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  للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـرافا
   لتنفيذ بروتوكول مونتريال

  الثّالث والخمسوناالجتمـــاع 
  2007تشرين الثاني / ر نوفمب30-26مونتريال، 

  
 

 
  ليبيريا :مقترح مشروع

  
  

  : مشروع التاليمقترح الالوثيقة من تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشان هذه  تتألف 
  

 ة التدريجياإلزالة
  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )الدفعة األولى(اإلزالة النهائية خطة إدارة  •
 
 

 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/38 
 
 

2 

  المشاريع متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 ليبيريا

 
  التنفيذية/الوآالة الثنائية         عنوان المشروع

 

 
 روع في ما يتعلق باستهالك المواد المستنفدة لألوزونغ عنها في المشآخر بيانات االستهالك المبلّ

  ) 2007تشرين األول / ، حتى أكتوبر2006 استنفاد األوزون، من قدراتباألطنان  ( 7البيانات المشمولة بالمادة   :ألف

   )2007تشرين األول /، حتى أكتوبر2006،  استنفاد األوزونباألطنان المعادلة لقدرات ( بيانات البرنامج القطري حسب القطاع  :باء

 
   )ستنفاد األوزون اباألطنان المعادلة لقدرات(كمية استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقية المؤهلة للتمويل 

  . طن المعادلة لقدرات استنفاد األوزون6.3اإلزالة الكلية  : دوالراً أمريكياً 283,438إجمالي التمويل  :خطة أعمال السنة الحالية

  اإلجمالي 2010 2009 2008 2007  بيانات المشروع
 0.0 8.4 8.4 8.4  حد بروتوكول مونتريال

 0.0 8.4 8.4 8.4   السنويحد االستهالك
      اإلزالة السنوية من المشاريع المستمرة

CFC 
(ODP 
 )باألطنان

 8.4 0.0 8.4 0.0 0.0  اإلزالة السنوية التي يجري التعامل معها حديثاً
    إجمالي آمية المواد المستنفدة لألوزون المستهلكة التي سيتم إزالتها  

       ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 
 213,000   81,500 131,500  اليونيب  :التمويل للوكالة المنفذة القيادية 
 132,000   28,000 104,000  اليوئنديبي  :التمويل للوكالة المنفذة المتعاونة 
 345,000   109,500 235,500  التمويل الكلي للمشروع 

    ):دوالر أمريكي(تكاليف المساندة النهائية 
 27,690   10,595 17,095  اليونيب  :دة الوكالة المنفذة القياديةتكاليف مسان 
 11,880   2,520 9,360  اليوئنديبي :تكاليف مساندة الوكالة المنفذة المتعاونة 
 39,570   13,115 26,455  تكاليف المساندة الكلية 

 384,570   261,955122,615الكلفة الكلية للصندوق متعدد األطراف
 غير منطبق  )كغم/دوالر أمريكي(اليف المشروع النهائية جدوى تك

 
  .كما هو مبين أعاله) 2007( األولى للدفعةالموافقة على التمويل   :طلب التمويل

 
موافقة شمولية توصية األمانة 

  

 اليوئنديبي واليونيب  )الدفعة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 وكالة حماية البيئة  :الوكالة الوطنية المنسقة

CFC  5.0  
  

ODS 
 

 أيروسول
 

 الرغاوى
 

 صناعة التبريد
 

 خدمات التبريد
 

 المذيبات
 

 عوامل التصنيع
 

 غازات التبخير
 

CFC-12 
 

 
 

 

4.0 

CFC-15 
 

1.0 
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 وصف المشروع

 خطة مشروع نفذة،مال القائدةالوكالة  بوصفه للبيئة، المتحدة األممبرنامج قّدم ، ليبيريانيابة عن حكومة   .1
 الثالث اجتماعها للنظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية في فلوروكربونالكلورو مركبات مناإلزالة النهائية  إدارة

خطة اإلجمالية   لالتكلفة وتبلغ . اإلنمائي المتحدة األمم بمساعدة من برنامج عتنفيذ المشروكما سيتم . والخمسين
 إلى باإلضافة  أمريكيدوالر  000 245 (أمريكيدوالر  000 345  مرفوعة هي كمااإلزالة النهائية إدارة

دوالر  000 100   و  المتحدة للبيئةاألمم لبرنامج أمريكيدوالر   850 31 البالغةةالوكال مساندةتكاليف 
ة  المتحداألمم برنامج  دوالر أمريكي لصالح000 9  البالغةةالوكال مساندة تكاليف إلى باإلضافة أمريكي
لقدرات استنفاد  المعادلة طن 8.4( فلوروكربونالكلورومركبات ل ةالكاملاإلزالة ويقترح المشروع ). اإلنمائي

