلويبلغ خط أساس . 2009عام 

  الخلفية

 الثالثفي اجتماعها  خصصت اللجنة التنفيذية  التبريد،خدمةفي قطاع  لكلوروفلوروآربوناإزالة فيما يتعلق ب  –2
 500و) RMP(التبريد خطة إدارة غازات اليونيب لتنفيذ و لحكومة آندادوالر أمريكي  139 500 مبلغ والعشرين

غازات  للجنة التنفيذية من أجل تحديث خطة إدارة ثالثين والالخامسليونيب في االجتماع لدوالر أمريكي إضافي  65
 لتنفيذ )ليونيدوا (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةل ي دوالر أمريك461 000آما اعتمدت اللجنة التنفيذية . التبريد

من الكلوروفلوروآربون المستخدم في تصنيع  ن القدرات المستنفدة لألوزون طن م7.2مشروع استثماري إلزالة 
   .1999حزيران /يونيه في آملأي ذال Guyana Refrigerator Ltdالبرادات وغرف التبريد المحلية في شرآة 

مة الخدتبريد على ممارسات ال خدمةليًا تقن 469 التبريد إلى تدريب خدمةوأدى تنفيذ األنشطة في قطاع   –3
 من يةثمانوأدى أيضًا إلى توزيع  .الجماركموظفي  من 220تدريب وعمليات االسترداد وإعادة التدوير والجيدة 

 استرداد ومعدات آلة 23تتكون من أدوات تحديد المواد المستنفدة لألوزون وإنشاء شبكة لالسترداد وإعادة التدوير 
 طن من القدرات 0.15سوى تم استرداد لم ي، 2006في عام و. تإضافية وتنفيذ أنشطة التوعية العامة ونشر المعلوما

  .22- الهيدروآلوروفلوروآربون طن من0.20و 12-  الكلوروفلوروآربونالمستنفدة لألوزون من

  والتشريعات العامة السياسات 

ي عام  ف بموجب قانون حماية البيئةللمواد المستنفدة لألوزون آالئحة تنظيميةأعد نظام إلصدار تراخيص   –4
لمواد المستنفدة لألوزون ا واردات يقيد 2007لعام للتجارة  جديد نظام إلى الالئحة التنظيمية هذه توغير. 2001

 ، يعطي الصفة القانونية لنظام إصدار تراخيص2007ب آ/ أغسطس3 في ةبموجب قانون التجار
المواد المستنفدة لألوزون والواردات   ورصدةاقبرم آانت ،التراخيصإصدار  نظام إنشاءوقبل . الصادرات/لوارداتا

من المعدات القائمة عل الكلوروفلورآربون تتكون من إجراءات طوعية يقوم بها موظفو الجمارك وآانت أنشطة 
 جنبا إلى جنب ، الجديد لوحدة األوزونة التجارنظامويوفر . االتصاالت والتوعية العامة تتم عن طريق وحدة األوزون

  . المواد المستنفدة لألوزونتجارة ووآاالت اإلنفاذ األخرى، السلطة القانونية لرصد ومراقبة  مع إدارة الجمارك

   التبريدخدمةقطاع 

في قطاع المستخدمة  يةالكلوروفلورآربونالمواد طن من القدرات المستنفدة لألوزون من  8.6 مما مجموعه  –5
 والصناعية ة التبريد التجاريألنظمة طن 1.4 المحلية و طن لخدمة البرادات1.4استخدم  ،2006في عام تبريد خدمة ال

. بريدتيستخدم لخدمة معدات ال 11-كلوروفلوروآربونوال يزال ال. ةأجهزة تكييف الهواء المتحرآلوحدات  طن 5.8و
وقد حصل نحو .  الرسميالخدمة في المائة منهم في قطاع 50 تقني تبريد في البلد، يعمل 1200وهناك ما يقرب من 

متوسط بلغ يو.  الجيدةالخدمة في المائة من التقنيين العاملين في القطاع الرسمي على تدريب على ممارسات 78
دوالر  14.14و 12-لكلوروفلوروآربوندوالر أمريكي ل 11.32 : الواحدغراملكيلولاألسعار الحالي لغازات التبريد 
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دوالر أمريكي  16.17 و22- روآلوروفلوروآربونللهيددوالر أمريكي  5.39و) أ(134-  للهيدروفلوروآربونأمريكي
  .  R-404a دوالر أمريكي للـ 17.47 و R-502للـ 

  األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

وقدمت . 2010 بصورة آاملة بحلول األول من يناير يةالكلوروفلوروآربونالمواد  حكومة غيانا إزالة تعتزم  –6
 التالية في مشروع ة تنفيذ األنشطحومن المقتر. خطة إدارة اإلزالة النهائية مع مقترح 2007 لعام تفصيليةخطة عمل 

  :خطة إدارة اإلزالة النهائية

 بما في ذلك توفير األدوات لتحسين ممارسات الخدمة ،ي التبريديريب لتقندمساعدة تقنية وت  )أ( 
  واالسترداد وإعادة التدوير وإعادة تهيئة أنظمة التبريد؛

 رابطةوتوفير أدوات تحديد المواد المستنفدة لألوزون وإنشاء  الجمارك موظفيإضافي لتدريب و  )ب( 
  لتقنيي التبريد وإعداد مدونة لممارسات التبريد الجيدة؛

  .ووضع آلية للرصد والتقييم  )ج(  

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 من البروتوآول قدره 7بموجب المادة  يةلوروآربونالكلوروفالمواد من استهالك ت حكومة غيانا عن بلغأ  –7
  طن من القدرات المستنفدة لألوزون عن17.8 طن من القدرات المستنفدة لألوزون وهو يقل بالفعل بكمية قدرها 8.8

من القدرات المستنفدة  طن 26.6الذي يبلغ لهذا العام في البروتوآول الستهالك المسموح به مستوى االحد األقصى ل
 2007 االستهالك المسموح به لعام ى مستوعنمن القدرات المستنفدة لألوزون  طن 0.8زيد بكمية قدرها يووزون لأل

  .طن 8.0 غوالبال

المواد مستويات االستهالك الحالية من : بعض المسائل التقنية المتعلقة بالمقترح، وهيوناقشت األمانة   –8
رسات الحالية المتعلقة بتنظيف أنظمة التبريد المما و، حسب نوع المعداتيةالكلوروفلوروآربون

) أ(134- لهيدروفلوروآربونا ىأجهزة تكييف الهواء المتحرآة القائمة علخدمة و ،11-كلوروفلوروآربونالب
مقدمة  آلة 23بين  فقط من آالتحيث أن أربع  وحالة معدات االسترداد وإعادة التدوير ،12-بالكلوروفلوروآربون

 أخرى آالتعدة وُتستخدم  الميدان حاليان في و التقنيإدارة غازات التبريد يستخدمها خطة مشروعاتبموجب 
 نحو  ولكن سيكون هناك تحول، قد أدت إلى هذا التوزيعاألولية لألمانة أن حاجات التبريد نّيوُب. ألغراض التدريب

) أ(134- وروآربونلهيدروفلا استبدال ويعزى.  بين تقنيي التبريدأآلالتلهذه وسع نطاقا استخدام أ
في ) أ(134- لهيدروفلوروآربونعن ا 12-لكلوروفلوروآربونأساسا إلى انخفاض أسعار ا 12-بالكلوروفلوروآربون

وعي أصحاب المصلحة زيادة ونقص التدريب والتوحيد القياسي للممارسات في هذا القطاع والحاجة إلى السوق 
  .هذه الحاجاتلخطة إدارة اإلزالة النهائية  وستتصدى. األساسيين

-الكلوروفلوروآربونآمية أن في غيانا  خطة إدارة اإلزالة النهائية، خالل استعراض ًاوالحظت األمانة أيض  –9
 عن استهالك عام بصورة طفيفةقل ت) القدرات المستنفدة لألوزون طن من 8.3 (2006 المستخدمة في عام 12

ناك مؤشرات قليلة تشير إلى إمكانية تحقيق إعادة تهيئة وأن ه)  القدرات المستنفدة لألوزون طن من 8.9( 2003
 لالستخدامغازات تبريد قابلة  أو إدخال يةالكلوروفلوروآربونالمواد  على القائمةفعالة من حيث التكاليف للمعدات 

