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  مقدمة

 والخامس  الرابع والخمسينينات االجتماعفقتنظر هذه الوثيقة في تخطيط األعمال على ضوء موا  -1
. 2008في خطط أعمال عام الواردة  مخصصاتال والخمسين والسادساالجتماع إلى  المقدمة والطلبات، والخمسين

والمخصصات  والخامس والخمسين  الرابع والخمسينيناتخذت في االجتماعالتي رات مقرالفهي تتناول أوال 
،  العامهذاقيمة األنشطة التي لم تُقَدم الوثيقة تعرض ثم . 2010-2008  الفترةبالنسبة لخطط أعمالالناتجة عنها 

وتقدم تقييما لاللتزامات وتحدد الوثيقة المشروعات المطلوبة لالمتثال . 2007 في خطط أعمال عام أدرجتولكنها 
 والخمسين السادسإلى االجتماع  قُدمت ي التااللتزامات اإلضافية، وكذلك لة الموافق عليها حتى هذا التاريخاآلج
  .ات والتوصياتوهي تورد في الختام المالحظ.  عليهالموافقةل

الشروع  "،في اجتماعها الثالث والخمسينوقد طلبت اللجنة التنفيذية إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف،   -2
 في االجتماعين األعمالفي إدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضها لتنفيذ خطط 

 على قسم بشأن التأخيرات في هذه الوثيقةوتشتمل ). 53/3 المقرر من) ج(الفقرة " (والثالث من كل عاماني الث
  .تقديم الشرائح السنوية

وطُلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم إلى أمانة الصندوق تواريخ اإلكمال المزمعة للمشروعات   -3
 المرحلية المقدمة إلى االجتماع وستقوم األمانة باستعراض التقارير. 53/38من المقرر ) ب (ةالجارية عمال بالفقر

  .الطلباتالخامس والخمسين على أساس هذه 

  2010-2008  الفترةخطط أعمال

 األنشطة التدليلية واالستثمارية المتعلقة تلغي"أن  ، اجتماعها الرابع والخمسينفيقررت اللجنة التنفيذية،   -4
من خطط ء التشغيل لمشروعات وتكاليف بدل إعدادوما يرتبط بها من ، يةهيدروكلوروفلوروكربونبالمواد ال

من ) 3)(ب(الفقرة " ( إدراجها في خطط األعمال في االجتماع السادس والخمسينالنظر في أن تعيداألعمال، ولكن 
التحليل المنقح " من جدول األعمال، 10 الخامس والخمسين وفي سياق مناقشة البند هاوفي اجتماع .)54/5المقرر 

) ط(53/37المقررين ( لقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالعتبارات المتع
، قامت اللجنة التنفيذية، ضمن أمور أخرى، بدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى أن تقدم مقترحات )"54/50و

؛ بديلةالتكنولوجيات تُظهر الالتي وروكربونية بعض االستخدامات من المواد الهيدروكلوروفلبشأن مشروعات 
 المواد غيريثها إلى الحد األمثل والتحقق منها الستخدامها مع عوامل النفخ دتطوير األنظمة الكيميائية وتحوبشأن 

لمشروعات التدليلية الخاصة بتحويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بشأن االهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و
) ب(الفقرات (ي منخفض ماحترار عالإمكانية بريد وأجهزة التكييف إلى تكنولوجيات ذات القطاعين الفرعيين للت

في ضوء هذه في طلبات المشروعات أن تنظر  وقد ترغب اللجنة التنفيذية في )).55/43من المقرر ) و( و)ه(و
  .تم إدراجها في خطط األعمال لهذا السببقد  و55/43المقرر 

، استنادا إلى التعديالت التي 2010-2008  الفترةلمخصصة في خطط أعمال الموارد ا1 الجدول يبين  -5
  : ُأجريت في االجتماع الرابع والخمسين وفقا

  على أنها مطلوبة لالمتثال في خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنواتالمحددةألنشطة ل •
    و؛الموجهة نحو االمتثال

  .ثال في الخطة النموذجيةألنشطة التي اعتُبرت غير مطلوبة لالمتا •

نحو  على أنها األنشطة المطلوبة في الخطة النموذجية الموجهة"  لالمتثالةمطلوبال "القيمةوتُعّرف   -6
أموال وأمين الخزانة، وبرنامج المساعدة على االمتثال /اللجنة التنفيذية/، والتعزيز المؤسسي، واألمانةاالمتثال
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 يةهيدروكلوروفلوروكربونالمواد ال، هناك تحليل يتعلق ب54/5قرر من الم) 1)(ب(فقرة لوعمال با. الوحدة الرئيسية
المتعلقة بالمواد نشطة األ فإن ، وبالتالينحو االمتثال في الخطة النموذجية الموجهة مدرج

على واألنشطة غير المطلوبة لالمتثال ُمَعرفة .  تُعتبر مطلوبة من أجل االمتثالباتتالهيدروكلوروفلوروكربونية 
  . خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنواتالمحددة فيأنها هي التي تتجاوز االحتياجات 

  1الجدول 

  2008تخصيص الموارد وخطط أعمال عام 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  2008  2009  2010  

         لالمتثالةمطلوب
 7,927 63,56931,946  اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها

