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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

غواتيماال
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNDP, UNEP CFC phase out plan 

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 290.8 هالونات: 0 0: CTC 5.9  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

5.9 5.9

0

0

319.6 290.8 28.9

0

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 33.7 33.7

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

5.9 2.5

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
33,000.

UNDP                تكاليف المشروع
249,000.

32,000. 65,000.

تكاليف الدعم 4,290. 4,160. 8,450.

249,000.

تكاليف الدعم 22,410. 22,410.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 282,000. 282,000.

تكاليف الدعم 26,700. 26,700.

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

 
، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية خطة إلدارة اإلزالة النهائية غواتيماال بالنيابة عن حكومة .1

وسيتم تنفيذ  .للكلوروفلوروكربون لألخذ بعين االعتبار من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسون
نهائية كما هي مقدمة أصالً تساوي التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة اإلزالة ال .المشروع أيًضا بمساعدة اليونيب

 دوالر أمريكي كتكاليف لدعم الوكالة لليونيب 16 120 دوالر أمريكي زائد 124 000(دوالر أمريكي  565.000
يقترح المشروع  ). دوالر أمريكي كتكاليف لدعم الوكالة لليوئنديبي33 075 دوالر أمريكي زائد 441 000و

ويبلغ خط األساس لالمتثال للكلوروفلورو . 2009كلورية الفلورية قبل نهاية عام اإلزالة الكاملة لمواد الكربون ال
 .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 224.6كربون 

  معلومات أساسية
 
ث والعشرين على إجمالي ـاع الثالـوافقت اللجنة التنفيذية في الفترة بين االجتماع الثامن عشر واالجتم .2

وقد تألفت هذه المشاريع  .غواتيماالة من المشاريع المستقة في قطاع التبريد في  دوالر أمريكي لسلسل427.131
 وحدات السترداد وإعادة التدوير في قطاعمن برنامج واطني السترداد وإعادة تدوير غازات التبريد وبرنامج ل

ومن ثم،  . التبريد الفرعي وبرنامج وطني لتدريب الُمدربين في الممارسات السليمة فيتكييف الهواء المتحركة
 دوالر أمريكي لتنفيذ خطة إدارة التبريد في 54 000وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والعشرون على 

 .، حيث تشمل وضع قانونًا للممارسات السليمة في التدريب الخاص بالتبريد وتطوير نظاًما للتراخيصغواتيماال
 231 000 في االجتماع الخامس والثالثون، بمخصص ة غازات التبريدخطة إداروقد تمت الموافقة على تحديث 

تأسيس نظاًما للتراخيص ووضع وتنفيذ التشريع وتدريب موظفي الجمارك  :دوالر أمريكي يشمل خمسة مكونات
 .وجميع األنشطة في خطة إدارة غازات التبريد تم تنفيذها عن طريق اليونيب . والرصدCFC-12واستخدام بدائل 

 فني 352 األصلية، ونتيجة لذلك تم اعتماد خطة إدارة غازات التبريد اكتملت المشاريع المستقلة ولقد .3
 فني على االسترداد وإعادة 172كما تم تدريب  . ُمعلم ُمدربين على الممارسات السليمة6 فني تبريد و652و

تم تصميم نظاًما للتراخيص وتم  طن من مواد الكربون الكلورية الفلورية و17.7التدوير، حيث يجري استرداد 
ال تزال قيد  وأيًضا فإن المكونات المختلفة لتحديث خطة إدارة غازات التبريد . موظف جمارك60تدريب 
 دوالر 150 000 بما يزيد عن خطة إدارة غازات التبريدعلًما بأنه يوجد رصيد واضح من التمويل في  .التطوير

  .مجها في خطة إدارة اإلزالة النهائيةأمريكي أشارت الحكومة إلى أنه سيتم د

  السياسة والقوانين
 
وقد سن البلد سلسلة من التشريعات ذات الصلة  . جميع التعديالت في بروتوكول مونتريالغواتيماالأقرت  .4

