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 المشاريع متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع
نيبال

الثنائية/الوكالة المنفذةعنوان المشروع

 أسماء المشاريع الفرعية

 

بيانات االستهالك األخيرة المذكورة للمواد المستنفدة لألوزون المتناولة في المشروع
 )2007إبريل/، كما في نيسان2005ألوزون باألطنان،معامل استنفاد ا (7 -المادة بيانات .أ

)2007مايو/، كما في آيار2006المواد المستنفدة لألوزون باألطنان،(امج القطريبيانات قطاعات البرن .ب

نطبقغير م)باألطنانمعامل استنفاد األوزون( المتبقي المؤهل للتمويلCFCاستهالك
:لليوئنديبي  دوالر أمريكي159 000 دوالر أمريكي لليونيب و167 000إجمالي التمويل :خطة أعمال السنة الحالية

 .معامل استنفاد األوزون طن من2اإلزالة الكلية لـ
اإلجمالي2007200820092010بيانات المشروع

غير منطبق4.14.14.00.0حد بروتوكول مونتريال
غير منطبق4.14.14.00.0حد اإلستهالك السنوي

0.00.00.00.00.0اإلزالة السنوية من المشاريع المتواصلة
80.04.00.012اإلزالة السنوية المعالجة حديثا

مواد
CFC

)ODP 
)باألطنان

0.00.00.00.00.0اإلزالة السنوية غير الممولة
وجب إزالته الكلي المتODS استهالك
)HCFCمواد( الكلي المتوجب إزالتهODS استهالك

):بالدوالر األمريكي(تكاليف المشروع النهائية
35اليونيب :التمويل للوكالة المنفذة الرئيسية 00035 000--70,000
75اليوئنديبي :التمويل للوكالة المنفذة المتعاونة 00025 ,000--100,000

110التمويل الكلي للمشروع 00060 000--170,000
):بالدوالر األمريكي(تكاليف المساندة النهائية

4اليونيب :تكاليف مساندة الوكالة المنفذة الرئيسية 5504 550--9,100
6اليوئنديبي: المنفذة المتعاونةتكاليف مساندة الوكالة 7502 250--9,000

11تكاليف المساندة الكلية 3006 800--18,100
121)بالدوالر األمريكي(الكلفة الكلية للصندوق متعدد األطراف 30066 800188,100

غير منطبق)كغم/الدوالر األمريكي(هائيةجدوى تكاليف المشروع الن

.كما هو مبين أعاله)2007(الموافقة على التمويل للشريحة األولى :طلب التمويل
لموافقة شموليةتوصية األمانة

برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية

اليونيبالمؤسسيالسياسي والتنظيمي و الدعم)أ(
اليونيبةوعيتالتدريب وبناء القدرات وال)ب(
اليوئنديبيالتدريب/المساعدة الفنية والدعم بالمعدات لمؤسسات الخدمة)ج(
اليوئنديبي للمستخدم النهائيتحفيزالمساعدة الفنية وبرنامج)د(
اليونيبالتنسيق والمراقبة)هـ(

دائرة المواصفات والمقاييس في نيبال:لتنسيق الوطنيةوكالة ا

CFC0.0

ODSغاز تبخيرعامل تصنيعالمذيباتتبريد خدماتتبريدصناعةالرغاوة أيروسول
12.0
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وصف المشروع

 إزالةنيابة عن حكومة نيبال قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، خطة إدارة.1
وسيجري تنفيذ. الثاني والخمسيناجتماعها فيها فيالتنفيذيةنهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية لتنظر اللجنة
.اإلنمائيالمشروع أيضا بمساعدة من برنامج األمم المتحدة

 اً دوالر000 295 لخطة إدارة اإلزالة النهائية الخاصة بنيبال كما قدمت أصال مبلغاإلجماليةتبلغ الكلفة.2
 مبلغالوكالة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومساندة تكاليفاً أمريكياًدوالر 650 13، يضاف إليها مبلغاًأمريكي

لمركباتل النهائيةاإلزالةويقترح المشروع استكمال.اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة اً أمريكياًدوالر 14.250
معامل استنفاد طن من27.0ويبلغ خط األساس لالمتثال.2009مالكلوروفلوروكربونية بحلول نهاية عا

 .األوزون

الخلفية

فيما يتعلق بإزالة المركبات الكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، قامت اللجنة التنفيذية في.3
 وبرنامج األمماإلنمائي دوالراً أمريكياً لبرنامج األمم المتحدة194 246اجتماعها الثامن والعشرين بتخصيص مبلغ

