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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
  خمسـون و الالثالث االجتمـــاع 
 2007 تشرين الثاني / برنوفم 30-26، مونتريال

  
  
 

  الويام: مشروعمقترح 
  

  
  :تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التاليتتألف هذه الوثيقة من   

  

  اإلزالة

   اإلنمائيألمم المتحدةابرنامج   )الشريحة األولى (خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
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   مشروعات متعددة السنين–لمشروع ورقة تقييم ا
  ماالوي

  
   الثنائية-الوآالة المنفذة   عناوين المشروعات 

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

  
  لموارد الطبيعيةإدارة شؤون البيئة، وزارة األراضي وا  الوآالة الوطنية القائمة بالتنسيق

  
  آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروع

  )2007تشرين األول /  أآتوبر، حتى2006 بيانات –  األوزوناستهالكأطنان من قدرات  (7ت الواردة بموجب المادة البيانا  :ألف
      3.6  آلوروفلوروآربون
        

  )2007تشرين األول / ، حتى أآتوبر2006 بيانات – األوزون استهالكأطنان من قدرات (ت القطاعية للبرنامج القطري البيانا  :باء
المواد المستنفدة 

  لألوزون
عوامل التصنيع   المذيبات  خدمة التبريد  صناعة التبريد  الرغاوي  األيروسوالت

  الكيميائية
  مواد التبخير

        3.6        آلوروفلوروآربون
                

  
    ) األوزوناستهالكأطنان من قدرات (استهالك الكلوروفلوروآربون المتبقي والمؤهل للتمويل 

  . األوزوناستهالك اإلزالة الكلية صفر أطنان من قدرات :أمريكيدوالر 200 000مجموع التمويل  :خطة أعمال السنة الجارية

  المجموع  2010  2009  2008  2007  بيانات المشروع
    0.0  8.7  8.7  8.7  حدود بروتوآول مونتريال
    0.0  8.7  8.7  8.7  حدود االستهالك السنوي

            اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية

مرآبات 
وروفلوروآربون الكل
أطنان من قدرات (

  8.7  0.0  8.7  0.0  0.0  اإلزالة السنوية المتناولة مؤخرا  ) األوزوناستهالك
            ة لألوزون الواجب إزالتهمجموع استهالك المواد المستنفد

            :)دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 
  172 000      77 000  95 000  برنامج األمم المتحدة للبيئة: الرئيسيةالتمويل للوآالة المنفذة   
  173 000      47 500  125 500  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: التمويل للوآالة المنفذة المتعاونة  
  345 000      124 500  220 500  مجموع تمويل المشروع  

            ):دوالر أمريكي (تكاليف المساندة النهائية
  22 360      10 010  12 350  برنامج األمم المتحدة للبيئة: الرئيسيةلوحدة لتكلفة مساندة   
  15 570      4 275  11 295  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تكلفة مساندة للوآالة المتعاونة  
  37 930      14 285  23 645   تكاليف المساندة اإلجمالية  

  382 930      138 785  244 145  )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق متعدد األطراف 
  غير متاح  )آغ/دوالر(ة فعالية تكاليف المشروع النهائي

  
  .لنحو الموضح أعالهعلى ا) 2007(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  
  موافقة شمولية  توصية األمانة
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  وصف المشروع
  
 إلدارة الرئيسية، خطةبالنيابة عن حكومة ماالوي، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة باعتباره الوآالة المنفذة  -1
 وسوف ينفذ المشروع .هاإلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية للنظر فيكلوروفلوروآربون  النهائية للزالةاإل

 في  في ماالوي النهائيةإدارة اإلزالةتكلفة اإلجمالية لخطة وتبلغ ال. اإلنمائي ألمم المتحدةاأيضا بمساعدة من برنامج 
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة مساندة للوآالة قيمتها 182 000 ( دوالر أمريكي345 000صورتها األصلية 

 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة مساندة للوآالة 163 000 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ل دوالرا أمريكيا23 660
لمرآبات ويقترح المشروع اإلزالة الكاملة ).  دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي14 670قيمتها 

