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 ترآيا: اقتراحان بمشروعين

 :ن هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن االقتراحين بمشروعين اآلتيينتتكو 

 مواد التبخير

الشريحة ( والخيار والقرنفل ازالة بروميد الميثيل في المحاصيل المحمية من الطماطم•
 )الثالثة

 اليونيدو

 االزالة 

 البنك الدولي 2006البرنامج السنوي لعام : CFCsاالزالة الكاملة للـ خطة •
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  مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 

 اـترآي
 المنفذة/الوآالة الثنائية عنوان المشروع

 

  التي يعالجها المشروعODSآخر بيانات تم تبليغها عن استهالك بالنسبة للـ 
 )2005، حتى سبتمبر ODP ،2004طن  (7بيانات خاصة بالمادة :  ألف

 )2005، حتى سبتمبر ODP ،2004طن (بيانات قطاعية من البرنامج القطري :  باء

 
 ينطبقال  )ODPطن  ( الذي ال يزال مؤهال للتمويل CFCاستهالك الـ 

 ODP  طن60 زالة دوالر أمريكي مجموع اال752 500مجموع التمويل  :خطة أعمال السنة الجارية
 

 lمجموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000    بيانات المشروع

  20.4 78.4 167.4 225.4 293.4 332.6 342.6 حدود بروتوآول مونتريال
         السنويحد االستهالك 

          بفضل المشروعات الجاريةةالسنويزالة اال
 292.2 58.0 89.0 58.0 58.0 29.2 0 0 االستهالك السنوي التي استجدت  معالجته

بروميد 
 الميثيل

ODP)طن (
          االزالة السنوية غير الممولة

 292.2 58.0 89.0 58.0 58.0 29.2 0 0   المطلوب ازالتهODSاجمالي استهالك الـ 
          المطلوب ادخالهODSاجمالي استهالك الـ 

         )دوالر أمريكي(تكلفة المشروع آما قدم أصال 
 3,408,844  708,844 700,000 1,000,000 1,000,000  )دوالر أمريكي(اليونيدو: مجموع تمويل المشروع 
 255,663  53,163 52,500 75,000 75,000  )والر أمريكيد(اليونيدو : مجموع تكاليف المساندة 

 2,589,507  762,007 752,500 1,075,000 1,075,000  )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
 11.67 )آغ/دوالر أمريكي(المشروع النهائي جدوى التكاليف في 

 )2005(والشريحة الرابعة ) 2004(الموافقة على الشريحة الثالثة : طلب التمويل
 

  على انفراد هذا المشروعالنظر في توصية األمانة

 

مية من الطماطم والخيار والقرنفل ازالة بروميد الميثيل في المحاصيل المح
 )الشريحة الثالثة(

 اليونيدو

 وزارة البيئة :الوآالة الوطنية القائمة بالتنسيق

   90.6 د الميثيل، بروميالمرفق هاء

ODS األيروسوالت التبريد الرغاوي ODS عوامل التصنيع  المذيبات
 )التجهيز(

 غاز التبخير

 166.8   بروميد الميثيل    
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 وصف المشروع

 تنفيذ الشريحة الثانية من      ان حكومة ترآيا، من خالل اليونيدو آوآالة قائمة بالتنفيذ، قدمت تقريرا مرحليا عن             -1
 من بروميد الميثيل مستعملة في محاصيل الطماطم والخيار والقرنفل المحمية في             ODP طن   292.2المشروع الزالة   

 .47ترآيا، آي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ 

ا اال الموا             -2 ة ترآي ى شريحتين احداهما     نظرا لتأخيرات في تنفيذ المشروع في الماضي، لم تطلب حكوم ة عل فق
ـ    اع ال ي االجتم ي ف ون دوالر أمريك روع      35بملي ى المش ة عل رت الموافق دما ج ة عن ة التنفيذي ات اللجن ن اجتماع  م

 .ومنذ ذلك الوقت لم تطلب شرائح أخرى.  41والشريحة الثانية بمبلغ مليون دوالر أمريكي في االجتماع الـ 

اتم "المسمى  ( للمشروع  ، ان الفريق القومي  2005منذ بداية    -3 دو ("و ") ب م      ") اليوني امج عمل ت ذ برن ا بتنفي قام
ر             2005وحتى سبتمبر   .  2004االتفاق عليه في نوفمبر      ى للمشروع غي ، آان اليونيدو قد صرف تماما الشريحة األول

اتم "ين بيد أنه في سبيل تمك  .   دوالر أمريكي ال يزال متاحا من الشريحة الثانية      750 000أنه يوجد مبلغ     دو  " ب واليوني
ام  رح لع امج العمل المقت ذ برن ي 2006من تنفي تعمل ف ل المس د الميثي ة لبرومي ة الكامل ذي سوف يسفر عن االزال ، ال

ول  ة، بحل ل المحمي ار والقرنف اطم والخي مبر 31محاصيل الطم ريحتين 2006 ديس دو اآلن صرف الش ب اليوني ، يطل
 . دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة الوآالة الى اليونيدو1 408 844 قدره الثالثة والرابعة للمشروع، بمبلغ اجمالي

 خلفية الموضوع

 ان اللجنة التنفيذية، -4

وال    ) للبنك الدولي ( دوالر أمريكي    479 040وافقت على    31في اجتماعها الـ     )أ( باعتباره مجموع األم
ل ا          د الميثي ين المجفف           المتاحة لترآيا لتحقيق االزالة الكاملة لبرومي  طن   30(لمستعمل في قطاع الت

ODP  .(  ي ذي يجري حصاده ف ين ال ة الت تعمالها لمعالج دة ويجري اس دات الجدي م ترآيب المع وت
 الوقت الحاضر؛

ـ  )ب( اع ال ي االجتم غ 35ف ى مبل دأ عل ث المب ن حي ة م ت اللجن دره ، وافق  دوالر 3 408 844 اضافي ق
ل               باعتباره اجمالي األ  ) اليونيدو(يكي  أمر د الميثي ة لبرومي ة الكامل ق االزال ا لتحقي موال المتاحة لترآي

ل             ار والقرنف اطم والخي وخصصت  ) ODP طن  292.2(المستعمل في المحاصيل المحمية من الطم
 ؛ODP طن 29.2 دوالر أمريكي للشريحة األولى، التي من شأنها أن تزيل 1 000 000مبلغ 

 الشريحة الثانية من المحاصيل المحمية من الطماطم والخيار ، وافقت اللجنة على41في االجتماع الـ  )ج(
دار    ة مق دو الزال ى اليوني ة ال اليف الوآال دا تك ي زائ ون دوالر أمريك غ ملي ل وخصصت مبل والقرنف