المتحدة للبيئة لتنفيذ برامج التدريب لفنيي خدمات التبريد وموظفي الجمارك، وبرنامج االسترداد وإعادة التدوير،
 وكربونيةكلوروفلورالمركبات الوأنشطة نشر المعلومات، وبرنامج لرصد ومراقبة

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/38).797 120ع واألربعين مبلغاً إضافياً قدرهكما اعتمد في اجتماعه الراب  
 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة لخطة إدارة المبردات، التي تضمنتاإلنمائيدوالراً أمريكياً لبرنامج األمم المتحدة

 في االجتماع الثامن والعشرين ومساعدةارهقرتم إمشروعاً فرعياً لتعزيز برنامج االستعادة وإعادة التدوير الذي
وفي اجتماعها التاسع.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/49)على االمتثال لبروتوكول مونتريالللحفاظلحكومةل

 منمعامل استنفاد األوزون طن0.9 إلزالةالفنيةواألربعين، وافقت اللجنة التنفيذية أيضاً على برنامج للمساعدة
مقدارهاوالوكالةمساندةإضافة إلى تكاليف دوالراً أمريكيا000ً 40رابع كلوريد الكربون، وخصصت مبلغ

 . دوالراً أمريكياً لبرنامج األمم المتحدة للبيئة5.200

 فني خدمة تبريد على أفضل450وقد أدى تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد إلى تدريب أكثر من.4
 30وإعادة التدوير، وتوفيركما أدى إلى إنشاء مركزين لالسترداد. من موظفي الجمارك53طرق الخدمة، و

. وحدة من معدات التبريد لخدمة الفنيين40وحدة من كتيبات االسترداد الستعمال المستخدمين النهائيين، وتوزيع
.كما عقدت عدة نشاطات لنشر الوعي العام والمعلومات

السياسات والتشريعات

 حكومة نيبال عدة قوانين ولوائح ذات، أصدرت1996  العام وبعد التصديق على بروتوكول مونتريال في.5
قد صدرت إستراتيجية و.صلة بحماية طبقة االوزون التي توفر اإلطار القانوني إلزالة المواد المستنفدة لألوزون

 تطبيق قواعد استهالك المواد2001، في حين بدأ في عام2000إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في عام
.شملت نظام إصدار تراخيص االستيراد والتصدير للمواد المستنفدة لألوزونالمستنفدة لألوزون التي

 التبريدقطاع خدمات

 الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدماته من المادمعامل استنفاد األوزون طنا12من مجموع.6
معامل أطنان6.0نزلية، و لصيانة الثالجات الممعامل استنفاد األوزون أطنان4.0كان،2005التبريد في عام
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لوحدات أجهزة تكييف معامل استنفاد األوزون طن2.0ألنظمة التبريد التجارية والصناعية، و استنفاد األوزون
.الهواء المتحرك

 من1000 -600 من كبار الفنيين وما بين200 مشغل لخدمات التبريد، مع حوالي500يوجد في البالد.7
خمسة عشر منها . ورشة30 خدمات أجهزة تكييف الهواء المتحرك، يقدر أن هناكوفي قطاع.العمال المهرة

  .جرى بالفعل مساعدتها في إطار خطة إدارة المبردات وتحديث خطة إدارة المبردات

للمركبات الكلوروفلوروكربونيةأمريكياً دوالرا3,00ً:غرام هوإن السعر الحالي للمبردات لكل كيلو.8
لمركباتأمريكياً لدوالراً 134a،2,5للمركبات الهايدروفلوروكربونيةأمريكيةالرات دو9,00، و12

.R410a وR407cلكل منأمريكياًدوالراً 23,0، ومبلغ22 -الهايدروكلوروفلوروكربونية

األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

: خطة إدارة اإلزالة النهائيةاألنشطة التالية خالل مشروعتنفيذقترحي.9

دعم سياسي وتنظيمي ومؤسسي؛ أ 

التدريب وبناء القدرات والتوعية؛ ب 

المساعدة الفنية ودعم المعدات لمؤسسات الخدمة والتدريب؛ ج 

المساعدة الفنية وبرنامج حوافز للمستخدمين النهائيين؛ و د 

 تنفيذ المشروع ومراقبته ه 

 كانون/يناير 1ئية للمركبات الكلوروفلوروكربونية بحلولتنوي حكومة نيبال إتمام اإلزالة النها.10
. مع مقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية2007وقد أرفقت خطة عمل تفصيلية لعام.2010الثاني