 بالمواد المستنفذة لألوزون التي تحظر وتنظم استخدامها في البالد، وأسست نظاًما للتراخيص بشأن المواد المستنفذة
  .لألوزون لمراقبة وارداتها من خالل تحديد حصة لالستيراد

  قطاع التبريد
 
 من مركبات الكربون الكلورية أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 12.7 عن استهالك غواتيماالأبلغت  .5

كل ووفقًا للمسح الخاص بخطة إدارة اإلزالة النهائية، يتركز . 2007 طن في عام 5.9 و2006الفلورية في عام 
 طن تقريًبا في خدمة 4.07، أستخدم 2006وفي عام  .في قطاع خدمة التبريد استهالك الكلوروفلوروكربون

 . طن ألنظمة التبريد التجارية والصناعية2.04 و، طن لوحدات تكييف الهواء المتحركة5.98الثالجات المنزلية، و
مواد الكربون الكلورية لخاصة بها إلى أن أسعار ا  قد أشارت في خطة إدارة غازات التبريدغواتيماالوفي حين أن 
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 في تزايد، إال أنها لم تقدم أي تفاصيل بشأن األسعار الحالية لمركبات الكربون الكلورية الفلورية والبدائل الفلورية
  .المتاحة في السوق

  األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية
 
 : مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية األنشطة التالية مقترح تنفيذها خالل .6

 المساعدة الفنية لورش وفنيي التبريد وتكييف الهواء،) أ(

برنامج تدريب موظفي الجمارك وتنفيذ القدرة الوطنية على رصد التجارة ومنع التجارة غير ) ب(
 المشروعة في الكلوروفلوروكربون،

 اعتماد فنيي التبريد،) ج(

 ،أ134- الهيدروفلوروكربونريد باستخدام غرف تب6إعادة تهيئة ) د(

 المساعدة الفنية لتنفيذ ورصد الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون، و) هـ(

 .حمالت التوعية والمعلومات) و(

 من مواد الكربون أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 5.9 الستكمال إزالة غواتيماالتُخطط حكومة  .7
 . مع المقترح2009وقد تم تقديم خطة عمل لعام . 2010كانون الثاني /ل من ينايرالكلورية الفلورية قبل األو

 
  تعليقات وتوصيات األمانة

 
  التعليقـات

 
أطنان من قدرات  5.9 والمبلغ عنه بقيمة 2007 من الكلوروفلوروكربون في عام غواتيماالإن استهالك  .8

أطنان من قدرات استنفاذ  33.7 يقع في حد بروتوكول مونتريال للبلد البالغ 7 بموجب المادة استنفاذ األوزون
وتنظر األمانة بعين التقدير إلى األخذ بعين االعتبار األرصدة المتبقية من المبالغ الموافق عليها للمشاريع  .األوزون

وقد تعهدت  . خطة إدارة اإلزالة النهائية هذهفي خطة إدارة غازات التبريد التي ستغطي عدًدا من األنشطة بموجب
 للتأكد من اتساق األنشطة المتبقية من خطة العمل الُمحددة في خطة إدارة غازات التبريدالحكومة بمراجعة خطة 
 .خطة إدارة اإلزالة النهائية

  مستوى التمويل ونماذج التنفيذ
 
هائية التي ُيطلب التمويل بشأنها من اللجنة راجعت األمانة العناصر األخرى من خطة إدارة اإلزالة الن .9

 :التنفيذية وقد أبدت المالحظات التالية

 غطت معظم أنشطة بناء القدرة غواتيماالاألصلية الموافق عليها ل خطة إدارة غازات التبريد ) أ(
 والتدريب وقد كانت ذات اعتبار محدود لعنصر المعدات،

باستخدام األرصدة غير  والتدريب في خطة إدارة اإلزالة النهائيةسوف يتم تنفيذ أنشطة بناء القدرة  ) ب(
 وسوف يغطي معظم خطة العمل وطلب التمويل جزء ،المنفقة من خطة إدارة غازات التبريد