 1,075 1,1032,065  مواد الكلوروفلوروكربونيةال
    1,340  رابع كلوريد الكربون

 55 38538  بروميد الميثيل
 5,375 17,2035,475  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 803 6,8665,848  خطط إدارة اإلزالة النهائية 
 80,498 4,61286,876  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 0 9,96290  إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الترويج المتعلق بالمواد /إعداد مشروع رفع الوعي
    158  الهيدروكلوروفلوروكربونية

    258  إعداد مشروع تدليلي يتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
    822  لق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد مشروع الرغاوي المتع

    54  إعداد مشروع التبريد المتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
        التكاليف القياسية

 10,223 9,6379,926     برنامج المساعدة على االمتثال
 5,666 5,3675,514     الوحدة الرئيسية

 6,610 7,0419,459     التعزيز المؤسسي
 6,749 6,4136,577  اللجنة التنفيذية/   تكاليف األمانة
 500 500500     أمين الخزانة

 125,481 134,942164,814  ) لالمتثالةالمطلوب(المجموع الفرعي 
         لالمتثالةمطلوبالغير 

  مكافحة االتجار غير المشروع 
   884134  ")الجمارك الخضراء"بما في ذلك مبادرة (

    300  من غير األطراف/غير مؤهل حاليا
 100  100   غير مؤهل حاليا-التعزيز المؤسسي 

 100 299100  التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
 0 3180  الهالونات غير مطلوبة في الخطة النموذجية

 3,211 5,8956,724   إزالة معجلة-بروميد الميثيل 
 0 218273  ثماري  غير است-بروميد الميثيل 
 0 256164   لم يصدق على تعديل كوبنهاغن-بروميد الميثيل 

 0 7,36017,038  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 0 1,9540  ستراتيجياتإ -أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
    30   إعداد-ستراتيجيات إ -أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

 3,411 17,61324,431  ) لالمتثالةغير مطلوب(مجموع فرعي 
 128,892 152,555189,244  المجموع
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المتثال واألنشطة القياسية لتنفيذ األنشطة المتعلقة بامليون دوالر أمريكي  134.9 مبلغ هناك حاجة إلىو  -7
مليون دوالر  17.6  مبلغم تخصيصه ت إلى أن1ويشير الجدول . الصندوق المتعدد األطرافالمطلوبة بموجب 

  . خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنواتالمحددة في عن االحتياجات  زيادةأمريكي

ا  أمريكيادوالر 143 021 889 (ا أمريكيادوالر 285 386 359وتمت الموافقة على مبلغ إجمالي قدره   -8
 ميزانية من 2007 و2006خالل عاَمي ) 2007عام في  ا أمريكيا دوالر142 364 470 و2006عام في 

، لم يتم 2008عام  في ميزانية ا أمريكيادوالر 184 613 641مبلغ يتبقى و. 2008-2006السنوات الثالث 
  . منها أمريكيادوالر 33 350 674تخصيص مبلغ إجمالي قدره 

 في اجتماعها 2010-2008  الفترة التعديالت التي أجرتها اللجنة التنفيذية على خطة أعمالوقد غيرت  -9
  .2 الموزعة على الوكاالت، كما هو مبين في الجدول مخصصاتالرابع والخمسين ال

  2الجدول 

   كما عدلتها اللجنة التنفيذية2010-2008  الفترةموجز خطة أعمال
  )دوالر أمريكيألف (في اجتماعها الرابع والخمسين حسب الوكالة 

  2010  2009  2008  الوكالة
 1,443 10,1822,165  نائيةالوكاالت الث

 75,810 23,02995,890  )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 14,020 26,98930,012  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 18,370 37,21022,330  )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 12,000 48,23231,771  البنك الدولي

 7,249 6,9137,077  أمين الخزانة/اللجنة التنفيذية/األمانة
 128,892 152,555189,244  المجموع

  2008موافقات وخطة أعمال عام ال

والخامس والخمسين والطلبات  الرابع والخمسين ين الموافقات التي تمت في االجتماع3 الجدول يبين  -10
كانت هذه  إلى أي مدى توضح وهي .2008تشرين األول /أكتوبر 2حتى  والخمسين السادساالجتماع المقدمة إلى 

لمشروعات  الفعلية لمقّيال أن تشير إلىوهي . م التي حددت لها في خطة األعمالمن القّيالموافقات أعلى أو أقل 
خطط  لهذه األنشطة في المحددة القّيمأعلى من والخامس الخمسين  الرابع والخمسين ينالموافق عليها في االجتماع

  . 2008  عامأعمال

المقدمة إلى االجتماع امج العمل ن المتعلقة بالمشروعات وبرالطلباتوكان إجمالي األموال الواردة في   -11
 38 712 748ويزيد هذا المستوى من التمويل بمبلغ . ا أمريكيادوالر 101 262 884السادس والخمسين قدره 

 5 745 352بما في ذلك أنشطة تبلغ قيمتها (نشطة في خطط األعمال دوالرا أمريكيا عن األموال المتبقية لهذه األ
إعداد خطط إدارة : هيواألنشطة غير المدرجة في خطة األعمال  ).دوالرا أمريكيا لم تدرج في خطط األعمال

ن م إلنتاجلوإزالة معجلة ، ) دوالر أمريكي365 100 (تا مشروعألربعةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة 
 دبرومييتعلقان ب، ومشرعين استثماريين ) دوالر أمريكي2 113 000(المواد الكلوروفلوروكربونية في الهند 

، وخطتين إلدارة اإلزالة ) لزامبيااأمريكي دوالرا 647 822 دوالر أمريكي للمغرب و1 075 000(الميثيل 
 وخطة وطنية لإلزالة في بنما ،)را أمريكيا دوال58 040) (الشريحتين الثالثة والرابعة (دومينيكافي النهائية 

