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  الجزائــر: مقترح مشروع 
  

  
  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي 

  
  إزالة تدريجّية

  
 )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية       )الشريحة األولى(خطة إزالة وطنية  •
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  مشروعات متعّددة السنوات–ييم المشروع ورقة تق

 الجزائر
 

  المنفذة/ الوكالة الثنائية                 عنوان المشروع
)الشريحة األولى(خطة إزالة وطنية   اليونيدو 

  
 وحدة األوزون الوطنية :الوكالة الوطنية المنّسقة

  أحدث بيانات االستهالك للمواّد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
  )2007تشرين األول /، من تاريخ أكتوبر2006، قدرات استنفاد األوزون أطنان من (7بيانات الماّدة :  لفأ

 80 هالونات  302.6 كلورو فلورو كربون
 3.6 بروميد الميثيل 2.2  رابع كلوريد الكربون
   4  كلوروفورم الميثيل

  )2007تشرين األول /، من تاريخ أكتوبر2006، فاد األوزونقدرات استنأطنان من (بيانات البرنامج القطري القطاعية :  اءب
صناعة   هالونات  رغاوى  أيروسوالت  مواّد مستنفدة لألوزون

  تبريد
خدمات 
  تبريد

استعمال   مذيبات
  مخبري

غير (غاز تبخير 
تطبيقات الحجر 

  )الصّحي السابق للشحن
      8.8  175.3  7.5    104  7  كلورو فلورو كربون
    1.1  1.1            رابع كلوريد الكربون

            80      هالونات
  3.6                بروميد الميثيل

    2  2            كلوروفورم الميثيل
  

  غير وارد )قدرات استنفاد األوزونأطنان من ( الذي مازال مؤهالً للتمويل كلورو فلورو كربوناستهالك مواّد 
  . أطنان من قدرات استنفاد األوزون206  مجموع اإلزالة: دوالر أمريكي1.537.000: مجموع التمويل: خطة أعمال السنة الجارية

  
  المجموع  2010  2009  2008  2007  بيانات المشروع

حدود بروتوكول 
  مونتريال

مواّد كلورو فلورو كربون   غير وارد 0 318 318 318
أطنان من قدرات استنفاد (

حدود االستهالك   )األوزون
  السنوي

  غير وارد 0 100 150 200

حدود بروتوكول 
  مونتريال

أطنان من قدرات (هالونات   غير وارد 0 118.6 118.6 118.6
  )استنفاد األوزون

حدود االستهالك 
  السنوي

  غير وارد 0 50 70 80

حدود بروتوكول 
  مونتريال

هايدروكرابن أخرى كاملة   غير وارد 0 0.15 0.15 0.15
أطنان من قدرات (الهلوجة 

ك حدود االستهال  )استنفاد األوزون
  السنوي

  غير وارد 0 0.1 0.1 0.1

حدود بروتوكول 
  مونتريال

أطنان (رابع كلوريد الكربون   غير وارد 0 3.1 3.1 3.1
  )من قدرات استنفاد األوزون

حدود االستهالك 
  السنوي

  غير وارد 0 1 2 2

حدود بروتوكول 
  مونتريال

أطنان (كلوروفورم الميثيل   غير وارد 1.7 4 4 .4
  )من قدران استنفاد األوزون

حدود االستهالك 
  السنوي

  غير وارد 1.5 2 3.5 .4

        مجموع اسنهالك المواّد المستنفدة لألوزون لإلزالة
مجموع استهالك المواّد المستنفدة لألوزون التي 

  )مواّد هيدرو كلورو فلورو كربون(يتوّجب إدخالها 
0 0 0 0 0 

       : )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 
 921,500 0 0 198,000 723,500  )اليونيدو: (التمويل للوكالة المنفذة الرئيسية

       : )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمساندة 
 69,113 0 0 14,850 54,263  )اليونيدو: (تكلفة المساندة للوكالة الرئيسية

ة على الصندوق المتعّدد كلفة المشروع اإلجماليت
  )دوالر أمريكي(األطراف 

777,763 212,850 0 0 990,613 

  غير وارد  )كغ/دوالر أمريكي(الجدوى النهائية لتكلفة المشروع 
  

  .كما أشير إليه أعاله) 2007(الموافقة على التمويل للشريحة األولى : طلب التمويل 
 

  شموليةالموافقة ال  توصية األمانة
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  وعوصف المشر
  

