
  
 

  . صدورهاعدالتنفيذية ب تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة  قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

 .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأّال يطلبوا نسخا إضافية
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  السنوات متعددة اريع مش–ورقة تقييم المشروع 
  مالي

  
 ةذالمنف/   الوآالة الثنائية                                                                                عنوان المشروع

 

  في المشروعتي جرى تناولها  للمواّد المستنفدة لألوزون ال المبلغ عنهاأحدث بيانات االستهالك
  )2007 أآتوبر/تشرين األولاعتبارا من ، 2006أطنان من قدرات استنفاد األوزون،  (7بيانات الماّدة : ألف 

  )2007 ../أآتوبراعتبارا من ، 2006، قدرات استنفاد األوزونأطنان من (بيانات البرنامج القطري القطاعية   :اءب
 غاز تبخير عامل تصنيع مذيبات  خدمات تبريد  تبريد رغاوى أيروسول مواّد مستنفدة لألوزون
    16.2    مواد آلو فلور الكربون

        
 

)قدرات استنفاد األوزونأطنان من (كربون الذي مازال مؤّهًال للتمويل الآلورو فلورو استهالك مواّد    
   طن من قدرات استنفاد األوزون8.2: مجموع اإلزالة التدريجية: مريكي أر دوال286.750تمويل ال مجموع :خطة أعمال السنة الجارية

  
لمجموعا 2010 2009 2008 2007بيانات المشروع  

  0.0 16.216.216.2 حدود بروتوآول مونتريال
  0.0 16.216.216.2 حدود االستهالك السنوي

     الجاريةمشاريعاإلزالة التدريجية السنوية من ال

مواد آلو 
فلور 
الكربون

أطنان (
مواد  من

ODP 
 16.2 0.0 0.00.016.2 اإلزالة السنوية التي جرى تناولها حديثًا

موع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الواجب مج
 إزالته

 
 

)بالدوالر األمريكي(تكاليف الدعم النهائية       
 198,000   120,00078,000 يونيبال: مويل للوآالة المنفذة الرئيسيةت 

 322,000   172,000150,000 يوئنديبي ال:تمويل للوآالة المتعاونة الرئيسية 

 520,000   292,000228,000  اإلجمالي للمشروعالتمويل  
     )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم النهائية 

 25,740  15,60010,140 يونيبال: تكايف الدعم للوآالة المنفذة الرئيسية 

 24,150  12,90011,250 يوئنديبيال  :يف الدعم للوآالة المتعاونة الرئيسيةلتكا 

 49,890  28,50021,390   ممجموع تكاليف الدع 
 569,890  320,500249,390    مجموع تكاليف 

)آلغ/الدوالر ألمريكي(الكفاءة النهائية لتكاليف المشروع   ال ينطبق 
  

  .آما هو مبين أعاله) 2007 (ولىالموافقة على تمويل للشريحة األ : طلب التمويل
  

  الموافقة الشمولية توصية األمانة

يونيبالو يوئنديبال )ولىالشريحة األ(خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية   

التصحاحالبيئة ووزارة  الوآالة الوطنية المنسقة  

16.2  آلو فلور الكربونمواد
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  عوصف المشرو

خطة ، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية، )اليونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة  قدم،ماليبالنيابة عن حكومة   -1
لمواد آلو فلور الكربون لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس نهائية إدارة  اإلزالة التدريجية ال

ويبلغ مجموع ). اليوئنديبي(مساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسيتم تنفيذ هذا المشروع أيضا ب. والثالثين
 دوالر 000 200( دوالر أمريكي 000 520المقدمة في البداية تكاليف خطة مالي إلدارة اإلزالة التدريجية النهائية 

دوالر أمريكي  000 320لليونيب ومبلغ  دوالر أمريكي 000 26أمريكي إضافة إلى تكاليف دعم الوآالة وقدرها 
ويقترح هذا المشروع اإلزالة التدريجية ).  دوالر أمريكي لليوئنديبي000 24تضاف إلى تكاليف دعم الوآالة وقدرها 

ويبلغ خط أساس مواد . 2009مع نهاية عام )  طنا من قدرات استنفاد األوزون16.2(الكاملة لمواد آلو فلور الكربون 
  . طنا من قدرات استنفاد األوزون108.1آلو فلور الكربون الخاص باالمتثال 