 .ODP طن 58اضافي قدره 
  عن الشريحة الثانية للمشروعيتقرير مرحل

ة ترآيا، ان االدارة العامة للحماية والرقابة رخصت لتحقيق أهداف ازالة بروميد الميثيل التي قررتها حكوم -5
والحجم االجمالي لبروميد .  2005 في ODP طن 78 و 2004 من بروميد الميثيل في ODP طن 167.4باستيراد 

 يمكن تخصيصها لقطاعي زراعة ODP طن 87.9 منها ODP طن 89.4 سيكون 2005الميثيل المتوقع ازالته في 
 .طوفةالبساتين والزهور المق

، تم تسليم المعدات والمواد لتطبيق التكنولوجيات البديلة اآلتية الخاصة ببروميد 2005من يناير الى مايو  -6
البسترة عن طريق البخار؛ الزراعة بدون تربة؛ التطعيم الزراعي؛ تشميس التربة؛ وتشميس التربة في توليفة : الميثيل

 منتج 700وهناك حوالي ).  د زائدا الكلوروبيكرين1.3د و 1.3لميتام؛ أي الدازوميت؛ صوديوم ا(مع آيماويات بديلة 
.   هكتار تمت معالجتها ببدائل بروميد الميثيل127قد استفادوا مباشرة من المعدات والتوريدات، بمساحة اجمالية قدرها 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/46 
 

4 

 هكتار قد استفادوا 113ها وهناك عدد يقارب هذا العدد من المزارعين الذين يقومون باالنتاج على مساحة اجمالية قدر
 من بروميد ODP طن 40.7من تدريب ومساعدة تقنية عن تطبيق التكنولوجيات المشار اليها، مما أسفر عن ازالة 

أي مزرعة (تم ادخاله " مزرعة نموذجية"، ان مفهوم 2005وآمزيد من التطوير في .  لمشروعلالميثيل دون مساندة 
عة؛ ويوفر المشروع توريدات ومساعدة تقنية لكفالة التطبيق األمثل لبدائل بروميد انتاج تجارية، يديرها صاحب المزر

 .وهذا النهج قد تبدى أنه أداة نفيسة للتدريب ولنقل التكنولوجيا).  الميثيل وادارة المحاصيل

 بدون ، سواء باستعمال معدات أو2005وختاما، ان مجموع المساحة التي عولجت ببدائل بروميد الميثيل في  -7
 هكتار، توازي تخفيضا في استهالك 240استعمال معدات وتوريدات، مقدمة من الصندوق المتعدد األطراف، هي 

 هكتار مستعملة النتاج الزهور المقطوفة مع ما 72: ، مفرداتها مبينة فيما يليODP طن 87.9بروميد الميثيل قدره 
 من ODP طن 60ي قطاع فالحة البساتين، توازي  هكتار مستعملة ف168 و ODP طن 27.3يوازيها من ازالة 

 .بروميد الميثيل

 : ملخصة في الجدول الوارد أدناه2005-2001 والرصيد للفترة 2005ونفقات المشروع لعام  -8
 % دوالرات أمريكية % دوالرات أمريكية خط الميزانية 2005 – 2001 المجموع لـ 2005

 %58.5 732,417 %68.2 574,046 المعدات
 %31.3 392,400 %23.3 196,200 العقود من الباطن

 %1.2 15,157 %1.4 11,861 المستشار الدولي ألجل قصير
 %5.8 72,953 %7.0 59,139 جوالت دراسة

 %3.1 39,204  0 متنوعات
 %100.0 1,252,131 %100.0 841,246 المجموع

 برنامج العمل للشريحة الثالثة

ا للحصول على تمويل لتنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من مشروع المحاصيل ان حكومة ترآيا قدمت طلب -9
ووفقا لالتفاق بين حكومة ترآيا واللجنة التنفيذية، ان طلب الشريحة الثالثة .  المحمية من الطماطم والخيار والقرنفل

 .2003للمشروع آان يجب تقديمه في 

االستمرار في تطبيق التكنولوجيات البديلة من خالل :  تشمل2006 ان أنشطة االزالة الرئيسية المقترحة لعام -10
، ببروميد الميثيل ) هكتار160أآثر من (توريد وتوزيع المعدات والمواد للمزارعين الذين ال يزالون يقومون بالتبخير 

التي سيزال والمساحة التراآمية .  ، وتوفير تدريب ومساعدة تقنية للمزارعين وأنشطة رصد)ODP طن 60حوالي (
.   هكتار ستزود بمعدات ومواد مزرعة300 هكتارا، منها 560 ستكون 2006منها تماما بروميد الميثيل بحلول نهاية 

 .وجميع أصحاب المصلحة في ترآيا قد أظهروا التزاما قويا ورغبة شديدة بانجاز هذا الهدف
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مبين في ) 2006-2001(شروع ، ان الصرف االجمالي للم2006مع مراعاة الصرف المؤقت لخطة  -11
 : الجدول أدناه

 المجموع (2006-2001) 2006 2005 خط الميزانية

دوالرات  
دوالرات  % أمريكية

دوالرات  % أمريكية
 % أمريكية

 %65.7 1,978,587 %1,246,17070.9 %68.2 574,046 المعدات
 %26.3 792,400 %22.8 400,000 %23.3 196,200 العقود من الباطن

 %2.5 76,657 %3.5 61,500 %1.4 11,861 لمستشار الدولي ألجل قصيرا
 %4.1 122,953 %2.8 50,000 %7.0 59,139 جوالت دراسة

 %1.3 39,204 %0.0 0 %0.0 - متنوعات
 %100.0 3,009,801 %1,757,670100.0 %100.0 841,247 المجموع 

 تعليقات وتوصيات األمانة
 تعليقات

 من بروتوآول مونتريال، ان استهالك بروميد الميثيل في ترآيا تم تخفيضه من 7المادة آما ذآر بموجب  -12
وخط األساس لبروميد الميثيل في ترآيا لالمتثال هو .  2004 في ODP طن 90.6 الى 2000 في ODP طن 342.6
 .ODP طن 479.7

 آان 2004الك بروميد الميثيل في الحظت األمانة أنه على الرغم من التأخير في تنفيذ المشروع، ان استه -13
 ).ODP طن 167.4( عن أقصى مستوى متفق عليه من جانب حكومة ترآيا ODP طن 76.8يقل بمقدار 