تعليقات وتوصيات األمانة

التعليقات

قرارات عدم االمتثال لنيبال 

:لقرارات التالية المتعلقة بعدم امتثال نيباللقد اتخذت األطراف المشاركة في بروتوكول مونتريال ا.11

 2000يوليو/في اجتماعهم الرابع عشر، أشارت األطراف إلى أن نيبال خالل الفترة من تموز أ 
 منلف أ2 فترة التنظيم، فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة2001يونيو/إلى حزيران

لتنفيذ خطة عمل ذات معايير محددة بأطرالبروتوكول، وطلبت من نيبال أن تقدم إلى لجنة ا
؛)XIV/23المقرر(زمنيه لضمان العودة الفورية إلى االمتثال

في اجتماعهم الخامس عشر، أشارت األطراف إلى إعالن نيبال أن سلطات الجمارك فيها قد ب 
شحنةمن المركبات الكلوروفلوروكربونية حيث كانت ال  طنا معامل استنفاد األوزون74احتجزت
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بحاجة إلى ترخيص استيراد، وبالتالي فقد أرادت اإلبالغ عن هذه الكميه بوصفها تجارة غير
التي تنص على أن)XIV/7 من المقرر7 الفقرة (XIV/7مشروعة بموجب أحكام المقرر

الكميات المتاجر بها بشكل غير قانوني ال ينبغي أن تحسب  ضمن استهالك طرف ما شريطة"
وقد خلصت األطراف إلى انه إذا ما قررت").ف الكميات المذكورة في أسواقهأال يطرح الطر

نيبال اإلفراج عن أي جزء من الكميه المضبوطة من المواد الكلورو فلوركربونية وطرحها في
 أ من البروتوكول وستكون2السوق المحلية، فإنها ستعتبر غير ملتزمة بتعهداتها بموجب المادة

 ، بما في ذلك تقديم خطة عمل ذات معايير محددة بأطرXIV/23حكام المقررمطالبة بالوفاء بأ
؛ و)XV/39المقرر(زمنيه لضمان العودة الفورية إلى االمتثال

في الجلسة السادسة عشرة لها، نوهت األطراف إلى تقديم نيبال لخطة عملها التي التزمت فيها ج 
: وكما يليت الكلورو فلوركربونية في كل سنةبعدم إصدار أكثر من الكميات التالية من المركبا

 األوزون استنفاد من قدرات طن13.5؛2004 في عاماألوزون استنفادقدرات من طنا27.0ً
 استنفادقدرات  من طن4.05؛2006 فياألوزون استنفادقدرات  من طن13.5؛2005في

 قدرات من طن4.00؛2008 فياألوزون استنفادقدرات من طن4.05؛2007 فياألوزون
قد2010؛ وصفر في عام2009 فياألوزوناستنفاد ، باستثناء االستخدامات الجوهرية التي

، أن تقدم تقريرامن جملة أموروقد طلبت األطراف أيضا من نيبال، .ترخص بها األطراف
ن أن أية عن كمية المركبات الكلوروفلوروكربونية المطلقة عمالً بهذا المقرر، وضمااًسنوي

 ال يتم إطالقها إلى األسواق2010  العامكميات من المركبات الكلوروفلوروكربونية المتبقية بعد
).XVI/27المقرر(إال بالحد الذي يحقق االمتثال اللتزامات نيبال بموجب البروتوكول

 7وجب المادة  حسبما أفادت حكومة نيبال بم2005كان استهالك المركبات الكلوروفلوروكربونية لعام.12
لن يسمح بإدخال واردات من المركبات الكلوروفلوروكربونية النقية الجديدة.من بروتوكول مونتريال هو صفر

. أعاله11 لفقرةل وفقاًإلى  نيبال

مستوى التمويل وطرق التنفيذ 

:أثناء استعراض خطة إدارة اإلزالة النهائية، الحظت األمانة ما يلي.13

 من الحد من استخدام المركبات الكلوروفلوروكربونية من متوسط استخدامن نيبال قد تمكنتأ أ 
، ويفترض2004-2001 طنا متريا إلى الصفر في غضون أربع سنوات من20سنوي مقداره
من خالل األنشطة المنفذة في إطار خطة إدارة المبردات، واستخدام المركباتأن يكون ذلك

بدائل؛الكلوروفلوروكربونية المسترجعة وال

لدى البالد اآلن إطار تنظيمي فاعل بالكامل للمواد المستنفدة لألوزون يتطلب الترخيص اإللزامي ب 
للواردات، وتسجيل المستوردين ومعظم المستخدمين النهائيين، ويحظر استيراد المنتجات

