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   وتوصيتهاتعليقات أمانة الصندوق
 
  
 دوالر أمريكي من أجل تعديل برنامج 2.803.270إن البنك الدولي يطلب موافقة من اللجنة التنفيذية على  .1

  . دوالر أمريكي210.245 ، زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها2008عمله لعام 
  
  : أدناه1إن النشاط المقترح في تعديل برنامج عمل البنك الدولي معروض في الجدول   .2
  

  تعديل برنامج عمل البنك الدولي : 1الجدول 
  

  المبلغ المطلوب  المشروع/ النشاط   البلد
  )دوالر أمريكي(

  المبلغ الموصى به
  )دوالر أمريكي(

  أوصي بالموافقة عليه موافقة شموليةالنشاط الذي   :ألفالقسم 
  :تجديد مشروع التعزيز المؤسسي. ألف
  247,270 247,270  )المرحلة الخامسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   تونس

 247,270  247,270  :المجموع الفرعي لمشروع التعزيز المؤسسي
 247,270  247,270  "أ"المجموع الفرعي للقسم 

  ةلنظر في كل منها على حدصي با أنشطة أو :باءالقسم 
  :إعداد مشروع لخطة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون : 1باء 

 قطاع إنتاج هيدرو كلورو –إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   الصين
 494,000  فلورو كربون

  

   722,000   قطاع رغاوى بوليوريتان–إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   الصين
   80,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون   إكوادور
   150,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  إندونيسيا
   230,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  الفلبين
   250,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  تايلند
   150,000  رة هيدرو كلورو فلورو كربونإعداد خطة إدا  تركيا

   230,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  فييت نام
 * 2,306,000  :ة هيدرو كلورو فلورو كربونإزالإدارة ط خطلمجموع فرعي إلعداد مشروع 

  :أنشطة أخرى  .2اء ب
   250,000  ألوزون المستنفدة لدمنهجية للتخلّص من الموا/ تطوير استراتيجية   شامل

 *  250,000  مجموع فرعي لمشروع التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون
   2,556,000  ":ب"مجموع فرعي للقسم 

 247,270  2,803,270  "ب"و " أ"مجموع القسمين 
 بالمئة إلعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي، ولألنشطة 7.5(تكاليف مساندة الوكالة 

 بالمئة لألنشطة األخرى التي هي دون 9 دوالر أمريكي و250.000خرى التي تتجاوز األ
  ): دوالر أمريكي250.000

 
 

210,245  

 
 

18,545 
 265,815  3,013,515  :المجموع

 ُينظر فيه على حدة أو معلّق* 
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  أنشطة أوصي بالموافقة عليها موافقة شمولية  : ألفالقسم 

  
  :عزيز المؤسسيتجديد مشروع الت. لفأ
  

   دوالر أمريكي270247.) : المرحلة الخامسة(تونس 
  

  وصف المشروع
  
 مشروع التعزيز المؤسسي ووصفُ. قّدم البنك الدولي طلباً لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي في تونس  .3

  . من هذه الوثيقةاألوللهذا البلد مدرج في المرفق 
  

   تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها
  
ي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على طلب تجديد التعزيز المؤسسي لتونس بمستوى التمويل المبّين توص  .4

  :لتعليقات الواردة أدناه با لحكومة تونس د ترغب اللجنة التنفيذية باإلدالءوق. 1في الجدول 
  

. المؤسسي لتونسوع التعزيز طلب لتجديد مشرالراجعت اللجنة التنفيذية التقرير النهائي المقّدم مع   
 اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها حكومة تونس من أجل إزالة استهالك المواد المستنفدة وتالحظ

لألوزون بواسطة خطتها الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، التي تتناول كّل ما تبقّى من استهالك 
لمستّمر في دفع الجهات المعنية على االمتثال كلورو فلورو كربون والهالون؛ وكذلك من خالل نجاحها ا

. بسياسات إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ ومن خالل أنشطتها الجارية للرصد والتطبيق وإثارة التوعية
هدف إكمال إزالة مواد المرفقين أ و ب عام س على االستمرار في إحراز تقّدم بواللجنة التنفيذية تشّجع تون

  .الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وغير ذلك من اإلجراءات ذات الصلة بواسطة الخطة 2010
  

  أنشطة أوصي بالنظر في كّل منها على حدة  : باءالقسم 
  
  المبلغ المطلوب  المشروع  البلد  

  )دوالر أمريكي(
قطاع إنتاج هيدرو -إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  الصين  )أ(

 494,000  كلورو فلورو كربون

قطاع رغاوى -إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  الصين  )ب(
 722,000  بوليوريتان

 80,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  إكوادور  )ج(
 150,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  إندونيسيا  )د(
 230,000  ورو كربونإعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فل  الفلبين  )ه(
 250,000 إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  تايلند  )و(
 150,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  تركيا  )ز(
 230,000  إعداد خطة إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون  فييت نام  )ح(
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  أوصاف المشروع

  
أجل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية البنك الدولي ثمانية طلبات من  قّدم  .5

 وهو يعمل مع وكاالت أخرى في ، والبنك الدولي هو الوكالة الوحيدة للتنفيذ في أربعة من هذه البلدان.لسبعة بلدان
ن، وكذلك لقطاع وقّدم البنك أيضاً طلباً من أجل إعداد مشروع لقطاع اإلنتاج في الصي. الصين وإندونيسيا وتركيا

 مضّمنة في تعديالت برامج عمل وكاالت منفذة ووكاالت ثنائية  هي أيضاًاالستهالك، حيث أن طلبات مماثلة
  .أخرى