، وخطتين إلدارة اإلزالة النهائية في سانت كيتس ونيفس ) دوالرا أمريكيا76 325) (الشريحة الخامسة(
، وخطتين إلدارة اإلزالة النهائية في سانت فنست وجزر ) دوالرا أمريكيا63 890) (الشريحتين الثالثة والرابعة(

ام ـفي سوريننهائية الزالة اإلوخطة إدارة ، ) دوالرا أمريكيا38 180) (الثالثة والرابعةالشريحتين (غرينادين 
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، وإستراتيجية ) دوالرا أمريكيا96 050(، وخطة إدارة اإلزالة النهائية في سوازيلند ) دوالرا أمريكيا143 510(
، ومشروع ) دوالر أمريكي32 700(أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في نيكاراغوا تتعلق بانتقالية 

، ومشروعين للمساعدة ) دوالرا أمريكيا162 969(كونغو الديمقراطية اللمذيبات في جمهورية يتعلق بااستثماري 
  ). دوالرا أمريكيا532 410(، وتسعة مشروعات تعزيز مؤسسي ) دوالرا أمريكيا340 356(التقنية 

 ما إلى بدرجة كبيرة يعزى خطة األعمال، القيمة المتبقية في قد تجاوزت الطلباتالسبب الرئيسي لكون و  -12
  :يلي

تجاوزت تكاليف مشروع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الهند المستوى المحدد   )أ(
   دوالرا أمريكيا؛23 287 355لها في خطة األعمال بمبلغ 

 المستوى المحدد له مقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق المزودة بالصين المتعلق بتجاوز مشروع   )ب(
   دوالرا أمريكيا؛7 112 070ل بمبلغ اعمفي خطة األ

تجاوز مشروع األرجنتين المتعلق بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المستوى المحدد   )ج(
   دوالرا أمريكيا؛1 822 832ل بمبلغ اعمله في خطة األ

 بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تزيد تكاليف طلبات التمويل المتعلقة  )د(
  .في خطط األعماللها  دوالر أمريكي عن المبلغ المحدد 1 236 004بمبلغ 

 افي خطط األعمال، فإن تقييم  لهاالمحددةمن القيمة أعلى بكثير القيمة المقدمة للمشروعات ونظرا ألن   -13
 في وقت أقرب إلى تاريخ ُيعرف وُيوفر(د على توصيات األمانة وهو معتم، اأكثر دقة سوف يكون متوافر

 توصيات األمانة كجزء من الواردة في إلى القيمة ا استناد3وسيتم تحديث الجدول . ) والخمسينالسادساالجتماع 
  .هذه الوثيقةبضميمة 

  3الجدول 

  )دوالر أمريكي (والطلبات والموافقات 2008خطط أعمال عام 

طط أعمال قيمة خ  االجتماع
2008*  

 الطلبات/موافقاتال
في خطط أعمال 

2008  

 الطلبات/موافقاتال
مدرجة في الغير 

  2008خطط أعمال 

التجاوزات (/الوفورات
  ) الميزانيةفي

 (248,612) 35,517,99533,998,4161,768,191  االجتماع الرابع والخمسون
 (7,035,793) 32,120,28135,671,8413,484,233  **االجتماع الخامس والخمسون

 (38,712,748) 62,550,13695,517,5325,745,352   والخمسونالسادساالجتماع 
 (45,997,153) 130,188,412165,187,78910,997,776  المجموع

  .نة التنفيذيةاالعتبار مقررات االجتماع الرابع والخمسين للجفي ، مع األخذ 2010-2008 لفترة لالمنقحة عمالاأل إلى خطط ااستناد   *
  . في االجتماع السادس والخمسينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأعيد احتسابها في ضوء الطلبات اإلضافية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة ** 

 ورصيد المبالغ من 2008 قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال عام ،وكالةحسب ال ،4 الجدول يبين  -14
ا، فضال عن أثر الطلبات المقدمة إلى االجتماع السادس لم يتم تقديمهالتي ، 2008ال عام مشروعات خطط أعم

 وسيتم .2008-2006 مليون دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث 470والخمسين على رصيد الميزانية البالغ 
 .هذه الوثيقةب إلى توصيات األمانة، كجزء من ضميمة ا استناد4 تحديث الجدول أيضا
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  4لجدول ا

  )*دوالر أمريكي (والطلبات والموافقات 2008خطط أعمال عام 
  القيمة اإلجمالية  بنود الميزانية

في خطة أعمال 
2008**  

الموافقات في 
االجتماع الرابع 
  والخمسين

الموافقات في 
االجتماع الخامس 

  والخمسين

المطلوب في 
االجتماع السادس 

  والخمسين

  الرصيد

 1,827,425 10,182,2513,798,6221,084,6523,471,552  ***وكاالت ثنائية
 (25,359,891) 23,029,3774,644,0335,660,95438,084,281  اليوئنديبي
 4,766,122 26,989,3142,044,0645,998,61114,180,517  اليونيب
 (7,928,598) 37,209,9204,945,8458,543,41231,649,261  اليونيدو

 (3,847,911) 48,231,85020,334,04317,868,44513,877,273  البنك الدولي
 66,240 6,846,340  6,912,580  أمين الخزانة/اللجنة التنفيذية /األمانة