ي اقترحت في المشروع األصلي سيحل تطبقا للتقرير المرحلي، ان تكنولوجيا البخار ذي الضغط السلبي ال -14
ضا تم ادخال البذور المطعمة في ترآيا على الرغم من أن هذه وأي.  محلها التطبيق المباشر للبخار على التربة
وسعت األمانة الى الحصول على شرح من اليونيدو وطالبتها باعادة .  التكنولوجيا لم تكن ضمن المشروع األصلي

تم وعقب ذلك، ذآرت اليونيدو أن المعدات لتكنولوجيا البخار .  حساب تكلفة المشروع باستعمال تلك التكنولوجيات
وحيث أن المعدات تم .  بعض المساحات ال توجد بدائل أخرى ممكنةفي شراؤها بناء على طلب المزارعين بسبب أنه 

 .2006، فلن يتاح تقييم تفصيلي اال في مايو 2005تسليمها في موعد متأخر جدا للتطبيق خالل موسم 

من الوثيقة األصلية ألنه لم يكن من المتاح أية فيما يتعلق بالتطعيم، بينت اليونيدو أن التكنولوجيا لم تكن ض -15
وخالل بضع السنوات األخيرة، تحسنت تكنولوجيا التطعيم في ترآيا تحسنا آبيرا .  بيانات في وقت اعداد المشروع

).  2006ان تقييما تفصيليا للتكاليف والنتائج سيكون متاحا بحلول يونيه (بينما تزايدت تكلفة بروميد الميثيل 
وباالضافة الى ذلك، قد تلقى المزارعون .   اليونيدو أيضا أن الشتالت المطعمة يجري انتاجها فعال في البلدوأوضحت
 . شتلة مطعمة، وقاموا بتطبيق التكنولوجيا وحققوا االزالة الكاملة لبروميد الميثيل100 000حتى اآلن 

بيد أن هذه المادة الكيماوية .   ترآيا صوبة في28 جرى اختباره في 1.3D+ chloropicrinذآر أن تطبيق  -16
وفي هذا الصدد، طلبت األمانة من اليونيدو تقديم معلومات اضافية عن الوضع القائم في .  ليست بعد مسجلة في البلد

 مزرعة التي طبقت هذه المادة الكيماوية الى استعمال 28تسجيل هذه المادة الكيماوية، وهل ستعود أو ال تعود الـ 
 مسجل في ترآيا باعتباره 1.3Dوقامت اليونيدو بابالغ األمانة أن .   في البلد1.3Dلميثيل الى أن يتم تسجيل بروميد ا

.  1.3D ليس مسجال بعد بصفته مادة نشطة بمفردها، أو مخلوطة بالـ chloropicrin، بيد أن لمبيدا للنيماتو
يل الخليط من هذه الكيماويات، ومن المتوقع أن يكون والقائمان االثنان بالتوريد للمشروع قد شرعا في اجراءات تسج

 .2007الخليط متاحا تجاريا في 
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الذي هو أيضا الهيئة الوطنية المكلفة بتسجيل المبيدات " باتم "باطن بمساعدة من المتعهد من ال2006في  -17
ار الالزم لتوريد المقادير ، بالمقدchloropicrinالجديدة، ستسعى اليونيدو الى الحصول على ترخيص باستيراد الـ 

وعلى أساس تكلفة .  2006 مزرعة تحولت الى هذه التكنولوجيا، والمزارع االضافية المقترحة لعام 28التي تحتاجها 
 ,الهكتار الواحد، ان هذه التكنولوجيا أرخص من بروميد الميثيل، مما يكفل استدامتها على المدى الطويل

 توصية

يمكن أن تكون راغبة في النظر في الموافقة على تمويل الشريحتين الثالثة والرابعة ان اللجنة التنفيذية  -18
 844ل بتكلفة اجمالية قدرها ـار والقرنفـللمشروع الزالة بروميد الميثيل في المحاصيل المحمية من الطماطم والخي

 .ي لليونيدو دوالر أمريك105 663 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة الوآالة البالغة 1 408
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  مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 ترآيا

 المنفذة/الوآالة الثنائية عنوان المشروع

 

  التي يعالجها المشروعODSها عن استهالك بالنسبة للـ آخر بيانات تم تبليغ
 )2005، حتى سبتمبر ODP ،2004طن  (7بيانات خاصة بالمادة :  ألف

 )2005، حتى سبتمبر ODP ،2004طن (ن البرنامج القطري بيانات قطاعية م:  باء

CFC-11 0 93.0  22.0  هالون  
CFC-12  164.0 0 TCA 4.0   
CFC-114    TCA 13.0   
 90.0   بروميد الميثيل    

 
 ال ينطبق )ODPطن  ( يزال مؤهال للتمويل الذي ال CFCاستهالك الـ 

 ODPصفر طن  زالة دوالر أمريكي مجموع اال780 000مجموع التمويل ): خطة أعمال السنة الجارية
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 بياتات المشروع

CFCs 1,902 1,902.9 1,902.9 3,805.7 3,805.7 3,805.7 3,805.7 حدود بروتوآول مونتريال.
9 

570.9 570.9   

 CFC-11  0 0 0 0 0 50 150 200 250 300 حد االستهالك السنوي
       t 50 50 50 100 50االزالة السنوية )(ODPنط

 t 700 650 334 166 100 0 0 0 0 0  CFC-12 حد االستهالك السنوي
       t t 50 316 168 66 100االزالة السنوية )(ODPطن

 CFC-115  0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 حد االستهالك السنوي
          t 0 9االزالة السنوية )(ODPطن

 1009 0 0 0 0 0 150 166 218 375 100  المطلوب ازالتهODSاجمالي استهالك 

            )دوالر أمريكي(تكلفة المشروع آما قدم أصال 
 9,000,000 0 0 0 0 500,000 750,000 750,000 1,000,000 2,500,000 3,500,000 :)دوالر أمريكي(تمويل للبنك الدولي  
 840,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 45,000 150,000 175,000 295,000 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف المساندة  

 عاتق الصندوق المتعدد مجموع التكلفة على
 9,840,000 25,000 30,000 30,000 30,000 530,000 780,000 795,000 1,150,000 2,675,000 3,795,000 )دوالر أمريكي(األطراف 

 
 آما هو مبين أعاله) 2005(الموافقة على تمويل الشريحة الخامسة  : طلب التمويل

 
دانفرعلى االنظر في المشروع  توصية األمانة  

 