 لالمتثال  ويبلغ الخط األساسي.2009بحلول نهاية )  األوزوناستهالك أطنان من قدرات 8.7(الكلوروفلوروآربون 
 . األوزوناستهالك طنا من قدرات 57.7للكلوروفلوروآربون 

  خلفية

 320فيما يتعلق بإزالة مرآبات الكلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريد، خصصت اللجنة التنفيذية مبلغ  -2
 . وذلك في اجتماعها التاسع عشريرها دوالرا أمريكيا لتنفيذ برنامج وحيد السترداد غازات التبريد وإعادة تدو106

ووافقت اللجنة، في اجتماعها السادس والعشرين، على خطة إدارة غازات التبريد في ماالوي باعتبارها مشروعا 
 بلدا من بلدان جنوب وشرق 14 يشمل إقليمي/  إدارة غازات التبريد آمشروع وطني وتم إعداد خطة.ثنائيا ألمانيا

 ووافقت اللجنة . بالتشريعات والسياسات وتدريب فنيي خدمة التبريد وموظفي الجماركتتصل ويغطي أنشطة أفريقيا،
 دوالر أمريكي لتنفيذ تحديث خطة إدارة 100 000 على مبلغ إضافي قيمته ، في اجتماعها الثالث واألربعين،التنفيذية

 .أيضا باعتبارها مشروعا ثنائيا ألمانياغازات التبريد، 

 دوالر أمريكي 156 500نفيذية، في اجتماعها السادس والعشرين أيضا على تخصيص مبلغ وافقت اللجنة الت -3
 طنا من قدرات 33.0 لمشروع استثماري إلزالة )بعد استبعاد تكلفة مساندة الوآالة(لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

يوريثان المرنة في شرآة  األوزون من مرآبات الكلوروفلوروآربون المستخدمة في صنع رغاوي البولاستهالك
 .2000آانون األول /  واآتمل المشروع في ديسمبر.روبري المحدودة

 من فنيي خدمة التبريد على ممارسات 118أسفر تنفيذ األنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد عن تدريب  -4
 مجموعة من 11عن توزيع  آما أسفر . من موظفي الجمارك175 وعمليات االسترداد وإعادة التدوير والخدمة الجيدة

 آلة استرداد ومرآزين 30وإنشاء شبكة استرداد وإعادة تدوير تتكون من أجهزة آشف المواد المستنفدة لألوزون، 
لمستخدمين النهائيين، تم إعادة تجهيز بعض غرف التبريد وآالت التبريد  ومن خالل برنامج حوافز ا.إلعادة التدوير

 آما تم توفير . التي ال تحتوي على الكلوروفلوروآربونتخدم غازات التبريد لتساألخرى في ست مؤسسات عامة
 .التدريب على تقنيات إعادة التجهيز من أجل استدامة المشروع

 السياسات والتشريعات

 باعتبارها جزءا من قانون إدارة البيئة 1998دخلت اللوائح الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون حيز النفاذ في  -5
 على والمعدات التي تعتمد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون  مراقبةوتنظم هذه اللوائح. يفي ماالو

 .الكلوروفلوروآربون آما توفر نظاما للترخيص باستخدام المواد المستنفدة لألوزون وتحديد حصص من هذه المواد
تعمل من األجهزة التي تعتمد على  جهاز تبريد مس150 بمصادرة أآثر من وحتى اآلن قام الموظفون

 .الكلوروفلوروآربون وتم إعادة تجهيز هذه األجهزة لتستخدم غازات التبريد التي ال تحتوي على الكلوروفلوروآربون

 قطاع خدمة التبريد



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/40 
 
 

4 

 نفذت حكومة ماالوي حمالت توعية وزادت ،1998بعد إنفاذ اللوائح الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون في  -6
 من مرآبات نطناأ 3.6ومن مجموع .  في البلدير غازات التبريد التي ال تحتوي على الكلوروفلوروآربونمن توف

 استهالك من الطن من قدرات 0.9 تستخدم ،2006 في الكلوروفلوروآربون المستخدمة في قطاع خدمة التبريد
وزون ألنظمة التبريد التجارية  األاستهالكمن قدرات أطنان  2.6األوزون لخدمة أجهزة التبريد المنزلية، و