 (30,476,613) 152,555,29235,766,60739,156,074108,109,224  المجموع الفرعي
- 2008-2006السنوات الثالث 

        غير مخصصةاألموال
33,350,674 

 - 2008-2006السنوات الثالث 
 مليون دوالر 470رصيد الميزانية 

أمريكي إذا تمت الموافقة على جميع 
          الطلبات حسبما قدمت

2,874,061 

  . الوحدة الرئيسية تكاليفبما في ذلك     *
  .ات االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةاالعتبار مقرر في ، مع األخذ2010–2008للفترة المنقحة  إلى خطط أعمال ااستناد   **

  .2008-2006 للفترة تجديد المواردإعادة المتعلقة بباستثناء األنشطة الثنائية التي لم تَُحمل للمساهمات الثنائية *** 

لغ  والخمسين بالمباالسادساالجتماع الطلبات المقدمة إلى تعني أن اللجنة إذا وافقت على "( )" شارة اإلو  -15
وحيث أن .  دوالرا أمريكيا30 476 613الوكاالت أهدافها الواردة في خطة األعمال بمبلغ ، ستتجاوز المطلوبة

 دوالرا أمريكيا من األموال غير 33 350 674 تشتمل على مبلغ 2008-2006ميزانية فترة السنوات الثالث 
 دوالرا أمريكيا سيكون قد تم تخصيصه إذا تمت 2 874 061إن إجمالي الميزانية ما عدا مبلغ فالمخصصة، 

  . الموافقة على جميع الطلبات بالقيم المطلوبة فيها

  قيمة المشروعات غير المقدمة

 وأين  الرابع والخمساتأي من االجتماعالتي لم تقدم إلى ألنشطة ل قيمة الحساب المتبقية 5 الجدول تناولي  -16
 أن األنشطة  الجدولويبين. 2008طط أعمال عام خ، والتي ُأدرجت في السادس والخمسين وأ الخامس والخمسين
 الرابع والخمسين أي من االجتماعاتإلى  أمريكي لم تقدم مليون دوالر 10.67قيمتها والتي تبلغ المطلوبة لالمتثال 

ويتضمن . هذه األنشطةجميع مرفق األول قائمة مفصلة بويتضمن ال.  أو السادس والخمسينالخامس والخمسين وأ
  ).مليون دوالر أمريكي 4.78 بقيمة إجمالية قدرها( األنشطة غير المطلوبة لالمتثال بجميعالمرفق الثاني قائمة 

  5الجدول 

  )دوالر أمريكي( ومشروعات غير مقدمة 2008متبقية في خطط أعمال النشطة األ
 خطة القيمة المتبقية من  الوكالة

  *2008أعمال 
المبلغ غير المطلوب   المبلغ المطلوب لالمتثال

  لالمتثال
 1,361,490681,990679,500  وكاالت ثنائية

 3,658,9003,462,700196,200  اليوئنديبي
 5,612,5953,665,3951,947,200  اليونيب
 3,142,8151,183,4151,959,400  اليونيدو

 1,678,5001,678,500  البنك الدولي
 15,454,30010,672,0004,782,300  المجموع

  .االعتبار مقررات االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةفي  مع األخذ ،2010-2008 لفترةالمنقحة ل عمالاأللى خطط إ ااستناد*
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   الشرائح السنويةات فييرختأال

 ولم يتم تقديم . االجتماع السادس والخمسينإلىمستحقة للتقديم ن شريحة سنوية وأربعة وستهناك  كانت  -17
، والبنك )3(، واليونيدو )10(، واليونيب )11(اليوئنديبي : وتفصيلها كالتالي. الطلبات المتعلقة بثالثين شريحة

  ).1(، وإيطاليا )1(، وكندا )4(الدولي 

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متعاقبين

، مع األسباب كما  اجتماعات على التواليةأو ثالث الشرائح التي لم تقدم إلى اجتماعين 6 الجدول يبين  -18
  .أوردتها الوكالة المنفذة المعنية

  6الجدول 

   أو أكثرالشرائح السنوية التي لم تقدم إلى اجتماعين متعاقبين

عدد   سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

أنتيغوا 
  وبربودا

البنك 
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  الكلوروفلوروكربونية

 هو الوقت المنقضي منذ تأخيرالسبب   2006
كان األمر يستلزم تغيير خطة فقد الموافقة، 

وبدأ التنفيذ باألموال الموافق عليها في . العمل
  .الشريحة األولى ويتم إجراء مراجعة للتحقق

3  

المواد خطة إزالة   اليوئنديبي  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

لم تستكمل األنشطة المطلوبة إلكمال الشريحة   2008
األولى نتيجة التأخير في تعيين استشاري وما 
يتصل بذلك من تأخير في االنتهاء من وضع 

  .مواصفات المعدات المطلوبة

2  

خطة إزالة المواد   اليونيب  البحرين
  الكلوروفلوروكربونية

لتوقيع على مذكرة التفاهم استمرار تأخير ا  2008
  وتحويل األموال إلى مؤسسة التدريب

2  

خطة إزالة المواد   كندا  بوليفيا
  المستنفدة لألوزون

ال يزال التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة   2008
  . لتبرير طلب الشريحة الثانيةال يكفياألولى 

2  

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  بوليفيا
  المستنفدة لألوزون

ال يزال التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة   2008
  . لتبرير طلب الشريحة الثانيةال يكفياألولى 