 49/6 و41/100 ومع األخذ في الحسبان متطلبات المقررين ، وعلى هذا األساس.وسهلة اإلحالل في غياناالمستمر 
تنفيذ األنشطة التالية االشتراك في للجنة التنفيذية، اقترحت األمانة أن ينظر اليونيب واليوئنديبي في إمكانية 

  :واستدامتها
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 وتوفير أدوات إضافية لتحديد المواد المستنفدة لألوزون وتقديم 2007 الجديد لعام ة التجارنظامإنفاذ   )أ( 
  تدريب إضافي لموظفي الجمارك؛

 وإعادة تهيئة أنظمة التبريد مج تدريب محددة عن استخدام غازات التبريد سهلة اإلحاللبراو  )ب( 
ساسية للتقنيين ووضع الخدمة األ وتوفير أدوات الكلوروفلورآربونالتجارية والصناعية القائمة على 

  ؛ الجيدةلممارساتلمدونة 

الصناعية القائمة /ات التبريد التجاريةتحويل معد/وبرنامج مساعدة تقنية لتنفيذ برنامج إعادة تهيئة  )ج( 
على المواد الكلوروفلوروآربونية، بما في ذلك غازات التبريد سهلة اإلحالل وشراء معدات ثانوية 
آلالت االسترداد وإعادة التدوير المستخدمة حاليا في البلد وبعض وحدات االسترداد وإعادة التدوير 

  لغازات التبريد المتعددة؛

  .حدة لإلبالغ والرصدوإنشاء و  )د(  

وتم إبالغ .  وفقا لذلكخطة إدارة اإلزالة النهائيةاليونيب واليوئنديبي عناصر المشروع الفرعي لوعدلت   -10
 رابطة إنشاء  فيلمساعدةافعالية وباألمانة أيضا أن هناك حاجة إلى موارد إضافية إلنفاذ نظام إصدار التراخيص 

  .تقنيي التبريدل

  االتفاق

لمواد ل النهائية مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يبين شروط اإلزالة غياناحكومة قدمت   -11
و يحتوي المرفق الثاني على الجداول  .الوثيقةهذه هذا المشروع في المرفق بيرد و، غيانا في يةآربونولكلوروفلورا

  .التي تعطي نظرة عامة عن هذا االتفاق المتعدد السنوات

  التوصيات

  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي.غياناتوصي األمانة بموافقة شمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائية في   – 12

ر دوال 345 000  بمبلغ،غيانا خطة إدارة اإلزالة النهائية في ، من حيث المبدأ،اعتماد  )أ(
 دوالر 16 900 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 130 000(أمريكي 

 19 350اليف دعم الوآالة البالغة ـ دوالر أمريكي زائد تك215 000أمريكي لليونيب و
  ؛)دوالرا أمريكيا لليوئنديبي

 واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية غياناتفاق بين حكومة اال مشروع واعتماد  )ب(
  ؛الوثيقةهذه ب في المرفق األول وردتآما 

 41/100المقررين متطلبات  األخذ الكامل في الحسبانعلى اليونيب واليوئنديبي وحث   )ج(
  ؛خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائيةللجنة التنفيذية  49/6و

   : الشريحة األولى من الخطة على مستويات التمويل الواردة في الجدول أدناهواعتماد  )د(
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تمويل المشروع  عنوان المشروع 
)ألمريكيبالدوالر ا(

تكاليف الدعم 
)بالدوالر األمريكي(

 وآالة التنفيذ

 اليونيب 7 540 58 000 ) األولىةالشريح(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
 اليوئنديبي 11 160 124 000 ) األولىةالشريح(خطة إدارة اإلزالة النهائية )ب(
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  األولالمرفق 
  

  غيانا اتفاق بين مشروع 
  متعدد األطرافالفيذية للصندوق واللجنة التن

   لمواد المستنفدة لألوزونابشأن إزالة 
  
لكاملة لالستعمال واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة ا") البلد ("غياناحكومة مّثل هذه االتفاق التفاهم بين ي  -  1

آانون الثاني /ينايرمن ول ألا قبل حلول") المواد ("لفأ -1 التذييل المستنفدة لألوزون المحددة في المراقب للمواد
  .لجداول الزمنية للبروتوآولل امتثاال 2010

