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  المشاريع والنشاطات الُمقّدمة إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية
  
  

  مقّدمة
  
 إحصائيات حول الطلبات الُمقّدمة إلى االجتماع الخامس القسم األول يقّدم: تتألف هذه الوثيقة من قسمين .1

المتوافر تمويل يتضمن أيضاً تقييماً لرصيد الو. والخمسين للجنة التنفيذية من الوكاالت الُمنفذة والوكاالت الثنائية
صول الحلول المقترحة إلدارة تدفق النقد في حال حإضافة إلى مقابل الطلبات الُمقّدمة للحصول على تمويل، 

  . مراجعة الطلبات الُمقّدمة إلى االجتماعلدى أما القسم الثاني فيقّدم قضية سياسة واحدة حددتها األمانة . عجز
  

  الطلبات الُمقّدمة من قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة: القسم األول
 
ذلك كي  دوالر أمريكي، و94 295 231تلقت األمانة طلبات حول مشاريع ونشاطات وصلت قيمتها إلى  .2

 يتضمن المبلغ .تقوم بدراستها ضمن االتفاقات متعددة السنوات التي ستُبحث في االجتماع الخامس والخمسين
  . متعددة السنوات الُمقّدمة للحصول على الموافقة المبدئيةالمذكور قيمة إجمالية لالتفاقات

 
حددة وغيرها من  من طلبات التمويل التي تتضمن شرائح سنوية م236يغطي الرقم اإلجمالي  .3

بما في ذلك كلف دعم الوكالة ( دوالر أمريكي 92 898 306النشاطات األخرى التي تصل قيمتها إلى /المشاريع
وبعد المراجعة التي أجرتها األمانة، بلغ عدد المشاريع والبرامج التي تم تقديمها ). في الحاالت التي تتطلب ذلك

من العدد اإلجمالي لطلبات التمويل % 85برنامجاً أو ما نسبته /روعاً مش200إلى اللجنة التنفيذية للدراسة إلى 
من القيمة اإلجمالية % 94 دوالر أمريكي أو ما نسبته 87 060 701ا ـة قيمتهـ والبالغاـم تلقيهـي تـالت

 تزال التي ال  الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة ويتضمن ذلك الطلبات الُمقدمة لتمويل تحضير. للطلبات
  . مسائل الكلفة فيها معلقة

 
 نشاطاً بقيمة 33ة شاملة ـى موافقـا علـة بحصولهـت األمانـي أوصـة المشاريع التـن قائمـتتضم .4

من العدد اإلجمالي لطلبات التمويل الُمتلقاة % 14 تهنسب ما وُيمثل ذلك.  دوالراً أمريكيا20ً 126 505إجمالية تبلغ 
 .يتضمن المرفق األول قائمة لتلك المشروعات. ى التمويل المطلوبمن قيمة مستو% 22 تهنسبما و
 
 نشاطات تقام ضمن برامج العمل وتعديالت ةتضمنم( من المشاريع والنشاطات 167هناك ما مجموعه  .5

.  التي أوصت األمانة بدراستها على نحو إفرادي لعدد من األسباب)برامج العمل إضافة إلى المشاريع االستثمارية
 هذه بين نطاق التحقق من إزالة اإلنتاج للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون ذات االستخدام المزدوج، وتراوح

ومن حيث . على منح المزيد من التمويل، والمشاريع ذات معدل الصرف المنخفض من الشرائح السابقةوالموافقة 
من قيمة مستوى التمويل % 72ويل، ومن العدد اإلجمالي لطلبات التم% 71النسبة، تشكّل هذه المشاريع نسبة 

وهناك ما مجموعه .  يضم الملحق الثاني قائمة بالمشاريع االستثمارية الموصى بدراستها بشكل إفرادي.المطلوب
  .نشاطاً تم سحبها من قبل الوكاالت التي تقّدمت بها/ مشروعا36ً

 
 بالمشاريع غير المطلوبة لتحقيق الذي يطلب إلى األمانة وضع قائمة) ج (52/3انسجاماً مع القرار رقم  .6

االمتثال بشكل منفصل بحسب النموذج الُموجه بحسب االمتثال في الطلبات التي تقّدمها إلى االجتماع، ضّمنت 
أجهزة  المشاريع الُمنفذة في قطاع  علىبشكل رئيسيشتمل األمانة هذه المشاريع في الملحق الثالث الذي ي

بحسب التعريف الوارد في القرار (هناك اثنين من الطلبات غير المكتملة و .عاتاالستنشاق المزّودة بمقياس للجر
التي تم سحبها من قبل الوكاالت التي كانت قد قدمتها، والمعلومات ذات الصلة بهذين المشروعين ) 50/14رقم 

 في تقديم الشرائح السنوية تأخيراتال و2008متضمنة في الوثيقة حول خطط أعمال عام 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5.(  
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  وضع التمويل
 
 106 128 515في وقت كتابة هذه الوثيقة، كان رصيد التمويل لدى الصندوق متعدد األطراف يبلغ  .7

 دوالر أمريكي على شكل أذون 39 344 647 دوالر أمريكي نقداً و66 783 868دوالر أمريكي ينقسم إلى 
يكي تمت إعادتها إلى االجتماع الخامس والخمسين في  دوالر أمر2 437 315هناك باإلضافة إلى ذلك، . صرف

 مليون دوالر 70سياق التقرير حول األرصدة والموارد المتوافرة، وبذلك يصبح مجموع النقد المتوافر حوالي 
 مليون دوالر 87 الذي يمكن أن يصل إلى ينقدال وإذا ما قيس ذلك مقابل الطلب اإلجمالي على التمويل .أمريكي

ستتم الموافقة عليها يباً على فرض أن المشاريع الواردة على قائمة الموافقة الشاملة والدراسة اإلفرادية أمريكي تقر
  .  مليون دوالر أمريكي17يصل إلى حوالي يمكن أن بمستوى التمويل المقترح، سيكون هناك عجز 

 
 يمكن لرصيد النقد أن من ناحية أخرى،. من الواضح أن تلك ليست مشكلة موازنة وإنما مشكلة تدفق نقد .8

 خالل الفترة ما بين الوقت الحالي ووقت انعقاد االجتماع الخامس يةنقداليتغير أيضاً في حال تم تلقي المشاركات 
في الوقت ذاته، قد ينخفض الطلب على تمويل المشاريع نتيجة المراجعة التي ستقوم بها اللجنة التنفيذية . والخمسين

  . في االجتماعوالموافقات التي ستصدرها 
  

  قضايا السياسة التي تم تحديدها خالل مراجعة المشروع : القسم الثاني
  

   الهيدروكلوروفلوروكربونوضع كلف تحضير خطط إدارة إزالة
  

  موجز الطلبات الُمقّدمة
  
 طلباً من الوكاالت المتعددة والثنائية على حد سواء لتحضير خطط إدارة 144تلقت األمانة ما مجموعه  .9