2  

استمرار تنفيذ الشريحة األولى مع تأخير   2008  بروميد الميثيل  اليوئنديبي  كوستاريكا
  .نتيجة تعيين منسق جديد للمشروع

2  

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  الغابون
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من تسليم المعدات المطلوبة   2008
للنشاط غير االستثماري، فإنه لم يتم تسليم 
معدات الجزء االستثماري، مما أخر إكمال 

  .المرحلة األولى

2  

خطة إزالة المواد   اليونيب  الغابون
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من تسليم المعدات المطلوبة   2008
فإنه لم يتم تسليم للنشاط غير االستثماري، 

معدات الجزء االستثماري، مما أخر إكمال 
  .المرحلة األولى

2  

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  باراغواي
  الكلوروفلوروكربونية

استمرار نقص صرف األموال من الشريحة   2008
  .الحالية الموافق عليها

3  

خطة إزالة المواد   إيطاليا  السنغال
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من أن استكمال المواصفات التي   2008
أخرت تقديم الطلب إلى االجتماع األخير، فإن 
المعدات غير متاحة حتى اآلن ولذلك ما زالت 

  .األنشطة في هذا المجال معلقة

2  
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عدد   سبب التأخير الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
االجتماعات 
  المتأخرة

خطة إزالة المواد   اليونيب  السنغال
  الكلوروفلوروكربونية

على الرغم من أن استكمال المواصفات التي   2008
تقديم الطلب إلى االجتماع األخير، فإن أخرت 

المعدات غير متاحة حتى اآلن ولذلك ما زالت 
  .األنشطة في هذا المجال معلقة

2  

البنك   تونس
  الدولي

خطة إزالة المواد 
  المستنفدة لألوزون

عدم كفاية الوقت لتعيين نتيجة تأخير   2008
استشاري وإكمال مراجعة من جانب /شركة

يخ النهائي لتقديم طرف ثالث وقت التار
الطلب، ومن المطلوب مواصلة تنفيذ الشريحة 

األولى قبل تقديم طلب إلى اللجنة التنفيذية 
  .بالنسبة للشريحة الثانية

2  

لب توجيه رسائل تطقد ترغب في أن فإنها  الخامس والخمسين، هافي اجتماعاللجنة التنفيذية كما فعلت و  -19
 المعنية على اتخاذ 5المادة المدرجة في  بلدانالوحكومات شجع الوكاالت المنفذة تلإلحاطة علما بهذه الوقائع وأن 

 السابعالمستحقة إلى االجتماع  تنفيذ الشرائح الموافق عليها، بحيث يمكن تقديم الشرائحبإجراءات للتعجيل 
  .، شريطة إحراز ما يكفي من تقدموالخمسين

   والخمسينالسادسع شرائح سنوية أخرى مستحقة للتقديم إلى االجتما

  .المعنيةالمنفذة  هذه الشرائح التي لم تقدم لألسباب التي أوردتها كل من الوكاالت 7 الجدول يبين  -20

  7الجدول 

   والخمسينالسادس للتقديم إلى االجتماع العام اشرائح سنوية غير مقدمة كانت مستحقة ألول مرة هذ

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  نغالديشب

  لألوزون
 2006 و2005

  2007و
كان التأخير نتيجة عدم صرف دفعة كبيرة من 
الشريحة األولى، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم 

تقديم أي موّرد لعرض بشأن معدات إعادة 
  .التهيئة المطلوبة في خطة األعمال

المستنفدة خطة إزالة المواد   اليونيب  بنغالديش
 لألوزون

 2006 و2005
  2007و

كان التأخير نتيجة عدم صرف دفعة كبيرة من 
 عدم ، ويعزى ذلك جزئيا إلىالشريحة األولى

تقديم أي موّرد لعرض بشأن معدات إعادة 
  .التهيئة المطلوبة في خطة األعمال

خطة إزالة المواد المستنفدة   اليوئنديبي  كوبا
 لألوزون

 من المبالغ المخصصة افيةك ةعدم صرف دفع  2008
  .للشرائح القائمة الموافق عليها

خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  السلفادور
 الكلوروفلوروكربونية

كان التأخير نتيجة التأخر في التوقيع على  2008
 بالنسبة 2008وثيقة المشروع في يونيه 

  .2007للمشروع الموافق عليه في نوفمبر 
زالة المواد خطة إ  اليونيب  السلفادور

 الكلوروفلوروكربونية
عدم صرف دفعات كبيرة من المبالغ  2008

  .المخصصة للشريحة القائمة الموافق عليها
خطة إزالة المواد   اليونيب  الكويت

 الكلوروفلوروكربونية
كان التأخير نتيجة وفاة موظف وحدة األوزون  2008

  .الوطنية والفترة االنتقالية الناتجة عن ذلك
خطة إزالة المواد   اليونيدو  الكويت

 الكلوروفلوروكربونية
كان التأخير نتيجة وفاة موظف وحدة األوزون  2008

  .الوطنية والفترة االنتقالية الناتجة عن ذلك
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  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوكالة  البلد
خطة إزالة المواد   اليوئنديبي  نيبال

 الكلوروفلوروكربونية
كان التأخير نتيجة التأخر في التوقيع على  2008

 بالنسبة 2008مبر وثيقة المشروع في سبت
  .2007للمشروع الموافق عليه في يوليه 

خطة إزالة المواد   اليونيب  نيبال
 الكلوروفلوروكربونية

كان التأخير نتيجة التأخر في التوقيع على  2008
  .وثيقة المشروع والتي تم التوقيع عليها مؤخرا