 اليونيدو، كونها الوكالة المنفذة الوحيدة، ونيابة عن حكومة الجزائر، خطة إزالة وطنية للمواد قّدمت  .1
والتكلفة اإلجمالية لخطة اإلزالة . المستنفدة لألوزون لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين

 121.050مريكي، زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها  دوالر أ1.614.000الوطنية، كما قًّدمت أصالً، هي 
ويعتزم المشروع اإلزالة الكاملة لمواد كلورو فلورو كربون مع نهاية ).  بالمئة7.5(دوالراً أمريكياً لليونيدو 

  . طن من قدرات استنفاد األوزون2119.5وخط أساس كلورو فلورو كربون لالمتثال هو . 2009
  

  خلفيــة
  

 دوالراً 1.424.647 مبلغ ها السابع والثالثين وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ علىفي اجتماع  .2
 طناً من قدرات استنفاد األوزون من مواد 245 تحقيق إزالة  من أجلمتاحةيكياً، بشكل مبالغ إجمالية ستكون أمر

هالك كلورو فلورو كربون  بالمئة من است85، مّما يشكّل 2007كلورو فلورو كربون في الجزائر في حدود 
 ذلك، على أنها لن تلتمس تمويالً زيادة عنووافقت حكومة الجزائر، . المستعمل في القطاع الفرعي لخدمات التبريد

 طنّاً، تستعملها مؤسسات غير 315إضافياً من الصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة كمية إضافية قدرها 
  .بار المستعملين الذين يستوردون مباشرة مواد كلورو فلورو كربوننظامية في قطاع التبريد وعدد من ك

  

 دوالر أمريكي للشريحة األولى من مشروع إدارة غازات 200.000خّصصت اللجنة التنفيذية أيضاً مبلغ   .3
التقرير  تراجع اللجنة التنفيذية بصورة ُمرضية حتىالتبريد، مع التفّهم بأن التمويل في السنوات الالحقة لن ُيصرف 

وفي وقت الحق، في اجتماعيها التاسع والثالثين والثاني واألربعين، وافقت اللجنة التنفيذية . المرحلي للسنة السابقة
 ة دوالراً أمريكياً على التوالي، للشريحتين الثاني524.647مبلغ  دوالر أمريكي و700.000على مبلغ إضافي قدره 

  .دوالثالثة من مشروع إدارة غازات التبري
  

  أنشطة مقترحة في خطة اإلزالة الوطنية
  

  : وتكاليفها المقترحة مبّينة في الجدول أدناهية للمشروعإن العناصر الرئيس  .4
  

  المجموع  الماّدة  
  )دوالر أمريكي(

2007/2008  
 )دوالر أمريكي(

2009/2010  
  )دوالر أمريكي(

 30,000 300,000270,000  تحديث السياسة العامة وتطبيقها  1
 40,000 265,000225,000  التدريب والترخيص والتوحيد في مجال التبريد  2
  254,000254,000  مساعدة تقنية لقطاع الخدمات  3
 15,000 140,000125,000  استرداد وإعادة تدوير أجهزة تكييف الهواء المتحّركة  4
 66,000 205,000139,000  تعزيز القدرات المحلية في إزالة المواد المستنفدة لألوزون  5
مساعدة تقنية من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون في   6

 0 40,00040,000  قطاع المذيبات واالستخدامات المخبرية

مساعدة تقنية إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع   7
 0 40,00040,000  األيروسوالت

طاع مساعدة تقنية إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في ق  8
 0 50,00050,000  الرغاوى

  50,00050,000  استراتيجية أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  9
 90,000 270,000180,000  تنفيذ المشروع ورصده  10
 18,075 121,050102,975  ) بالمئة7.5(تكاليف مساندة الوكالة   
 259,075 1,735,0501,475,975  المجموع بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالة  

، 2008 من أجل برنامج 2007 دوالراً أمريكياً في عام 1.475.975إن التمويل مطلوب في شريحتين،   ..50
  .2009 لبرنامج 2008 دوالراً أمريكياً في 259.075و
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 وبنوع .إن خطة اإلزالة الوطنية مطابقة لكافة مقّررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة بخطط اإلزالة الوطنية  .6