ن  ط56.1فلوروكربونالكلورومركبات بإزالة  المتثالاألساس ل ويبلغ الخط .2009 بحلول نهاية عام )ألوزونا
 . ألوزونلقدرات استنفاد ا المعادلة

 
  خلفية

اللجنة التنفيذية في خصصت  التبريد،في قطاع خدمة  الكلوروفلوروكربون مركباتزالة بإوفيما يتعلق   .2
من أجل  المتحدة للبيئة األمم وبرنامج ألمانيا لحكومة أمريكي دوالر 563 436 واألربعين مبلغ الحادياجتماعها 

 إدارةخطة  (48/31  رقمفي المقرروتمت الموافقة على المشروع . مشروع خطة إدارة غازات التبريدتنفيذ 
مشاريع ألمانيا بتنفيذ جميع الحكومة قامت باستثناء برنامج تدريب موظفي الجمارك، و). وتحديثاتهاغازات التبريد 

 .خطة إدارة غازات التبريدفرعية في ال

 فني خدمات تبريد، وشمل التدريب 525أدى تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد إلى تدريب وتخريج    .3
وقد .   من موظفي الجمارك90كما تلقى التدريب  .ات الخدمات الجيدة وعمليات االستعادة وإعادة التدويرممارس

وحاليا ( مع آلة مكمله على مواقع مركزية حركهواء متتكييف  وحدات استعادة وجهاز 10تم حتى اآلن توزيع 
كم تم توفير التدريب في ). يدوذلك في المركز الوطني لعروض التبرتوضيحية  ألغراضتستخدم آلة واحدة 

وقد أجري تقييم لبرنامج الحوافز . حركةمتالهواء العمليات االستعادة وإعادة التدوير وإعادة تصميم مكيفات 
للمستخدمين النهائيين وقد وردت طلبات من كثير من أصحاب مخازن التبريد التي تستخدم مركبات 

  .2008برنامج في منتصف عام ومن المتوقع أن يكتمل ال. الكلوروفلوروكربون

  السياسات والتشريعات
 
 البيئة حماية و تم توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة 2004 عام ي فلألوزون المستنفدةمواد لل  منظمةت لوائحقد سنّل .4
  .لألوزون المستنفدةجل انفاذ نظام ترخيص المواد أوزارات التجارة والصناعة والمالية من و

  قطاع خدمة التبريد 
 استهالك في عن انخفاض اإلزالة النهائية إدارةخطة مشروع  إلعداد كشف االستقصاء الذي اجري قدل .5

 التي تقوم بها وحدة  النشطة العامةالتوعية ألنشطة أساسا، ويرجع ذلك 12-الكلوروفلوروكربونمركبات 
لمركبات  ، والثمن الباهظأ134 – الكافية من الهيدروفلوروكربوناإلمدادات، وتوافر األوزون

 المستخدمة معادلة لقدرات استنفاد األوزون طن 4.1 إجماليمن و.  السوق المحليفي 12 -الكلوروفلوروكربون
 لتقديم الخدمات معادلة لقدرات استنفاد األوزون طن 0.8  استخدم فقط،2006في قطاع خدمة التبريد في عام 

 0.1 ووالصناعية،تجارية الالتبريد ألغراض أنظمة  وزونمعادلة لقدرات استنفاد األ طن 3.2 و ،المنزليةلثالجات ل
زيادة كبيرة حدثت  ،2006في عام و. ألجهزة تكييف الهواء المتحركة األوزونطن ونظم التبريد بداالت استنفاد 

قائمة  صناعية جديدة بسبب استيراد معدات تبريد)  طن متري1.6 إلى 0.3من  (R-502  غاز التبريدفي استهالك
  .نظام الترخيصالمعدات تحت السيطرة حالياً بفضل  استيراد هذه  وقد أصبح.R-502  التبريد غازعلى
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 أما . خدمة الجيدةال تدريبا في ممارسات  منهم المائةفي 50 تبريد، تلقى فني 800 البالد ما يقرب من يوجد في .6
 6,25 و  ،12 -للكلوروفلوروكربوني دوالر أمريك 9,10 :فهيغرام   كيلو لكلمتوسط األسعار الحالية لمواد التبريد

    دوالر11,03، و22-فلوروكربونكلورولهيدرول  أمريكي دوالر4,04أ و 134 - ن للهيدروفلوروكربو أمريكيدوالر
  . R502 لغاز التبريد أمريكي