ردينالمحتوية علىالمركبات الكلوروفلوروكربونية، ويتطلب نظاماً صارماً لإلبالغ عن المستو
بل انه يتطلب تجميداً على الكمية القصوى من المركبات.والمستخدمين للمواد المستنفدة لألوزون

 ؛2015الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن استيرادها حتى عام

تم إنشاء مركز داخل البلد للمعلومات واإلنفاذ بخصوص المواد المستنفدة لألوزون لالستجابة ج 
ة الحدودية، والعمل كنقطه اتصال لمواصلة تطوير أدوات اإلنفاذ وتكثيفلقضايا ضبط التجار

ويمكن توفير بناء قدرة إضافية عبر.التدريب وبرنامج توعية لمكافحة التجارة غير المشروعة
، عند الحاجة؛االمتثالشبكة اإلنفاذ في جنوب آسيا التي تدار من خالل برنامج المساعدة على
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العمال المهرة والفنيين المدربين في صناعة خدمات التبريد؛ وهناك نسبة كبيرة من د 

التي تتوافر حاليا في البالد حيثوعنهاتي يتم االستغناءهناك إمكانية لالستفادة من المبردات ال ه 
.أن االتجاه الستخدام المبردات هو التحول من المركبات الكلوروفلوروكربونية إلى البدائل

 اإلنمائيد ناقشت األمانة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة بناء على ما تقدم، فق.14
المسائل الفنية المتعلقة بالمستويات الحالية الستهالك المركبات الكلوروفلوروكربونية في نيبال حسب نوع المعدات،

ا ضمن خطة إدارة المبردات،وتوافر بدائل جديدة في السوق ووضع معدات االستعادة والتدوير التي تم شراؤه
والمسائل المتعلقة بالجدوى التقنية لبرنامج حوافز، وإمكانية إعادة التهيئة بما في ذلك استخدام معدات التبريد

.وقد عولجت هذه المسائل وأدرجت في مقترح المشروع النهائي.التجاري المستغنى عنها

 اقتراحات األمانة وتم تعديل المكوناتاإلنمائيالمتحدةناقش برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم.15
دوالراً 000 170وبذلك يصبح المبلغ النهائي المتفق عليه للخطة هو.الفرعية لخطة إدارة اإلزالة النهائية تبعاً لذلك

.دوالراً أمريكيا100ً 18أمريكياً مضافاً إليه تكاليف مساندة بمبلغ

االتفاقية 

 اإلزالة الكاملةإنجازال مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يتضمن شروطقدمت حكومة نيب.16
.للمركبات الكلوروفلوروكربونية في نيبال، والواردة في المرفق األول في هذه الوثيقة

التوصية

:فيذية فيوترغب اللجنة التن.توصي األمانة بالموافقة الشمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائية لنيبال.17

 دوالراً أمريكياً،000 70الموافقة من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزالة النهائية لنيبال، بمبلغ أ 
دوالراً أمريكياً لصالح برنامج األمم المتحدة 100 9إضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة وقدرها

دوالراً أمريكيا000ً 9  تكاليف مساندة قدرهاإضافة إلى دوالراً أمريكيا000ً 100للبيئة و
؛اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة

الموافقة على مسودة اتفاق بين حكومة نيبال واللجنة التنفيذية من أجل تنفيذ برنامج خطة إدارة ب 
اإلزالة النهائية الوارد في المرفق األول لهذه الوثيقة؛

 على مراعاة متطلبات المقررينإلنمائياحث برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة ج 
تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ وأثناء 49/6 و41/100

:الموافقة على تمويل الشريحة األولى من الخطة حسب مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه د 

  
دوالر(تمويل المشروععنوان المشروع

)أمريكي
دوالر(تكلفة مساندة
)أمريكي

الوكالة المنفذة

35)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية)أ( 0004 اليونيب550
75)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية)ب( 0006 اليوئنديبي750
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 األولالمرفق
 

 نيبالاتّفاق بينمشروع
 متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق

 بشأن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون
 
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال")البلد(" نيبالحكومة االتفاق التفاهم بينمثّل هذاي .1