بعمل غطى  بلداً م30بين تلك البلدان من هناك و.  بلدان بما فيها الصين105ة الهيدروكلوروفلوروكربون من إزال
  : لطلبات بحسب الوكالةاوفيما يلي تفصيل . أكثر من وكالة واحدة

 
  المبلغ المطلوب عدد الطلبات الوكالة

 )بالدوالر األمريكي(
  8 905 000 33  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 8 458 500  49  برنامج األمم المتحدة للبيئة

 11 645 510  43  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 1 090 000  6  البنك الدولي 

  979 587  7  الوكالة األلمانية للتعاون الفني
  31 078 597  ) باستثناء الصين(القيمة اإلجمالية للطلبات 
 35 611 592  ) ها الصينبما في(القيمة اإلجمالية للطلبات 

  
وتُعامل .  دوالر أمريكي وأكثر من مليون دوالر أمريكي75 000يراوح مستوى التمويل المطلوب بين  .10

ويمكن الحصول على معلومات تفصيلية . الصين كفئة مستقلة بسبب حجم استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون فيها
امج عمل الوكاالت المنفذة حول الطلبات من الوثائق الصادرة حول تعديالت برن

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19-22.(  
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  النهج الذي تبنّته األمانة في مراجعة الطلبات 
 

حاولت األمانة من أجل تحقيق المساواة بين البلدان والوكاالت تطوير معايير موّحدة في مراجعة الطلبات  .11
  : ت لدى قيامها بذلك المعايير التاليةالُمقّدمة، ولقد تبنّ

  
  كمعيار لتقدير كلفة تحضير خطط إدارة إزالةالهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام مستوى استهالك  •

الكلوروفلوروكربون، كان مستوى وكما هو مبين أدناه في تجربة إزالة . الهيدروكلوروفلوروكربون
 الجهود د ما حول مقدار ومدى تعقيداستهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون مؤشراً جيداً إلى ح

 . الضرورية إلزالة المواد المستنفدة لطبقة األوزون ذات الصلة في بلد ما
 
 استخدام بيانات الكلفة السابقة كمرجع للنشاطات المماثلة في تقدير كلفة تحضير خطة إدارة إزالة •

 هو أمر مشابه  الهيدروكلوروفلوروكربون؛ فتحضير خطط إدارة إزالةالهيدروكلوروفلوروكربون
 .القطاعية وخطط إدارة اإلزالة النهائية/وخطط اإلزالة الوطنيةقطرية برامج الالطرق لتحضير بعدة 

  
والكلف الخاصة بكل منها، حيث ُيسّهل ذلك تقييم كلفة كل من تقسيم طلبات التمويل إلى المكونات  •

ارة إزالة خطط إدالنشاطات المعينة الداخلة في العملية وتحديد البنود األكثر ارتباطاً بتحضير 
 . الهيدروكلوروفلوروكربون بالمقارنة مع النشاطات الُمشابهة التي تمت في الماضي

  
البلدان ذات مستوى االستهالك صفر من : تقسيم البلدان إلى مجموعات بحسب أنماط االستهالك •

  أو22-الهيدروكلوروفلوروكربون؛ البلدان التي ليس فيها سوى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
وتظهر التجربة السابقة أن أنماط . تلك التي فيها حاجات تتعلق بالخدمة والتصنيع فقط؛ البلدان

 . برامج اإلزالة المشابهةواالستهالك ترتبط بجهود اإلزالة الوطنية 
  

مثل حالة البلدان ذات مستوى (اط االستهالك البسيطة والمستقيمة االنتقال من تقديرات كلفة أنم •
مثل حالة البلدان التي فيها ( وتشكيل بنية كلفة ألنماط االستهالك األكثر تعقيداً )االستهالك صفر

 ). قطاعات خدمة وتصنيع
 

  . توجد التفاصيل الكاملة لتحليل األمانة في الملحق الرابع لهذه الوثيقة .12
  

  التشاور مع الوكاالت الُمنفذة 
 

الموصوف أعاله ومستوى التمويل الُمقترح أرسلت األمانة تفاصيل إلى الوكاالت الُمقّدمة حول النهج  .13
مع جميع الوكاالت الُمقّدمة، حيث تم التعبير عن آراء ُعقد وجرى نقاش عبر مؤتمر هاتفي . الناجم عن تطبيقه

  : مختلفة نوجزها كما يلي
  

الهيدروكلوروفلوروكربون مؤشراً جيداً حول مستوى وتعقيد جهود قد ال يكون مستوى استهالك  •
ن العديد من البلدان لم تقّدم بيانات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون الخاصة بها أو أنها اإلزالة أل

 . ن الواقع الفعليعقل تقّدمت بيانات استهالك 
 
القطاعية / وخطط اإلزالة الوطنيةقطريةبرامج الالال يمكن الستخدام بيانات الكلفة السابقة لتحضير  •

ع تقديرات صحيحة حول التحديات التي تواجه البلدان في إزالة وخطط إدارة اإلزالة النهائية أن يض
 . الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
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  قضايا ُوضعت قيد الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية 
 

خطط إدارة إزالة قد ترغب اللجنة التنفيذية بدراسة القضايا التالية المرتبطة بوضع كلف تحضير  .14
  : الهيدروكلوروفلوروكربون

  
هل بيانات كلفة النشاطات المماثلة المستمدة من التجارب السابقة نقطة مرجعية جيدة لتحديد كلفة  •

 خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؟ تحضير 
 
بحسب ما أفادت به الوكاالت الُمنفذة، فإن هذه الوكاالت ال تملك حتى هذه اللحظة معلومات حول  •

الهيدروكلوروفلوروكربون كون مطلوبة لمساعدة البلدان في تجميد ستنشاطات االستثمار المحددة التي 
 .؛ إال أنها تتمنى السير قُدماً من أجل كسب الوقت2015بحلول عام % 10وتحقيق تخفيض بنسبة 

 الوكاالت  بتقييم طلبات بناًء عليهاللجنة التنفيذية/ستقوم األمانةالذي ساس في األ المشكلة تكمن
 .  نشاطات االستثمار أو خطط اإلزالة القطاعيةيركلفة تحضالمتعلقة ب

  
إذا كانت مسؤولية تحضير خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والنشاطات المرتبطة  •

تشريعات التيسير ووضع استراتيجية شاملة والوصول إلى اإلجماع /باالستبيان وصياغة سياسات
االت التي يكون فيها أكثر من وكالة واحدة معنية، الوطني تقع ضمن مسؤولية الوكالة الرائدة في الح

فكيف سيختلف مستوى التمويل بالنسبة للوكالة الرائدة بالمقارنة مع الوكالة المتعاونة؟ وكيف يجب 
ال يجب أن يكون هناك ازدواجية في ، إذ تقسيم العمل والتنسيق بين الوكالة الرائدة والوكالة المتعاونة