 -2 من التذييل 2  في الصفنـو المبيـعلى النح وادـم بحدود االستهالك السنوي للميوافق البلد على االلتزا  - 2
تعهداتها بللجنة التنفيذية ء اوفا االتفاق واقبوله هذبأنه، ويقبل البلد . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ
مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة التلقي يفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحددة في الفقرة با
  ". للمواد"

توفير على  ث المبدأ من حي، توافق اللجنة التنفيذيةرهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق  -  3
وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") األهداف، والتمويل(" ألف -2 من التذييل 6يل المحدد في الصف التمو

  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف  3 – دة في التذييلاجتماعات اللجنة التنفيذية المحدالتمويل في 

وسوف يقبل أيضًا . لفأ -2آما هو مبين في التذييل من المواد على البلد أن يلتزم بحدود االستهالك لكل مادة   -  4
، على النحو المبين في الفقرة هذهن تحقيق حدود االستهالك م ذات الصلة تنفيذوآالة الجانب  من مستقلالتحقق الب

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية 

ما لم يِف البلد بالشروط لموافقة على التمويل ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني ل  -  5
 على النحو المبين في الجدول الزمني للموافقة على المنطبقاجتماع اللجنة التنفيذية من  يومًا على األقل 60 قبل التالية 
  :التمويل

 ؛المنطبقةللسنة المحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقق األ  ) أ(

من ) د(ذلك بمقتضى الفقرة ل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية هداف لتحقق مستقتحقيق هذه األيخضع أن   ) ب(
 ؛45/54المقرر 

  المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛ اإلجراءات آافة إلى حد آبيرز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(

) "امج التنفيذ السنوينبرشكل " (لفأ -4أن يكون البلد قدم برنامج تنفيذ سنوي وفقًا لشكل التذييل   ) د(
هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل ُيُطلب بة للسنة التي بالنس
 .نامجالبر

المحددة في  سوف ترصد المؤسساتو .ا االتفاق يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذسوف  -  6
 في التذييل والمسؤوليات المبينة لألدوار  وفقًاهك الرصد وتبلغ عنلذ") سات الرصد واألدوارمؤس ("لفأ - 5التذييل 

وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحقق المستقل على النحو المبين في . ")مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به(" لفأ -5
  .)ب(5الفرعية الفقرة 
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، تقبل تفاقا االاته بموجب هذلتزامات تنفيذ البلد الاحتياجفي حين أن التمويل قد ُحدد على أساس تقديرات   -  7
وفقًا لتغير زء من هذه المبالغ، ج، أو المعتمدةاللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ 

إعادات التخصيص المصنفة ق مسبقًا ثيجب أن ُتوو.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذ،الظروف
 اللجنة التنفيذية، آما هو مبين في الفقرة الفرعية تصدق عليهاسنوي التالي وأن آتعديالت رئيسية في برنامج التنفيذ ال

 ،المعتمديمكن إدماجها في برنامج التنفيذ السنوي ف ،فة آتعديالت رئيسيةمصنال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5
  .السنويالتنفيذ عن تنفيذ برنامج مقدم الفي التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتم وا

  :وبصفة خاصة، التبريد ةلخدملفرعي قطاع االسوف ُيولى اهتمام خاص لتنفيذ األنشطة في   -  8

ة التي قد تطرأ  االحتياجات الخاص االتفاق لمعالجةا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛مشروعخالل تنفيذ ال

على مراحل، بحيث يمكن للقطاع الفرعي لخدمة التبريد اعدة التقنية  المسبرنامج تنفيذ يتم سوف  ) ب(
في ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية تحويل الموارد 

 من لفأ- 5لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع ليفيها النتائج المقترحة، وس تتحقق لمالحاالت التي 
 ؛ االتفاقاهذ

 49/6 و41/100 المقررين متطلبات ف الحسبان بصورة آاملةتنفيذ  يأخذ البلد ووآاالت السوف  )ج(
  .خالل تنفيذ الخطة

 االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اإدارة وتنفيذ هذاملة عن كلاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على    -  9
ذ يفتنكون وآالة الي أن اليونيب على قوافقد و.  االتفاقاوجب هذ بمالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها

 الرئيسية فيما يتعلق ذووافق اليوئنديبي على أن يكون وآالة التنفيذ المتعاونة وأن يعمل تحت قيادة وآالة التنفيالرئيسية 
ام باألنشطة المدرجة في التذييل مسؤولة عن القيذ الرئيسية يفتنوآالة الوستكون . في هذا االتفاقالواردة بأنشطة البلد 

وُيوافق البلد . )ب(5 على النحو الوارد في الفقرة الفرعية  المستقللتحققا، لف، بما في ذلك، ولكن ليس حصرًاأ -6
لتابعة للصندوق المتعدد  في إطار برامج عمل الرصد والتقييم اىجرُتالتي قد دورية التقييم الأيضًا على عمليات 

وتوافق اللجنة .  باء-6باألنشطة الواردة في التذييل مسؤولة عن القيام  وآالة التنفيذ المتعاونة كونوست. األطراف
 8 و7 ينالصف بالرسوم المبينة في  ووآالة التنفيذ المتعاونةذ الرئيسيةيفتنوآالة الالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد 

  .لفأ -2من التذييل 

لف أ-2 التذييلزالة المواد في إل المحددة سبب من األسباب، من تحقيق األهداف ، أليفي حال عدم تمكن البلد  - 10
عندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق له ف االتفاق، اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزمن بروتوآول مونتريال

، أن تعيد التمويل إلى تقديرها حسب ويحق للجنة التنفيذية،. الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 بكافة التزاماته التي آان وفائهالبلد  يظهر أن موافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعدللوضعه وفقًا لجدول منقح 

ه يجوز  البلد بأنعترفوي.  جدول الموافقة على التمويلبموجب التمويل التالية شريحةم ق قبل تسل أن تتحقمن المقرر
آل طن من تخفيض االستهالك عن ، لفأ -7 التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييل أن تخفض قيمةلجنة التنفيذية ل

  . األوزون استنفادقدراتبأطنان  مقدرًا، سنة من السنواتأي ُمنجز في الغير 

ة التنفيذية قد يؤثر على  االتفاق للتعديل على أساس أي قرار مستقبلي للجنالن تخضع عناصر التمويل في هذ  - 11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي االستهالكقطاعات  لات أخرىأية مشروعتمويل 
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من ووآالة التنفيذ المتعاونة ذ الرئيسية يفتنوآالة ال البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن يمتثل سوف  - 12
االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من  للوآالتين أن يتيح  عليهة، خاصصفةوب. ا االتفاقأجل تسهيل تنفيذ هذ

  . االتفاقاهذلاالمتثال 

 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبين في ا آافة االتفاقات المحددة في هذتنفذ  - 13
  تعريفهاما لم يتمليها في البروتوآول،  االتفاق المعنى المنسوب إاكافة المصطلحات المستعملة في هذلو. ا االتفاقهذ

  .بطريقة مختلفة في االتفاق

    تذييالتال

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 115- وآلوروفلوروآربون12-آلوروفلوروآربون  األولىالمجموعة    :المرفق ألف

 األهداف والتمويل:  ألف-2 التذييل

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

اد المجموعة األولى بالمرفق ألف حدود االستهالك من مو. 1
  0.0 26.68.08.0  وفقًا لبروتوآول مونتريال) بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون(

الحد األقصى المسموح به الستهالك مواد المجموعة األولى . 2
  0.0 26.68.08.0  )بأطنان القدرات المستنفدة لألوزون(بالمرفق ألف 

بأطنان القدرات المستنفدة (الخطة التخفيض الجديد بموجب . 3
 8.0  0.00.08.0  )لألوزون

 130,000  58,00072,000  )دوالر أمريكي(التنفيذ الرئيسية لوآالة التمويل المتفق عليه . 4
 215,000  124,00091,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه لوآالة التنفيذ المتعاونة . 5
 345,000  182,000163,000  )دوالر أمريكي(تفق عليه أجمالي التمويل الم. 6
 16,900  7,5409,360  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم وآالة التنفيذ الرئيسية . 7
 19,350  11,1608,190  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم وآالة التنفيذ المتعاونة . 8
 36,250  18,70017,550  )دوالر أمريكي(الوآالتين إجمالي تكاليف دعم . 9