خطة إزالة المواد   اليونيدو  عمان
 الكلوروفلوروكربونية

  .لتأخير نتيجة إعادة هيكلة وزارة البيئةكان ا 2008

خطة إزالة المواد   اليونيب  باراغواي
 الكلوروفلوروكربونية

استمرار عدم صرف دفعة كافية من المبالغ  2008
  .المخصصة للشريحة القائمة الموافق عليها

خطة إزالة المواد   اليونيدو  السودان
 الكلوروفلوروكربونية

لمراجعة بشأن التحقق في لم يتم إعداد تقرير ا 2008
  .الموعد المحدد

خطة إزالة المواد   البنك الدولي  تركيا
 الكلوروفلوروكربونية

  .يقدم السبب فيما بعد 2008

بدال من إبرا اتفاق جديد، من المنتظر إجراء  2008  بروميد الميثيل  البنك الدولي  فييت نام
بالنسبة للخطة (تعديل على االتفاق القائم 

) زالة المواد المستنفدة لألوزونالوطنية إل
خالل شهر من أجل إدراج األنشطة المتعلقة 
ببروميد الميثيل، ولن تُطلب الشريحة التالية 

  .2009حتى نهاية عام 

 علما بهذه تحيط الخامس والخمسين، فإنها قد ترغب في أن هاوكما فعلت اللجنة التنفيذية في اجتماع  -21
 المعنية على تقديم 5تشجع الوكاالت المنفذة وحكومات البلدان المدرجة في المادة ل وأن تطلب توجيه رسائالوقائع 

  . إلى االجتماع السابع والخمسين، شريطة إحراز ما يكفي من تقدمالسنويةالشرائح هذه 

   مع أمانة الصندوق اتمناقشإجراء شرائح سنوية تم تقديمها ولكنها ُسحبت بعد 

  مناستعراضئح السنوية التي قُدمت إلى أمانة الصندوق ولكن ُسحبت بعد  هذه الشرا8 الجدول يبين  -22
  . أمانة الصندوقجانب

  8الجدول 

   مع األمانةإجراء مناقشات ولكن ُسحبت بعد تشرائح سنوية قدم

  السبب  الوكالة  العنوان  البلد
المواد خطة إزالة   جمهورية الكونغو الديمقراطية

  الكلوروفلوروكربونية
  .تحققالتقرير عدم إكمال   يوئنديبيال

خطة إزالة المواد   جمهورية الكونغو الديمقراطية
  الكلوروفلوروكربونية

  .تحققالتقرير عدم إكمال   اليونيب

عدم تحقيق ما يكفي من تقدم في الشرائح القائمة   واليونيد    صربيا
  .الموافق عليها

  .ثال واحتمال عدم االمتتقرير تحقق غير كامل  اليونيدو    فنزويال

وفنزويال على تقديم ع حكومات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تشجقد ترغب اللجنة التنفيذية في و  -23
 وحكومة صربيا على التعجيل بتنفيذ الشرائح القائمة من الخطة ،تقارير التحقق إلى االجتماع السابع والخمسين

  .أسرع وقت ممكنفي  تقديم الشريحة التالية الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية لديها من أجل
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  جلةاآللتزامات اال

 إلى ا والخمسين للجنة التنفيذية هذا القسم، استنادالسادسالضميمة التي ستصدر قبل االجتماع ستغطي   -24
في  مدى تطابق االلتزامات اآلجلة المقدمة للموافقة أيستتناول إلى كما . اتفاقات قيد اإلعداد حالياالمشاريع 
  .2010-2008  الفترة والخمسين، المبالغ المرتبطة بها في خطط أعمالالسادساالجتماع 

  مالحظات

االجتماع في  عليها والموافق، 2010-2008  الفترةفي أعقاب التعديالت التي ُأجريت على خطط أعمال  -25
تتجاوز و. سنوات الثالثلفترة ال اريكي أمادوالر 33 350 674 ن، ظل مبلغ غير مخصص قدرهيالرابع والخمس

ال بمبلغ ـطط األعمـالمحددة لها في خالقّيم تلك  والخمسين السادسماع ـروعات المقدمة إلى االجتـم المشقّي
 المبالغ غير المخصصة إذا تمت الموافقة عنقيمة هذه المشروعات قد تزيد و. ا أمريكيادوالر 38 712 748

ل بدال من المستويات اعمن، إذا تمت الموافقة على قيمة خطة األ غير أ.عليها بالمستويات التي تم تقديمها
  . مليون دوالر أمريكي33 بمبلغ مليون دوالر أمريكي 38.7المطلوبة، فإنه يمكن تخفيض المبلغ 

 والخمسين، ولكنها لم السادس إلى االجتماع ا أمريكيادوالر 5 745 352 تم تقديم مشروعات قيمتهاوقد   -26
  . ألعمالتُدرج في خطط ا

 منها لالجتماع 12 والخمسين، تأخرت السادسة سنوية مستحقة إلى االجتماع ح شريثالثينلم يتم تقديم و  -27
 للتنفيذ المحدود لبعض ا نظرت شرائح سنوية إضافية قُدمت ولكن سحبأربعوهناك . على التواليأو الثالث الثاني 