  
   النهائية اإلزالةخطة إدارة  المقترحة في األنشطة

 المستنفدةالمواد ب  الخاصةلوائحال وتطبيق وتعزيز ة ومراجع،المصلحة أصحاب وعييقترح مشروع التخلص رفع  .7
، لألوزون المستنفدةالتعرف على المواد كتيبات  وتوفير مزيد من التبريد،، وكذلك تدريب موظفي الجمارك وفنيي لألوزون
 لتحديثي،االتعديل ور  التدويوإعادة، لثالثة مراكز إقليمية لالستعادة ومعدات التقنيةالمساعدة  وتقديم التبريد،جمعية وتقوية 
 1 بحلول الكلوروفلوروكربونمركبات اإلزالة النهائية لليبيريا إنجاز خطة  حكومة  وتنوي. آلية للرصد والتقييموإنشاء
  .مقترح لخطة إدارة اإلزالة النهائية مع 2008 لعام تفصيليةخطة عمل وقد ُأرفقت . 2010 كانون الثاني/يناير

 

   تعليقات األمانة والتوصية
 تعليقاتال

 من 7ريا بموجب المادة ي حكومة ليب بهاأبلغت  كما2006لعام  لكلوروفلوروآربونااستهالك مركبات إن  .8
من قدرات   طن23.1 هو فعلياً أقل بحوالي معادلة لقدرات استنفاد األوزون  طن5.0 والبالغ البروتوكول

من   طن28.1والبالغة لبروتوكول ل وفقاً لك السنة لت للكمية المسموح باستهالكهااألعلىالحد  من استنفاذ األوزون
 دون مستوى االستهالك المسموح به من قدرات استنفاذ األوزون طن 3.4، و (ODP) قدرات استنفاذ األوزون

  .من قدرات استنفاذ األوزون  طن8.4 وهو  2007عام ل

  الستهالك مركباتالمستويات الحاليةب المتعلقة التقنية العامة المسائل األمانةناقشت وقد  .9
، كما ناقشت R-502  غاز التبريد علىة قائم جديدة معدات تبريدوإدخال حسب نوع المعدات،  لكلوروفلوروآربونا

 المستنفدة المواد أسعار، واالنخفاض الحاد في  من عمرها الزمني سنة20-15 الشركات على مدىخدمة 
 وبناء . وتوفر مبردات بديلة في ليبيرياالسنوات السابقة، مقارنة ب2006 عام في في التبريد لألوزون المستخدمة

  .المشروع النهائيفي مقترح وأدرجت  المنفذةوكاالت العلى ذلك فقد تم تناول كل هذه القضايا من قبل 

 في وآخذة، إدارة اإلزالة النهائية خطة  الواردة فيلألنشطة األمانة أجرته االستعراض الذي وبناًء على .10
برنامج على  العامة األمانةاقترحت فقد ، 49/6 رقم و41/100 اللجنة التنفيذية رقم مقرريبات االعتبار متطل

 من خالل الفنية تعزيز برنامج المساعدة إمكانية، النظر في اإلنمائي المتحدة األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم
  للتبريدعدات التعديل التحديثي أو التحويلمعالجة مو المعتمدين،فنيي التبريد لتوفير أدوات الخدمات األساسية 

 وحدة وإنشاء، وإدخال برنامج لخفض المبردات، لكلوروفلوروآربونا على مركبات  القائمالتجاري والصناعي
التدريب لموظفي الجمارك المزيد من من خالل توفير هذه النشاطات   وسيجري تدعيم.الرصد وتقديم التقارير

 مركبات أنظمة المبردات الجديدة وتحويل القديمة المبنية علىاستخدام وتدريب محدد للتقنيين في 
 بعين  اقتراح األمانةاإلنمائي المتحدة األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم برنامج وقد أخذ. لكلوروفلوروآربونا

  . لذلكوفقاً إدارة اإلزالة النهائيةاالعتبار وعّدل مكونات المشروع الفرعي لخطة 

  اتفاقيه
 

اإلزالة  مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية تحدد الشروط الالزمة الستكمال ليبيرياقدمت حكومة   .11
و يحتوي المرفق الثاني على . في مرفق هذه الوثيقةوالمتضمن ، في ليبيريا لكلوروفلوروآربونامركبات ل النهائية

 .سنواتالجداول التي تعطي نظرة عامة عن هذا االتفاق المتعدد ال
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  التوصية
 