المقّرر (خاص فإن خطة اإلزالة الوطنية تتضّمن تقريراً عن تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد والنتائج المحرزة 
، وهي تأخذ أيضاً باالعتبار خالصة التوصيات الناجمة عن تقييم خطط إدارة غازات التبريد في البلدان )46/17

  ).49/6 قررالم(غير تلك التي لها حجم استهالك منخفض 
  
المؤسسية اإلضافية الضرورية لنجاح ية ويفيد مقترح المشروع أن الجزائر تضمن أن اإلجراءات التشريع  .7

واستيراد المواد . تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية، ستكون قيد العمل وفاعلة في اإلطار الزمني المعتزم لتنفيذ المشروع
وثّمة . 2000راد مفروضة بموجب مرسوم صدر عام المستنفدة لألوزون يخضع حالياً للحصول على رخصة استي

 من أجل اإلشراف على استعمال وتجارة المواد المستنفدة لألوزون 2007أنظمة إضافية مقترحة لالعتماد خالل 
  .في البلد، ولتحقيق التزامات البروتوكول في فترة االمتثال

  
  قطاع خدمات التبريد

  
سة في الجدول أعاله مرتبطة في الدرجة األولى بقطاع خدمات  األنشطة المرقّمة من واحد إلى خم إن  .8

، سوف يوضع بتصّرف موظفي 4 إلى 1وبموجب البنود من . التبريد وهي تشكّل القاعدة لخطة اإلزالة الوطنية
ولمشاغل أجهزة تكييف الهواء )  ُعّدة100( ُعّدة لتحديد أنواع المواد المستنفدة لألوزون 148الجمارك مجموع 

 آلة إعادة تدوير إضافية 60وسُيعمد على تعزيز االسترداد وإعادة التدوير من خالل توفير ). 48(حّركة المت
  .لمؤسسات قطاع أجهزة تكييف الهواء المتحّركة

  
  قطاعات أخرى

  
 دوالر أمريكي بشكل 40.000تقّدم خطة اإلزالة الوطنية الدعم لقطاًعي األيروسوالت والرغاوى بواسطة   .9

وثّمة اقتراح .  دوالر أمريكي 50.000اعدة تقنية، ولقطاع الرغاوى بواسطة برنامج مساعدة تقنية قيمته برامج مس
  . دوالر أمريكي50.000تيجية انتقال ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات تكلفتها الوضع استر

  
 

  تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها
  

  التعليقات
  

  )تبريد( مواد مستنفدة لألوزون استهالك
  

 لبروتوكول 7بلّغت حكومة الجزائر عن االستهالك التالي لكلورو فلورو كربون بمقتضى المادة   .10
  :مونتريال

  
  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

 استهالك كلورو فلورو كربون
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

1,762 1,762  1,045  859  303  
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 وقت سابق للنظر في أي مسائل أخرى، لفتت األمانة انتباه اليونيدو إلى الشروط المتعلّقة بالموافقة في  .11
في ذاك الوقت أكّدت اليونيدو ). 2002 تموز/يوليو(على خطة إدارة غازات التبريد في االجتماع السابع والثالثين 
ستهالك في مشروعات كانت عندئذ قيد التنفيذ في أن االستهالك المعالج في إطار خطة إدارة غازات التبريد، واال

 طنّاً من قدرات استنفاد األوزون 315زائد ) بما في ذلك المشروع الختامي في صناعة التبريد التجاري(القطاع 
المستعمل في القطاع غير النظامي ومن جانب عدد كبير من المستعملين الذين يستوردون مباشرة مواّد كلورو (

 كان ينبغي إزالته من دون تكّبد الصندوق تكلفة إضافية، وكان يشكّل االستهالك الكامل في قطاع ،)فلورو كربون
 طنّاً من قدرات استنفاد األوزون في 315وألن الجزائر قد تعّهدت بعدم التماس تمويل من أجل إزالة الـ . التبريد

 بالمئة من قطاع 15ل حالياً للتمويل كان آخر القطاع غير النظامي، فإن االستهالك الوحيد في قطاع التبريد المؤه
  . طناً من قدرات استنفاد األوزون44الخدمات لم تعالج في خطة إدارة غازات التبريد، أي 