  .ةلكاملالتحقق غير اتقارير  وااألنشطة الموافق عليها سابق

  توصياتال

  :أن تنظر فيرغب اللجنة التنفيذية في قد ت  -28

 في الوثيقة يرد حسبما 2008 بالتقرير المتعلق بحالة خطط أعمال عام ااإلحاطة علم  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5نشطة كانت مطلوبة ألمليون دوالر أمريكي  10.67  وبأن

سين، وأن قيمة االلتزامات اآلجلة الموافق عليها في  والخمالسادسلالمتثال لم تقدم إلى االجتماع 
- 2008 الفترة خطة أعمالفي الواردة  القيمة ]تقل عن/تتجاوز[ والخمسين السادساالجتماع 

 إلى اُيعطى الرقم استناد[.  دوالر أمريكي XXX بمبلغ للصندوق المتعدد األطراف 2010
  ؛]فعليةالموافقات ال

التفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى لتعلقة بالشرائح السنوية  بالمعلومات المااإلحاطة علم  ) ب(
 في ترد حسبمايونيدو والبنك الدولي، اليونيب واليوئنديبي والو وإيطاليا  كندا جانباألمانة من

 ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/5(الوثيقة 

لتي كانت مستحقة  شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات ا63 من 42اإلحاطة علما بأن   )ج(
 إلى االجتماع السادس والخمسين، ولكن لم تقدم الشرائح المناسبللتقديم، قُدمت في الوقت 

  ؛ شريحة30السنوية المتبقية البالغة 

 توجيه رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المدرجة في ينبغياإلحاطة علما بأنه   )د(
 من هذه الوثيقة، 6شرائح السنوية، حسبما هو محدد في الجدول لفيما يتعلق با المعنية 5المادة 

دم إلى اجتماعين أو ثالث اجتماعات متتالية، مع األسباب المذكورة للتأخير، وتشجيع قوالتي لم تُ
لتعجيل اتخاذ إجراءات ل المعنية على 5الوكاالت المنفذة وحكومات البلدان المدرجة في المادة 
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 تقديم الشرائح المستحقة إلى االجتماع السابع يمكن عليها، بحيث تنفيذ الشرائح الموافقب
  شريطة إحراز ما يكفي من تقدم؛ والخمسين،

 توجيه رسائل إلى الوكاالت المنفذة ذات الصلة والبلدان المدرجة في ينبغياإلحاطة علما بأنه   )ه(
 من هذه الوثيقة، 7جدول  المعنية فيما يتعلق بالشرائح السنوية، حسبما هو محدد في ال5المادة 

، مع األسباب المذكورة للتأخير، والتي كانت مستحقة للتقديم إلى االجتماع السادس والخمسين
المعنية على اتخاذ إجراءات  5وتشجيع الوكاالت المنفذة وحكومات البلدان المدرجة في المادة 

المستحقة إلى االجتماع السابع  تقديم الشرائح يمكنتنفيذ الشرائح الموافق عليها، بحيث بللتعجيل 
  شريطة إحراز ما يكفي من تقدم؛ والخمسين،

 جمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويال على تقديم تقارير التحقق إلى االجتماع يتشجيع حكومت  )و(
السابع والخمسين، وحكومة صربيا على التعجيل بتنفيذ الشرائح القائمة من الخطة الوطنية إلزالة 

  ؛ من أجل تقديم الشريحة التالية في أسرع وقت ممكن،لكلوروفلوروكربونية لديهاالمواد ا

 السادسإلى االجتماع عليها الشرائح السنوية التي قُدمت للموافقة مستوى  بأن ااإلحاطة علم   )ز(
، ونتيجة لذلك، سوف يبلغ المستوى اإلجمالي لاللتزامات  دوالر أمريكيXXXوالخمسين بلغت 

  .]ُيحدث في ما بعد[ مليون دوالر أمريكي XXX 2014 إلى 2009للفترة من 
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2008 

ODP 
in 

2008 
Angola UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
150 4.3 

Angola UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 4.3 
Antigua and Barbuda IBRD PHA CFC CFC Phaseout plan 30 1.0 
Antigua and Barbuda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Argentina IBRD PRP HCFC Preparation of HCFC phaseout strategy 161   
Armenia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 150   
Bahrain UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 43 7.5 
Bahrain UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
136   

Bahrain UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Bangladesh UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
211 6.4 

Bangladesh UNDP PHA CFC Phaseout plan CFC phase out plan 758 183.7 
Barbados UNEP INS CFC Institutional Strengthening 118   
Barbados UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 79 0.8 
Bolivia UNDP PRP HCFC PRP to prepare Phaseout Management Plan 54   
Bolivia UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan (CFC) 239 16.0 
Bolivia Canada PHA SEV TPMP 99   
Brunei Darussalam UNEP INS CFC Institutional Strengthening 70   
Brunei Darussalam UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 2.9 
Brunei Darussalam UNDP PRP CFC Refrigeration Servicing 16   
Brunei Darussalam UNEP PRP CFC Refrigeration Training programme / workshop 17   
Central African Republic UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Costa Rica UNDP PHA MBR Fumigant Methyl bromide 781 51.3 
Cote D'Ivoire UNDP PRP HCFC PRP to prepare Phaseout Management Plan 81   
Cuba UNDP PHA CFC ODS phase out plan 114 22.5 
Dominica UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 90   
Dominican Republic UNDP TAS CTC TAS for CTC use 33   
El Salvador UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
23 0.0 