 . تمويل نفس النشاطات
  

 أن ُيظهر الخطط التي تم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونتمويل خطط إدارة  على جبتوكيف ي •
تمويلها ُمسبقاً في تحضير المسوحات حول الهيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة للبلدان الثالثة عشر 

 . المعنية
 

مراجعة كلفة تحضير خطط توصي األمانة بأن اللجنة التنفيذية قد ترغب بدراسة هذه القضايا أوالً ومن ثم  .15
  .إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون باستخدام النقاط المرجعية للكلفة الُمقترحة من قبل األمانة كأساس لذلكإدارة 

  





Project Title AgencyFunds approved (US$)
Support

C.E.
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(tonnes) 

List of projects and activities recommended for blanket approval

Funds recommended (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17
Annex I

BENIN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $85,000 $11,050 $96,050
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $106,000 $9,540 $115,540
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

3.9

$191,000 $20,590 $211,590Total for Benin 3.9

BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $76,000 $6,840 $82,840
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $74,000 $9,620 $83,620
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$150,000 $16,460 $166,460Total for Burundi

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, third 
tranche)

UNIDO $1,800,000 $135,000 $1,935,000180.6

PROCESS AGENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of ODS process agent 
applications (phase II) and corresponding CTC production: 
2008 annual programme

IBRD $10,000,000 $750,000 $10,750,000

Took note of the verification of the CTC consumption of Phase II 
of the CTC sector plan in 2007.

$11,800,000 $885,000 $12,685,000Total for China 180.6
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COLOMBIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance in the methyl bromide section 
(fumigants)

UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

Approved as the final funding for methyl bromide phase-out in the 
country.

$40,000 $3,600 $43,600Total for Colombia

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I 
substances (second tranche)

UNDP $200,000 $15,000 $215,000

$200,000 $15,000 $215,000Total for Costa Rica

GRENADA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $48,000 $6,240 $54,240

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $50,000 $4,500 $54,500

$98,000 $10,740 $108,740Total for Grenada

GUINEA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $74,000 $9,620 $83,620
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $140,000 $12,600 $152,600
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

1.4

$214,000 $22,220 $236,220Total for Guinea 1.4

HONDURAS
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) UNIDO $301,000 $22,575 $323,575
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.
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Terminal phase-out management plan (first tranche) UNEP $146,000 $18,980 $164,980
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agencies were 
urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 
and 49/6 during the implementation of the TPMP.

$447,000 $41,555 $488,555Total for Honduras

INDIA
PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
CTC phase-out plan for the consumption and production 
sectors: 2008 annual programme

IBRD $3,211,875 $240,891 $3,452,766440.0

$3,211,875 $240,891 $3,452,766Total for India 440.0

JAMAICA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Jamaica

KENYA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (2nd 
year of phase VI)

UNEP $75,833 $0 $75,833

$75,833 $75,833Total for Kenya

KOREA, DPR
PHASE-OUT PLAN
CTC phase out plan
Plan for terminal phase-out of CTC (sixth tranche) UNIDO $100,000 $7,500 $107,50077.8

$100,000 $7,500 $107,500Total for Korea, DPR 77.8

KYRGYZSTAN
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
TPMP verification report UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) UNDP $63,000 $4,725 $67,7251.0

Terminal CFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $65,100 $8,463 $73,563

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $115,830 $0 $115,830

$263,930 $15,788 $279,718Total for Kyrgyzstan 1.0
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LEBANON
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out management plan for Annex-A Group-I 
substances (CFCs) (fifth tranche)

UNDP $65,000 $4,875 $69,87535.0

$65,000 $4,875 $69,875Total for Lebanon 35.0

MALAYSIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2008 annual programme IBRD $275,000 $24,750 $299,75089.0

$275,000 $24,750 $299,750Total for Malaysia 89.0

MONGOLIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Mongolia

MONTENEGRO
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase I) UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

$60,000 $4,500 $64,500Total for Montenegro

SAINT LUCIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Lucia

SEYCHELLES
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal ODS phase-out management plan (second tranche) France $60,000 $7,800 $67,800

$60,000 $7,800 $67,800Total for Seychelles

SRI LANKA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNDP $134,056 $10,054 $144,110

$134,056 $10,054 $144,110Total for Sri Lanka
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THAILAND
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2008 annual implementation 
plan

IBRD $550,000 $49,500 $599,500

Took  note, with appreciation, of the verification audit of the 
imports of CFC, TCA and CTC in Thailand for the year 2006.

208.0

$550,000 $49,500 $599,500Total for Thailand 208.0

TUNISIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) IBRD $247,270 $18,545 $265,815

$247,270 $18,545 $265,815Total for Tunisia

UGANDA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan (first tranche) France $152,500 $19,825 $172,325
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The agency was urged 
to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 
49/6 during the implementation of the TPMP.

$152,500 $19,825 $172,325Total for Uganda

VIETNAM
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National CFC and halon phase-out plan  (third tranche) IBRD $178,463 $13,385 $191,84858.7

$178,463 $13,385 $191,848Total for Vietnam 58.7

1,095.4GRAND TOTAL $18,693,927 $1,432,578 $20,126,505
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Annex II 

 
LIST OF PROJECTS FOR INDIVIDUAL CONSIDERATION 

 
Country Project Agency Issue 
Methyl bromide  
China Phase II of the MB production 

sector plan (2008-2010) 
UNIDO Adequacy of verification of MB production, an 

ODS with dual uses 
Multi-year Agreements 
Central 
African 
Republic 

TPMP UNEP/France Loss of funds from RMP, with little 
implementation, and  return of fund balance from 
RMP 

Chile 
 

Servicing sector terminal CFC 
phase-out plan 
 

Canada 
 

NPP for a non-LVC country. All issues have been 
resolved 
 

Nepal  CFC National Phase out Plan UNEP  Low fund disbursement from previous funding 
tranche 

Peru CFC National phase out plan UNEP/UNDP National CFC consumption data need clarification 

Yemen National ODS Phase-Out Plan UNIDO Multiple technology options for foam conversion 
from CFC-11, such as HCFC and others, in light 
of decision XIX/6 of the MOP (pending) 

MDI 
China 
 

Sector plan for phase-out of 
CFCs consumption in MDI 
sector 
 

UNIDO 
 

Disagreement on cost but project needed to 
complete CFC phase-out 
 

Production  
India  Accelerated CFC production 

phase out 
World Bank  Clarification on the coverage of the penalty clause 
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Annex III 
 

PROJECTS SUBMITTED TO THE 55TH MEETING THAT ARE NOT REQUIRED FOR 
COMPLIANCE PER THE MODEL 

 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector 2008 
Business 

Plan Values 
(Including 
Support 
Costs) 

Funds 
Requested at 

the 55th 
Meeting 

(Including 
Support 
Costs) 