 لبنك الدوليا 2006البرنامج السنوي لعام : CFCsاالزالة الكاملة للـ خطة 

ة :الوآالة الوطنية القائمة بالتنسيق ات وزارة البيئ  والغاب
 TTGVو

: المجموعة األولى، الفالمرفق 
CFC-11 

  275.50: المرفق ألف المجموعة األولى 135.0

: المرفق الف، المجموعة األولى
CFC-12 

323.0   

ODS األيروسوالت التبريد الرغاوي ODS غاز التبخير مكافحة الحرائق   المذيبات 
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 وصف المشروع

ا   -19 ي اجتماعه ه ف ة آي تنظر في ة التنفيذي ى اللجن دولي ال ك ال دم البن ـ ق ذ الخطة 47ال ا عن تنفي را مرحلي  تقري
داء من          CFCsالوطنية لالزالة الكاملة للـ      رة ابت ا خالل الفت ى آخر   2004 في ترآي ذ    2005 حت امج التنفي ذلك برن ، وآ

 . دوالر أمريكي750 000 مع طلب لالفراج عن الشريحة الخامسة البالغ قدرها 2006السنوي لعام 

ا     CFCل االزالة الكاملة للـ     ان االتفاق على الخطة من أج      -20  في ترآيا، وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعه
ين دوالر أمريكي     9 بتكلفة اجمالية قدرها     2001 في ديسمبر    35الـ   ى            .   مالي ة عل ذه الخطة، تمت الموافق وبموجب ه

 .أهداف الرقابة اآلتية بين اللجنة التنفيذية وحكومة ترآيا

  CFC-12 و الـ  CFC-11ابة الوطنية في ترآيا الستهالك الـ أهداف الرق:  1الجدول 
 ODP بأطنان  CFC-115والـ 

 خط األساس
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001   لـ 1999

 CFC-12مجموع استهالك الـ 
 ODP( 736 700 650 334 166 100 0 0 0 0طن (المسموح به 

 CFC-11مجموع استهالك الـ 
 ODP( 1,049 300 250 200 150 50 0 0 0 0طن (موح به المس

 CFC-115مجموع استهالك الـ 
 ODP( 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0طن (المسموح به 

 ODP من الـ المسموح بهمجموع ال
 ODP(  977 909 534 316 150 0 0 0 0طن (

 مجموع التمويل المتفق عليه
 0 0 0 0.5 0.75 0.75 1 2.5 3.5  )مليون دوالر أمريكي (

 تكاليف مساندة الوآالة
 0.025 0.03 0.03 0.03 0.03 0.045 0.150 0.175 0.295  )مليون دوالر أمريكي(

دره              35آذلك في االجتماع الـ      -21 غ ق ى مبل ة عل ة التنفيذي اليف          3.5، وافقت اللجن دا تك ون دوالر أمريكي زائ  ملي
ام          دوالر أمريك  295 000مساندة الوآالة البالغ قدرها      امج السنوي لع ي         2002ي لتنفيذ البرن ذي يغطي األنشطة الت  ال

ي  ذلت ف ـ .  2002ب نوية ل ذ الس رامج التنفي ى ب ك عل د ذل ة بع ة التنفيذي اق، وافقت اللجن ذا االتف ع ه يا م  و 2003وتمش
 .لي على التوا44 و الـ 41 و الـ 38 وعلى شرائح التمويل المقابلة لذلك في اجتماعاتها الـ 2005 و 2004

امج                 2005ان التقرير المرحلي لعام      -22 ة في البرن ة الداخل  يصف الوضع القائم في تنفيذ العناصر األساسية اآلتي
 .عاله أ13 الى 5السنوي المبينة خطوطها العريضة في الفقرات من 

 السياسات واللوائح

ا من جانب وزا                 -23 ا جرى استعراضها وتقييمه ات في سياق         ان السياسات واللوائح المعمول به ة والغاب رة البيئ
ع أن          .  هاخطة االزالة لمساندة تنفيذ    ا، من المزم ونظرا للوقع المحتمل لالتجار غير المشروع، نظرا لطول حدود ترآي

وفير                         CFCs الـ   2006تزال في    ك ت ا في ذل وطني، بم ى الصعيد ال ذل أنشطة عل ات أن تب  ، تزمع وزارة البيئة والغاب
د          .  طات الجمرآية، وادارة األمن والسلطات القانونية     تدريب في تعاون مع السل     ا عق وطني تزمع ترآي وعلى الصعيد ال

ى                         ة عل ات الداللي ة ونظم لصق البطاق د الهوي دونات تحدي اجتماعات مع البلدان المجاورة لمناقشة مسائل مثل تطبيق م
ـ        للحيلولة دون االتجار   وسيلة من ضمن تطبيقات أخرى، آ     ODSالمعدات التي تحوي      في   CFC غير المشروع في ال

دء مشروع خزن                  ووسوف تواصل مناقشة اللوائح واالستعراضات       .  ترآيا د ب ا بع ة عليه يتم وضع اللمسات النهائي س
 .الهالونات وبعد تحديد أفضل الممارسات في سبيل التنفيذ الناجح للمشروع

 2005 في  CFCحصص استيراد الـ 
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وآل مستورد مؤهل للحصول على حصة     .  لمؤهلين على أساس سنوي   ان الحصص تصدر الى المستوردين ا      -24
ه                        وطني المسموح ب تيراد الشامل في حدود االستهالك ال ة االس دل لكفال ي تع تقوم على أساس الواردات التاريخية، الت

ان حصص                 2004وبينما حصص   .  سنويا دة، ف ة المعتم ا لخطة االزال ع         2005 قد أديرت وفق د صدرت خالل الرب  ق
ع خصوصا                      2004ل من   األو دو أن الطلب الواق ان يب رديين، حيث آ  على أساس الطلبات المحددة من المستوردين الف

ة    ) الحصص(ومقادير تراخيص االستيراد    .   بدرجة محسوسة  ص قد تناق  CFC-11على الـ    والمقادير المستوردة الفعلي
 . مقدمة في تقرير التحققCFC-12 والـ CFC-11من الـ 

 تنفيذ العقود الموقعة مع شرآات التبريد التجارية الداخلة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وطني      مع   CFC شرآة وقعت على عقود ازالة الـ        77هناك مجموعة اجمالية قدرها      -25 ان ال ذ   الكي امج التنفي لبرن
(TTGV) دره الي ق غ اجم ون دوالر أمريكي1.88 بمبل بتمبر .   ملي ى س م صرف ،2003وحت د ت ان ق ون 1.5 آ  ملي

وآان .   من تلك المنشآت قد أتمت المشاريع      50، آانت هناك    2004وحتى أغسطس   .  دوالر أمريكي الى تلك المنشآت    
ة مشروعات أخرى      .  2004ذ جميع المشروعات الفرعية سيتم انجازه بنهاية يمن المتوقع أن تنف  ى أي ة ال وال تتجه الني