El Salvador UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 247 20.5 
Equatorial Guinea UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100   
Equatorial Guinea UNEP RMP CFC Refrigeration Training programme / workshop 226   
Eritrea UNIDO INV HCFC Phase out Management Plan 109 0.0 
Ethiopia France PHA CFC Terminal Phase Out Plan 150   
Gabon UNDP PRP HCFC PRP to prepare Phaseout Management Plan 54   
Gabon UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 44 0.7 
Gabon UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
57   

Grenada UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Haiti UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 152 6.3 
Iraq UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 113   
Kenya Germany TAS HCFC HCFC Management Plan 30   
Kenya UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 113   
Kiribati UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Kuwait UNIDO PHA CFC TPMP 11 3.0 
Kuwait UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
107   

Lesotho  UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 90   
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) 
in 2008 

ODP 
in 

2008 
Liberia UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 90   
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 154 0.0 
Mauritania UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Mauritius UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 90   
Micronesia (Federated 
States of) 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   

Myanmar UNEP INS CFC Institutional Strengthening 76   
Myanmar UNIDO PHA CFC TPMP 190 14.8 
Myanmar UNEP PRP CFC Terminal Phase out Management Plan 

(preparation) 
15   

Namibia  UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan (preparation) 113   
Nauru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Nepal UNDP PRP HCFC PRP to prepare Phaseout Management Plan 54   
Nepal UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
40 0.5 

Nepal UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 27 3.0 
Oman UNIDO PHA CFC TPMP 177 12.2 
Pakistan IBRD PRP HCFC Preparation of HCFC phaseout strategy 108   
Palau UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Papua New Guinea Germany TAS HCFC HCFC Management Plan 30   
Paraguay UNDP PRP HCFC PRP to prepare Phaseout Management Plan 54   
Paraguay UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 151 11.9 
Paraguay UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
120 15.8 

Peru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 134   
Region: ASP Japan TAS HCFC Assistance for the consensus building for HCFC 

phase-out strategy through country consultation 
100   

Region: ASP Japan TAS HCFC Technical assistance for self-help HCFC-related 
surveys and strategy making 

100   

Republic of Moldova UNIDO TAS HCFC Phase out Management Plan 109 0.0 
Senegal Italy PHA CFC CFC Phase Out Plan 153 8.9 
Sierra Leone UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
147 2.9 

Sierra Leone UNDP PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 140 2.9 
Solomon Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Sudan UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 215 38.1 
Swaziland UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Syrian Arab Republic UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 219 0.0 
Tonga UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Trinidad and Tobago UNDP INS CFC Several Ozone unit support 65   
Tunisia IBRD PHA HAL Terminal Phaseout Management Plan   13.0 
Tunisia IBRD PHA CFC Terminal Phaseout Management Plan 371 91.0 
Turkey IBRD PHA CFC Refrigeration Phaseout plan 30 0.0 
Turkey IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 280 0.0 
Uganda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60   
Vietnam IBRD PHA MBR Methyl Bromide phaseout plan 699 0.0 
Yemen UNEP INS CFC Institutional Strengthening 170   
Zambia UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
53 4.1 

Zambia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 66   
Zimbabwe Germany TAS HCFC HCFC Management Plan 20   
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Annex II 

 
REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 

 
Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 

($000) in 
2008 

ODP 
in 

2008 
Albania UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Armenia UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32.700   
Bangladesh UNEP TAS CFC ARS/ Technical assistance / support 400.000   
Bolivia UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32.700   
Bosnia and Herzegovina UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Chile UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32.700   
Croatia UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Democratic People's 
Republic of Korea 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 

Dominican Republic UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32.700   
East Timor UNEP PRP CFC Country programme preparation 67.800   
East Timor UNEP PHA CFC Refrigeration Training programme / workshop 232.000   
Global UNEP TRA SEV Technical assistance / workshop 77.000   
Jordan UNIDO PRP CFC MDI, Project preparation 32.000 0.0 
Jordan UNIDO TAS CFC MDI, Phase-out Plan 218.000 5.0 
Kuwait UNIDO TAS HAL Halon, Technical assistance 247.000 3.0 
Lebanon UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32.700   
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Morocco UNIDO TAS HAL Halon, Technical assistance 71.000 7.0 
Morocco Italy PHA MBR Fumigant, Phase Out Plan 573.000 52.0 
Morocco UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Nigeria UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Oman UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Pakistan UNEP PRP CFC MDI transitional strategy Preparation 30.000   
Panama UNDP TAS CFC MDI transition Strategy 32.700   
Region: AFR UNEP TAS SEV Technical assistance / support 300.000   
Region: ASP UNEP TAS SEV Technical assistance / support 150.000   
Region: ASP UNEP TAS SEV Technical assistance / support 300.000   
Region: LAC Canada TAS SEV Enforcement Network 56.500   
Region: LAC UNIDO TAS MBR Technical Assistance to countries with 

reschedule phase out, Argentina and Uruguay 
218.000 0.0 

Serbia Italy TAS MBR Fumigants Technical Assistance 50.000   
Serbia UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Sri Lanka UNEP PHA CFC MDI 300.000   
Sudan UNIDO TAS MBR Fumigants, Technical Assistance 63.000 2.4 
Sudan UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 

Trinidad and Tobago UNEP TAS MBR Technical assistance / support 90.400   
Tunisia UNIDO TAS CFC MDI transitional strategy 32.700 0.0 
Turkmenistan UNIDO INV MBR Fumigants, Phase-out plan 218.000 14.5 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PHA CFC MDI, Phase-out Plan 500.000 20.0 

 
---- 
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