Reasons 

Algeria UNIDO PRP CFC MDI, Project preparation 53,750 53,750 MDI 
Armenia UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32,700 32,700 MDI - Strategies 
Colombia UNIDO TAS MBR Technical assistance in the 

methyl bromide section 
(fumigants) 

  43,600 MB - Non-
Investment 

Democratic People's
Republic of Korea 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32,700 32,700 MDI - Strategies 

East Timor UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100,000 60,000 INS - Currently Not 
Eligible 

Global IBRD TAS Disposal Development of 
strategy/methodology for 
ODS disposal 

268,750 272,500 Disposal 

Mongolia UNIDO TAS CFC MDI transition Strategy   32,700 MDI - Strategies 
Pakistan UNEP TAS CFC MDI transitional strategy 200,000 33,900 MDI - Strategies 
Peru UNDP TAS CFC MDI transition Strategy   32,700 MDI - Strategies 
Sri Lanka UNEP PHA CFC MDI 300,000 33,900 MDI - Strategies 
Syrian Arab 
Republic 

UNIDO PRP CFC Project preparation MDI 43,000 43,000 MDI 

Venezuela 
(Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PRP CFC Project preparation, MDI 
Phase-out Plan 

55,000 53,750 MDI 
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  الملحق الرابع
  

 إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون تحليل طلبات خطط إدارة 
  المقدمة من الوكاالت في تعديالت برامج عملها

  
  خلفية

 
 بلدان بما فيها 105انة طلبات لتحضير خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون من تلقت األم .1

موحداً  طلباً 144ما مجموعه ، ولها طلبات من وكاالت متعددة بلداً قُدمت 30وهناك من بين تلك البلدان . الصين
  .من جميع الوكاالت لهذه البلدان المائة والخمس

 
  :لوكالة وطلب التمويل المرتبط بهفيما يلي تفصيل للطلبات بحسب ا .2
  

 )بالدوالر األمريكي( المبلغ المطلوب عدد الطلبات الوكالة
  8 905 000 33  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 8 458 500  49  برنامج األمم المتحدة للبيئة

 11 645 510  43  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 1 090 000  6  البنك الدولي 

  979 587  7  لوكالة األلمانية للتعاون الفنيا
  31 078 597  ) باستثناء الصين(القيمة اإلجمالية للطلبات 
 35 611 592  ) بما فيها الصين(القيمة اإلجمالية للطلبات 

 
وهو ) (وناميبياموريشيوس ( دوالر أمريكي 75 000يراوح التمويل المطلوب لتحضير المشروع من  .3

وهو الحد األقصى من بين جميع الطلبات باستثناء طلب ) الهند(أكثر من مليون دوالر أمريكي إلى ) الحد األدنى
 139لذلك ستغطي هذه الوثيقة . لتعامل مع طلب الصين على حدةلقد تم ألغراض تتعلق بهذا التحليل او. الصين

  .  بلدان104طلباً فقط لما مجموعه 
 
بالغ الُمقّدمة من قبل كل وكالة قد تجاوزت ما كان محدداً لها من بين هذه الطلبات، الحظت األمانة أن الم .4

 مليون 20أصالً في خطط األعمال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والخمسين بحوالي 
 أنها حول تعديالت برنامج عمل كل وكالة معالحظت األمانة أيضاً أن هناك العديد من الطلبات . دوالر أمريكي

  .واردة في خطة عملها األصلية
 
قّدمت كل وكالة تبريراً مختلفاً لطلب التمويل، حيث قّدم بعضها تفاصيل أكثر من البعض اآلخر، بينما  .5

وفي معظم الحاالت، صنّفت . تمويل المطلوبأعطى البعض معلومات غير كافية لتمكين األمانة من تحليل ال
 اختالفات هناك أيضاً توكان. ة وقّدمت مبلغاً معيارياً لكل مجموعة بحد ذاتهاالوكاالت البلدان في فئات استهالكي

ألمانة التوصل إلى فهم على افي الكيفية التي تم بها التصنيف إلى مجموعات، األمر الذي جعل من الصعب 
  . مشترك حول الطريقة التي يمكن بها مراجعة الطلبات

 
انة أنه من بين العدد اإلجمالي للبلدان التي تطلب التمويل، المصادقة، الحظت األملدى مراجعتها حالة  .6

 فقط لم ُيصادق اً واحداًهناك خمس بلدان فقط لم تُصادق على تعديالت لندن وال على تعديالت كوبنهاغن، وأن بلد
  . كوبنهاغنعلى تعديالت 
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   الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة إدارة ةالمنهجية الُمقترحة في تحديد مستوى التمويل الالزم لتحضير خط
  
طلبات والخمسين ليسمح للوكاالت بتقديم جاء القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع  .7

وصلت وتم توفير زيادة .  إلى االجتماع الخامس والخمسينإزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطط إدارة تحضير 
 األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة األمم برنامج(من مجمل الطلبات لكل وكالة % 10إلى 

إزالة  إدارة  بالعمل األساسي الضروري لوضع خطةلتمكينها من البدء) المتحدة للتنمية الصناعية
  .الهيدروكلوروفلوروكربون

 
خطة اإلزالة /لنهائيةخطة إدارة اإلزالة ا/كما هي الحال بالنسبة للموافقة على خطة إدارة غازات التبريد .8

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  إدارة ةخطالوطنية وحتى الخطط القطاعية، فإن مستوى التمويل الالزم للتحضير ل
  : ات معينة نذكر منهافرضيالممكن الموافقة عليه لكل بلد يجب أن يكون قائماً على 

  
خطة إدارة /البرنامج القطريحضير  مشابه لتإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون إدارة ةخطإن تحضير   )أ (

ويكون ذلك مع األخذ بعين االعتبار . خطة إدارة اإلزالة النهائية وخطة اإلزالة الوطنية/غازات التبريد
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ومخططها خطة إدارة حقيقة أنه قد تم وضع األدلة اإلرشادية ل

بحسب ما طلبته ت المستقاة من التجارب السابقة باالعتماد على جميع هذه المتطلبات من المعلوما
وعلى الرغم من أن المادة قد تكون مختلفة، إال أن القطاعات . 53/37اللجنة التنفيذية في قرارها رقم 

معنيين بالمواد لهي ذات القطاعات بالنسبة ل) أي التبريد وتكييف الهواء والرغوة(
 ؛ينية الذين هم بالتالي مشابهلوروفلوروكربونالك

 
المتمثلة في  القدرة المؤسساتية أمور مثلضعت قيد التطبيق في معظم البلدان ومنذ عدد من السنوات و )ب (

وجود هيئة توجيهية أو استشارية إلزالة ضرورة ووحدة أوزون وطنية حسنة التأسيس، 
ر الذي األم؛  التعاون بين صناعات التبريد والتكييف والرغوة تحقيق، إضافة إلىلوروفلوروكربونالك
 الهيدروكلوروفلوروكربون؛في مجال إزالة  هذه األمور  اإلفادة منأتاح