 381,250  200,700180,550  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 10
  .2009سوف يقدم طلب الشريحة الثانية في أوائل عام : مالحظة

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 و في حالة ما اذا .2009األول لعام الجتماع في االشريحة الثانية  تمويل النظر في الموافقة على ىجرسوف ي  -  1

ية فمن المفهوم أن يمكن تأخر الموافقة على نهائطالبت اللجنة التنفيذية بالتحقق في تحقيق أهداف خطة ادارة االزالة ال
  .الشريحة األولى أو صرفها الى أن يتم التحقق و يتم مراجعته
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   التنفيذ السنويبرنامجشكل :  ألف-4التذييل 
    البيانات  - 1
  ______________________  البلد  
  ______________________  سنة الخطة  
  ______________________  التي ُأآملتعدد السنوات   
  ______________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ______________________  االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ______________________  االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ______________________  مستوى التمويل المطلوب  
  ______________________  وآالة التنفيذ الرئيسية  
  ______________________  المتعاونة) وآاالتال(الوآالة   

  هــدافاأل  -  2

  الخفض  سنة الخطة  السنة السابقة  المؤشرات
 المواد العرض من        استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون
        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواد 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  -  3

  -االستهالك  القطاع
سابقة السنة ال

)1(  

سنة  -االستهالك 
  الخطة

) 2(  

التخفيض ضمن 
  سنة الخطة
(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمة ذات 
  الصلة

مواد الإزالة 
مستنفدة لألوزون ال

 قدراتالبأطنان (
 المستنفدة

  )ألوزونل
              تصنيعال

              المجموع

  
              تبريدال

              المجموع

              عامالمجموع ال

  ةيالمساعدة التقن  -  4

  :ط المقترحالنشا
  :الهدف

  :الفئة المستهدفة
  :تأثيرال
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  إجراءات من جانب الحكومة  -  5

  لتنفيذالزمني لجدول ال  النشاط المقرر/السياسة العامة
    .، إلخالخدمـة: يراد المـواد المستنفـدة لألوزونستنوع مراقبة السياسة العامـة ال

    توعية عامة
    أمور أخرى

  الموازنة السنوية  -  6

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع

  الرسوم اإلدارية  -  7

  مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به:  ألف-5التذييل 

وحدة األوزون الوطنية بتنسيق وإدارة جميع أنشطة في لمشروع الخاصة با" وحدة الرصد واإلدارة"ستقوم   -  1
  .دالرص

د نظرا لتكليفها برصد الواردات من ص بالرة في الترتيبات الخاصبارزا الرئيسية دورا ذوستلعب وآالة التنفي  -  2
 آمرجع للتحقق المتبادل في جميع برامج الرصد في المشروعات هاالمواد المستنفدة لألوزون وستستخدم سجالت

 مع وآالة التنفيذ المتعاونة كقوم هذه المنظمة باالشتراوست. المختلفة التي تتضمنها خطة إدارة اإلزالة النهائية
اد المستنفدة لألوزون وإبالغ و بالتحدي الكبير وهو مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المعباالضطال
  . الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوطنيةتالوآاال

  التحقق واإلبالغ

حتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار اللجنة  ت،)د (45/54وفقُا للمقرر   -  3
، ينبغي أن ذ الرئيسيةيفتنوآالة ال مع مناقشات إلى واستنادًا.  إلجراء مراجعة ذات الصلةغياناجمهورية التنفيذية على 

إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج لالضطالع بالتحقق من نتائج خطة ) مراجعةال( المنظمة المستقلة غياناتختار 
  .المستقل للرصد

  وآالة التنفيذ الرئيسيةدور :  ألف-6التذييل 

على  مشروع في وثيقة ال تحديدهاىسيجرنشطة من األمسؤولة عن مجموعة ذ الرئيسية يفتنوآالة الستكون   -  1
  :التاليالنحو 

 ةاصاالتفاق واإلجراءات والمتطلبات الداخلية الخهذا وفقا لاألداء والتحقق المالي من تحقق الضمان   )أ(
 ة بالبلد؛ين في خطة اإلزالة الخاص، على النحو المببه