اليف القياسية           و.  خاصة بالمنشأت المذآورة   م   .  مشروع المنشآت المذآورة تم تنفيذه على أساس التك يم المنشآت    وت تقي
 .المؤهلة على أساس معايير ذات تحديد دقيق تتمشى مع قواعد الصندوق المتعدد األطراف

 االستصالح/اعادة التدوير/تنفيذ برنامج االسترداد

زا  19 مراآز اعادة التدوير عددها آز وان مراآز استصالح غازات التبريد عددها ثالثة مرا    -26 انخفضت  ( مرآ
ا           ) مرآزا 24من   اؤها في مختلف مدن ترآي ا انش دريب من        .  ، آان مزمع دات المتصلة بالت د المع ذ توري ويجري تنفي

ذة  ة المنف د الوآال ى ي ا عل ة ترآي ازه.  (KOSGEB)حكوم م انج د ت اء مرآز استصالح اسطنبول ق اء .  ان انش وانش
ا           د في ازمير يكا   مرآز استصالح  اؤه قريب يتم انش ره س ع مراآز االستصالح    .   يكون قد تم انشاؤه بينما مرآز أنق وجمي

 .2006واعادة التدوير مزمع اتمامها بحلول مارس 

 تدريب اخصائي التدريب وموظفي الجمارك

ريب ونشرات خاصة   وتم طبع مواد التد   .  2003جرى تنظيم دورة تدريبية ثانية لتدريب المدربين في نوفمبر           -27
ام                1000وتضمنت هذه   .  به  نسخة من الكتب المرجعية لجميع الشرآات التي نظمت مناهج تدريب على مدى خمسة أي

 وحتى  2005 وأتم في فبراير     2004  وبدأ تدريب االخصائيين في مارس        . آتيبا لجميع المتدربين   2 500وأصدرت        
دريب      دريبيا   من91 اخصائيا من خالل    1 880اآلن جرى ت ا ت د ومن وزارة        .  هج ات من قطاع التبري ر طلب ى أث وعل

 العطاء 2005التعليم لتوسيع برنامج التدريب من خالل نظام التعليم الترآي، سيتم التعاقد مع وزارة التعليم في أآتوبر 
 .2007 و 2006برامج تدريبية في 

ارك في              -28 ار موظفي الجم د    2003ان الورشة الخاصة بكب ا   أ ق دريب الجمرآي،          عقبته ة من الت ة الثاني المرحل
ى             100وجميع الـ   .   في أنقره واسطنبول   2004الذي تم تنظيمه في مارس       دخول ال اط ال ع نق  موظف جمرآي من جمي

درها             25وتقرر شراء   .  ترآيا قد شارآوا في هذا التدريب      ة ق ة اجمالي د بتكلف  دوالر  36 500 جهاز تبين غازات التبري
دها في مارس       وأجهزة تب .  أمريكي م توري د ت وبر      2004ين غازات التبري ارك في أآت ى ادارة الجم  2004 وسلمت ال

 .  وهي اآلن قبد االستعمال

 تنفيذ عنصر أجهزة تبريد المباني

ي    -29 اني أتمت ف د المب زة تبري ن االستعاضة عن أجه ى م ة األول درها 2003ان الجول ة ق ة اجمالي  0.69 بتكلف
دارها                 وب.  مليون دوالر أمريكي   ود مق ى عق ع عل م التوقي ك، ت ى ذل ون دوالر أمريكي في أواخر          1.05االضافة ال  ملي

غ     2003 الي يبل در اجم ى االستعاضة عن ق اني  10 تنطوي عل د المب زة لتبري ة من   .   أجه ة الثالث واالعالن عن الجول
.  2004تقييمهما في يونيه وورد طلبان وجرى .  2004برنامج االستعاضة عن أجهزة تبريد المباني قد صدر في مايو 
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دارها           ود مق ى عق ع عل ه           0.48وتم التوقي ون دوالر أمريكي في يولي ة       2004 ملي ى االستعاضة عن أربع ، تنطوي عل
 جرى   2005وورد طلب في أغسطس        .   وأعيد آل شهر    2005واالعالن الرابع حدث في مايو      .  أجهزة تبريد مباني  

غ  د بمبل ى عق ع عل يتم التوقي ه وس وبر 100 000تقييم ي أآت ع .  2005 دوالر أمريكي ف ان اضافيان متوق اك طلب وهن
 .2005 دوالر أمريكي توقع في الربع الرابع من 200 000 بعقود مقدارها 2005وصولهما في أآتوبر 

ي      -30 .  ان معايير اختيار وتقديم المساندة المالية لالستعاضة عن أجهزة تبريد المباني آانت مرفقة بالتقرير المرحل
ى سبيل المنحة و        25وستكون المساندة عبارة عن توليفة من        ل عل ة آتموي ة من التكلف ة آقرض    75 في المائ  في المائ

اوية    تواعادة سداد القرض س  .  خال من الفوائد  ى خمسة دفعات متس د مرور ستة       .  تم عل ى بع ة األول وستستحق الدفع
 .أشهر على اتمام المشروع

 ملين النهائيينتنفيذ برنامج اعادة تهيئة للمستع

وهناك اثنان من شرآات صناعة التبريد الوطنية قد تم االتصال .  ، آان هذا النشاط لم يبدأ2005حتى سبتمبر  -31
اتين الشرآتين       2003بهما في    دم      .  ، وجرت مناقشة المشارآة المحتملة من ه م يحرز أي تق ك الوقت ل ذ ذل ومن  .  ومن

وتوقيع .   العطاء شرح تفصيلي للمشروع2005وبات أخرى في أآتوبر المزمع اجراء زيارات اضافية لشرآات مشر
ة  ود البالغ ع من 300 000العق ع الراب ك خالل الرب يعقب ذل ع أيضا االتصال .  2005 دوالر أمريكي س ومن المزم

 .2005بمنشآت متوسطة الحجم للشروع في برنامج تهيئة للمستعملين النهائيين في أواخر 

 تقرير التحقق

ـ        ان -32 ابالت مع             CFC تقرير التحقق من استهالك ال ة مع اجراء مق ه شرآة استشارة وطني د أعدت ا ق  في ترآي
ارك وتحققت من           تيراد وسجالت الجم موظفي وزارة البيئة والغابات والمستوردين وقامت باستعراض تراخيص االس