  
يشمل تقديم البنك تركيا، التي كانت قد ُسحبت في خطة أعماله في االجتماع الرابع والخمسين بواسطة   .6

وأوضح البنك . اصالً على رسالة من الحكومة تدعم هذا المشروع بطلب من البنك إذ أنه لم يكن ح54/10المقّرر 
 في طلبات التمويل التمهيدية لخطة إدارة إزالة المواد اآلن أن البلد بعث إليه رسالة مبّررة إدخال هذا المشروع

ا النّص مع ذلك فإن تركيا مضّمنة في تعديل برنامج عمل يونيدو، وحتى تاريخ هذ. الهيدرو كلورو فلورو كربونية
 نميةليس هنالك مقّرر نهائي عّمن سيكون الوكالة الرئيسية لهذا البلد، وعّمن سيكون المسؤول المحتمل من أجل ت

  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
  
هيدرو  الطلبات إلعداد خطة إدارة إزالة المواد اللدعمالتمست األمانة أيضاً رسائل بلدان من الوكالة   .7

وقّدم البنك الدولي رسائل على النحو المطلوب ، وخصوصاً لدعم إدخال هذه األنشطة في . كلورو فلورو كربونية
  .خطط أعمالها

  
  تعليقات أمانة الصندوق

  
متعلقة بنوع خاص بمواد هيدرو كلورو فلورو كربون، استلهمت ياب سياسات تمويل موافق عليها وفي غ  .8

وفي مجال مراجعتها لهذه . وق لهذا التاريخ في معالجة إزالة المواد المستنفدة لألوزوناألمانة من خبرة الصند
  :الطلبات اعتبرت األمانة األمور التالية

  
  أحدث استهالك لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون في البلدان على القائمة المعتمدة على  ) أ(

 ؛7الماّدة 
  
يدرو كلورو فلورو كربونية كما تبدو من خالل العناصر المشتركة لخطة إدارة إزالة المواد اله  ) ب(

 التقديمات؛
 

الخطوط التوجيهية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية كما تّمت الموافقة   ) ج(
، وعناصر خطة إدارة إزالة للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية كما 54/39عليها في المقرر 
 هو مبين ضمنه؛

  
خطة إدارة /  مبكّر إلعداد البرنامج القطري، وإعداد خطة إدارة غازات التبريدالتكاليف في وقت  ) د(

خطة اإلزالة الوطنية، وكذلك التكاليف من أجل / إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية 
إعداد خطط قطاعية إلزالة مواد كلورو فلورو كربون لكافة البلدان، وكذلك التكاليف إلعداد 

 التي لديها صناعة هيدرو كلورو فلورو كربون؛ وفردي للبلدان 
  
  .تكاليف دراسات استقصائية لهيدرو كلورو فلورو كربون الموافق عليها سابقاً لثالثة عشر بلداً  )ه(
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  : صنّفت األمانة أيضاً البلدان في فئتين رئيسّيتين 54/39تمشياً مع المقّرر  .9
  

هيدرو كلورو فلورو  ( فقطفي قطاع الخدماتلديها استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون  بلدان  ) أ(
  ؛ و)22-كربون

هيدرو (بلدان لديها استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون في كال قطاَعي الخدمات والتصنيع   ) ب(
 ومواّد هيدرو كلورو فلورو 141b-هيدرو كلورو فلورو كربون  و22-كلورو فلورو كربون

 .)كربون أخرى
  

تمشياً مع مقّررات وخطوط توجيهية سابقة للجنة التنفيذية، استنتجت األمانة من أجل إحالل تكاليف قياسية   .10
أن تمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية يمكن تقسيمه إلى المكّونات التالية، تمشياً 

   :54/39مع المقّرر 
  

 مساعدة للسياسة العامة والتشريع؛  ) أ(
  
  هيدرو كلورو فلورو كربون وتحليل للبيانات؛دراسة استقصائية الستعمال  ) ب(

 
 لورو كربونية بكاملها، بما في ذلككمال خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فتنمية واست  ) ج(

 االستشارات؛ و
  
  .ديةافرإمقترحات مشروعات استثمارية   ) د(
  

 أعاله تكون مشتركة لكافة 10اعتبرت األمانة أيضاً أن المكّونات الثالثة األولى المشار إليها في الفقرة   .11
وُيطّبق المكّون األخير فقط على البلدان التي تستعمل هيدرو كلورو فلورو , البلدان بصرف النظر عن االستهالك

 األمانة أيضاً أنها، بالنسبة لبعض البلدان،  المكّونات الثالثة األولى، تالحظوفي مجال اعتبار. كربون في التصنيع
لمشروعات االستثمارية الصغيرة التي تكون واردة لتحويالت بسيطة وحيث يكون البديل قد تشمل بعض عناصر ا

  .معروفاً
  

في مجال تقديمه هذه الطلبات، أشار البنك الدولي إلى األمانة بأنه ضّمن هذه البلدان مع العلم بأنها في   .12
 الدولي يقوم أيضاً بتنفيذ الخطط والبنك. وضع معقول للشروع في العمل على مواّد هيدرو كلورو فلورو كربون

  .الوطنية إلزالة كلورو فلورو كربون لهذه البلدان
  

 التكاليف المقترحة، زّود البنك الدولي األمانة بجدول مهّمات مجال تقديمه إيضاحات من أجل تفصيلفي   .13
  :وبالكلفة المطابقة لكّل منها، على النحو الموجز في الجدول أدناه 
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  )بالدوالرات األمريكية(الكلفة   اتالمهّم

مراجعة السياسات العامة واألنشطة التي يمّولها الصندوق المتعدد 
بما في ذلك الزيارات الميدانية إلى مؤّسسات الرغاوى (األطراف 