 2010كانون الثاني/ أول ينايرقبل حلول")المواد ("لفأ -1 التذييلتنفدة لألوزون المحددة فيالمراقب للمواد المس
 .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 من التذييل2  في الصفعلى النحو المبيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادـيوافق البل.2
تعهداتهابء اللجنة التنفيذيةوفا االتفاق واقبوله هذبأنّه،ويقبل البلد.ا االتفاق هذفي")األهداف والتمويل ("لفأ -2
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطرافيفقد الحق في طلب أو،3لتمويل المحددة في الفقرةبا

 ".للمواد"بالنسبة
 
توفيرعلى ث المبدأ من حيـ، توافق اللجنة التنفيذيةالتفاقرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا ا .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا.للبلد")األهداف، والتمويل(" ألف-2من التذييل 9التمويل المحدد في الصف
 ").لى التمويلالجدول الزمني للموافقة ع(" ألف-3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل

وسوف يقبل.لفأ -2كما هو مبين في التذييلمن الموادعلى البلد أن يلتزم بحدود االستهالك لكّل مادة .4
، على النحو المبين فيهذهن تحقيق حدود االستهالكمالوكالة المنفّذة ذات الصلةجانبمستقّل منالتحقّقالأيضاً ب
 .اق االتفا من هذ)ب(5الفرعيةالفقرة

 
ما لم يِف البلدستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل .5

 على النحو المبين في الجدول الزمنيعنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن يوماً على األقل60 قبلبالشروط التالية
 :للموافقة على التمويل

 
ة؛عنيللسنة المالمحددةفاهدحقّق األأن يكون البلد قد ) أ(
 
)د(ذلك بمقتضى الفقرةهداف لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذيةتحقيق هذه األيخضعأن ) ب(

؛45/54من المقّرر
 

 المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛اإلجراءات كافّةإلى حد كبيرزجالبلد قد أنيكونأن ) ج(
 
)"امج التنفيذ السنوينبرشكل" (لفأ -4م برنامج تنفيذ سنوي وفقاً لشكل التذييلأن يكون البلد قد ) د(

هذال اللجنة التنفيذيةإقرار وأن يكون قد حصل علىالشريحة فيهاتمويلطُلبيبالنسبة للسنة التي
.نامجالبر
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ؤسسات المحددةسوف ترصد المو .ا االتفاقه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
 فيوالمسؤوليات المبينة وفقاً لألدوارهك الرصد وتبلغ عنلذ")مؤسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5لـفي التذيي

 .)ب(5الفرعيةوسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبين في الفقرة.لفأ- 5التذييل
 
، تقبلا االتفاقاته بموجب هذلتزامات تنفيذ البلد الاحتياجاس تقديراتفي حين أن التمويل قد حدد على أس .7

وفقاًزء من هذه المبالغ،جاللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو
مصنّفة كتعديالتوإعادات التخصيص ال. االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذ،الظروفلتغير

رئيسية يجب أن تُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما هو مبين
يمكن إدماجها في برنامج التنفيذفمصنّفة كتعديالت رئيسيةال غيرإعادات التخصيصأما).د (5في الفقرة الفرعية

عن تنفيذالمقدمفي التقريربشأنهاللجنة التنفيذيةاإبالغلذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتما و،السنوي الموافق عليه
 .السنويالتنفيذبرنامج

 
 :وبصفة خاصة،التبريد ةلخدملفرعيقطاع االسوف يولى اهتمام خاص لتنفيذ األنشطة في .8
 

جة االحتياجات الخاصة التي قد االتفاق لمعالا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحةسوف ) أ(
؛مشروعتطرأ خالل تنفيذ ال

 
على مراحل، بحيثللقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنيةبرنامج يكون تنفيذسوف ) ب(

، شراء أدوات خدمةوأأخرى كالتدريب اإلضافيإزالةألنشطةالمتبقيةيمكن تحويل الموارد
وفقاًرصد عن كثبلخضع لي، وستحققت النتائج المقترحة قدفي الحاالت التي ال تكون فيهاذلكو
؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييلل

 
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين )ج(

 . خالل تنفيذ الخطة49/6و
 
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أواذ هذإدارة وتنفيشاملة عنلاالمسؤوليةتحمليوافق البلد على .9

كوني أن علىنيباليو قوافقدو. االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجليضطلع بهاالتي
 المتعاونةكون الوكالة المنفذةي أناليوئنديبي على قواف و)"الوكالة المنفذة الرئيسية("الوكالة المنفذة الرئيسية

. تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يخص نشاطات البلد وفقاً لهذه االتفاقية)"المتعاونةالوكالة المنفذة"(
لف، بما في ذلك، ولكنأ- 6وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل

تقييمالويوافق البلد أيضاً على عمليات.)ب(5ي الفقرة الفرعية المستقّل على النحو الوارد فلتحقّقا،ليس حصراً
سوف تكون (.لتابعة للصندوق المتعدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامجتُالتي قددوريةال

ة التنفيذية من حيث وتوافق اللجن)باء– 6الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن القيام بالنشاطات المثبتة في التذييل
من 11 و10 ينالصفة فيـبالرسوم المبينوالوكالة المنفذة المتعاونةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .لفأ -2لـالتذيي
 

 المرفقزالة المواد فيإل المحددة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداففي حال عدم تمكّن البلد .10
عندئذ يقبل البلد بأنهف االتفاق،اهذل، عن االمتثالعلى أي وجه آخر،، أو إذا عجزوكول مونترياللف من بروتأ-2

، أنتقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب.لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 علىالبلد أن يبرهنحدده اللجنة التنفيذية بعدموافقة على التمويل تللمنقّحتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول
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 التمويل التالية في إطار جدول الموافقة علىشريحة أن تتحقّق قبل تسلُّممن المقرر بكافّة التزاماته التي كانهئوفا
 -7تذييل التمويل بمقدار المبالغ المحددة في الأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذيةه يجوز البلد بأنعترفوي.التمويل

 بأطنان معامل استنفاد مقدراً،سنة من السنواتأيمنجز فيالكّل طن من تخفيض االستهالك غيرعن،لفأ
 .األوزون

 
 االتفاق للتعديل على أساس أي قرار مستقبلي للجنة التنفيذية قد يؤثرالن تخضع عناصر التمويل في هذ .11

 .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات، أو أيكاالستهالقطاعات لات أخرىأية مشروععلى تمويل
 

 والوكالة المنفذة( يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسيةسوف .12
 والوكالة المنفذة(وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية.ا االتفاقمن أجل تسهيل تنفيذ هذ)المتعاونة

 . االتفاقاهذل على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثالاإلطالع)ونةالمتعا
 

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيناتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحددة في هذ .13
ما لم يتم في البروتوكول، االتفاق لها المعنى المنسوب إليهااوكافة المصطلحات المستعملة في هذ.ا االتفاقفي هذ
 . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

 
 تذييالت

 
 وادـالم: ألف-1التذييل

،113-كلوروفلوروكربونو،12-كلوروفلوروكربون و،11-كلوروفلوروكربون األولىالمجموعة  :المرفق ألف
115-وكلوروفلوروكربون ،114-وكلوروفلوروكربون

  

األهداف والتمويل: ألف-2التذييل

   2007 2008 2009 201
0 

 المجموع
 

مقدراً( الجدول الزمني للتخفیض في بروتوكول مونتریال 1
  ) األوزون استنفادبأطنان معامل

غیر منطبق0 4 4.14.1

 اإلجمالي للمركباتالستھالكلالحد األقصى المسموح بھ 2
 )بأطنان معامل استنفاد األوزونمقدراً (يةربونلوروفلوروكالك

غیر منطبق0 4  4.1 4.1

معاملأطنانمقدراً ب (من المشاريع المتواصلةالتخفيض 3
 )استنفاد األوزون

 

00 000

دوالر(المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسيةتمويلال 4
 )أمريكي

 
80 4012

00 000 )بأطنان معامل استنفاد األوزون مقدراً(تخفيض غير ممول 5

 
مواد

CFC 
 

بأطنان معامل استنفادمقدراً(إجمالي التخفيض السنوي 6
 12 0 4 0 8 )األوزون

35 )دوالر أمريكي (الموافق علیھ إجمالي التمويل 7  00035 000    --70 000

75  )دوالر أمريكي (تمویل الوكالة المنفذة المتعاونة الموافق علیھ 8  00025 000--100 000
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110 )دوالر أمريكي (إجمالي التمويل الموافق عليه 9  00060 000--170 000

4  )دوالر أمريكي(تكالیف مساندة الوكالة المنفذة الرئیسیة 10  5504 550--9 100

6 )دوالر أمريكي(تكالیف مساندة الوكالة المنفذة المتعاونة 11  7502 250--9 000

11,3006 )دوالر أمريكي (إجمالي تكالیف المساندة التمویل الموافق علیھ 12  800--18,100

121 )دوالر أمريكي(المجموع الكلي للتمویل الموافق علیھ 13  30066 800--188 100

 
 