  خلفية

قطاع خدمات التبريد، وافقت اللجنة التنفيذية في لمواد آلو فلور الكربون في إلزالة التدريجية بالنسبة ل  -2
 دوالر أمريكي لليونيب للمساعدة على سن التشريعات وتنفيذ تدريب 980 130اجتماعها التاسع والعشرين على مبلغ 

ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثالثين على مبلغ . رك والمختصين الفنيين في مجال التبريدي الجماوظفم
وتمت .   دوالر أمريكي لليوئنديبي لتنفيذ برنامج لالسترداد وإعادة التدوير وأنشطة رصد خطة إدارة التبريد113 118

ربعين للجنة  دوالر أمريكي في االجتماع الخامس واأل546 124رة التبريد بمبلغ الموافقة على تحديث خطة إدا
  .التنفيذية من أجل تنفيذه من قبل اليوئنديبي واليونيب

على  مختصا فنيا في مجال خدمات التبريد 334وقد أدى تنفيذ األنشطة في قطاع خدمات التبريد إلى تدريب   -3
وأدى أيضا هذا .  موظفا جمرآيا87  تدريبريد وآذلك وعمليات االسترداد وإعادة التبفي هذا المجال ممارسات جيدة

، وإنشاء شبكة )مجموعة واحدة لكل نقطة دخول( مجموعة لتحديد المواد المستنفدة لألوزون 16التنفيذ إلى توزيع 
    .معدات مساعدة آلة لالسترداد و28خاصة باالسترداد وإعادة التدوير تتألف من 

  السياسات والتشريعات

 الحكومية الرامية لتنفيذ بروتوآول مونتريال في مالي على مبادراتر القانوني الذي يدعم جميع اليقوم اإلطا  -4
، بما في ذلك حصص مواد آلو فلور الكربوناستيراد وتصدير بتضعان الترخيص الخاص الئحتين وزاريتين 

حتان حيز التنفيذ في تشرين ان الالئهاتوقد دخلت .  على الجدول الوطني لإلزالة التدريجيةةاالستيراد القائم
 يتعلق بتنظيم استيراد المواد المستنفدة 2007يناير / آانون الثاني22مرسوم إضافي في  صدرو. 2001أآتوبر /األول

   .لألوزون ومحتوياتها واالتجار بها واستخدامها وإعادة تصديرها

  

  قطاع خدمات التبريد

 في قطاع خدمات لمواد آلو فلور الكربوناألوزون  طنا من قدرات استنفاد 16.2صل ما مجموعه من أ  -5
 1.5 طنا من قدرات استنفاد األوزون في خدمات آالت التبريد المنزلية، و 14.5، تم استخدام 2006التبريد في عام 

 طن من قدرات استنفاد األوزون في 0.2نظم التبريد التجاري والصناعي، وطن من قدرات استنفاد األوزون في 
 في المائة منهم 32 في مجال التبريد، تلقى ا فنيا مختص1.030ويتوافر البلد على حوالي . األخرىريد التبوحدات 
: يليما  يلو غرامالحالية آلالت التبريد في الك غ متوسط األسعارلويب. في هذا المجالالممارسات الجيدة على تدريبا 
لمواد آلو فلور  بالنسبة ا أمريكيا دوالر12.00، و 11 –لمواد آلو فلور الكربون  بالنسبة ا أمريكيا دوالر18.00
 دوالرات أمريكية 8.00، و134a هيدرو فلورو آربونمواد ل بالنسبة ا أمريكيا دوالر14.00، و 12 – الكربون
  .R-205ص فيما يخ دوالرا أمريكيا 34.00، و 22 مرآب الكلورو فلورو آربون المهلجنبالنسبة ل
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  إدارة اإلزالة التدريجية النهائيةاألنشطة المقترحة في خطة 

تقترح خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية بصيغتها المقدمة تقديم مزيد من التدريب واألدوات إلى موظفي   -6
تحقيق إنتاج معدات االسترداد و، يةمراآز تدريبأربعة الجمارك والمختصين الفنيين في مجال التبريد، وذلك لتعزيز 

مواد آلو فلور وتعتزم حكومة مالي إزالة . لبديلة على المستوى المحلي، ووضع آلية للرصد والتقييموآالت التبريد ا
 مقترح خطة إدارة مع 2008وتم تقديم خطة عمل مفصلة لعام . 2010يناير /آانون الثاني 1قبل بشكل آامل الكربون 