 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب(

األنشطة السنوية المرتبطة بها على النحو وإآمال ق األهداف ي تحقما يثبتللجنة التنفيذية توفير   )ج(
وفي حالة اختيار اللجنة التنفيذية . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ج التنفيذ السنويالمبين في برنام
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وآالة ل سوف تقدم اللجنة التنفيذية تمويًال منفصًال ،45/54من المقرر ) د( تمشيًا مع الفقرة لغيانا
  للقيام بهذه المهمة؛ذ الرئيسية يفتنال

 ؛المقبل السنوية السابقة في برنامج التنفيذ السنوي برامج التنفيذأن ينعكس ما أنجز في التأآد من   )د(

تقديم ر لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والتحضيج التنفيذ السنوي للسنة السابقةغ عن تنفيذ برنامبالاإل  )ه(
 باإلضافة إلى ،2008امج التنفيذ السنوي لعام تقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءًا ببرنالطلب تمهيدًا ل

 ؛2007 عاملعن برنامج التنفيذ السنوي التقرير 

ذ يفتنوآالة ال بها تضطلعلمراجعات التقنية التي لين المؤهلين ل الخبراء التقنيين المستقتنفيذضمان   )و(
  ؛الرئيسية

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهام   )ز(

 واإلبالغ ةشفافومج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة  بتنفيذ برناتسمحن وجود آلية تشغيلية ضما  )ح(
  عن البيانات؛الصحيح

، في حال طلب اللجنة أن استهالك المواد قد ُأزيل وفقًا لألهداف ما يثبتللجنة التنفيذية توفير   )ط(
  ؛التنفيذية ذلك

 تنسيق أنشطة وآالة التنفيذ المتعاونة؛  )ي(

 ؛إلى استعمال المؤشراتللبلد المدفوعات  ُتستندن ضمان أ  )ك(

 . الطلبعند  والتقنياإلداريالدعم دعم السياسات العامة وب فيما يتعلق تقديم المساعدة  )ل(

  المتعاونةوآالة التنفيذ دور :  باء-6التذييل 

  :ستقوم وآالة التنفيذ المتعاونة بما يلي

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    لة التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآاغياناومساعدة   )ب(

      .وآالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةإلى وتقديم تقارير عن هذه األنشطة   )ج(

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 

كي عن دوالر أمري 10 000ص بمقدار ، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصاالتفاقهذا  من 10 للفقرة وفقا  -  1
  . خالل السنةتتحققلم التي   من القدرات المستنفدة لألوزونمن تخفيضات االستهالك آل 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 53.2 90.8 41.0 27.8 29.2 39.9 24.4 19.8 14.3 10.4 11.9 23.5 8.8
CTC 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 1.4 2.8 2.7 0.0 0.0 1.5 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 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 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

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

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 8.8 8.8
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

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

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

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

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

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent Process 
Agent

MDI

UN Agency
Funding as per Agreement

N/A

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

Calendar year

Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be 

UN Agency
Planned submission as per Agreement

CFC

[Comments]

Calendar year
Maximum Allowable 
Consumption (Agreement; per 
Compliance Action Target 

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
GUYANA

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Aerosol Foam Halon
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 
(Yes/N

Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 No
1.1.1.2 No
1.1.1.3 No
1.1.1.4 No
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1998
1.1.2.2 Yes 1998
1.1.3
1.1.3.1 No
1.1.3.2 No
1.1.4 No
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 No
1.3.1.2 No
1.3.1.3 No
1.3.1.4 No
1.3.1.5 No
1.3.1.6 No
1.3.1.7 No
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 No

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 [%]

PMU & Monitoring

(10) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION: 

Satisfactorily
Satisfactorily

Country 

Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:

Train the Trainers
Training of Customs Officers

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

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

Unforeseen Activities

Train the Trainers
Training of Technicians by Trained Trainers
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment componen

Solvent Phase-Out Project
Conversion, …

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Budget

Customs Training

Activities

Recovery & Recycling, establish R&R Center
Service equipment supply other than R&R

Good Practices in Refrigeration

Explanations

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

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