 االستثمار والمعدات فقط،
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البناء على الدروس المستفادة في   في تنفيذ أنشطة التدريب، تقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية )ج(
رنامج التدريب المبكر الذي تم تنفيذه على الحاجة إلى تطوير وتعزيز مؤسسة التدريب من أجل ب

وسيتم توفير مواد ومعدات التدريب لمؤسسات تدريب  .الحفاظ على استدامة التدريب في المستقبل
 مُُحددة،

 وروكربونالكلوروفلالمعدات الرئيسية السترداد  سوف توفر خطة إدارة اإلزالة النهائية ) د(
ومجموعات األدوات لورش العمل لدعم التدريب الخاص بها على الممارسات السليمة مع هدف 

 أكبر لوضع نظام اعتماد للفنيين،

  أيًضا بإعادة تهيئة ست غرف تبريد في البالد باستخدامخطة إدارة اإلزالة النهائيةسوف تقوم ) ه(
ممارسة كداللة ممكنة التباعها عن طريق ، مع استخدام مثل هذه الأ134-الهيدروفلوروكربون

 مخازن التبريد الصغيرة المحتملة األخرى في تحولها، و

من خالل الدعم الذي تقدمه جمعية فنيي التبريد، سوف ُيركز عنصر التدريب على التبريد على  ) و(
لية المستخدمة تطوير قانونًا للممارسات السليمة جنًبا إلى جنب مع تحسين إعادة تهيئة المعدات الحا

 .للكلوروفلوروكربون

ناقشت األمانة مع الوكالة المنفذة أيًضا المسائل األخرى ذات الصلة ببعض الرصيد غير الُمنفق من  .10
وخالل مناقشاتها مع الوكالة المنفذة الرئيسية، شدد اليونيب على  .التمويل المتبقي في خطة إدارة غازات التبريد

سوف تُسهم بشكل كامل في  ن المبالغ واألنشطة المتبقية في خطة إدارة غازات التبريدالتزام الحكومة بالتأكد من أ
وسوف تُستخدم في دعم استمرارية تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك  .تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية

نب هام في إنجاح تنفيذ وموظفي التنفيذ، باإلضافة إلى تغطية أنشطة زيادة الوعي التي تنظر إليها الحكومة كجا
  .خطة إدارة اإلزالة النهائية

سوف يغطي األنشطة الموضحة  ومع األخذ بعين االعتبار أن التمويل المتبقي لخطة إدارة غازات التبريد .11
أعاله، إتفق كل من األمانة وكال الوكالتين على أن التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة اإلزالة النهائية سوف تكون 

 .والر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة د314.000

  االتفاقات
 

 لمواد  محدًدا لشروط اإلزالة الكاملة مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةغواتيماالقدمت حكومة  .12
 .، وهو ُمدرج في المرفق األول بالوثيقة الحاليةغواتيماالفي الكربون الكلورية الفلورية 

  التوصيـات
 

ة ـقد ترغب اللجن .غواتيماالة على خطة إدارة اإلزالة النهائية لـلموافقة الشموليتوصي األمانة با .13
 :ة في ـالتنفيذي

 دوالر 65 000 بمبلغ تمويل غواتيماالالموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة اإلزالة النهائية ل  ) أ(
 دوالر أمريكي 249 000 دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة لليونيب، و8 450أمريكي زائد 

  دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي،22 410زائد 

 واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة غواتيماالالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   ) ب(
 النهائية كما هي ُمدرجة في المرفق األول من هذه الوثيقة،
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 للجنة التنفيذية في عين 6/49 و100/41 متطلبات المقررات حث اليونيب واليوئنديبي على أخذ  ) ج(
 االعتبار بشكل تام خالل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية، و 

 :الموافقة على الشريحة األولى من الخطة بمستويات التمويل الموضح في الجدول التالي  ) د(

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 4,290 33,000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
 اليوئنديبي 22,410 249,000 )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )ب(
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  المرفق األول