  .)والمذيبات التي سبق تمويلها من الصندوق المتعدد األطراف

30.000 

بما في ذلك مراجعة  (استهالك هيدرو كلورو فلورو كربونمعاينة 
صناعات في قطاعات الرغاوى ومعاينة فعلية لل 7بيانات المادة 

  .)والمذيبات والتبريد وتكييف الهواء وإطفاء الحرائق

  )مستشارون محلّيون (50.000
  )مستشارون دولّيون (20.000
   لحلقات عمل الجهات المعنية10.000

وفورات (ية المحتملة مراجعة للتكنولوجيات البديلة والمكاسب المناخ
  .مع األخذ بالحسبان ظروف  سوق االستيراد والتصدير) طاقة

  )مستشارون دولّيون (50.000

 خيارات استراتيجّية وخطط عمل قريبة ومتوسطة األجل، وخطط نميةت
  .تعبئة المواردل

70.000  

  230.000 
  
  

 هنالك أية محادثات مع تحصلفاد البنك أنه لم وأ. التمست األمانة أيضاً توضيحاً بالنسبة للتقديم لتركيا  .14
الوكاالت األخرى تتعلّق بتركيا، وأن تقديمها مستند إلى رسالة رسمية عن السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية 

أن يناقش هذا الموضوع مع الوكالة المطابقة وأن يعلم األمانة بونصحت األمانة البنك الدولي . األوزون في البلد
  .ون نهائياً الوكالة الرئيسية المسؤولة عن إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةعّمن سيك

  
بالنسبة للصين، بلغ مجموع الطلب لتمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للصين   .15

 مليون دوالر 1.2نك الدولي منها ما يزيد عن  تكون كلفة عنصر الب دوالر أمريكي4.532.995من كافة الوكاالت 
وحسب البنك الدولي، فإن .  ويشمل الطلب مقترَحين، أحدهما لقطاع االستهالك، أّما اآلخر فلقطاع االنتاج.أمريكي

وع لقطاع بوليوريتان،  دوالر أمريكي سوف تستعمل إلعداد المشر(722.000)المبالغ المطلوبة لقطاع االستهالك 
 أيضاً أنه تّم االتفاق على هذه التكاليف مع حكومة الصين في وقد أوضح. الة المسؤولة الصين الوكحيث عّينته

 والمتبقّي مخّصص لمشروعات في قطاعات المذيبات والتبريد .اجتماع استشاري ُعقد مع الوكاالت األخرى
. هالوكالة الرئيسية لدت ألمانيا اة بالضغط التي ُحّدبحوسة الوكالة لقطاع الرغاوى المحّصلالصناعي والتجاري، و

ونظراً للتعقيد وللحجم تعتقد األمانة بأن الصين تحتاج إلى معالجة منفصلة عن الطلبات األخرى لتمويل إعداد 
  .خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

  
 على قائمة البنك الدولي، سبق رجة المدأحزت األمانة علماً أيضاً بأن إندونيسيا، وهي واحدة من البلدان  .16

الجتماع الخامس وحصلت على تمويل من أجل دراسة تتعلّق باستعمال هيدرو كلورو فلورو كربون في ا
ومن أجل تأمين المساواة بين البلدان، ). يوئنديبي(واألربعين، وهذا شرط ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

مبالغ إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية ينبغي حسم هذه التكاليف من مجموع 
  .التي قد يحصل عليها البلد في هذا االجتماع

  
التكاليف المقّدمة من الوكاالت من أجل طلبات تمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد نطاق نظراً التّساع   .17

الهيدرو كلورو فلورو كربونية، اقترحت األمانة، وفقاً لتحليل على النحو المّبين أعاله، التكاليف التالية الموجزة في 
  :الجدول أدناه 
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  إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةجدول موجز التكاليف الموصى بها من أجل إعداد خطة 
  

صفر    البلدتصنيف
  استهالك

بلدان لديها 
خدمات فقط 

هيدرو كلورو (
-فلورو كربون

  ) فقط22

بلدان لديها 
خدمات 
* وتصنيع

بلدان (
متوسطة 
  )االستهالك

بلدان لديها 
 خدمات
* وتصنيع

بلدان ذات (
  )استهالك أكبر

  )أمريكيدوالر (الميزانّيات   النشاط
  هيدرو كلورو فلورو كربونلسياسة العامة بشأن نظام تراخيص مساعدة ل. 1

 15,000 15,000 10,000 4,000  قانونيون) أو مستشارون(مستشار 
 10,000 10,000 5,000 4,000  اجتماعات استشارية الستكمال الخطوط التوجيهية والقوانين

 5,000 5,000 5,000 2,000  تعميم المعلومات من أجل التطبيق
 30,000 30,000 20,000 10,000  :المجموع الفرعي

  **دراسة استقصائية، جمع البيانات، والتحليل. 2
 40,000 20,000 10,000 5,000  تكاليف مستشار

 10,000 10,000 5,000 5,000  اجتماع استشارة الجهات المعنية واستكمال التقرير
 35,000 25,000 10,000 5,000  )لسفر، إذا اقتضت الحاجةبما في ذلك ا( تكاليف جمع البيانات 

 85,000 55,000 25,000 15,000  :المجموع الفرعي
  هاستكمال تنمية االستراتيجية وا.3
بداية العملية، االستشارة البدئية واالستشارة ( اجتماعات وطنية 3

  )النهائية
10,000 15,000 20,000 30,000 

 5,000 5,000 5,000 5,000  )قد فرعيع(مواد التوثيق واإلعالم 
 15,000 15,000 20,000 10,000  نفقات سفر محلّي للمشاركين في االجتماعات 