  
  )قطاعات أخرى(استهالك مواد مستنفدة لألوزون 

  
 واألربعين، ُمنحت  للقطاعات األخرى، وفي االجتماعات الثالث والثالثين والسابع والثالثين والثالثبالنسبة  .12

  :حكومة ألمانيا تمويالً إلعداد المشروع إلعداد 
  

 خطة إلدارة اإلزالة؛  ) أ(
  
 ؛ وفي وقت الحق؛مشروعات ختامية للرغاوى والمذيبات  ) ب(

 
  .تحديث للبرنامج القطري يعالج قطاعات أخرى غير قطاع التبريد  ) ج(

  
لتي تقوم باألنشطة نيابة عن ألمانيا، أن كافة ، وهي الوكالة ا)GTZ( الوكالة األلمانية للتعاون الفني أفادت  .13

 مع حكومة الجزائر من أجل تقديم وكالة لم تنجح في تنفيذ االتفاقاألنشطة قد ُأكملت بشكل جذري، ولكن هذه ال
وّجهت األمانة كتاباً للجزائر إلعالم الحكومة ) ب (52/15 وبهذا الصدد، وعمالً بالمقرر ،المشروعات ذات الصلة

 عناصرجنة التنفيذية بالنسبة الحتمال إجراء اتصال رفيع المستوى لحّل المشاكل الجارية بالنسبة لتنفيذ برأي الل
  . عليها اللجنة التنفيذيةوافقتالمشروعات التي 

  
أحالت اليونيدو إلى األمانة رسالة من حكومة الجزائر تفيد أن خطة اإلزالة الوطنية التي أعّدتها اليونيدو   .14

بالحسبان العمل الذي قامت به الوكالة األلمانية للتعاون الفني في أنشطة إعداد المشروع  التي يمّولها سوف تأخذ 
 ورّدت الجزائر على كتاب األمانة مطالبة. الصندوق المتعدد األطراف بموجب التعاون الثنائي مع حكومة ألمانيا

وهذا المقترح وارد في .  تحديث للبرنامج القطري إعدادبشأن ُيعتبر بحكم الملغى المشروع الثنائي المعلّق بأن
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12الوثيقة 

  
ظر في مراجعة  يتّم النبالنسبة لخطة اإلزالة الوطنية المقترحة الجارية، اقترحت األمانة على اليونيدو أن  .15

القاعدة للتمويل ستكون عندئذ و. المقترح  بشأن األخذ بالحسبان شروط الموافقة على خطة إدارة غازات التبريد
متمثلة في االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في قطاع التبريد ونتائج الوكالة األلمانية للتعاون الفني في القطاعات 

وأشارت األمانة أيضاً إلى أنَّ األنشطة في قطاع الرغاوى والمذيبات لم تكن متوافقة مع الوضع المبلغ . األخرى
  .ة المقترحة لن تكون قادرة على معالجة االستهالك في تلك القطاعات معالجة كافيةعنه، وأن األنشط

  
قّدمت اليونيدو في وقت الحق مقترح مشروع معّدل تضّمن معلومات من تحديث البرنامج القطري   .16

 ي قطاع التبريد،وف. المعتزم من جانب الوكالة األلمانية للتعاون الفني ، الذي جعلته الوكالة في متناول اليونيدو
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د  طناً من قدرات استنفاد األوزون بمستوى يتوافق مع الحدو44اعتمد المقترح المعّدل على منح التمويل لمعالجة 
  . قطاع التبريد لخطة اإلزالة الوطنية جزءكغ تُطّبق على/ة أمريكيات دوالر5.00 الثابتة لجدوى التكاليف وقدرها

  
 20(الجزائر حصلت على مساعدة كبيرة في تحويالت الرغاوى المرنة في قطاع الرغاوى، وفي حين أن   .17

، ) من أطنان قدرات استنفاد األوزون802 مليون دوالر أمريكي ألزالة 4.018مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها 
 ، 11- إلى وجود استهالك مازال متبقياً من كلورو فلورو كربون2006أشارت بيانات البرنامج القطري لعام 