  .اإلزالة التدريجية النهائية

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 7 الذي أبلغت عنه حكومة مالي بموجب المادة 2006لعام مواد آلو فلور الكربون  مستوى استهالك ادليع  -7
المسموح به في عام نفسه  طنا من قدرات استنفاد األوزون بالفعل المستوى 16.2وقدره مونتريال من بروتوآول 

 إلدارة اإلزالة التدريجية النهائية، انخفض  ووفقا للبيانات الواردة في خطة مالي.واد من استهالك هذه الم2007
 طنا من قدرات 29.2 إلى 1998 طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام 113.1من مواد آلو فلور الكربون استهالك 

 25.5 ثابتا بنحو واد، ظل استهالك هذه الم2005لى غاية عام  الحين وإ ذلكومنذ.  2000استنفاد األوزون في عام 
، 2007مشابه للمستوى المسموح به في عام  2006مستوى االستهالك لعام مع أن و. رات استنفاد األوزونطنا من قد

جميع األنشطة التي تمت من رغم بال سنوات 5 لالستهالك خالل مطرد المستوى البشأنإال أن األمانة طلبت توضيحا 
مواد آلو ض استهالك يخفتالوآالة المنفذة الرئيسية أن  اليونيب باعتبارها وأفاد. الموافقة عليها في قطاع خدمات التبريد

مع إزالة تدريجية ( آلوريد الميثيلين إلىمصنع رغاوى البوليورينان المرن مرده باألساس إلى تحويل فلور الكربون 
  ). طنا من قدرات استنفاد األوزون19.5مرافقة تبلغ 

وع نحسب مواد آلو فلور الكربون ت الراهنة الستهالك وناقشت األمانة القضايا الفنية ذات الصلة بالمستويا  -8
خطة إدارة غازات التبريد التي تمت الموافقة عليها األنشطة التي تتضمنها عملية تحديث صرف المعدات، وحالة 

وقد تناولت الوآاالت المنفذة جميع هذه القضايا . وحالة معدات االسترداد وإعادة التدوير المشتراة بواسطة الصندوق
  .تبعا لذلك وُأدرجت في مقترح المشروع النهائي

وقامت األمانة لدى استعراضها األنشطة المقترحة في خطة مالي إلدارة اإلزالة التدريجية النهائية بعدد من   _9
المالحظات بخصوص مقترح تجميع آالت االسترداد وإعادة التدوير على المستوى المحلي، والدراسة القاضية بتحديد 

مواد لكلو فلور الحالي ستهالك االونظرا ألن . وعة مالئمة لألدوات، والمعدات وآالت التبريد الخاصة بالبلدأآثر مجم
ح الوقت الكافي إلجراء الدراسات المقترحة، والتي قد تكون أآثر مالئمة في تيال يالذي ينبغي إزالتها بالكامل الكربون 

ئية، وينبغي أن تستند إلى جميع التجارب المكتسبة في قطاع خدمات مرحلة إعداد خطة إدارة اإلزالة التدريجية النها
وتعتبر األعداد . 2008إال مع نهاية عام هي األخرى أما آالت االسترداد فال يمكن توفيرها . التبريد إلى يومنا ها

فنية الجدوى ة إلى الوإعادة استخدامها محدودة جدا، وال توجد أي إشارالمحتملة آلالت التبريد التي ينبغي استردادها 
وأفاد اليونيب أنه ال ينبغي أن يستغرق إنجاز . آالت تبريد مطابقة في ماليدخال فيما يخص إقتصادية االقابلية الو

.  القطاعاتوضمان مشارآة جميعالمحرزة والنتائج المتبع وأن ترمي إلى إثبات صحة النهج الدراسة أآثر من شهر، 
 بسيطة على المستوى المحلي عملية سريعة وفعالة من حيث استردادعلى تجميع آالت شكل توفير القدرة ويتوقع أن ي
بالوسائل الكفيلة باسترداد المواد المستنفدة لألوزون في الموقع المدربين تزويد المختصين الفنيين آما أن  . التكاليف