 30,000 25,000 غير مطّبق غير مطّبق  مستشارون يراجعون التكنولوجيا بما في ذلك المكاسب المناخية 
 80,000 65,000 40,000 25,000  :المجموع الفرعي

 195,000 150,000 85,000 50,000  يةالكلفة اإلجمال
هذه التكاليف هي تكاليف قياسية من أجل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وإعداد المشروعات اإلفرادية للتدليل *

  .وغيرها من المشروعات االستثمارية سوف تحّدد تكاليفها منفصلة
  .بلدان من أجل الدراسات االستقصائية سوف ُيّسوَّى بمستوى أدنى من التكاليف المقترحة، وذلك حسب الحاجةالتمويل الذي سبق وحصلت عليه ال**
  
  

ناقشت األمانة مع الوكالة مستوى التمويل المقّدم من أجل إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو   .18
 ومع أنه بدا أن هنالك اتفاقاً بالنسبة للمنهج .هادان المدرجة في تعديل برنامج عملكلورو فلورو كربونية للبل

  .المقترح في وقت تحرير هذه الوثيقة، لم يتمَّ التوّصل التفاق بشأن الكلفة
  

  توصية أمانة الصندوق
  

  معلّق .19
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  أنشطة أخرى  .2اء ب
  

  المنهجّية من أجل التخلّص من المواّد المستنفدة لألوزون/  االستراتيجّية تنمية: شامل 
  ) دوالر أمريكي00.0250(
  

  وصف المشروع
  

 استراتيجية للحصول على تمويل بواسطة أسواق  لتمويل دراسة عن كيفية تنميةقّدم البنك الدولي طلباً  .20
كربون طوعية من أجل إتالف المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، لتنظر فيه اللجنة التنفيذية، بمستوى 

  .أمريكي دوالر 250.000تمويل قدره 
  

، الذي 54/10لبنك الدولي في المقرر  اللجنة التنفيذية خطة أعمال اي االجتماع الرابع والخمسين أقّرتف  .21
 البنك أن يتعاون عن كثب مع أعضاء من وفي المقرر نفسه طُُلب من.  مقترحاً بشأن الدراسة اآلنفة الذكرتضّمن

لتكليف للدراسة، بهدف عرضها على االجتماع الخامس  شروط اوكذلك مع الوكاالت المنفذة لتنميةاللجنة 
وإلى جانب تقديم طلب التمويل قّدم البنك الدولي أيضاً مشروع شروط التكليف المرفق بهذه الوثيقة . والخمسين

  .لتنظر فيها اللجنة
  

  تعليقات أمانة الصندوق
  

وفي مجال تقديم التوضيح . المطلوبالتمست األمانة توضيحاً من البنك الدولي عن تفصيل كلفة التمويل   .22
 المنهجيات، وكذلك ترتيبات نميةشرحت الوكالة أنها ستغطّي تكاليف المستشارين الذين يقومون بالتحليل، وبت

وستغطي المبالغ المطلوبة أيضاً كلفة اجتماعين على . التمويل المستحدثة والدراسات اإلفرادية إلكمال االستراتيجية
  :يل الكلفة موجز في الجدول أدناهوتفص. ال الدراسةاستكماألقل ُيعقدان قبل 

  
  تفصيل الكلفة بالدوالرات األمريكية

 50,000  التحليل المقاَرن بشأن آلية التنمية النظيفة وأسواق الكربون الطوعية
تنمية اإلجراءات والمنهجيات المفصلة من أجل التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون استناداً 

  .ائج التحليل لضمان قابلية التطبيق العالميةإلى نت
100,000 

تنمية تدبير مالي مستحدث لتلبية الحاجة إلى كلفة مسبقة و، إذا أمكن، إلى تمويل دائر لضمان 
  .استدامة اآلليات

25,000 

 50,000  .سي. استشاريان للجهات المعنية في واشنطن ديناجتماعا
 25,000  قلتنمية دراسة إفرادية واحدة على األ

 250,000  المجموع
  

  أيضاً إلى  البنك الدوليقّدم، 54/10 للدراسة تمشياً مع المقرر شروط التكليففي مجال تقديمه مشروع   .23
وعلى . األمانة بالتعليقات المستلمة من الوكاالت وكذلك مسّودة منقّحة حيث ُأخذت هذه التعليقات بعين االعتبار

  :ذي أوجزه البنك الدولي، يمكن تجميع التعليقات المستلمة تحت المالحظات العامة التاليةالنحو ال
  

يجب أن توفّر الدراسة منظوراً ملموساً وبسيطاً وقابالً للعمل يحيط بوسائل استثمار خاّصة   ) أ(
 مستبقة التحديد؛
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تمويل، بما في إن نطاق العمل يجب أن يشمل المراجعة والتحقيق في الفرص من مختلف آليات ال  ) ب(
المؤّسسية، وآلية التنمية النظيفة والقروض من بنوك التنمية األسواق ذلك أسواق الكربون و

 اإلقليمية، ومنح مرفق البيئة العالمية وغيرها؛
 

 مرونة تصميم ومنهجيات المشروع؛  ) ج(
  
 ناخ؛ينبغي أن تؤخذ باالعتبار شواغل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلّقة بتغّير الم  ) د(
  
  ضرورة تقييم تكّهنية وتوافر الموارد في أسواق الكربون الطوعية مقارنةً بطرائق مالية أخرى؛  )ه(