 فني تبريد في 400 ويوجد نحو .جهزة التكييف المتحرآةأل  األوزوناستهالكأطنان قدرات  من 0.1، ووالصناعية
ويبلغ متوسط األسعار الحالية لغازات التبريد .  في المائة منهم تدريبا على الممارسات الجيدة للخدمة29البلد، تلقى 

 دوالرا 13.10 وHFC-134a  دوالرا أمريكيا لغاز18.80 وCFC-12 دوالرا أمريكيا لغاز 13.40: يلوغرامبالك
 .R-407  دوالرا أمريكيا لغاز15.00 وR-502  دوالرا أمريكيا لغاز22.00 وHCFC-22 أمريكيا لغاز

 خطة إدارة اإلزالة النهائيةاألنشطة المقترحة في 

 لتدرج فيها اض اللوائح الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون استعرخطة إدارة اإلزالة النهائيةيقترح مشروع  -7
ولزيادة تدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد، وتوفير مجموعات آل المواد التي يحكمها بروتوآول مونتريال، 

دات آما يقترح تنفيذ برنامج للمساع. اتحاد التبريد، وتعزيز إضافية من أجهزة الكشف عن المواد المستنفدة لألوزون
، لتقديم المساعدة الفنية وحوافز  إلنشاء ثالثة مراآز لالسترداد، وإعادة التدوير، وإعادة التجهيزوالمعدات الفنية

 لإلزالة  وتخطط حكومة ماالوي.المستخدمين النهائيين، ورفع درجة وعي الجمهور، ووضع آلية للرصد والتقييم
، وقدمت خطة عمل تفصيلية لسنة 2010آانون الثاني /  من ينايرالنهائية لمرآبات الكلوروفلوروآربون بحلول األول

 .خطة إدارة اإلزالة النهائية مع مقترح 2008

   األمانة وتوصيتهاتعليقات

 التعليقات

 األوزون المبلغ عنه استهالك أطنان من قدرات 3.6  البالغ2006الكلوروفلوروآربون في سنة يقل استهالك  -8
 األوزون عن الحد استهالك طنا من قدرات 25.3فعال بمقدار  من البروتوآول، 7ة من حكومة ماالوي بموجب الماد

 األوزون لهذا العام، آما يقل استهالكدرات  طنا من ق28.9األقصى المسموح به لالستهالك طبقا للبروتوآول والبالغ 
 أطنان من 8.7 والبالغ 2007 األوزون عن مستوى االستهالك المسموح به في استهالك أطنان من قدرات 5.1بمقدار 
 . األوزوناستهالكقدرات 

ناقشت األمانة القضايا الفنية المتصلة بالمستويات الحالية الستهالك الكلوروفلوروآربون بحسب نوع  -9
وخدمة أجهزة التكييف المتحرآة  CFC-11  فيهاستخدمالية لتنظيف أنظمة التبريد التي يوالممارسات الحالمعدات، 

، وآذلك حالة معدات االسترداد وإعادة التدوير المشتراة عن طريق CFC-12  بغازHFC-134aالتي تعتمد على 
 . وعالجت الوآاالت المنفذة جميع هذه القضايا تبعا لذلك وأدرجتها في مقترح المشروع النهائي.الصندوق

حققت حتى اليوم في  في ماالوي، الحظت األمانة اإلنجازات التي تخطة إدارة اإلزالة النهائيةعند استعراض  -10
 في  49/6رقم  و41/100  رقم متطلبات مقرري اللجنة التنفيذية ومع وضعوعلى هذا األساس. قطاع التبريد

، اقترحت األمانة على الوآاالت المنفذة النظر في استخدام معظم الموارد المتاحة لتقديم دعم إضافي إلنفاذ االعتبار
مع توفير التدريب اإلضافي لموظفي الجمارك إذا اقتضت نفدة لألوزون، الخاصة بالمواد المستاللوائح القائمة 
  وإعادة  البديلة وشملت المقترحات األخرى تنفيذ برامج تدريب محددة على استخدام غازات التبريد.الضرورة ذلك