  .استخدام المواد المستنفدة لألوزونفي ض الكلي يخفتفي اليتوقع أن يسهم 

للبرامج التدريبية في ضوء حاليا  األمانة مع الوآاالت المنفذة مسألة التمويل اإلضافي المطلوب وناقشت  -10
. نظمها اليونيبيالبرامج المماثلة المنفذة ليومنا هذا، وأهلية طلب مستشارين دوليين في إطار البرامج التدريبية التي 

وعلى أساس مالحظات األمانة ومراعاة .  حاليادات المطلوبةالمعقطع بعض  آخر لوطلبت األمانة أيضا تقديم تبرير
لمشروع خطة إدارة اإلزالة الفرعية مكونات ال، قام اليونيب واليوئنديبي بتعديل 49/6 و 41/100لمقتضيات المقررين 

 ذلك آالت بما فيات التبريد تقديم أدوات خدمبوتم تعزيز برنامج المساعدة الفنية . لذلكتبعا التدريجية النهائية 
إعادة تهيئة بغية مخزون أولي آلالت التبريد البديلة لعدد آبير من المختصين الفنيين االسترداد المجمعة محليا، و

تكنولوجيات إعادة التهيئة التعلق بتدليلي الآز على تكون بمثابة المرتعزيز مؤسسة التدريب المهني سيساعد و. المعدات
   .معنية بالتبريدالجمعية الو
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  تفاقاال

قدمت حكومة مالي مشروع اتفاق أبرمته مع اللجنة التنفيذية يحدد الشروط الالزمة لإلزالة التدريجية الكاملة   -11
و يحتوي المرفق الثاني على الجداول التي تعطي . في مالي، والواردة في المرفق بهذه الوثيقةلمواد آلو فلور الكربون 

  .واتنظرة عامة عن هذا االتفاق المتعدد السن

  التوصية

لجنة الوتود . خطة مالي إلدارة اإلزالة التدريجية النهائيةعلى الشمولية توصي أمانة الصندوق بالموافقة   -12
  :التنفيذية القيام بما يلي

 دوالر 000 520الموافقة من حيث المبدأ على خطة مالي إلدارة اإلزالة التدريجية النهائية، بمبلغ   )أ(
 ا أمريكيا دوالر740 25ر أمريكي إضافة إلى تكاليف دعم الوآالة وقدرها  دوال000 198(أمريكي 

دوالر  250 24م الوآالة وقدرها دع دوالر أمريكي إضافة إلى تكاليف 000 322لليونيب و 
  ).لليوئنديبيأمريكي 

إلزالة لتنفيذ خطة إدارة االموافقة على مشروع االتفاق المبرم بين حكومة مالي واللجنة التنفيذية   )ب(
  .بهذه الوثيقة التدريجية النهائية على النحو الوارد في المرفق األول

 للجنة 49/6 و 41/100وئنديبي على المراعاة الكاملة لمقتضيات المقررين يحث اليونيب وال  )ج(
  .خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية التنفيذية 

  :ه الخطة بمستويات تمويل على النحو المبين في الجدول أدناهالموافقة على الشريحة األولى لهذ  )د(   

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  دعمآلفة ال
  )دوالر أمريكي(

الوآالة 
  المنفذة

  يونيبال   15.600 120.000  )ولىالشريحة األ(خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية   )أ(
  يوئنديبيال 12.900 172.000  )الشريحة األولى(ية النهائية خطة إدارة اإلزالة التدريج  )ب(
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   األولالمرفق

  
  مالياّتفاق بين مشروع 
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية

  النهائية للمواد المستنفدة لألوزونزالة اإلبشأن خطة 
  
يذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال واللجنة التنف") البلد("مالي حكومة مّثل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

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

 
 لفأ -2من التذييل  2 في الصف  المبّينعلى النحوالك السنوي للمواّد ـد على االلتزام بحدود االستهـيوافق البل  .2
لتمويل باتعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أّنه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل("

  .موادلمتعّدد األطراف بالنسبة للتلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3المحّددة في الفقرة 
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهنًا بامتثال  .3

وستوّفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2من التذييل  6رقم التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

أيضًا وسوف يقبل . لفأ -2آما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين في الفقرة من تحقيق حدود االستهالك هذهالوآالة المنّفذة ذات الصلة جانب تحّقق مستقّل من إجراء 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية 
  
  البلد بالشروطما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60التالية ، قبل 
  :التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حّقق األ  ) أ(
  