  
تم تمويل وإقامة العديد من نشاطات رفع الوعي في هذه البلدان حول بروتوكول مونتريال والمواد   )ج (

التي البد من إزالتها، ولذلك هناك فهم شامل اللتزامات البلدان تجاه إزالة المواد الُمستنفدة لطبقة 
 األوزون؛

  
تمت مأسسة التعاون مع مؤسسات التدريب والجمارك في هذه البلدان من خالل خطة إدارة غازات   )د (

 خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ والتبريد و
  

   توجد شبكة إقليمية من الخبراء في مجال حماية األوزون في معظم المناطق التي يمكن فيها تشارك ) ه(
 . لوروفلوروكربونالسابقة إلزالة الكالخبرات والدروس من التجارب 

 
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة األمانة ُمطّلعة أيضاً على حقيقة أن تحضير المشروع بالنسبة ل .9

الهيدروكلوروفلوروكربونية إضافة إلى تطوير كامل المواد إلزالة ة شاملة  استراتيجية وطنيستشتمل على وضع
 وربما 2013 بالتفصيل التمويل المطلوب لكل بلد من أجل تحقيق التجميد في عام للمرحلة األولى التي ستحدد
  .2015في عام % 10تحقيق هدف تخفيض بنسبة 

 
  : ، قامت األمانة أيضاً بتصنيف البلدان في فئتين رئيسيتين54/39انسجاماً مع القرار رقم  .10
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فقط  في قطاع الخدمة الهيدروكلوروفلوروكربونالبلدان ذات استهالك   )أ (
 ؛ و)22-الهيدروكلوروفلوروكربون(

البلدان ذات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعي الخدمة والتصنيع على حد سواء   )ب (
ب، وغيرها من المواد 141-، الهيدروكلوروفلوروكربون22-الهيدروكلوروفلوروكربون(

 ).الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

بلغت عن مستوى استهالك صفر من أإما لوحظ أيضاً أن هناك عدد من البلدان التي  .11
لذلك اعتبرت األمانة . أية بيانات على اإلطالقعن بلغ  لم تالتي، أو 7الهيدروكلوروفلوروكربون وفق المادة رقم 

 مع توضيح أن هذه قد تكون فجوة محتملة في المعلومات، وأنه من الممكن أن هناك هذه البلدان مجموعة ثالثة
من ناحية أخرى، وبناًء على حجم هذه . غير ُمسجل أو معلن كما ينبغيفلوروكربون لكنه للهيدروكلورواستهالك 

لكلوروفلوروكربون، يمكن افتراض أن معظم استهالكها البلدان إضافة إلى استهالكها من ا
  . للهيدروكلوروفلوروكربون هو في قطاع الخدمة أيضاً

 
  : لدى القيام بالمراجعة لذلك أخذت األمانة بعين االعتبار النواحي التالية .12

  

 استخدام معايير موحّدة لضمان المساواة بين البلدان؛   )أ (

دراسة مستوى االستهالك كمؤشر لمقدار التمويل المطلوب لتحضير المشروع، إضافة إلى مدى تعقيد   )ب (
 العمل المطلوب؛

 ن الكلف؛ وتقسيم مستويات التمويل إلى مكّو  )ج (

علقة بالمكونات المشابهة في التجارب السابقة للصندوق، السيما نقاط الكلفة المقارنة المتالمقارنة مع   )د (
مستوى التمويل الُمقّدم لتحضير البرنامج القطري وخطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة 
النهائية والخطط القطاعية وخطط اإلزالة الوطنية لمجموعة أوسع من البلدان إضافة إلى كلف 

 . االستثماريةتحضير المشروع للمشاريع 

 
إزالة خطة إدارة حاولت األمانة تحديد الكلف المعيارية والمكونات الضرورية لتحضير  .13

يتضمن األدلة اإلرشادية لتحضير هذه  الذي 54/39الهيدروكلوروفلوروكربون مع األخذ بعين االعتبار القرار رقم 
تم القيام بها في تجارب مشابهة م معلومات حول مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى مكونات ونشاطات قّديالخطة و

ض بعفي الطلبات التي قدمتها أخذت األمانة أيضاً بعين االعتبار المهام الُمشار إليها . تحضير مشروع سابقة
  . الوكاالت

 
لوروكربون إزالة الهيدروكلوروفة إدارة خطحددت األمانة أنه يمكن تقسيم تمويل تحضير بقيامها بذلك،  .14

  :54/39انسجاماً مع القرار رقم إلى المكونات التالية 
  

 المساعدة في مجال السياسة والتشريع؛  )أ (

 الهيدروكلوروفلوروكربون وتحليل البيانات؛استبيان استخدام   )ب (

 والستشارات؛ بما في ذلك اإزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة تطوير ووضع النص النهائي ل  )ج (
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 .مقترحات مشاريع االستثمارية اإلفرادية  )د (

 
من المتوقع أن المكونات الثالثة األولى المدرجة أعاله ستكون مشتركة بين جميع البلدان التي تطلب  .15

ومن ناحية أخرى، سيكون المكون الرابع مرتبطاً فقط وعلى نحو خاص بالبلدان التي تستخدم . التمويل
أو غيرها من المشاريع مكنة للمشاريع التدليلية الم للتصنيع، والبلدان التي ستقّدم طلبات الهيدروكلوروفلوروكربون

 من أجل تلبية متطلبات المرحلة األولى إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة االستثمارية كجزء من تحضير 
ن اعتباراً منها احتسام التخفيض  البلدان منذ البدء نقطة بداية يمكتضعيقوم ذلك على ضرورة أن . الخاصة بها

خطة  من التحضير اإلجمالي لاًجزءيتم اعتبار هذه الكلف وس. )54/39القرار رقم  (مثل هذا المشروعلالمرافق 
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، إال أنها ستضاف إلى الكلف المعيارية الخاصة بالمكونات الثالثة األولية إدارة 

الحظ األمانة أيضاً أنه لدى وضع ت. س التفاصيل الُمقّدمة من الوكاالت لدعم طلباتهاوستتم مراجعتها على أسا
لدى الشركات بعين االعتبار تضمين المشاريع االستثمارية المحتملة ذلك سلفاً  يأخذ المكونات الثالثة األولى، قد

لتكنولوجيات التجارية متوافرة الصغيرة في القطاعات التي يكون فيها التحّول التكنولوجي بسيطاً وحيث تكون ا
  . ُمسبقاً

 
 أن تكون هناك حاجة لدى مراجعتها للمكونات المدرجة أعاله، أخذت األمانة أيضاً بعين االعتبار احتمال .16

  : تمويل المكونات القائمة على المسوغات التاليةعلى تعديالت إلجراء 
  

ة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة كلفة المساعدة الُمقّدمة في مجال السياسة والتشريع وفق خط  )أ (
 في الهيدروكلوروفلوروكربونعتبار أن معظم البلدان قد ضّمنت ، مع األخذ بعين االاإلزالة النهائية