  
 ينبغي أن تشمل الدراسة كلفة التشغيل الشاملة لالسترداد واإلتالف؛ و  ) و(
  
  .مخاطر الحوافز المعاكسة  ) ز(
  

في االجتماع  من اللجنة التنفيذية أفاد البنك أن بعض المقترحات الواردة أعاله تتجاوز التفويض المعطى  .24
الرابع والخمسين، والذي هو تنمية استراتيجية للحصول على تمويل من خالل أسواق الكربون الطوعية من أجل 
إتالف المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، والذي قديشمل أيضاً منهجية اإلثبات والتحقّق من التخلص 

وستجري مناقشة هذه الموضوعات عندما يتّم تقديم شروط التكليف لينظر فيها . زونمن المواد المستنفدة لألو
  .االجتماع الخامس والخمسون

  
الحظت األمانة أن المهّمات التي تغطيها الدراسة تبّرر التمويل المطلوب لتنظر فيه اللجنة في اجتماعها،   .25

  .ب إلى االجتماع السادس والخمسينوأن المستوى سوف يمكّن البنك من أن يقّدم الناتج المطلو
  

  توصية أمانة الصندوق
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  .26
  

أن تنظر في الموافقة على مشروع شروط التكليف للدراسة بشأن كيفية تنمية استراتيجية   ) أ(
للحصول على تمويل بواسطة أسواق الكربون الطوعية من أجل إتالف المواد المستنفدة لألوزون 

 غوب فيها؛ وغير المر
  
  .1الموافقة على طلب تمويل هذه الدراسة بالمستوى المبّين في الجدول   ) ب(
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  األولالمرفق 
  

  مقترح مشروع تعزيز مؤّسسي
  

   تجديد التعزيز المؤسسي:تونس 
  

  موجز المشروع والموجز القطري
  البنك الدولي  الوكالة المنفذة

  ):ر أمريكيدوال(مبالغ موافق عليها سابقاً للتعزيز المؤّسسي 
  1992تشرين األول /أكتوبر: المرحلة األولى

  1998تموز /يوليو: المرحلة الثانية
  2003نيسان /أبريل: المرحلة الثالثة
  2006نيسان /أبريل: المرحلة الرابعة

  المجموع

  
285,312  
186,700  
242,667  
247,270  
961,949  

 247,270  ):دوالر أمريكي) (سةالمرحلة الخام(المبلغ المطلوب للتجديد 
 247,270  ):دوالر أمريكي(المبلغ الموصى بالموافقة عليه للمرحلة الخامسة 

 18,545  )دوالر أمريكي(تكاليف مساندة الوكالة 
 265,815  ):دوالر أمريكي(الكلفة اإلجمالية للمرحلة الخامسة من التعزيز المؤسسي بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف 

 دوالر 12.1 إلزالة كلورو فلورو كربون نتيجةً للمرحلة الخامسة من التعزيز المؤسسي بـ مية المطابقةالك
  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كغ /أمريكي

 ال يوجد

1996أيار /مايو  تاريخ الموافقة على البرنامج القطري  
 526.4  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (1994 (ي في البرنامج القطر مبلغ عنهاستهالك مواد مستنفدة لألوزون

  :)أطنان قدرات استنفاد األوزون(استهالك خط األساس للمواد الخاضعة للرقابة 
  )1997-1995معّدل  ()مواد كلورو فلورو كربون (األولى المجموعة لفالمرفق أ )  أ(
  )1997-1995معّدل ) (هالونات (الثانية المجموعة لفالمرفق أ)  ب(
  )2000-1998معّدل ) (تتراكلوريد الكربون (الثانية المجموعة اءالمرفق ب)  ج(
  )2000-1998معّدل ) (كلوروفورم الميثيل (الثالثة المجموعة اءالمرفق ب)   د(
  )1998-1995معّدل ) (بروميد الميثيل (المرفق هاء) هـ(

  
870.1  
104.3  

2.9  
0.7  
8.3  

، بموجب المادة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2007(لألوزون مواد مستنفدة لأحدث استهالك مبلغ عنه 
7:  

  )مواد كلورو فلورو كربون (األولى المجموعة لفالمرفق أ)   أ(
  ) هالونات (الثانية المجموعة لفالمرفق أ)  ب(
  ) تتراكلوريد الكربون (الثانية المجموعة اءالمرفق ب)  ج(
  )كلوروفورم الميثيل( الثالثة المجموعة اءالمرفق ب)   د(
  )بروميد الميثيل (المرفق هاء) ه(
   مواد هيدرو كلورو فلورو كربوناألولى المجموعة يمالمرفق ج)   و(

  المجموع

  

  
17.7  

0  
0  
0  

6.6  
31.3  
55.6  

 2007  سنة تبليغ بيانات تنفيذ البرنامج القطري
 8,131,173  )دوالر أمريكي(المبلغ الموافق عليه للمشروعات 

 7,622,870  )دوالر أمريكي) (2008أيار /حتى مايو(المبلغ المصروف 
 1,208.8  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(مواد مستنفدة لألوزون ينبغي إزالتها 
 492.6  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) (2008أيار /حتى مايو(مواد مستنفدة لألوزون تّمت إزالتها 
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  : األنشطة والمبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيةموجز  .1
  

المبالغ الموافق عليها   موجز األنشطة
  )دوالر أمريكي(

 5,393,766  مشروعات استثمارية  )أ(
 961,949  تعزيز مؤسسي  )ب(
 1,775,458   ومشروعات أخرى غير استثمارية تدريب،إعداد مشروعات، مساعدة تقنّية  )ج(
 8,131,173  :المجموع  

 
  التقرير المرحلي

  
وعية العامة في إطار المرحلة الرابعة من مشروع شطة الرصد والتطبيق والتبليغ والتمن خالل تنفيذ أن  .2