من ) د(قتضى الفقرة ذلك بمهداف سيخضع لتحّقق مستّقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54المّقرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد آبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
) "ةبرامج التنفيذ السنويشكل " (لفأ -4سنوي وفقًا لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيها تمويليُطلب بالنسبة للسنة التي 
  .البرنامج

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

حّددة في التذييل ك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات الملوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ - 5ل ـالتذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5
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 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
وفقًا  جزء من هذه المبالغة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو لبلد مروندى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 

وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفلتغّير 
 التنفيذية، آما هو مبّين في رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة

يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ فمصّنفة آتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 
في التقرير عن تنفيذ البرنامج بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،السنوي الموافق عليه

  .السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

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

  
على مراحل، بحيث قطاع الفرعي لخدمة التبريد للالمساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد 

 ؛ االتفاقاأ من هذ-5
  
 41/100بلد والوآاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ ال  )ج(

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

 )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة  وافقيو.  االتفاقاوجب هذ بمالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
أن  )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و) "الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية  أن يعلى
بالنسبة ألنشطة البلد ) فذة الرئيسيةشراف الوآالة المنإتحت ) الوآالة المنفذة المتعاونة (المتعاونة كون الوآالة المنفذةي

، بما لفأ -6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوآالة المن. في نطاق هذا االتفاق
وُيوافق البلد أيضًا على . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحّققا، يس حصرًافي ذلك، ولكن ل

لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج ُتالتي قد دورّية التقييم ال عمليات
وتوافق ) باء–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوآالة المنفذة المتعاونةسوف تكون (

ة في ـ بالرسوم المبّينالوآالة المنفذة المتعاونةولمنفذة الرئيسية اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة ا
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 ورقم 7ين رقم الصّف

  
في المذآورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمّكن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل البلد اهذل، عن االمتثال ى أي وجه آخرعل، ، أو إذا عجزلف من بروتوآول مونتريالأ-2 التذييل
، أن تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب . بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

 وفائه على البلد ن يبرهنأموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للتعيد التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منّقح 
. ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلشريح أن تتحّقق قبل تسلُّم من المقرربكاّفة التزاماته التي آان 

ّآل طن عن ، لفأ -7 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل أن تخّفض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي
  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتخفيضمن ت
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 قد يؤثر  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالك أخرىمشاريعأي على تمويل 

  
الوآالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

 الوآالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذل المتعاونة
  . االتفاقاهذلرية للتحّقق من االمتثال االطّالع على المعلومات الضرو

  
 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في اُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
 هاما لم يتّم تعريف االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، اوآافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقهذ

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
  

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
مواد ، و12-مواد آلو فلور الكربونو ،11-مواد آلو فلور الكربون  ]األولى[المجموعة   ]ألف[المرفق 

مواد آلو ، و114-مواد آلو فلور الكربون، و113 -آلو فلور الكربون
 115 -فلور الكربون

   
  اف والتمويلاألهد:  ألف-2التذييل 

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007  

  
لمواد المجموعة  جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال. 1

  ) استهالك األوزونقدراتأطنان (األولى من المرفق ألف 
16.216.216.2 0.0  

 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك لمواد المجموعة . 2
   )الك األوزونقدرات استهأطنان  (األولى من المرفق ألف

16.216.216.2 0.0  

قدرات استهالك أطنان (التخفيض من مشاريع جارية . 3
 16.2 0.0 16.2 0.0 0.0 )األوزون

دوالر (التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية . 4
  198.000    78.000 120.000 )أمريكي

والر د(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة . 5
ك )أ

172.000  150.000    322.000  
 520.000   228.000 292.00 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . . 6
 25.740      10.140  15.600  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  . 7

 24.150      11.250  12.900   )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة . 8

  49.890      21.390  28.500 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 9

  569.890      249.390  320.500  دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . . 10

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 

  
  .2008المنعقد في عام األخير للموافقة عليه في االجتماع ية تمويل الشريحة الثانسيجري النظر في   .14



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/42 
Annex I 

 

4 

  
  شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 

  

    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المَتّممة  
  ________________________   في إطار الخطةعدد السنوات المتبقية  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة   
  

  األهــداف  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات
العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون
          