  على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل
 
 .2008 و2007 ـلالثانيفي االجتماع تمويلي الموافقة على السيجري النظر ف .1
 
 

 شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل
 
  البيانات .1
 ______________________ البلد 
 ______________________ سنة الخطة 
 ______________________ التي ُأكملتعدد السنوات 
 ______________________ في إطار الخطةعدد السنوات المتبقية 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة 
 ______________________ مستوى التمويل المطلوب 
 ______________________ وكالة التنفيذ الرئيسية 
 ______________________ المتعاونة)الوكاالت(الوكالة 
 
 األهــداف .2

 الخفض سنة الخطة السنة السابقة المؤشرات
 الموادالعرض من    استيراد

    )1(المجموع المستنفدة لألوزون

    تصنيع
    خدمة

    تخزين
الطلب على المواد

 نالمستنفدة لألوزو
    )2(المجموع
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  في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء .3
 

 -االستهالك القطاع

السنة السابقة

)1( 

 -االستهالك

 سنة الخطة

) 2( 

التخفيض ضمن

 سنة الخطة

(2)-(1)

عدد المشروعات

 المنجزة

عدد أنشطة

الخدمة ذات

 الصلة

إزالة مواد مستنفدة

مقدرة بأطنان(نلألوزو

 استهالكقدرات

 )األوزون

       تصنيع

       المجموع

 

       تبريد

       المجموع

       المجموع العام

 
 المساعدة التقنية .4
 

 :ط المقترحالنشا
 :الهدف

 :الفئة المستهدفة
 :تأثيرال

 
  من جانب الحكومةإجراءات .5
 

 دول التنفيذج النشاط المقرر/السياسة العامة
  .، إلخالخدمـة:يراد المـواد المستنفـدة لألوزونستنوع مراقبة السياسة العامـة ال

  توعية عامة
  أمور أخرى

 
 الموازنة السنوية .6
 

 )دوالر أمريكي(النفقات المقررة النشاط
  

  المجموع
 
 الرسوم اإلدارية .7
 

 علقة بهمؤسسات الرصد واألدوار المت: ألف-5التذييل
 
سوف يكون للوكالة المنفذة الرئيسية دوراً هاماً في مراقبة الترتيبات وذلك بسبب اضطالعها بمسؤولية .1

مراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون، حيث سيتم استخدام سجالتها كمرجع للتحقق لجميع برامج المراقبة
ت المراقبة التي تمت حتى اآلن كانت بدعم من وحدةجميع نشاطا.لمختلف المشاريع ضمن خطة اإلزالة القطرية
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وبمساعدة من المكاتب االقليمية لليوئنديبي واليونيب في)دائرة المواصفات والمقاييس في نيبال(األوزون الوطنية
 .بانكوك

 
ير؛ وعلىسيعتمد نجاح برنامج المراقبة على التصميم الجيد لنماذج جمع البيانات وتقييمها وإعداد التقار .2

 .برنامج منتظم لزيارات الرقابة؛ والتحقق المالئم من المعلومات من خالل مصادر مختلفة
 

 التحقق واإلبالغ
 
 تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار،)د (45/54وفقاُ للمقرر .3

 إلى التشاور مع الوكالة المنفذةواستناداً.ات الصلة إلجراء مراجعة الحسابات ذنيبالاللجنة التنفيذية على
لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق خطة)مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلةنيبالالرئيسية، ينبغي أن تختار

 . النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصداإلزالةإدارة

 
 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل

 
على مشروع في وثيقة السيجري تحديدهاتكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطةس .1

 :التاليالنحو
 

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخليةهذااألداء والتحقّق المالي بمقتضىمنتحقّقالضمان )أ (
، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛ بهالخاصة

ساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛م )ب (
 
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ) ج(

وفي حالة.ألف-5 بما يتمشى مع التذييلأُكملت على النحو المبين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقدم اللجنة التنفيذية،45/54من المقرر)د(شياً مع الفقرة تمنيبالاختيار اللجنة التنفيذية ل

  للقيام بهذه المهمة؛تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
 
االعتبار في برنامج التنفيذعين المنجزات في برامج التنفيذ السنوية السابقة بأخذالتأكّد من )د(

؛المقبلالسنوي
 
ر لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة، والتحضيج التنفيذ السنوي للسنة السابقة برنامغ عن تنفيذبالاإل )ه(

 ،2008امج التنفيذ السنوي لعامتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنل الطلب تمهيداًتقديم
؛2007 لعام التقرير عن برنامج التنفيذباإلضافة إلى