أية مساعدة إضافية ستكون فقط من أجل تضمين هذه . ب وتعديل مونتريال4لمادة وفقاً لتشريعاتها 
منح تراخيص المواد المستنفدة لطبقة األوزون وستغطي لى هذه البلدان المواد في األنظمة القائمة لد

 وضع القوانين اإلضافية واالستشارات؛
 

 اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بمسوحات وافقت عليهما لتم أخذ كلف المسح من تحليل   )ب (
تضمن هذه التحليل ي و. مع أخذ مستويات االستهالك بعين االعتبارالهيدروكلوروفلوروكربون السابقة

التقارير المرحلية وذلك على أساس  في هذه المشاريع الموافق عليها  الطارئةلنفقات الحقيقيةة لدراس
  للحصولموافقة سلفاًوبالنسبة للبلدان التي ُمنحت . الوسطيمكّن من تحديد المبلغ وهو ما الحالية، 

 المساواة في الحتسام هذا التمويل بالتناسب لضمانعلى تمويل إلجراء المسح، ستكون هناك حاجة 
من الممكن أن يشمل المسح استهالك فأما بالنسبة للبلدان ذات مستوى االستهالك صفر، . منح التمويل

 بالدرجة األولى وبعض المعلومات المشابهة لتلك  في قطاع خدمة التبريدالهيدروكلوروفلوروكربون
 لة النهائية؛ والمتوافرة من خالل تطبيق خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزا

  
إقامة ورش عمل  إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة وضع النص النهائي لسيتضمن   )ج (

 . وجلسات استشارية مع الجهات المعنية
 

 تحضير  عمليةمن المتوقع أيضاً أن تقوم وحدة األوزون الوطنية ومسؤول األوزون العامل فيها بقيادة .17
 على  والتنسيق لها مع الحكومة الوطنية والقيام بمهمة اإلشراف الشاملكربونإزالة الهيدروكلوروفلوروخطة إدارة 

، مع تقديم معونة استشارية من قبل الوكالة الُمنفذة المسؤولة وبدون أن تكون هناك حاجة ألي تمويل إضافي ذلك
  .ألغراض التنسيق المحلي
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دارة غازات التبريد وخطط إدارة اإلزالة النهائية دراسة التمويل السابق الُمقّدم لتحضير البرامج القطرية وخطط إ
  الشاملةكأساس لتحديد تمويل االستراتيجية 

  
 وخطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة للبرنامج القطريراجعت األمانة التمويل الموافق عليه  .18

على وسطياً  والمتوسطة الحجم حصلت البلدان الصغيرةو. النهائية الخاصة بالبلدان التي تلقت مثل هذا التمويل
من ناحية أخرى، إن النشاطات التي تمت .  دوالر أمريكي لهذه النشاطات الثالث100 000تمويل إجمالي مقداره 

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون على خطة إدارة تغطيتها في الموافقات السابقة مكّنت البلد من تطبيق وتطوير 
  :أساس ما يلي

  
نامج القطري، أسست البلدان البنية التحتية الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة  تحضير البرخالل  )أ (

وفي هذا الوقت، كانت المساعدة في مجال . األوزون وأقامت اتصاالت مع الجهات المعنية األخرى
 وضع سياسة للمواد المستنفدة لطبقة األوزون قد قُدمت سلفاً؛

 
كان التركيز على مجمل قطاع خدمات التبريد، حيث بالنسبة لتحضير خطة إدارة غازات التبريد،   )ب (

عمل والفنيين، الكانت المسوحات قد أجريت سلفاً للتوصل إلى فهم للقطاع، كما تم تحديد ورش 
وقُدمت . تأسيس البنية التحتية للتدريبوأجريت اتصاالت رسمية مع مؤسسات التبريد، إضافة إلى 

 ه المرحلة؛ والمساعدة في مجال السياسة مرة أخرى في هذ
  

سوى االستهالك الُمتبقي يشمل ذلك  لم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون،خطة إدارة خالل تحضير   )ج (
 .المزيد من التدريب في مجال السياسة إضافة إلى في قطاع الخدمة، كما تم تقديم المساعدة

 
إزالة خطة إدارة أعاله، يمكن فقط مقارنة نشاطات تحضير  النقاط الواردة باألخذ بعين االعتبار .19

وفي هذه الحالة، يجب أن تكون .  والكلف المرافقة لها بواحدة منها وليس بها كلهاالهيدروكلوروفلوروكربون
 ألن ذلك سيوفّر التركيبة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون هي الُمطّبقة على خطة إدارة الموافقة األحدث تاريخاً

من ناحية أخرى، يحول ذلك دون تضمين المشاريع االستثمارية .  الخطةالمؤسساتية اإلجمالية المطلوبة لوضع هذه
  .اإلفرادية بالنسبة للبلدان التي فيها تصنيع

  
  

  تعليقات وتوصيات األمانة 
 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، تعتمد في غياب سياسات التمويل الُمتفق عليها السيما فيما يتعلق بالمواد .20
إزالة المواد الُمستنفدة لطبقة  التعامل مع قضية حتى الوقت الراهن فيمتوافرة الاألمانة على خبرة الصندوق 

قرار اللجنة التنفيذية الذي يطلب إلى الوكاالت تقديم تفاصيل حول مكونات صدور وعلى الرغم من . األوزون
. ُمتوقّع تقديمها للمشروعاألهداف والمواد الحول لوب، لم تقّدم أية وكالة معلومات، باستثناء ألمانيا، التمويل المط

لم يكن من السهل تطبيق ذلك على طلبات البلدان التي إال أنه ، "العامة"وبينما كانت هناك إشارة لبعض الكلف 
ألجل ذلك، وبالنظر إلى المجموعة الكبيرة من الكلف الُمقّدمة من قبل . تعمل فيها عّدة وكاالت مع بعضها البعض

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، فإن األمانة غير قادرة على التوّصل خطة إدارة  الوكاالت لطلبات تمويل تحضير
  . إلى استنتاج قائم على المعلومات الُمقّدمة

 
الحظت األمانة أنه ومن بين العدد اإلجمالي للطلبات الُمقّدمة، هناك عشرة بلدان مستوى االستهالك فيها  .21
 وأربعون بلداً فيها استهالك لمادة ةهناك أيضاً خمس. ية بياناتقدم أر، بينما هناك أحد عشر بلداً لم ُيصف

 فقط، أما البلدان التسعة والثالثون المتبقية، فقد أبلغت عن وجود استهالك لمادة 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
ن وبالنسبة للغالبية العظمى م.  وغيره من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية22-الهيدروكلوروفلوروكربون
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 أعلى من غيره من المواد 22-المجموعة األخيرة من البلدان، فإن مستوى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
لقيام بهذا التحليل من التقارير التي في االبيانات المستخدمة  تم الحصول على ولقد. الهيدروكلوروفلوروكربونية