وفي حين أن بيانات االستهالك ليست متوافقة كلّياً .  أطنان من قدرات استنفاد األوزون104رغاوى المرنة قدره لل
 الميثيلين كلوريدلة عن طريق التحّول إلى بديل مع الظرف الراهن في األسواق، حيث يمكن تحصيل فوائد اقتصادي

لموجودة، يبدو واضحاً أنه مازال هناك استهالك لكلور أقل كلفة، من أجل إنتاج رغاوى مرنة باستعمال المعّدات ا
معلومات الواردة في وهذا الوضع مبّين أيضاً في البيانات وال.  في قطاع الرغاوى في الجزائر11-فلورو كربون

 األمانة مستوى تمويل قدره تؤّيدووفقاً لذلك .  البرنامج القطري للوكالة األلمانية للتعاون الفنيتحديث مشروع
وهذا .  دوالر أمريكي من أجل إزالة كافة استهالك كلورو فلورو كربون المتبقي في قطاع الرغاوى380.000

 قيمته مساعدة تقنية عنصر دوالر أمريكي لمعّدات التهوية في أربع مؤسسات، ومن 160.000 يشملالمبلغ 
  . دوالر أمريكي لصغار المستعملين اآلخرين220.000

  
ومات إضافية في المقترح المعّدل، استناداً إلى التفاصيل التي قدمتها الوكالة األلمانية أوردت اليونيدو معل  .18

وعلى هذا األساس تم االتفاق على تمويل لبرنامج مساعدة .  قطاع المذيبات في الجزائركوينللتعاون الفني، بشأن ت
 أطنان 8.8بقي المبلغ عنه وقدره  دوالر أمريكي من أجل إزالة مجموع االستهالك المت150.000تقنّية بمستوى 

 طن من قدرات استنفاد األوزون من رابع 1.1، و113-من قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو كربون
  . طن من قدرات استنفاد األوزون من كلوروفورم الميثيل2.2كلوريد الكربون و

  
ليونيدو أيضاً تبريراً الستراتيجية ألجهزة في الوثيقة المنقّحة، قّدمت ا) د (51/34بالتوافق مع المقّرر   .19

 بالمئة من الصيدليات تبيع حالياً فقط منتجات أجهزة 75االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، مشيرة إلى أن 
برنامج للتوعية اخّصائيي العناية وسيستهدف . استنشاق مزودة بمقياس للجرعات معتمدة على كلورو فلورو كربون

 أصحاب الشأن لتوفير معلومات بشأن الخطوات الضرورية لالنتقال ولضمان قبول اخصائيي الصحية وغيرهم من
  . دوالر أمريكي35.000ويمكن تحقيق ذلك بتكلفة قدرها . العناية الصحية والمرضى

  
 فيها إن تكاليف المشروع النهائية لكافة القطاعات كما اتّفق عليها بين اليونيدو واألمانة، وكما قُّدمت لتنظر  .20

  :اللجنة التنفيذية مبّينة في الجدول أدناه 
  

  )دوالر أمريكي(المجموع   الماّدة  
سياسة عامة وتطبيق؛ تدريب؛ مساعدة تقنية واسترداد (قطاع خدمات التبريد   1

 220,000  وإعادة تدوير

 380,000  مساعدة تقنية إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع الرغاوى  8
 150,000  ية إلزالة مواد مستنفدة لألوزون في قطاع المذيباتمساعدة تقن  6
 20,000  مساعدة تقنية إلزالة مواد كلورو فلورو كربون في قطاع األيروسوالت  7
 35,000  استراتيجية أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  9

 96,500  تنفيذ المشروع ورصده  10
 20,000  تحقّق  
 69,113  ) بالمئة7.5(لة تكاليف مساندة الوكا  
 990,613  المجموع بما في ذلك تكاليف مساندة الوكالة  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/22 
 

7 
 

  خطة التنفيذ السنوية
  

وإذ لحظت .  عليه مع األمانةاتُّفققّدمت اليونيدو خطة تنفيذ سنوية أولى متوافقة مع المشروع المنقّح كما   .21
رحت أن يكون التمويل الكامل لهذا القطاع، كما هو اليونيدو الحاجة الملّحة للعمل في قطاع خدمات التبريد، اقت