مونتريال على مدى السنتين التعزيز المؤسسي لتونس، ضمنت الحكومة امتثالها المتواصل بالتزامات بروتوكول 
 التعزيز المتواصل إلطار العمل التنظيمي :بموجب التقرير المؤسسيوقد كانت المنجزات الخاّصة . يناألخيرت

لضمان رقابة واستعمال أفضل لواردات المواد المستنفدة لألوزون؛ وتنفيذ برامج التدريب مع تركيز على أنشطة 
لوطنية ووحدة األوزون ا. الخدمات وتعزيز تعميم تكنولوجيات بديلة جديدة في قطاعات المواد المستنفدة لألوزون

في الوكالة الوطنية لحماية البيئة جمعت أيضاً بيانات وأجرت تحليالت احصائية بشأن استعمال واستيراد مواد 
المستهلكة للمواد المستنفدة لألوزون وكذلك المرصدة مستنفدة لألوزون من أجل التزاماتها بالتبليغ؛ المؤسسات 

 الصحفية والمقابالت والفقرات النشراتبما في ذلك (ها المؤسسات المحّولة؛ وحمالت إثارة توعية تّم إجراؤ
  ).اإلذاعية والتلفزيونية

  
  خطة العمل

  
 إلى 2008تموز /يوليو( الهدف الرئيسي من المرحلة الخامسة لبرنامج التعزيز المؤسسي إن  .3
اد المرفق أ سيكون مساعدة تونس في جهودها من أجل تلبية التخفيض النهائي وإلغاء مو) 2010حزيران /يونيو

 كما هو مبّين في البرنامج القطري وأحكام اتفاق الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون 2010بحدود عام 
وسيتم بلوغ هذا الهدف بواسطة رصد مضاعف . وق المتعدد األطرافدبين حكومة تونس واللجنة التنفيذية للصن

الستثمارية في قطاعات استهالك المواد المستنفدة لألوزون ذات لتنفيذ وإكمال المشروعات االستثمارية وغير ا
الصلة، وتعزيز إثارة التوعية وتعميم المعلومات على المجموعات الخاّصة المستهدفة من ضمن القطاعات اإلدارية 

ن مشروع التعزيز ويات بروتوكول مونتريال الحديثة، سيمكّسإضافة إلى ذلك وعلى ضوء ت. والعامة والخاّصة
المؤسسي الحكومة من الوصول إلى الجهات المعنية الرئيسية لضمان التزام متجّدد بأهداف البروتوكول، في آن مع 

  .تنمية سياسات استلزام وتشريع وتنظيم
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The World Bank 2008 – 2010 Business Plan was submitted for the consideration of the Executive 

Committee (ExCom) of the Multilateral Fund for Implementation of the Montreal Protocol at its 54th 
Meeting. With the exception of activities related to HCFCs, all activities proposed for the period 2007 – 
2010 were approved by the ExCom (Decision 54/10). 
 

At the 54th Meeting of the ExCom, the Bank submitted its 2008 Work Program for the ExCom’s 
consideration. The 2008 Work Program contained proposals for the renewal of the Philippines’ and 
Tunisia’s Institutional Strengthening Projects. As per Decision 54/5, the World Bank is submitting to the 
Excom an amendment of its 2008 Work Program, to include requests for preparation funds for HCFC 
Management Plans in the following countries: i) China; ii) Ecuador; iii) Indonesia; iv) Philippines; v) 
Thailand; vi) Turkey; and vii) Vietnam. The Bank is also including in this amended Work Program a 
request for funds for the development of a strategy for ODS disposal. The Excom requested the Bank to 
submit terms of reference for this work to its 55th Meeting.  

 
Amendments to the World Bank’s 2008 Work Program amounting to US$3,013,515 (including 

support costs) are being requested from the Excom at its 55th Meeting, as summarized below: 
 

Country  Request 
(US$)   Duration  Description 

China    
494,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan - 

HCFC Production sector 

China    
722,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan - 

PU foam sector 

Ecuador    
80,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan  

Indonesia    
150,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan  

Philippines    
230,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan  

Thailand    
250,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan  

Tunisia    
247,270  June 2008-June 2010 Institutional Strengthening Renewal 

Turkey    
150,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan  

Vietnam    
230,000  July 2008 - December 2009 Preparation of HCFC Management Plan  

Global    
250,000  July 2008 - July 2009 Development of strategy/methodology for 

ODS disposal 

Sub total     2,803,270  
    

Support costs        210,245  
    

Total     3,013,515    
 
*7.5% support cost were applied to all the project preparation requests. 



Elements of a Terms of Reference for a 
Study on Financing the Destruction of Unwanted ODS 

 
Purpose 
Both developed and developing countries have or are in the process of eliminating the 
production and consumption of the most potent ozone depleting substances (ODS) that 
fall under the control of the 1987 Montreal Protocol. However, the definition of ODS 
consumption – import plus production minus export – means that the Protocol does not 
control ODS existing in stockpiles and banks in countries (whether it be in equipment or 
cylinders).  This includes unwanted ODS that no longer can be recovered or used.   
 
As the complete phase-out date for Annex A and B chemicals is approaching, an 
increasing number of CFC equipment and products are being decommissioned.  ODS 
from these outdated products, if left unmanaged, could place an increasing threat to the 
ozone layer protection. Since these chemicals also have high Global Warming Potential 
(GWP) in comparison with carbon dioxide, it is concomitant threat to the climate.  In 
responding to this threat, the Parties to the Montreal Protocol and the MLF have in the 
recent years increased their efforts to prevent releases of these unwanted ODS to the 
atmosphere.  The MLF Secretariat convened an “Experts Meeting to Assess the Extent of 
Current and Future Requirements for the Collection and Disposition of Non-Reusable 
and Unwanted ODS in Article 5 countries” on 13 – 15 March 2006, and there have been a 
series of regional for a held on different aspects of the disposal and destruction issues, 
involving Article 5 countries, the Secretariat, bilateral and implementing agencies. A 
study for effective options to manage unwanted ODS has been commissioned by the 
MLF.  The draft report of the study was presented at the 54th Meeting of the MLF 
Executive Committee.  The MLF Executive Committee has consequently endorsed a 
proposal by the World Bank to conduct a study on how to develop a strategy to obtain 
funding through voluntary carbon markets for destruction of unwanted ODS, which 
would also include a methodology for the validation and verification of ODS disposal. 
 