خال غازات ؛ إعداد برنامج مساعدة فنية قوي يدعم إدتجهيز أنظمة التبريد التي تعتمد على الكلوروفلوروآربون
أو /  ودة التجهيز للفنيين المعتمدين؛ تنفيذ عمليات إعاالمناسبة، مع توفير أدوات الخدمة األساسية البديلة التبريد
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ونظر برنامج األمم .  التي تحقق فعالية التكاليفمعدات التبريد التي تستخدم الكلوروفلوروآربونعمليات تحويل 
دارة اإلزالة روع الفرعي لخطة إوعدل عناصر المشة اإلنمائي في اقتراح األمانة المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحد

 .تبعا لذلكالنهائية 

 االتفاق

قدمت حكومة ماالوي مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يحدد شروط اإلزالة النهائية لمرآبات  -11
وي المرفق الثاني على الجداول التي تعطي نظرة و يحت .رد في مرفق هذه الوثيقةيالكلوروفلوروآربون في ماالوي، 

 .عامة عن هذا االتفاق المتعدد السنوات

 التوصية

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في.  في ماالويخطة إدارة اإلزالة النهائيةعلى توصي األمانة بموافقة شمولية  -12

 دوالر 345 000مبلغ  ب في ماالويخطة إدارة اإلزالة النهائيةالموافقة، من حيث المبدأ، على   )أ (
 دوالرا أمريكيا 22 360 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة قيمتها 172 000(أمريكي 

 570ف مساندة قيمتها ـة إلى تكاليـ دوالر أمريكي باإلضاف173 000لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و
  ؛) دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي15

 خطة إدارة اإلزالة النهائيةلى مشروع االتفاق بين حكومة ماالوي واللجنة التنفيذية لتنفيذ الموافقة ع  )ب (
  لهذه الوثيقة؛1لواردة في المرفق ا

ري اللجنة مقروضع متطلبات حث برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على   )ج (
 ؛خطة إدارة اإلزالة النهائيةأثناء تنفيذ بار  في آامل االعت 49/6رقم  و41/100التنفيذية رقم 

 :التمويل الموضحة في الجدول أدناهالموافقة على الشريحة األولى من الخطة بمستويات   )د (

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  تكلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوآالة المنفذة

برنامج األمم   12 350  95 000  )ولىالشريحة األ (خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
  المتحدة للبيئة

برنامج األمم   11 295  125 500  )الشريحة األولى (خطة إدارة اإلزالة النهائية  )ب(
  المتحدة اإلنمائي
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  األول المرفق

  
  ماالوياّتفاق بين مشروع 
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية
   لألوزونالمواد المستنفدةبشأن خطة إزالة 

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

 2010آانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييلالمراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في 
  .توآولبمقتضى الجداول الزمنية للبرو

 
 - 2من التذييل  2 في الصف و المبّينـعلى النحوي للمواّد ـد على االلتزام بحدود االستهالك السنـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أّنه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ
لمتعّدد األطراف بالنسبة تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .للمواد
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهنًا بامتثال  .3

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

وسوف يقبل أيضًا . لفأ -2آما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين في الفقرة من تحقيق حدود االستهالك هذهالوآالة المنّفذة ذات الصلة جانب تحّقق مستقّل من إجراء 

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

 على النحو المبّين في الجدول الزمني للموافقة على عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60ية ، قبل التال
  :التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حّقق األ  ) أ(
  
) د(لفقرة ذلك بمقتضى اهداف سيخضع لتحّقق مستّقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المّقرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد آبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
) "ةبرامج التنفيذ السنويشكل " (لفأ -4سنوي وفقًا لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على حة فيهاالشريتمويل يُطلب بالنسبة للسنة التي 
  .البرنامج
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6

في التذييل ك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـالتذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة  . لفأ -5
  
 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7

وفقًا  جزء من هذه المبالغعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو لبلد مرونة في إدى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 
وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفلتغّير 

يذية، آما هو مبّين في رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنف
يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ فمصّنفة آتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 

في التقرير عن تنفيذ البرنامج بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،السنوي الموافق عليه
  .السنوي