اق        ،2004وفي  .  صحة البيانات المتعلقة بالمبيعات وبمخزون الشرآات المستوردة        تم تبين أهداف االستهالك في االتف
غ   ا تبل ن 166باعتباره ـ ODP ط ن 150 و CFC-12 لل ـ ODP ط ـ   .  CFC-11 لل تيراد ال وصدرت حصص اس

CFC ي توى 2005 ف ن 162 245 بمس ـ ODP ط ن 130 و CFC-12 لل ـ ODP ط ر .  CFC-11 لل ا لتقري وطبق
ـ   في ال70 تمثل 2004التحقق، آانت الواردات الفعلية في       ا  CFCمائة من حصة ال ة من حصة     100 وتقريب  في المائ

 .CFC-12الـ 

ـ                  -33 د ال ى الصناعة  CFCآما جرى في السنوات السابقة، تبين تقرير التحقق أيضا مصدرين لتوري ذان  .   ال وه
ل  "والتوريدات األخرى".  "توريدات أخرى"المصدران هما المخزون المستورد والمخزون الذي تم تبينه باعتباره        قي
ـ         .  أنها قد أشتريت من خالل تجارة داخلية، أساسا من بين شرآات شقيقة            ـ   CFC-11والمخزون والمبيعات من ال  وال

CFC-12 أدناه) ب (2و ) أ (2 مبينة في الجدولين 2004 و 2003 في: 
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 2004 و 2003 في CFC-11المخزون والمبيعات من الـ ): أ (2الجدول 
المخزون  الشرآة

حتى 
1/1/2003 

مجموع 
االستيراد 

 2003خالل 
 )آغ(

توريدات أخرى 
 2003خالل 
 )آغ(

مجموع 
المبيعات 

 2003خالل 
 )آغ(

المخزون 
حتى 

1/1/2004 

مجموع 
الواردات 

 2004خالل 
 )آغ(

توريدات 
أخرىخالل 

2004  
 )آغ(

مجموع 
المبيعات 

 2004خالل 
 )آغ(

المخزون 
حتى 

1/2005 

CANTAS  0 63600 0 49800 13800 49800 4500 49800 18300 

ÇETİNEL  9639 19040 11711 35867 4523 19880 3900 8264 20039 

İLTEKNO  - - - - 0 4500 0 4500 0 

SOĞUK 
TEKNİK  

0 0 0 0 0 0 18360 18360 0 

TEKPOL  10500 38080 0 39140 9440 0 0 9440 0 

TERMO  0 11760 0 11760 0 0 0 0 0 

TURA  11465 2000 0 2000 0 0 18360 3780 14580 

 52,919 94,144 45,120 74,180 27,763 138,567 11,711 134,480 31,604 المجموع

 2004 و 2003 في CFC-12المخزون والمبيعات من الـ ): ب (2الجدول 
المخزون حتى  الشرآة

1/1/2003 
مجموع 
االستيراد 

 2003خالل 
 )آغ(

توريدات أخرى 
 2003خالل 
 )آغ(

مجموع 
يعات المب
 2003خالل 
 )آغ(

المخزون حتى 
1/1/2004 

مجموع 
الواردات 

 2004خالل 
 )آغ(

توريدات 
أخرىخالل 

2004  
 )آغ(

مجموع 
المبيعات 

 2004خالل 
 )آغ(

المخزون حتى 
1/1/2005 

AKGÜN -T 1346 1986 1591 1401 3523 1414 0 4874 62 
AKGÜN  2440 1986 3237 2788 4875 1414 8400 12852 1837 
ANATEKS 16864 14525 0 28669 2720 7915 0 10635 0 
BİRMAK  0 1999 19584 21583 0 1414 25364 25364 1414 
BİRSAN 0 3618 0 3618 0 2421 0 0 2421 
CANTAS  0 79796 0 79787 9 38080 1918 38080 1927 
ÇETİNEL 367 39603 23460 51639 11791 19692 14688 41588 4583 
FLOGAZ  35170 53981 0 40046 49105 21760 0 16778 54087 
GLOBAL  - - - - 0 0 0 0 0 
İLTEKNO  - - - - 0 1238 0 1238 0 
KOÇSAN  - - - - 0 1238 0 460 778 
MESPA  612 35904 0 35200 1316 15436 1360 14756 3356 

SOĞUK TEKNİK  68 55474 5753 60234 1061 25364 0 26425 0 
TEKGAZ    17775 0 8663 9112 8840 0 9112 8840 
TEKNİON  979 8772 30246 31090 8908 4801 10635 24344 0 
TERMO  0 5535 0 5535 0 3318 0 3318 0 
TURA  0 6147 53162 41494 17816 3604 25364 43180 3604 
UZMAN   4488 0 0 4488 2964 0 0 7452 

 90,361 273,004 87,729 160,913 114,724 411,747 137,033 331,589 57,846 المجموع

امج                   -34 ة برن ابقة في حال  هي أحد المؤشرات       2004وفقا لالتفاق، ان قيمة العقود الموقعة عن برنامج السنة الس
امج دول  .  عن أداء البرن ي الج ين ف و مب ا ه امج   3وآم ي للبرن ون دوالر أمريك غ ملي ى مبل ة عل اله، تمت الموافق  أع

نوي ل ام الس ى  2004ع ة عل ا تمت الموافق ام  750 000، بينم نوي لع امج الس ي للبرن وع .  2005 دوالر أمريك ومجم
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ام              د لع ـ      2004العقود الموقعة خصما من مبلغ المليون دوالر أمريكي المعتم درت ب ل      532 662 ق  دوالر أمريكي تمث
ـ        53 امج السنوي    وبا.  2004 في المائة من منحة الصندوق المتعدد األطراف المتاحة ل دو أن  2005لنسبة للبرن ، ال يب

ع     657 547، غير أن عقودا مقدارها      2005هناك عقودا قد تم التوقيع عليها حتى سبتمبر           دوالر أمريكي مزمع التوقي
امج السنوي    .  عليها في الربع الرابع من السنة     ل البرن وعندما يتم التوقيع عليها، فان مستوى العقود الموقع عليها لتموي

 .2005 في المائة من منحة الصندوق المتعدد األطراف المتاحة في 88 سيمثل 2005ام لع

رامج من   -35 ا للب ع عليه ود الموق ين العق ي تب ة الت الي لخطة االزال ى 2002ان الملخص الم ي وارد  2005 ال ف
 :الجدول اآلتي

 2005-2002المبالغ المعتمدة والعقود الموقع عليها :  3الجدول 
بلغ المخصص لـ الم النشاط