  غواتيماالاتّفاق بين مشروع 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("غواتيماالحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد("ألف -1لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد المستنفدة 
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف   .2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . تفاقفي هذا اال") األهداف والتمويل("ألف -2

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
فق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توا  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  .")الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل . ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل   .4

أيضاً إجراء تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين 
  .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 

  
 اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد ستمتنع  .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

  
 لمحددة للسنة المعنّية؛أن يكون البلد قد حقّق األهداف ا  ) أ(
  
) د(أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة   ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ ("ألف -4نفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل أن يكون البلد قّدم برنامجا للت  ) د(

بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة فيها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة ") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج
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ة وسوف ترصد المؤّسسات المحّدد. سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف -5في التذييـل 

  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف-5التذييل 
  
ات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياج  .7

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه 
وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

ديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتع
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون 
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  :سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصة  .8
  

ياجات الخاّصة التي قد سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحت  ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

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

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
تائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها الن

 أ من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا   .9

على أن يكون الوكالة يونيب ويوافق ال. التي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق
لة الوكا( قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة اليوئنديبيو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) المنفذة المتعاونة

ألف، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، -6الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي ). ب(5فرعية التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة ال

سوف تكون الوكالة المنفذة (قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف 
تنفيذية من حيث وتوافق اللجنة ال) باء-6المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 

 من  11 و10ين المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصف
  .ألف-2التذييـل 

  
في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10

، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل من بروتوكول مونتريالألف -2التذييل 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

مويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على الت
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البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 
دة في ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّد. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنانألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  

لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11
  .اعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلديؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقط

  

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتسهيل تنفيذ هذا   .12
وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من . االتفاق

  .متثال لهذا االتفاقاال
  

تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13
وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم . في هذا االتفاق

  .ي االتفاقتعريفها بطريقة مختلفة ف
  

  تذييالت
  

 وادـالم: ألف-1التذييل 
 

 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 

33.733.7 
0 

 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف

5.92.5 
0 

 

 00  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (روعات الجارية التخفيض من المش. 3
0 

0 

 5.9 0 3.42.5  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 0 0 00  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 5.9 0 3.42.5  ) األوزوناستنفاد قدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6

 65,000 0 33,00032,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 249,000 0 249,0000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة . 8
 314,000 0 282,00032,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 8,450 0 4,2904,160  )دوالر أمريكي(اليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية تك. 10
 22,410 0 22,4100  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة . 11
 30,860 0 26,7004,160  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12
 344,860 0 308,70036,160 ) أمريكيدوالر(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
  
للموافقة الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لسنة الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزعليه 
  

  مج التنفيذ السنويشكل برنا: ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   

  

  افاألهــد  .2
   

  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
  

  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .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

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              لمجموع العاما
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .، إلخالخدمـة: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "ةالمراقبوحدة الرصد و"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .األوزون الوطنية
 
وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2

الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 
 جنبا إلى جنب مع الوكالة المنفذة الرئيسيةكما ستضطلع . إدارة اإلزالة النهائيةللمشاريع المختلفة المنفذة في خطة 

الوكالة المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد 
  .نيةالمستنفدة لألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة األوزون الوط

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

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةغواتيماال اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(لة المنظمة المستق غواتيماالختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 

  
  :ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .1
  

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

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

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

  بهذه المهمة؛للقيام الرئيسية التنفيذّية تمويالً منفصالً للوكالة المنفذة
  
التأكّد من أخذ المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ   )د(

 السنوي المقبل؛
  
، للسنة التالية، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحالياإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي   )ه(

 لى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً لتقديمه إ
  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
مة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتس  ) ح(

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

 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 رات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤش  ) ك(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(

  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1
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  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛  في تنفيذغواتيماال ومساعدة  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 خّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل الم10وفقا للفقرة   .1

  .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
  

-----   
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