أما بالنسبة للبلدان . 2006 لعام 7وروكربون وفق المادة قّدمتها البلدان لإلبالغ عن وجود استهالك للهيدروكلوروفل
  . ي تم اإلبالغ عنهاأحدث المعلومات التعتمد التحليل على يفاألحد عشر التي لم تقّدم أية بيانات، 

 
  : لدى مراجعتها لهذه الطلبات، أخذت األمانة بعين االعتبار األمور التالية .22
  

 ؛7ي البلدان الواردة على القائمة على المادة رقم لهيدروكلوروفلوروكربون فأحدث استهالك ل  )أ (

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون كما وجدت خطة إدارة العناصر المشتركة في تحضير مشروع  )ب (
 في الطلبات الُمقّدمة؛ 

بموجب إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون كما تمت الموافقة عليها خطة إدارة األدلة اإلرشادية ل  )ج (
في هذا إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الُمشار إليها خطة إدارة عناصر ، و54/39لقرار رقم ا

 القرار؛ 

خطة إدارة / الكلف السابقة لتحضير البرنامج القطري وتحضير خطة إدارة غازات التبريد   )د (
خطة اإلزالة الوطنية و كلف تحضير الخطط القطاعية إلزالة / اإلزالة النهائية 

لبلدان، إضافة إلى كلف تحضير المشروعات اإلفرادية بالنسبة الكلوروفلوروكربون لدى جميع ا
 للبلدان التي فيها تصنيع للهيدروكلوروفلوروكربون؛ و

 . السابقة الموافق عليها للبلدان الثالثة عشرالهيدروكلوروفلوروكربونكلف مسوحات ) ه(
  

  الهيدروكلوروفلوروكربونالبلدان ذات مستوى االستهالك صفر من 
 

 الخاصة بها بأن مستوى االستهالك فيها 7انة طلبات من أحد عشر بلداً أبلغت في بيانات المادة تلقت األم .23
 ةلقائم، إال أن الفرضية الحالية ا22-دروكلوروفلوروكربونلهيستهالك ل اهذه البلدانومع أنه قد يوجد في . صفر

وبأخذ كل ذلك . دروكلوروفلوروكربونيةعلى التقارير الرسمية هو أنها لم تبلغ عن وجود واردات من أية مواد هي
إزالة خطة إدارة ، حسبت األمانة عندها ما يمكن أن يكون الحد األدنى من مستوى التمويل لتحضير عين االعتبارب

ولدى حسابها لكلف كل من هذه .  أعاله بالنسبة لهذه البلدان14الهيدروكلوروفلوروكربون وذلك انسجاماً مع الفقرة 
 األمانة بأن العديد من هذه البلدان كانت قد حصلت على تمويل لخطة إدارة غازات التبريد تالحظالمكونات، 

خطة إدارة وخطة إدارة اإلزالة النهائية، وأنه قد كانت هناك بالتالي قدرة مؤسساتية وتنظيم يستخدمان في تحضير 
على المساعدة في مجال ل ُمسبق بشك  قد حصلت أيضاًوأن هذه البلدان كانت، إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

  . دالسياسة إضافة إلى التدريب في قطاع خدمة التبري
  

   فقط أو التي لديها حاجات في قطاع الخدمة فقط22-لهيدروكلوروفلوروكربونالبلدان التي فيها استهالك ل
 

وروكربون كما هو لهيدروكلوروفلتصنيف البلدان التي فيها استهالك لب األمانة شرعتباتباعها لهذا النهج،  .24
والبلدان التي ُيستخدم فيها الهيدروكلوروفلوروكربون ألغراض الخدمة فقط، والبلدان التي ، 21مذكور في الفقرة 

 فيها استخدام  تقوم فرضية تجميع البلدان التي.ُيستخدم في الهيدروكلوروفلوروكربون ألغراض الخدمة والتصنيع
 على أن النشاطات التي ستؤدي إلى إزالة المواد لهيدروكلوروفلوروكربون ألغراض الخدمةل

خطط إدارة اإلزالة النهائية، وذلك انسجاماً مع الفقرة الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذه البلدان ستكون مشابهة ل
  . 54/39من القرار )  بالبندالبند أ و) (1(ج 
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طلبات للحصول على  فقط 22-كربونلهيدروكلوروفلورو فيها استهالك لبلداً من البلدان التي 45قّدمت  .25
 وباألخذ بعين االعتبار أن . في هذا االجتماعإزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة التمويل لتحضير 

إزالة خطة إدارة ال يتضمن تمويل تحضير لذلك يجب أخدمة التبريد فقط، هو في قطاع االستهالك في هذه البلدان 
  .  فقط الثالثةلتمويلاونات الهيدروكلوروفلوروكربون سوى مك

  
  الهيدروكلوروفلوروكربون في الخدمة والتصنيع على حد سواءالبلدان التي ُيستخدم فيها 

 
أصبحت للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعي الخدمة والتصنيع، بالنظر إلى البلدان التي فيها استهالك  .26

 لتعقيد المهام المرتبطة بها بالمقارنة مع البلدان التي األمانة مدركة لحقيقة أن بعض النشاطات قد تكلف أكثر نظراً
 ،تعي األمانة أيضاً أنه وبالنسبة لعدد من هذه البلدان. الهيدروكلوروفلوروكربون فيها ألغراض الخدمة فقطُيستخدم 

نات وتبعاً للفرضيات الواردة أعاله حول المكو. ستكون العديد من الوكاالت مشاركة في عملية تحضير المشروع
، سيكون على هذه البلدان القيام بنفس النشاطات الرئيسية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونالمطلوبة لخطة إدارة 

بمعايير كلف مشابهة كما هو مبين في الجدول أدناه، إضافة إلى مكّون رابع سيحدد مبلغاً لتحضير المشروع 
حاولت األمانة أيضاً وضع معايير للكلف من أجل . تدليليةبالنسبة للمشاريع االستثمارية والمشاريع التكنولوجية ال

ومن المفترض أن تحصل الوكالة الرائدة على كامل . الحد من االزدواجية والتداخالت بين مسؤوليات الوكاالت
ل يمكن تقديم تحضير المشروع اإلضافية إلى الوكالة المتعاونة في حال تم تقديم تفاصيبينما كلف المكونات الثالثة، 

  . أساسية حول الغرض من هذه الطلبات وألي قطاع ستستخدم
 

سيتم تقديم المكّون اإلضافي لتحضير المشروع فقط للبلدان التي ترغب بتقديم مشاريع إفرادية تدليلية، أو  .27
. 2015 و2013ية في قطاع ما لتحقيق تدابير الرقابة األولية في عامي الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة المواد 

تم الموافقة على الطلبات على أساس كل حالة على حدة مع تبرير كامل من الوكالة حول طلبات التمويل التي وست
من المفترض أن معظم الطلبات الُمقّدمة حالياً تتضمن كلف تحضير المشروع االستثماري، لم تقّدم مع أنه و. تقّدمها