2002 
)دوالر أمريكي (  

المبلغ المتعاقد 
 2002عليه في 

)دوالر أمريكي(  

المبلغ المخصص 
2003لـ   

)دوالر أمريكي(  

المبلغ المتعاقد 
  2003عليه  لـ 

)دوالر أمريكي(  

المبلغ 
المخصص لـ ا

2004 
  )دوالر أمريكي(

المبلغ المتعاقد 
2004عليه   

)دوالر أمريكي(  

المبلغ 
لـ المخصص 

2005 
دوالر (

)أمريكي  

المبلغ المتعاقد 
عليه حتى 

2005سبتمبر   
دوالر (

)أمريكي  

مجموع المبلغ 
المخصص في 

2002+2003+
2004+2005  

)دوالر أمريكي(  

مجموع المبلغ 
المتعاقد عليه حتى 

 )2005سبتمبر (
 )دوالر أمريكي(

برنامج المنشآت الصغيرة 
 1,877,530 2,050,000 0 0 131,375 0 355,385 250,000 1,390,770 1,800,000 والمتوسطة

 12,130 0 77,770 1,100,000 1,527,484 600,000 االسترداد واعادة التدوير
 0 28,177 

14,000 1 1,700,000 1,645,561 
14,000 1 

   45,300 350,000 0 50,000 0 100,000 45,300 200,000   تدريب موظفي الجمارك
االستعاضة عن أجهزة 

 474,884 600,000 1,298,049 660,000 485,388 900,000 ريد المبانيتب
 400,000 0  

300,000 2 2,560,000 2,258,321 
300,000 2 

 0  200,000 0 90,000 0  المستعملون النهائيون
 200,000  0 

300,000 3 490,000 0 
300,000 3 

 286,329 300,000  50,000  50,000 0 100,000 286,329 100,000 أنشطة التدريب
برنامج المساعدة 

مكتب ادارة /التقنية
 المشروعات

100,000 84,373 100,000 63,556 50,000 57,778 
 50,000 57,547 

30,000 4 300,000 263,254 
30,000 4 

 7,020,295 7,750,000 729,724 750,000 676,167 1,000,000 1,840,060 2,500,000 3,774,344 3,500,000 المجموع
 .2005الالزمة لمرآز استصالح أنقره في الربع الرابع من المدنية وللمعدات   دوالر أمريكي لألعمال14 000سيتم صرف   1
 .مزيد من أجهزة تبريد المباني  عن بالنسبة لالستعاضة2005 دوالر أمريكي مزمع التعاقد بها في الربع الرابع من 300 000هناك عقود تبلغ    2
 . العادة التهيئة للمستعملين النهائيين2005 دوالر أمريكي مزمع التعاقد به في الربع الرابع من 300 000تعاقد قدره    مجموع 3
  لذلك البرنامج2005 دوالر أمريكي مزمع صرفها في الربع الرابع من 30 000   4

 2006برنامج التنفيذ السنوي لـ 

ة      2006 في    CFCللـ  المفروض أن تنهي ترآيا ازالة آاملة        -36 ا لخطة االزال ـ       .   طبق تيراد ال ان اس ذا ف  CFCول
ا      .  2006ينبغي تخفيضه الى الصفر في       ي شرع فيه ومقابل هذه الخلفية من المعلومات، ان تنفيذ عدد من األنشطة الت

 .فعال سيجري تكثيفها، وسيشرع في أنشطة جديدة

ة ت      2006ان البرنامج السنوي لـ      -37 ه بتكلف غ    المطلوب تمويل يتكون من العناصر     750 000بل  دوالر أمريكي س
 :اآلتية التي تعتبر رئيسية لتحقيق أهداف خطة االزالة

 استعراض وتعزيز السياسات واللوائح الموجودة بشأن االزالة؛ )أ( 

 حسب  2006ال توجد حصص في     (2006 في   CFCsمتابعة ورقابة االستيراد غير المشروع للـ  )ب( 
 ؛)خطة االزالة

 ؛مواصلة تنفيذ أنشطة التدريب في صناعة التبريد حسب التعاقدات التي تمت )ج( 

 االستصالح بموجب العقود؛/اعادة التدوير/مواصلة تنفيذ برنامج االسترداد )د( 

 مواصلة تنفيذ التدريب الجمرآي آما يلزم؛ )ه( 
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 ؛2003 مبينة منذ التوقيع على العقود مع شرآات أجهزة المباني المؤهلة للتمويل آما هي )و( 

 .مواصلة تنفيذ برنامج اعادة التهيئة الخاص بالمستعملين النهائيين )ز( 

 سوف ترآز أساسا على خطة االسترداد واعادة التدوير، وعلى          2006ان األنشطة للبرنامج السنوي      -38
ائيين  برنامج االستعاضة عن أجهزة تبريد المباني وعلى برنامج اعادة التهيئة الخاص بالمستعمل            ع    .  ين النه ومن المتوق

وعلى أساس العقود التي تم التوقيع عليها مع         .  2006أن انشاء مراآز االستصالح واعادة التدوير سيتم بحلول مارس          
وفيما يتعلق ببرنامج   .  2006من يملكون أجهزة تبريد المباني من المتوقع أن يتم ترآيب أجهزة تبريد مباني جديدة في                

يتم وضعها في أواخر                   اعادة التهيئة ال   ي س ، سيدعى  2005خاص بالمستعملين النهائيين، على أساس االستراتيجية الت
ي     اط ف ي النش ارآة ف ى المش رآات ال ن الش دد م اص    .  2006ع ة الخ ادة التهيئ اط اع ن نش ى م ة األول ائج الجول ونت

ى المشارآة في             الى الشرآات المتبقية ا    2006بالمستعملين النهائيين سوف يتم النشر عنها خالل         ي ستدعى أيضا ال لت
 .المراحل التالية من البرنامج

ام                    -39 امج السنوي لع وارد في البرن ا وتخصيص الم ام به وب القي ة في الجدول    2006ان األنشطة المطل  4 مبين
 .أدناه

 2006األنشطة وتخصيص الموارد الخاصة بالبرنامج السنوي :  4جدول 

 2006المبلغ المخصص لـ  النشاط
اتمام التوقيع على  بدء النشاط )الر أمريكيدو(

 المشروعات
الوقع الكامل للنشاط 

 ODSالخاص بالـ 
    0 السياسات واللوائح

   2006 سبتمبر 2005ديسمبر  0 الحصص المخصصة
 in 2002 %25 2006ديسمبر  2001ديسمبر  0 برنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة

75% in 2003 
100% in 2004 

 2006 2003ديسمبر  2002مايو  0 اعادة التدوير/رداداالست
  2003مايو  2003ابريل  0 التدريب الجمرآي