 والتكاليف المفّصلة لمختلف العناصر التي تشمل تحديث السياسة. 2008مبّين في الجدول أعاله، مخّصصاً عام 
وقد خّصصت . العامة وتطبيقها، والتدريب في مجال التبريد والترخيص واالسترداد وإعادة التدوير، متوافرة

 دوالر أمريكي لقطاع 100.000 دوالر أمريكي من التمويل المقترح لقطاع الرغاوى و280.000اليونيدو أيضاً 
  . 2008المذيبات ألنشطة مبرمجة عام 

  
وأفادت األمانة أن . ن تسوية تخصيصات التكاليف خالل السنة، مع تطوير البرنامجأفادت اليونيدو أنه يمك  .22

 بشأن المرونة في المشروعات 46/37كافّة األموال المعاد تخصيصها يجب أن تكون متوافقة في أحكام المقّرر 
  .المتعددة السنوات

  
  اتّفــاق

  

حّدد الشروط من أجل إزالة كاملة ي التنفيذية قّدمت حكومة الجزائر مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة  .23
.  لهذه الوثيقةاألول في المرفق اًلمواد كلورو فلورو كربون ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل، متضّمن

  . جداول النظرة العامة لهذا االتفاق المتعدد السنواتالثانيويتضّمن المرفق 
  

  توصيــة
  

  :توصي األمانة   .24
  

قة من حيث المبدأ على خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون للجزائر، بتكلفة بالمواف  ) أ(
 دوالراً 69.113 دوالر أمريكي، زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة 921.500إجمالية قدرها 
 أمريكياً لليونيدو؛

  
جل تنفيذ خطة اإلزالة بالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الجزائر واللجنة التنفيذية من أ  ) ب(

  لهذه الوثيقة؛األولالوطنية كما وردت في المرفق 
 

 للجنة التنفيذية   49/6 و41/100حثّ اليونيدو على أن تأخذ بكامل االعتبار متطلبات المقررين ب  )ج(
  خالل تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون؛ و

  

األولى وعلى التمويل المطلوب بالمستوى المبّين في الجدول الموافقة على خطة التنفيذ السنوية ب  ) د(
  :أدناه 

  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  تكلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

خطة إزالة وطنية لمواد مستنفدة   )أ(
  )الشريحة األولى(لألوزون للجزائر 

  اليونيدو  54,263 723,500
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  األول المرفق

  
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية الجزائراتّفاق بين مشروع 

  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 
  
 واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال )البلد (حكومة الجزائرمثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييللمحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون ا
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 8، 6، 4، 2على النحو المبّين في الصفوف د على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
ء اللجنة وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقهذفي ") األهداف والتمويل ("لفأ -2من التذييل 10و

تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق يفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها بالتنفيذية 
  .لمتعّدد األطراف بالنسبة للموادا
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاقاللتزاماته المحددة في هذا االتف البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 11التمويل المحّدد في الصف 
  "). التمويلالجدول الزمني للموافقة على ("لفأ -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 
  
 البلد ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية ، قبل 
  :للموافقة على التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدق األأن يكون البلد قد حقّ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل ا برنامجأن يكون البلد قّدم  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 

  
ّسسات المحّددة وسوف ترصد المؤ.  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5التذييل 
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، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجس تقديرات في حين أن التمويل قد ُحّدد على أسا  .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

صيص المصنّفة وإعادات التخ.  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما 

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،ليهبرنامج التنفيذ السنوي الموافق ع

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

اق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  االتفا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتال تكون فيها النتائج المقترحة قد في الحاالت التي ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

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

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو ادارة وتنفيذ هذإشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون الوكالة  علىاليونيدو توافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
م باألنشطة المدرجة فذة الرئيسية مسؤولة عن القياوستكون الوكالة المن. )الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

. )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ -6في التذييل 
لتابعة ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات 

الوكالة ووافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية وت. للصندوق المتعّدد األطراف
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 12ة في الصفّ ـ بالرسوم المبّينالمنفذة المتعاونة

  
في المذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10
 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 لالتذيي

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهن على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقةلل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
غ المحّددة في  التمويل بمقدار المبالأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالك أخرىاتأية مشروعيؤثر على تمويل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/22 
Annex I 