  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االُيولى سوف   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةخالل تنفيذ ال

  
على مراحل، بحيث لفرعي لخدمة التبريد للقطاع االمساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد 

 ؛ االتفاقاأ من هذ-5
  
 41/100لوآاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ البلد وا  )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
 االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن برنامج األمم المتحدة للبيئة على يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
كون ي على أن ويوافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) "الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية ي

بة ألنشطة البلد في بالنس) تحت اشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) متعاونةالالوآالة المنفذة  (متعاونةالوآالة المنفذة ال
، بما في لفأ-6م باألنشطة المدرجة في التذييل فذة الرئيسية مسؤولة عن القياوستكون الوآالة المن. نطاق هذا االتفاق

وُيوافق البلد أيضًا على عمليات . )ب(5 المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية لتحّققا، يس حصرًاذلك، ولكن ل
سوف تكون (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج ُتتي قد الدورّية التقييم ال

وتوافق اللجنة التنفيذية ) ألف-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوآالة المنفذة المتعاونة
من  8 و7 ـة في الصفين بالرسوم المبّينآالة المنفذة المتعاونةالوومن حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2ل ـالتذيي
  

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

، أن تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب . بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 وفائه على البلد أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للتعيد التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منّقح 
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. ة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلشريح أن تتحّقق قبل تسلُّم من المقررة التزاماته التي آان بكاّف
ّآل عن ، لفأ -7 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل أن تخّفض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي

  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتطن من تخفيض
  

 قد يؤثر  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11
  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروععلى تمويل 

  
الوآالة المنفذة و(يب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية  يستجسوف  .12

 )الوآالة المنفذة المتعاونةو(وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية .  االتفاق اتسهيل تنفيذ هذ ل)المتعاونة
  . االتفاقاهذل االطّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من االمتثال

  
 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في اُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
 ما لم يتّم تعريفها االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، اوآافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقهذ

  .تفاقبطريقة مختلفة في اال
  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
  CFC-115 وCFC-12  األولىالمجموعة   ألفالمرفق 
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  األهداف والتمويل:  ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007    
  

المواد 
المستنفدة 
لألوزون 

- 1  

حدود استهالك بروتوآول مونتريال من مواد المجموعة . 1
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(األولى في المرفق ألف  

 

8.7  8.7  8.7  0.0   

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواّد المجموعة . 2  
   )قدرات استهالك األوزونأطنان (األولى من المرفق ألف 

8.7  8.7  8.7  0.0   

قدرات استهالك أطنان (التخفيضات الجديدة بموجب الخطة . 3  
 )األوزون

0.0  0.0  8.7  0.0  8.7  

  172 000      77 000  95 000  )دوالر أمريكي(التمويل الموافق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية . 4  

دوالر ( متعاونةالتمويل الموافق عليه من الوآالة المنفذة ال. 5  
  )أمريكي

500 125  500 47      000 173  

  345 000      124 500  220 500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل الموافق عليه . 6  
المواد 

المستنفدة 
لألوزون 

- 2  

  )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة للوآالة المنفذة الرئيسية .  7
  

350 12  010 10      360 22  

  15 570      4 275  11 295   )دوالر أمريكي( متعاونةتكلفة مساندة للوآالة المنفذة ال. 8  
  37 930      14 285  23 645 مجموع تكلفة مساندة الوآاالت. 9  
  382 930      138 785  244 145  المجموع اإلجمالي للتكاليف الموافق عليها. 10  

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة:  ألف-3التذييل 

  
  .2008 الشريحة الثانية في االجتماع األخير لسنة سيجري النظر في تمويل  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي:  ألف -4التذييل 
  
    تالبيانا  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المَتّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة   
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  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(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   قطاعال
  )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

  التصنيع

              المجموع

  
              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .خدمـة، إلخال: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى
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  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار:  ألف-5التذييل 
  
داخل الوحدة "  الرصد واإلدارةوحدة"يتم تنسيق جميع األنشطة المتعلقة بالرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .القطرية لألوزون
  