 
 بها الوكالةتضطلعلمراجعات التقنية التيللّين المؤهلين الخبراء التقنّيين المستقتنفيذضمان )و(

المنفذة الرئيسية؛
 

 المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهام ) ز(
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مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمةضمان وجود آلية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا ) ح(
 الدقيق عن البيانات؛واإلبالغ بالشفافية

 
، في حال طلب اللجنةمن أن استهالك المواد قد ُأزيل وفقاً لألهداف التنفيذيةللجنةالتحقّقتوفير ) ط(

؛التنفيذية ذلك

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛ )ي(
 
؛إلى استعمال المؤشرات  فيهاديستن للبلدالمبالغ المدفوعةضمان أن( )ك(

. الطلبعند  والتقنياإلداريالدعمامة ودعم السياسات العب فيما يتعلقتقديم المساعدة )ل(
 
 دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل

 

 :متعاونة بـالوكالة المنفذة القومست .1
 

 توفير المساعدة لتطوير السياسة عند الحاجة؛ )أ (
 مساعدة نيبال على تنفيذ وتقييم النشاطات الممولة من الوكالة المنفذة المتعاونة؛ و )ب (
.لتقارير للوكالة المنفذة الرئيسية حول هذه النشاطات، لكي يتم تضمينها في التقارير المجمعة تقديم ا )ج (

 
 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل

 
دوالر أمريكي10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدارهذا من10 للفقرةوفقا .1

 .، مقدرة بأطنان معامل استنفاد األوزون المعنية خالل السنةتتحققلمالتيات االستهالكمن تخفيض عن كّل طن

---------- 
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CFC 27.0 25.0 27.0 29.0 32.9 25.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CTC 0.9 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.1
Halons 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

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

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 12.0 12.0
CTC 0.1 0.1
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

4.1 4.1 4.0 0.0 

27.0 13.5 13.5 4.1 4.1 4.0 0.0 
8.0 0.0 4.0 0.0 12.0 

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

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

35,000 35,000 0 70,000
0 0 0 0

[Comments]

75,000 25,000 0 100,000 
0 0 0 0 

[Comments]
Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jul-07 Jul-08
1 2 

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Annex II

Calendar year

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)

Reduction Under Plan

Disbursement as per Annual plan

UNEP/UNDP

UNEP

Compliance Action Target (MOP)

CFC

Process Agent MDI

Calendar year

TotalRefrigeration Tobacco 
Fluffing

SolventSubstances Aerosol Foam Halon

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
NEPAL

Decision

Lab Use Methyl Bromide

Decision XVI/27

UNDP

Remaining Phase-Out to be Achieved

Planned submission as per Agreement
Tranche Number

Funding as per Agreement
Disbursement as per Annual Plan

Funding as per Agreement

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
2005

Country 
Programme

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Yes
No
Yes
No
No

Yes

Very Well
Very Well

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) Annual plan submitted compared to overall plan

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

11,000

2
1

1
1
1
1

12,000
1
2
1

75,000

1
100
10

250

100
2

5,000
1

PMU & Monitoring 1 7,000

(10) REQUESTED FUNDS

Impact 
in ODP 
tonnes

Project cost 
(US $)

Support cost   
(US $)

Total

0 35,000 4,550 39,550
12.2 75,000 6,750 81,750
12.2 110,000 11,300 121,300

(11)  SECRETARIAT'S RECOMMENDATION: FOR BLANKET APPROVAL

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Training equipment to National Training Centre

End user conversion of domestic and commercial 
equipment

UNEP

Unforeseen Activities

Total

Used domestic refrigerators or freezers using CFC

CFCs
Halons

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

End user conversion of industrial equipment

UNDP

Qualitative assessment of the operation of RMP

Cross border workshop

Air conditioners and chillers using CFC

Activities

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

Training workshops for enforcement officers
Strengthening ODS information / enforcement 
centre

The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Registration of ODS importers

MAC systems using CFC

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

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Banning import or sale of bulk quantities of:

Banning import or sale of:

End user conversion of MAC

Support regulation development meeting
Support ratification of amendments
Support management of CFC stocks
Good Practices in Refrigeration

Refrigeration Service investment component
Strengthening vocational schools

Train the Trainers workshop

Servicing equipment supply 
MAC recovery and recycling equipment

Budget

Policy, Regulatory and Institutional support

Training workshop by trained trainers

Explanations

Use of CFC in production of some or all types of foam
Enforcement of ODS import controls

2