Background 
Article 5 countries are currently in the compliance period of the Montreal Protocol and 
are expected to completely phase out the production and consumption of CFCs, halons 
and CTC by 2010.   As these countries advance in implementation of MP obligations, 
they are increasingly faced with the reality long understood in non-Article 5 countries – 
that banks of ODS will have accumulated and continue to exist, posing an ongoing threat 
to the environment.  This is particularly the case for ODS that cannot be recovered nor 
reclaimed either for technical reasons or in a cost-effective manner.    
 
Unwanted ODS and the need for destruction capacity or choices has consequently 
become an increased subject of debate in meetings of the Parties and the MLF Executive 
Committee.  Both bodies commissioned the development of terms of references for 
studies on environmentally sound destruction of ODS.  In 2006, the Parties requested the 
Executive Committee to conduct one study on the collection and treatment of unwanted 
ODS in both Article 5 and non-Article 5 countries. This study is expected to be finalized 
for the July 2008 Open-ended Working Group Meeting. 



 
The environmental risks of emissive uses of ODS extend beyond the ozone layer.  At the 
19th Meeting of the Parties, in September 2007, the Parties adopted a decision that 
acknowledges the direct link between ODS and adverse effects on the climate.  In 
particular, the Parties asked that the MLF give priority to projects that focused on 
alternatives that minimized other impacts to the environment, including on the climate.  
 
Thus alongside the increasing calls from Article 5 countries for assistance to manage 
their unwanted ODS accumulating in equipment, ports, reclamation centers, etc., the 
Implementing Agencies have been considering innovative approaches to financing ODS 
disposal/destruction under the climate change regime. Voluntary carbon markets provide 
an opportunity for generating financing for ODS destruction as they are not bound to 
compliance markets and because ODS, that can have extremely high GWPs would be an 
attractive source of emission reduction credits. To date, only one market exists that issues 
credits for ODS destruction, the Chicago Climate Exchange (CCX); however, other 
markets such as those adopted the Voluntary Carbon Standard 2007 (VCS) are not 
necessarily restricted to the six (6) Kyoto gases and therefore could potentially become 
markets for destruction of unwanted ODS if a methodology was proposed and approved. 
 
Comparative analyses on the voluntary markets report that over the last few years, about 
a dozen of voluntary markets have been developed, each presenting different standards 
and focus areas.  Some markets closely mirror the standards of the compliance markets, 
while other adopted less stringent rules and flexible approaches in order to reduce the 
administrative burdens, the transaction costs and enable to generate as many credits as 
possible on the market.  These comparative studies have not so far looked specifically at 
how different markets actually, or potentially, address GHGs that are not directly 
controlled by Kyoto.  In particular, there is a need to look at elements such as the project 
cycles, the rules for acceptability of new project types and new methodologies approval, 
the countries eligible for offset projects to determine how the special issues/requirements 
surrounding ODS and the Montreal Protocol can be incorporated on the one hand, and on 
the other, what considerations countries must take into account when exploring 
opportunities for financing through existing markets such as CCX. 
 
 
Objectives 
At its 54th Meeting, the Executive Committee endorsed a proposal in the World Bank’s 
2008-2010 Business Plan to conduct a study on ODS destruction.   According to the 
proposal, the Bank plans to 1) describe opportunities for funding through voluntary 
carbon markets for destruction of unwanted ODS and which would 2) include a 
methodology for validation and verification of ODS disposal and 3) develop specific case 
studies. 
 
As per Decision 54/10(d) these Terms of Reference are being developed in collaboration 
with Executive Committee members, the MLF Implementing Agencies and the World 
Bank. 
 



Scope of Work 
 
The study will approach voluntary carbon market opportunities from a concrete, simple, 
and workable perspective around a specific investment vehicle.  The study should 
elaborate on the structure and operational procedures for proposed unwanted ODS 
disposal projects that maximize the amount of ODS destroyed. 
 
The Consultant will be responsible for 1) researching and developing universal but 
flexible approaches, or strategies for Article 5 countries to access funding through 
voluntary carbon markets and for 2) proposing corresponding disposal methodologies, 
based on best practice from existing approaches and illustrated through case studies 
(where applicable). 
 
In order to inform this work, the Study should include a short and concise analyeses on 
voluntary carbon markets, rules of voluntary markets and other carbon markets, as well 
as dedicated work on ODS destruction (options, costs, assessment of the scale/existing 
banks).  See Annex I for a list of minimum works to draw from.  The Study will include 
elements that are expected to be validated including operational efficacy of  ongoing case 
studies (under CCX).  The Study will explore, in consultation with stakeholders, NOUs in 
key Article 5 countries, additional opportunities to launch pilot projects in other Article 5 
countries. 
 
Elements of the Study: 
 

• Develop and/or adopt a select number of emission reduction methodologies to be 
used for the disposal of unwanted ODS; 

• Utilize practical experiences from existing and/or planned ODS emission 
reduction projects in Article 5 and non-Article 5 countries in shaping the design 
of the strategy and methodologies; 

• Generate robust, transparent and homogeneous emission reductions from disposal 
of unwanted ODS; and 

• Explore how to capitalize on the credibility of the Montreal Protocol Institutions 
including the Multilateral Fund Secretariat, the Ozone Secretariat, and the UNEP 
TEAP. 