قد ترغب اللجنة و .ليبيريا اإلزالة النهائية الخاصة بعلى خطة إدارة الشاملةالموافقة بتوصي األمانة  .12
 :  فيالتنفيذية

 دوالر 345 000مبلغ ب،  اإلزالة النهائية على خطة ليبيريا إلدارةالموافقة، من حيث المبدأ،  ) أ(
دوالر 690 27  البالغة الوكاالت ساندةم تكاليف إلى باإلضافة دوالر 213 000 (أمريكي

   البالغة الوكاالت مساندة  تكاليف إليها دوالر مضافا 000 132و  المتحدة للبيئةاألمملبرنامج 
 ؛)اإلنمائي المتحدة األممدوالر لبرنامج  880 11

اإلزالة  إدارة بين حكومة ليبيريا واللجنة التنفيذية من اجل تنفيذ خطة اتفاقمسودة الموافقة على   ) ب(
  األول لهذه الوثيقة؛رفق المعلى النحو الوارد في النهائية 

على تحمل المسؤوليات الكاملة  اإلنمائي المتحدة األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األممحث برنامج   )ج( 
   ؛اإلزالة النهائية إدارةخطة  خالل تنفيذ 49/6 و 41/100 اللجنة التنفيذية رقممقرري لمتطلبات 

 
  :في الجدول أدناه ةمبينال مستويات التمويل حسب من الخطة األولى الدفعةالموافقة على  ) د( 

  
 
 

  المشروعتمويل  اسم المشروع
 (دوالر أمريكي)

   المساندةتكاليف
 (دوالر أمريكي)

منفذةالوكالة ال   

 اليونيب 17,095 131,500 )الدفعة األولى (النهائية  اإلزالةخطة إدارة  )أ(
 اليوئنديبي 9,360 104,000  )الدفعة األولى(النهائية   اإلزالة إدارة خطة )ب(
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  األولالمرفق 
  

  ليبيريااتّفاق بين مشروع 
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 

  
 التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال واللجنة") البلد("حكومة ليبيريا مثّل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

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

 
من التذييل  2 في الصف النحو المبّينعلى د على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بة للموادبالنس
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهناً بامتثال  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 6التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل في اجتماعات اللجنة 

وسوف يقبل . لفأ -2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين ك هذهمن تحقيق حدود االستهالالوكالة 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

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

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) 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 فياتإلى حد كبير جميع اإلجراءز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ -4سنوي وفقاً لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة .  االتفاقاه بمقتضى هذـ البلد إجراء رصد دقيق ألنشطت يضمنسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية ن في الفقرة وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّي . لفأ -5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  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 ف كتعديالت رئيسية مصنّفةال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

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

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد ا 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 ة إزالألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقاأ من هذ-5لتذييل وفقاً لكثب 

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

  .خالل تنفيذ الخطة 49/6و
  
 االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 المتحدة للبيئة األممبرنامج  وافقيو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
 على أن وافققد  اإلنمائي المتحدة األممبرنامج  و)"الوكالة المنفذة الرئيسية("لرئيسية كون الوكالة المنفذة اي أن على
بالنسبة ألنشطة البلد  الوكالة المنفذة الرئيسية إشرافتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المشاركة ي

، لفأ -6 عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل فذة الرئيسية مسؤولةوستكون الوكالة المن. في نطاق هذا االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحقّقا، يس حصراًبما في ذلك، ولكن ل

لتابعة للصندوق المتعّدد ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم العلى عمليات 
–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونة سوف تكون .طرافاأل
 بالرسوم الوكالة المنفذة المتعاونةووتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  .باء

  .لفأ-2ل ـمن التذيي 8 و 7الصفين ة في ـالمبّين
  

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 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . ل الموافقة على التمويلالبلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدو
 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها

 في إطار جدول ة التمويل التاليةشريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في أن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل
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 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 التنفيذيةاناصر التمويل في هذلن تخضع ع  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و  يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسيةسوف  .12
 الوكالة المنفذة المتعاونةووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة
  . االتفاقاهذل على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإلطالع

  
ياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين  االتفاق حصراً ضمن ساتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13

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

  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 I  CFC-12 ،CFC-115المجموعة   األولالمرفق 

   

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

من المرفق األول، مواد  حد تخفيضات بروتوكول مونتريال. 1
  ) استهالك األوزونقدراتأطنان ( Iالمجموعة 

 

8.48.48.4 0.0  

من المرفق  الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي. 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  ( I األول، مواد المجموعة

8.48.48.4 0.0  

قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 3
 )األوزون

0.00.08.4 0.0 8.4 

 213,000  131,50081,500   )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 4