        تصنيع
        خدمة
        تخزين

لمواّد المستنفدة الطلب على ا
  لألوزون

        )2(المجموع 
  

  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد أنشطة    المنَجزةمشاريععدد ال
الخدمات ذات 

  الصلة

واّد مستنفدة إزالة م
مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 
  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
         :تأثيرال  
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   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ سياسة العاّمة ال
    .الخدمـة، إلخ: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لف أ-5التذييل 
  
 وحدة األوزون ضمن، "وحدة الرصد واإلدارة "سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع  .1

  الوطنية
  
 يخص ترتيبات الرصد، نظرا لصالحيتها في رصد  فيمااألآبردور الستحظى الوآالة المنفذة الرئيسية بو  .2

فيما في جميع برامج الرصد  آإحالة مرجعية سجالتهاالستعانة بواد المستنفدة لألوزون، حيث سيتم ا المعمليات استيراد
آما ستضطلع هذه المنظمة إلى جانب الوآالة . ضمن خطة اإلزالة التدريجية النهائيةالمختلفة المشاريع يخص 

المواد المستنفدة لألوزون وتصدير د استيراعمليات نطوي عليها رصد يالمتعاونة الرئيسية بالمهام الصعبة التي 
   .مع اإلعالنات الخاصة بالوآاالت الوطنية المناسبة من خالل وحدة األوزون الوطنية بطريقة غير مشروعة

  
  التحقق واإلبالغ

  
في حالة وقوع اختيار اللجنة  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقُا للمقرر   .3

 ، ينبغي أن الوآالة المنفذة الرئيسيةواستنادًا إلى التشاور مع.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة ماليذية علىالتنفي
  النهائيةاإلزالةدارة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة ماليختار ي

  .وهذا البرنامج المستقل للرصد
  

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية هذا األداء والتحّقق المالي بمقتضى من تحّقق الضمان   )أ (
 خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛، على النحو المبّين في  بهالخاّصة

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

يار اللجنة وفي حالة اخت. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويًال منفصًال ،45/54من المقرر ) د( تمشيًا مع الفقرة ماليالتنفيذية ل

  بهذه المهمة؛للقيام للوآالة المنفذة الرئيسية
  

ر في برنامج التنفيذ السنوي االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(
 ؛المقبل

  

، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقةغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 باإلضافة إلى ،2008امج التنفيذ السنوي لعام لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءًا ببرنتمهيدًا التقديم، 

 ؛2007التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي لعام 
  

لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة ل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذان ضم  )و(
 الرئيسية؛

  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  

مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(
  عن البيانات؛غ الدقيقبالشفافية واإلبال

  

من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(
 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة؛     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 

 .علق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يت  ) ل(
  
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وآالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    التنفيذ المتعاونة؛ في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآالة ماليومساعدة   )ب(
      .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وآالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(

  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 
  

ي عن دوالر أمريك 000 10االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1
  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل طن

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/42
Annex II

(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 108.1 103.9 109.3 111.1 113.1 37.1 29.2 27.0 26.0 26.0 25.0 25.0 16.2
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 -
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 -
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 -
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 -
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

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

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 16.2 16.2
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

16.2 16.2 16.2 0.0

8.1 8.1 0.0 16.2
16.2 8.1 8.1 0.0

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

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

292,000 228,000 520,000
28,500 21,525 50,025

323,080 251,640 520,000
323,080 251,640 570,025
28,500 21,525 50,025

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

Support Costs Requested
[Comments]

Aerosol Foam Halon

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

Tobacco 
Fluffing

Solvent

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
MALI

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Refrigeration

Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be Achieved

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

UN Agency
Planned submission as per Agreement

Support Costs as per Agreement

Funds Requested

CFC

UN Agency
Funding as per Agreement

N/A

Calendar year

Process Agent MDI

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

Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
2.
2.1

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

Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

The ODS import licensing scheme functions

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 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

Banning import of:

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

CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:

Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons

CFCs
Halons
CTC
TCA

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:

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Budget

Customs Training

Activities

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

Train the Trainers
Training of Customs Officers
Good Practices in Refrigeration

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

Unforeseen Activities

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

Solvent Phase-Out Project
Conversion, …

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

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

REGULATIONS:

 (Yes/No)
Country Programme

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio
utirisation Speciale d'mportatio

Not So Well

Au niveau de la douane

Satisfactorily

2