3 
 

  
 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12

حقّق من وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  االطالّع على المعلومات الضرورية للت. االتفاق 
  . االتفاقاهذلاالمتثال 

  
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  .قة مختلفة في االتفاق بطريتعريفها

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

-، كلورو فلورو كربون12-، كلورو فلورو كربون11-كلورو فلورو كربون  Iالمجموعة   أالمرفق 
 115-، وكلورو فلورو كربون114-، كلورو فلورو كربون113

 هالونات  IIالمجموعة   أالمرفق 

 ى كاملة الهلوجةهايدروكرابن أخر  Iالمجموعة   بالمرفق 

 رابع كلوريد الكربون  IIالمجموعة    بالمرفق

 كلوروفورم الميثيل  IIIالمجموعة   بالمرفق 
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  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
 
  المجموع  2010  2009  2008  2007  
حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواّد . 1

أطنان من قدرات  (I ، المجموعة"أ"المرفق 
  )وزوناستنفاد األ

318318318 0  

 الستهالكلالحّد األقصى المسموح به . 2
أطنان ( I، المجموعة "أ"مواد المرفق ل الكلي

   )من قدرات استنفاد األوزون
200150100 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواد . 3
أطنان من قدرات  (IIمجموعة ال، "أ"المرفق 

  )استنفاد األوزون
118.6118.6118.6 0  

الحّد األقصى المسموح به لالستهالك . 4
أطنان  (II، المجموعة "أ"الكلي لمواد المرفق 

  )من قدرات استنفاد األوزون
807050 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواد . 5
أطنان من قدرات  (I، المجموعة "ب"المرفق 

  )استنفاد األوزون
0.150.150.15 0  

 المسموح به لالستهالك الحّد األقصى. 6
أطنان  (I، المجموعة "ب"الكلي لمواّد المرفق 

أطنان من ) (من قدرات استنفاد األوزون
  )قدرات استنفاد األوزون

0.10.10.1 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواّد . 7
أطنان من قدرات  (II، المجموعة "ب"المرفق 

  )استنفاد األوزون
3.13.13.1 0  

 الحّد األقصى المسموح به لالستهالك .8
 II، المجموعة "ب"الكلي لمواّد المرفق 

  ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
2.02.01.0 0  

حدود استهالك بروتوكول مونتريال لمواد . 9
أطنان من  (III، المجموعة "ب"المرفق 

  )قدرات استنفاد األوزون
444 1.7  

 به لالستهالك الحّد األقصى المسموح. 10
 III، المجموعة "ب"الكلي لمواد المرفق 

   )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(
4.03.52.0 1.5  

التمويل المتفق عليه للوكالة الرئيسية  . 11
 921,500  723,500198,000  )دوالر أمريكي(

تكاليف مساندة الوكالة الرئيسية . 12
 69,113  54,26314,850  )يدوالر أمريك( بالمئة 7.5 )اليونيدو(

دوالر (التكاليف اإلجمالية المتفق عليها . 13
 990,613  777,763212,850  )أمريكي

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 

  
  .سنة البرنامج التنفيذي السنويفي  األخير للموافقة عليه في االجتماع ، سيجري النظر في التمويل  .1
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  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4ذييل الت
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف   
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(موع المج
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعلا

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـاسة العامنوع مراقبة السي
    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
ون الوطنية واليونيدو بتنسيق وإدارة كافة أنشطة الرصد، بواسطة تمويل المشروع ستقوم وحدة األوز  .1

  .المتضّمن في خطة اإلزالة الوطنية
  
طبيعة مهمتها في رصد واردات المواد المستنفدة بستلعب اليونيدو دوراً رئيسياً في ترتيبات الرصد   .2

ختلف المشروعات لمدقيق في كافة برامج الرصد  والتلألوزون، التي ستُستعمل سجالتها كمرجع إلعادة الفحص
ت الوطنية والسلطات  مع وحدة األوزون الوطنية والوكاالوستعمل اليونيدو، بالتعاون. من خطة اإلزالة الوطنيةض

  .على رصد واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون غير المشروعةالحكومية 
  