 
Process/Project Approach 

• Examine (comparative analysis) the Clean Development Mechanism (CDM), the 
rules sets in various voluntary markets, including any market to date that has ODS 
destruction projects in its portfolio of emission reduction projects, with a view to 
determining and comparing: 

 
o Market scope, volume, share, growth 
o Management structure and stakeholders 
o Transaction cost ($ per t CO2e), price of offsets 
o Transaction units 
o Type/ categories of projects eligible 



o Restricted or not to the Kyoto gases 
o Project cycle and actors involved at each steps 
o Average time required before the generation of credits 
o Quality controls systems, including verification/ validation mechanisms, 

frequency, third party review requirements 
o Transparency of the system (e.g. on elements such as the decision making 

process, transactions, etc.) 
o Process for the approval of project activity 
o Countries eligible for offset projects 
o Rules for new methodology approval 
o Degree of flexibility in the voluntary markets for adapting 

methodologies/approaches and for introducing new project types  
o Additionality requirements and/or criteria used to demonstrated that the 

project activity is not the baseline, including the use of investment 
analyses, barriers analyses, sectoral benchmarks 

o Registry of emissions and/or control processes put in place to avoid 
double counting of emission reduction 

 
For markets covering ODS projects, describe and compare in more details the rules, the 
methodologies for such projects including elements such as criteria for project eligibility, 
factors accounted in the calculations of emission reductions including emission reduction 
offset ration, technical requirements for the destruction facilities, and etc. 
 
Based upon the investigation and interviews, the Study will: 

 
• Determine and elaborate on possible concrete, simple and workable 

modalities/scenarios; options for standardized methodologies including validation 
and verification of ODS disposal given in light of variables 

 
• Determine and recommend favorable elements / quality / minimum requirements 

for eligibility 
 

• Determine the applicability of existing and potential Article 5 and non-Article 5 
markets dealing with unwanted ODS in order to apply to Article 5 countries 
(market conditions, nature of the regulatory/policy framework, institutional 
capacity). 

 
• Using the information of the comparative analyses and rules of each market, 

determine the feasibility for markets that are not dealing with unwanted ODS to 
include these project type and describe the process that is required; 

 
• Assess predictability and availability of resources from voluntary carbon markets 

in comparison with other financing modalities, such as the MLF; 
 



 Provide recommendations on key measures to safeguard any leakage of unwanted 
ODS at each transaction step towards final disposal based on best practice from 
existing approaches and illustrated through case studies; and 

 
 Recommend practical in-country administrative systems including management 

of revenue allocations to ensure that financial benefits would be used for covering 
other costs associated with collection, transportation, extraction, and etc. in order 
to avoid any perverse incentives. 

 
 
Financing/Cost Considerations 
 

• Identify possible options, mechanisms and schemes for financing upfront costs 
(administrative costs, transportation) based on current practice in the voluntary 
market such as futures market, revolving funds, etc. 

 
• Financing Streams (options/schedule of payments) 

 
• Ranking of candidates for ODS destruction taking into account ODS substances, 

purity/quality, source, environmental risks (as pertains to cost) 
 

• Identify any difference in rules and methodologies for project eligibility in 
voluntary carbon markets with those required by the MLF for funding ODS 
phaseout. 

 
Disposal Methodology 

• Utilize existing CCX case study (Argentina CTC) or any other studies to detail 
methodology  

 
• Identify best practice throughout project cycle to ensure optimum results at 

destruction (from packaging to transport, validation of purity of substance, 
destruction removal efficiency (DRE), types of facilities/registration and 
certification, etc) 

 
 
Tentative Work Plan and Schedule 
 

Task Tentative Date 
Inception Report October 2008 
Draft Report January 2009 
Final Report March 2009 
 



Annex I 
 

Background Documents  
(to be used as a basis for the study and further data collection) 

 
 
1) “Final Draft Study on the Collection and Treatment of Unwanted Ozone-depleting 
Substances in Article 5 and Non-article 5 Countries,” ICF International, March 2008.  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/Inf.3 
 
2) “2002 Report of the Task Force on Destruction Technologies,” (Technology and 
Economic Assessment Panel (TEAP)) and other related TEAP reports. 
 
3) Report of the Meeting of Experts to Assess the Extent of Current and Future 
Requirements for the Collection and Disposal of Non-reusable and Unwanted ODS in 
Article 5 Countries, MLF 2006. 
 
4) Relevant reports of the MP Meetings of the Parties (where ODS destruction had been 
included in the meeting agenda). 
 
5) Studies with Comparative Analyses of Carbon Markets: 
 
“Making Sense of the Voluntary Carbon Market: A Comparison of Carbon Offset 
Standards”  WWF Germany, March 2008. 
 
“The World Bank State and Trends of the Carbon Market 2007” Capoor and Ambrosi, 
World Bank, 2008 
 
"State of the Voluntary Carbon Markets 2008" Hamilton, Sjardin, Marcello, Xu, 
Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance, 2008. 
 
6) Standards and rules of the Kyoto and voluntary markets: 
 
“Voluntary Carbon Standard - Specification for the project-level quantification, 
monitoring and reporting as well as validation and verification of greenhouse gas 
emission reductions or removals”, VCS 2007. 
 
CCX rules and protocols for destruction of ODS, available at: 
http://www.chicagoclimatex.com/ 
 
CDM rules and protocols, available at: www.unfccc.int 
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