 2006 جار 2003يناير  650,000 االستعاضة عن أجهزة تبريد المباني
 2006 جار 2003يناير  100,000 المستعملون النهائيون

 ال ينطبق جار 2002يناير  0 أنشطة التدريب

مكتب ادارة /دة التقنيةبرنامج المساع
 المشروعات

 ال ينطبق  جار 2003يناير  0

    750,000 المجموع

 

 تعليقات وتوصية من األمانة

 تعليقات

ك                     -40 ى تل دولي ال اه البنك ال ر التحقق واسترعت انتب واردة في تقري ات ال تبينت األمانة عدة تضاربات في البيان
ه من               .   الوقت وتمت مراجعة التقرير منذ ذلك    .  التضاربات ة لمن يطلب دى األمان اح ل ه مت د مراجعت وتقرير التحقق بع
 .األعضاء

ـ    -41 ن ال ل م تهالك الكام ام CFCان االس ان    2004 لع ة األوزون آ ا أمان ه ترآي ت عن ي أبلغ ن 257.6 الت  ط
ODP           دار ذآور بمق ام الم ا في    المتفق علي ODP طن  316، وهو يقل عن أقصى قدر مسموح به من االستهالك للع ه

ـ      .   في ترآياCFCاالتفاق الخاص باالزالة الكاملة للـ  رة من ال ات آبي اك آمي   CFCغير أن تقرير التحقق بين أن هن
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ر من           CFC-12وبالنسبة للـ   .  ال تزال مصادرها غير واضحة    " توريدات أخرى "قد وصفت بأنها     ل أآث ك يمث ان ذل  آ
دولي، عقب تعليقات األمانة، قدم معلومات اضافية لتوضيح المصدر           والبنك ال .   في المائة من المقادير المستوردة     50

ابقة                          ديهم من سنوات س وردين من المخزون الموجود ل ا من الم .  باعتباره التجارة الداخلية بين شرآات شقيقة وغيره
لشرآات   لCFC، قد يكون ذلك هو المصدر الرئيسي لتوريد الـ     2006 في   CFCوحيث أنه لن يكون هناك استيراد للـ        

 .  التي قد تتطلبها في المستقبل

شرحت الحكومة أن تنفيذ تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعناصر االسترداد واعادة التدوير في خطة                 -42
درة                                 نقص في المق ى ال ا ال ك أساس رد ذل ا، وم ان متوقع ا آ االزالة قد تبدى أنها أشد صعوبة وأشد استهالآا للوقت مم

ـ      77وهناك  .  لصغيرة والمتوسطة ولبطء االجراءات االدارية    االدارية للمنشآت ا   ان من         300 فقط من ال ي آ أة الت  منش
امج               ر    .  المتوقع أصال أن تشارك في تحويالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قد شارآت فعال في البرن الغ غي ة مب وأي

وف     طة س آت الصغيرة والمتوس ل المنش امج تحوي ن برن تعملة م تعمل لالستعتمس اني  س د المب زة تبري ن أجه اضة ع
ة في    .  وبرامج المستعملين النهائيين   وهناك تأخيرات سببتها الصعوبة التي صودفت في تبين منظمات مستضيفة مالئم

م    .  قطاع التبريد، الدارة مراآز االستصالح واعادة التدوير       ا، ول ان بطيئ ونتيجة لذلك، فان معدل التوقيع على العقود آ
 .2004 في المائة من منحة عام 53د تمثل يوقع اال على عقو

 في ترآيا، سوف يتم االفراج عن المبلغ المطلوب لتنفيذ برنامج CFCوفقا لالتفاق الخاص باالزالة الكاملة للـ  -43
ام       2004 على أساس تأييد أن أهداف استهالك        2006 و   2005 ذ لع م انجاز أنشطة خطة التنفي  قد تم الوفاء بها، وأنه ت
ل  ، وت 2004 ى األق ل عل ود تمث ى عق ع عل ة من منحة ال 80م التوقي ام   في المائ دد األطراف لع ، 2004صندوق المتع

 .وأهداف األداء فيما يتعلق بالعقود التي تم التوقيع عليها آان من المتعذر الوفاء بها

ل الجدي                           -44 راج عن التموي ا بأحد شروط االف اء ترآي ى عدم وف دولي ال اه البنك ال ى أساس    .  داسترعي انتب وعل
ه             دولي أن من  "المبالغ التراآمية للموافقات والمنصرف، فبدال من المبالغ السنوية المتفق عليها في االتفاق، ذآر البنك ال

ة      80المطلوب التوقيع على عقود تمثل       ون دوالر أمريكي     6.2( في المائ اح       )  ملي غ المت ون دوالر    7.75(من المبل  ملي
ا            ".  2006نامج التنفيذ لعام    قبل الموافقة على بر   ) أمريكي ه بينم ا أن ة ترآي دولي وحكوم ابالغ البنك ال وقامت األمانة ب

اح، اال     80من الصحيح أنه تم على أساس تراآمي، التوقيع على اتفاقات تزيد عن              دي المت ل التعاق  في المائة من التموي
اق 4رة أن هذا المفهوم ال يتمشى مع أحكام األداء السنوي آما هو وارد في الفق              دولي أن     .   من االتف وطلب من البنك ال

 . تبعا لذلك2006يعيد النظر في هذا الشرط في البرنامج السنوي لعام 

ي       -45 ة ف طة المزمع ذ األنش ي تنفي ا ف ادفتها ترآي ي ص ورة الت ن منظ م تك ي ل را للصعوبات الت ع 2004نظ  وم
تثنائي، في        مالحظة االبالغ عن الحدود الصارمة لالستهالك، قد ترغب اللجن    ى أساس اس ة في أن تنظر، عل ة التنفيذي

 .2006 للموافقة على التمويل للبرنامج السنوي لعام اأساس تراآمياعتبار ما تحقق من أداء 

 توصية

ام                   -46 امج السنوي لع ل البرن ى طلب تموي ة في أن تنظر في هل توافق أو ال توافق عل ة التنفيذي قد ترغب اللجن
ة ا2006 ا لالزال ـ  لترآي ة لل ة (CFCلكامل ريحة الخامس روع،    ) الش ي وصف المش واردة ف ات ال ي ضوء المعلوم ف

رة  يما الفق ة، وال س ات األمان رامج  27وتعليق ى الب ة عل ات القادم ع الموافق ك خاضعا لجمي ون ذل ى أن يك  أعاله، وعل
 .السنوية التي سترتهن باالمتثال الصارم لمعايير األداء المقررة

----- 