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

 الوكالة المنفذة واستناداً إلى التشاور مع.  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةالجزائراللجنة التنفيذية على 
تطبيق تحقق من نتائج لالضطالع بال) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة تختار الجزائر ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة اإلزالة الوطنية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
على  مشروع في وثيقة الةحدَّدممسؤولة عن مجموعة أنشطة ) اليونيدو (ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية  .1

  :التاليالنحو 
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا ق المالي بمقتضى األداء والتحقّمن تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

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

وفي حالة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة  للجزائراختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقةغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

باإلضافة   ،2008امج التنفيذ السنوي لعام برنلتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً بتمهيداً التقديم، 
 ؛2007 ر عن برنامج التنفيذ السنوي لعام التقريإلى

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية   ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 
 يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد   ) ي(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(

  

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 أمريكي دوالر 10.000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .فيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات مستنفدة لألوزونتخ من عن كّل طن
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(1) PROJECT TITLE:  National phase-out 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 2006

CFC 2,119.5 2292.2 2292.2 1774.2 1549.2 1502.2 1474.6 1021.8 1761.8 1761.8 1045 859 302.6
CTC 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 18.7 18.7 18.7 2.2 2.2 2.2
Halons 237.0 195 322 195 195 195 195 169 169 169 80 80 80.0
MBR 4.6 0.6 6.0 6.0 6 6 6 4.2 4.2 4.2 3.6 3.6 3.6
TCA 5.7 5.8 5.8 5.4 5.5 5.8 5.8 5 5 5 4 4 4.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

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

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 7.0 104.0 7.5 175.3 8.8 302.6
CTC 1.1 1.1 2.2
Halons 80.0 80.0
MBR 3.6 3.6
TCA 2.0 2.0 4.0
Source: Country Programme Data

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

318 318 318 0
200 150 100 0

118.6 118.6 118.6 0
80 70 50 0

0.15 0.15 0.15 0
0.1 0.1 0.1 0
3.1 3.1 3.1 0

2 2 1 0
4 4 4 1.7
4 3.5 2 1.5

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

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2007 2008 2009 2010 Total

723,500 198,000 921,500
54,263.00 14,850.00 69,113

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

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2007 2008 2009 2010

Nov-07 Nov-08
1 2

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

n/a

Calendar year Decision

Maximum Allowable Consumption 

Montreal Protocol limit
Maximum Allowable Consumption 

Annex II

Refrigeration

UNIDO
Funding as per Agreement

HalonAerosol Foam

Compliance Action Target (MOP)

CFC (ODP tonnes)

[Comments]

Funds Requested
Disbursement as per Annual Plan

Halons (ODP tonnes) Montreal Protocol limit

Support Costs Requested

Support Costs as per Agreement

Tranche Number

Calendar year

UNIDO

Maximum Allowable Consumption 

CTC (ODP tonnes) Montreal Protocol limit

Planned submission as per Agreement

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
Algeria

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Tobacco 
Fluffing

Solvent Process Agent MDI

Other fully halogenated 
hydrocarbons  (ODP 

Montreal Protocol limit
Maximum Allowable Consumption 

TCA (ODP tonnes) Montreal Protocol limit
Maximum Allowable Consumption 

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

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
2.
2.1

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned Cumulative Planned (future Cumulative 

10
2

100

1
1
1

70
10

20
2
1
1
1
1
1

4
2

Project Implementation and Monitoring 1

R&R machines
Service sets for small workshops

Develop a national compulsory certification scheme 

Develop national codes of practice
Refrigeration Service investment component

Supply of Identification Sets
Train national ispectors
Training Programm for related authorities

Update the refeigration curricula 

Activities ExplanationsBudget

ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs
ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs

Halons
CTC

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Permit System in place for export of bulk ODSs

Requiring permits for import of bulk ODSs

TCA

Permit System in place for import of bulk ODSs

Methyl Bromide

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

Country Programme

Unforeseen Activities

Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs
Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs

TA for Solvent 

MDI Strategy

Awareness workshops and awareness material

Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC
Air conditioners using CFC

Provision of 4 sets of ventilation equipment

Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

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

Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

Provision of recovery and recycling machines for MAC
Awareness workshops and awareness material

MAC R&R

Policy Enfircement & Curbing Illegal Trade

Training, Certification and Standardization

TA for aerosols

TA for Foam Sector

Training and awareness workshop
Develop awareness material 

2