ومن المعروف أن مستويات التمويل . ه المشاريعالوكاالت معلومات حول القطاعات التي سيتم فيها تحضير هذ
، كما ستتغير عندما ة فقطاإلجمالية الحالية لكل مجموعة من االستهالك ستبقى داللية وستكون للمكونات الثالث

 .  تعرف الوكاالت ألي قطاع سيتم تقديم الطلب وألي تحضير مشروع
  

  المناقشة مع الوكاالت 
  

أعاله مع الوكاالت الُمنفذة والثنائية، ولم توافق الوكاالت على منهجية ناقشت األمانة النهج المذكور  .28
  : األمانة وأشارت إلى أن النواحي التالية لم تُؤخذ بعين االعتبار من بين أمور أخرى

  
 والتي، بحسب ما أفادت به الهيدروكلوروفلوروكربونالتحديات الجديدة والصعبة التي تواجه إزالة   )أ (

 ؛الكلوروفلوروكربونا واجهته في إزالة الوكاالت، تختلف عّم

 نظراً ألن المعنيين الهيدروكلوروفلوروكربونالفرضيات المستخدمة ال تنطبق على إزالة   )ب (
 ية؛الكلوروفلوروكربونوالمستخدمين ليسوا نفسهم في حالة المواد 

 الكلف الُمقترحة غير كافية بالنظر إلى كمية العمل الضروري؛  )ج (

 لتحديد التمويل نظراً ألن البيانات قد ال تكون صحيحة 7استخدام بيانات المادة ال يمكن االعتماد على   )د (
 بالنسبة للعديد من البلدان؛ و

  خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية ال /الخاص بالبرنامج القطريمقارن التمويل ال  )ه(
 . يعكس أهمية ومقدار العمل الواجب القيام به
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تحدد أن الُمفّصلة وتفصيالً للتمويل المطلوب، وم المزيد من المعلومات قّد أن تمانة إلى الوكاالتطلبت األ .29
ولقد . على نحو خاص مقدار التمويل المطلوب لتحضير المشروع فيما يتعلق بالنشاطات االستثمارية وألي قطاع

صناعية والبنك الدولي تفصيالً للتمويل المطلوب اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية القّدم برنامج األمم المتحدة 
هذا وكانت الوكالة األلمانية للتعاون الفني قد قّدمت هذه . لكن كان ذلك فقط للمكونات الثالث المذكورة أعاله

 .التفاصيل في طلبها األصلي
  

  : في ضوء هذا التحليل، اقترحت األمانة الكلف المعيارية التالية .30
  

  الهيدروكلوروفلوروكربونموصى بها لتحضير خطة إدارة إزالة جدول موجز الكلف ال
  

 استهالك صفر تصنيف البلد

البلدان التي فيها استخدام 
  الخدمة فقطفي قطاع 

-الهيدروكلوروفلوروكربون(
 ) فقط22

البلدان التي فيها 
استخدام في قطاع 
  *الخدمة والتصنيع

بلدان متوسطة (
  )االستهالك

البلدان التي فيها 
ام في قطاع استخد

  *الخدمة والتصنيع
بلدان ذات استهالك (

 )أكبر
 )بالدوالر األمريكي(الموازنات  النشاط

  الهيدروكلوروفلوروكربونالمساعدة في مجال السياسة لنظام منح تراخيص استخدام . 1
  15 000  15 000  10 000  4 000 )واحد أو أكثر(استشاري قانون   

  
صوص النهائية لألدلة اإلرشادية اجتماعات استشارية لوضع الن

  10 000  10 000  5 000  4 000  والقواعد
  5 000  5 000  5 000  2 000 نشر المعلومات بهدف التعزيز   
  30 000  30 000  20 000  10 000  اإلجمالي الفرعي  

  **المسح وجمع البيانات والتحليل. 2
  40 000  20 000  10 000  5 000 كلف المستشار  

 
 ستشاري مع المعنيين ووضع النص النهائي للتقريراجتماعي ا

000 5  000 5  000 10  000 10  
  35 000  25 000  10 000  5 000 )بما فيها السفر، إذا دعت الحاجة(كلف جمع البيانات   
  85 000  55 000  25 000  15 000  اإلجمالي الفرعي  

  وضع االستراتيجية وصياغة نصها النهائي . 3
بداء العملية، االستشـارات األوليـة      (ت وطنية   ثالثة اجتماعا   

 ) واالستشارات النهائية
000 10  000 15  000 20  000 30  

  
  )عقد فرعي(التوثيق والمواد اإلعالمية 

000 5  000 5  000 5  000 5  
  15 000  15 000  20 000  10 000  نفقات السفر المحلي للقاء المشاركين   

  30 000  25 000 غير منطبق   غير منطبق   ما فيها المزايا المناخية مستشارين لمراجعة التكنولوجيا ب 
  80 000  65 000  40 000  25 000  اإلجمالي الفرعي   

  195 000  150 000  85 000  50 000  الكلفة اإلجمالية
  

رادي للتدليل وغير ذلك من أما تحضير المشروع اإلف. هذه الكلف هي كلف معيارية لتحضير خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون* 
  . المشاريع االستثمارية، فسيتم وضع كلفها على نحو منفصل

  .التمويل الذي تم استالمه ُمسبقاً من قبل البلدان إلجراء المسوحات ليصبح أقل من الكلف الُمقترحةسيتم تعديل بناًء على ذلك، ** 
  

 نوجز فيما يلي الكلفة المترتبة على الصندوق بناًء على الجدول أعاله واالستثناءات التي تمت مالحظتها، .31
متعدد األطراف لقاء تحضير خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بحسب الطلبات الُمقّدمة إلى االجتماع 

  . الخامس والخمسين
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عدد  معّدل االستهالك
 البلدان

كلفة تحضير خطة إدارة إزالة 
الهيدروكلوروفلوروكربون لكل 

 )ر األمريكيبالدوال(بلد 

الكلفة المحتمل ترتبها على الصندوق 
متعدد األطراف في االجتماع الخامس 

  والخمسين
 ) بالدوالر األمريكي(

  550 000  50 000 11  *صفر
 100-6أقـــــــل مـــــــن  

  ) فقط22-الهيدروكلوروفلوروكربون(
45  000 85  000 825 3  

استهالك مرتفـع فـي قطـاعي الخدمـة         
 )1 200 -101(والتصنيع 

16  000 195**  000 120 3**  

استهالك متوسـط فـي قطـاعي الخدمـة         
 )100-6(والتصنيع 

23  000 150**  000 450 3** 

  10 945 000  اإلجمالي  

  .2006ال يتضمن ذلك األحد عشر بلداً التي لم تبلغ عن بياناتها لعام * 
 . ال يتضمن ذلك كلف تحضير المشروع للمشاريع االستثمارية** 

 
----------- 