 132,000  104,00028,000  )دوالر أمريكي( متعاونةالمنفذة الالتمويل المتفق عليه للوكالة . 5

 345,000  235,500109,500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 6

 7,690  17,09510,595  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  . 7
 11,880  9,3602,520   )أمريكيدوالر  (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 8
 39,570  26,45513,115 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف دعم الوكالة . 9

 384,570  261,955122,615  )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها . 10
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
  .2008األخير للعام للموافقة عليه في االجتماع  الثانية  الدفعةسيجري النظر في تمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المتَّممة  
  ________________________   إطار الخطةعدد السنوات المتبقية في  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  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

اّد الطلب على المو

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   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

ّد مستنفدة إزالة موا

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  تصنيعال

              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 الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

 
 
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(مقررة النفقات ال  النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
، داخل "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق وإدارة جميع النشاطات المتعلقة بالرصد من خالل مشروع   .1

 .وحدة األوزون الوطنية
  
سية بالتحديد دوراً بارزاً في إجراءات الرصد نظراً لتكليفها برصد عمليات سيكون للوكالة التنفيذية الرئي  .2

استيراد المواد المستنفدة لألوزون، وحيث ستكون سجالتها معتمدة كمرجع لعمليات التدقيق المضاد لجميع برامج 
 هذه المنظمة وبالتعاون كما ستتحمل. الرصد المتعلقة بكافة المشاريع التي تشتمل عليها خطة إدارة اإلزالة النهائية

مع الوكالة التنفيذية المعاونة المسؤولية الشاقة في رصد عمليات استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون بطرق 
  .غير قانونية مع تقديم التوجيهات للوكاالت الوطنية المعنية من خالل وحدة األوزون الوطنية

  
  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. اللجنة التنفيذية على ليبيريا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
تطبيق خطة تحقق من نتائج لالضطالع بال) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة ليبيريا ختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة اإلزالة النهائيةإ
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

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

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

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

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

 باإلضافة إلى ،2008امج التنفيذ السنوي لعام لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنتمهيداً التقديم، 
 ؛2007التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
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 لية تمكّن من القيام بتنفيذ برناضمان وجود آلّية تشغي  ) 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؛
 ؛نةتنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاو     )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛المساعدة   )أ(
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    في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ليبيريا ومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  متثالتخفيضات في التمويل بسبب عدم اال: لفأ -7التذييل 

  
دوالر أمريكي  000 15 االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

 .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من 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 2006

CFC 56.1 45.2 67.4 55.7 31.1 18.2 41.4 25.1 32.8 26.3 14.2 5.0 5.6
CTC 0.2 0.7 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Halons 19.5 19.5 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 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 5.6 5.6
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

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

8.4 8.4 8.4 0.0

5.6 5.6 5.6
3.0 2.6 0.0 5.6
5.6 2.6 0.0 0.0

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

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

235,500 109,500 345,000
26,455 13,115 39,570

0 0
235,500 109,500 345,000

26,455 13,115 39,570

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-07
1st 2nd

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
LIBERIA

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Aerosol Foam Halon

CFC

[Comments]

Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP) N/A

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

Calendar year

Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be 

UN Agency
Planned submission as per Agreement

Tobacco 
Fluffing

Solvent Process 
Agent

MDI

Support Costs as per Agreement

Funds Requested
Support Costs Requested

Refrigeration

UN Agency
Funding as per Agreement

Calendar year

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

 (Yes/No) Since 
when 

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes 2004
1.1.1.2 No
1.1.1.3 Yes 2004
1.1.1.4 No
1.1.2
1.1.2.1 Yes 2004
1.1.2.2 Yes 2004
1.1.3
1.1.3.1 Yes 2004
1.1.3.2 Yes 2004
1.1.4 Yes 2004
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No
1.2.1.2 No
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 No
1.3.1.2 No
1.3.1.3 No
1.3.1.4 No
1.3.1.5 No
1.3.1.6 No
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6
1.3.2.7 No
2.
2.1 No

Not So Well
Not So 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 
[%]

PMU & Monitoring

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

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

TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:

Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons
CTC

Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide

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

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

Permit System in place for import of bulk ODSs
Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place

Service equipment supply other than R&R

Good Practices in Refrigeration

Country Programme

Unforeseen Activities

Train the Trainers
Training of Technicians by Trained Trainers
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment component

Solvent Phase-Out Project
Conversion, …

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

Training of Customs Officers

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

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

Budget

Customs Training
Train the Trainers

Activities Explanations

2