سوف تضطلع الوآالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد نظرا لواليتها على رصد   .2

واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها للمراجعة الدقيقة في جميع برامج الرصد للمشاريع 
 أيضا بالمهمة متعاونةرجة في خطة اإلزالة النهائية وسوف تضطلع هذه المنظمة، مع الوآالة المنفذة الالمختلفة المد

الصعبة لرصد الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ الوآاالت الوطنية 
  .المناسبة من خالل وحدة األوزون الوطنية

  التحقق واإلبالغ

في حالة وقوع اختيار اللجنة  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية ، تحتفظ)د (45/54للمقرر وفقُا   .3
، ينبغي  الوآالة المنفذة الرئيسيةواستنادًا إلى التشاور مع. التنفيذية على ماالوي إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة

دارة االزالة إتطبيق خطة لالضطالع بالتحقق من نتائج ) مراجعة الحساباتل( المنظمة المستقلة ماالويختار ت أن
  . وهذا البرنامج المستقل للرصدالنهائية

  

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية:  ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةحدَّدمستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية هذا داء والتحّقق المالي بمقتضى األمن تحّقق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
لمرتبطة بها قد ُأآملت تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية ا  ) ج(

وفي حالة اختيار اللجنة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية تمويًال منفصًال ،45/54من المقرر ) د(التنفيذية لماالوي تمشيًا مع الفقرة 

 همة؛ بهذه المللقيام للوآالة المنفذة الرئيسية
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ر في برنامج التنفيذ السنوي االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(

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

 باإلضافة إلى ،2008امج التنفيذ السنوي لعام ة، بدءًا ببرنلتقديمه إلى اللجنة التنفيذيتمهيدًا التقديم، 
 ؛2007التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة ل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  
  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برناضمان وج  ) ح(

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

 التنفيذية ذلك؛
 منفذة المتعاونة؛تنسيق نشاطات الوآالة ال     )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 الوآالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وآالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    ومساعدة ماالوي في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وآالة التنفيذ المتعاونة؛  )ب(
      .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وآالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(

  
  سبب عدم االمتثالتخفيضات في التمويل ب:  ألف-7التذييل 

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

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل 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 57.7 61.5 55.9 55.6 56.9 50.4 21.5 19.0 19.0 18.7 11.4 5.6 3.6
CTC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 112.7 98.2 124.8 102.0 126.0 129.0 79.2 68.0 55.4 41.1 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 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 3.6 3.6
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

8.7 8.7 8.7 0.0

3.6 3.6 3.6 0.0
2.0 1.7 0.0 3.7

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

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

220,500 124,500 0 0 345,000
23,645 14,285 37,930

0 0
220,500 124,500 0 0 345,000

23,645 14,285 37,930

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
1st 2nd

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
MALAWI

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 Achieved

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 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes 2004
1.1.1.2 Yes 2004
1.1.1.3 Yes 2004
1.1.1.4 Yes 2004
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1998
1.1.2.2 Yes 1998
1.1.3
1.1.3.1 Yes 1998
1.1.3.2 Yes 1998
1.1.4 Yes 2006
1.2
1.2.1
1.2.1.1 Yes 2004
1.2.1.2 Yes 2001
1.2.1.3 Yes 2004
1.2.1.4 Yes 2004
1.2.1.5 Yes 2004
1.2.2
1.2.2.1 Yes 2004
1.2.2.2 Yes 2001
1.2.2.3 Yes 2004
1.2.2.4 Yes 2004
1.2.2.5 Yes 2004
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Yes 1998
1.3.1.2 Yes 1998
1.3.1.3 Yes 1999
1.3.1.4 Yes 1998
1.3.1.5 Yes 1998
1.3.1.6 Yes 1998
1.3.1.7 Yes 1998
1.3.2
1.3.2.1 Yes 1998
1.3.2.2 Yes 1998
1.3.2.3 Yes 1999
1.3.2.4 Yes 1998
1.3.2.5 Yes 1998
1.3.2.6 Yes 1998
1.3.2.7 Yes 1998
2.
2.1 No

Satisfactorily
Satisfactorily

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 export) of O
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
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


