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  مشروعات متعددة السنوات –قييم المشروع ورقة ت

  نبن
  

  الوآالة المنفذة  عنوان المشروع: أوال
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية/ برنامج األمم المتحدة للبيئة   )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة الهيردوآلوروفلوروآربون 

  
  )طنا من قدرات استنفاد األوزون( 23.6  2009: العام  7آخر بيانات المادة : ياثان

  
  2009: العام  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا

  طاعمجموع الق  المختبرات  التصنيع  مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
    خدمة  تصنيع  

                    123هيدروآلوروفلوروآربون 
                     124هيدروآلوروفلوروآربون
                    ب141هيدروآلوروفلوروآربون 
                    ب142هيدروآلوروفلوروآربون 
  23.6        23.6          22هيدروآلوروفلوروآربون 

  
  )زونأطنان من قدرات استنفاد األو( بيانات االستهالك: رابعا

  23.6  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  23.6  ):المقدر( 2010 – 2009خط األساس  للفترة 
  ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

  15.35  المتبقي  0.0  الموافق عليه فعال
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  خطة األعمال: خامسا

  اليونيب
أطنان ((إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

  )من قدرات استنفاد األوزون
0.8    0.8      0.8    0.8    0.8  4.2  

  355 950  71 190    71 190    71 190      71 190    71 190  )بالدوالرات األمريكية(التمويل 

  اليونيدو
أطنان ((إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

  )درات استنفاد األوزونمن ق
1.6    0.7      0.8    0.6    0.6  4.2  

  279 500  37 625    37 625    53 750      43 000    107 500  )بالدوالرات األمريكية(التمويل 
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  بيانات المشروع: سادسا

    15.4 21.2 21.2 21.2 21.2  21.2  23.6  23.6  ال ينطبق  ال ينطبق  )المقدرة(حدود االستهالك وفقا لبروتوآول مونتريال 

    15.4 21.2 21.2 21.2 21.2  21.2  23.6  23.6  ال ينطبق  ال ينطبق  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أقصى استهالك مسموح به 

تكلفة المشروع المطلوبة من حيث 
  )بالدوالرات األمريكية(المبدأ 

  اليونيب
ة تكلف

  المشروع
000 85    000 85      000 75    000 65    000 60  000 370  

  48 100  7 800    8 450    9 750      11 050    11 050  تكلفة المساندة

  اليونيدو
تكلفة 

  المشروع
000 100    000 40      000 50    000 35    000 35  000 260  

  19 500  2 625    2 625    3 750      3 000    7 500  تكلفة المساندة

دأ    م ث المب ن حي ة م روع المطلوب ة المش وع تكلف دوالرات (جم بال
  )األمريكية

000 185    000 125      000 125    000 100    000 95  000 630  

دأ       ث المب ن حي ة م اندة المطلوب ة المس وع تكلف دوالرات (مجم بال
  األمريكية

550 18    050 14      500 13    075 11    425 10  600 67  

  697 600  105 425    111 075     138 500      139 050    203 550  بالدوالرات األمريكية(ن حيث المبدأ مجموع األموال المطلوبة م
  

  )2011(طلب تمويل الشريحة األولى : سابعا
  )بالدوالرات األمريكية(تكلفة المساندة   )بالدوالرات األمريكية(األموال المطلوبة   الوآالة
  11 050  85 000  اليونيب
  7 500  100 000  اليونيدو

  
  الموافقة على تمويل الشريحة األولى  التمويل المطلوب
  للنظر بصورة فردية  توصية األمانة
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  وصف المشروع

ة     بالنيابة عن حكومة بن  -1 م المتحدة للبيئ امج األم اره )اليونيب (ن، قدم برن ة المن  ، باعتب ذة الرئيسية  الوآال ى   ،ف إل
بون بتكلفة إجمالية إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآرالمرحلة األولى من خطة  والستين للجنة التنفيذية االجتماع الثالث

درها     دوالر أمريكي زائد  630 000قدرها  ة ق اندة للوآال ة مس دمت في األصل     دوالر أمريكي  67 600ا تكلف ا ق  .آم
غ    وتطلب حكومة بن ى مبل ة عل ة ق      دوالر أمريكي  370 000ن الموافق اندة للوآال ة مس دا تكلف دوالر  48 100درها زائ

غ   يكي لليونيبأمر ة      260 000ومبل اندة للبيئ ة مس دا تكلف درها   دوالر أمريكي زائ دو   19 500ق  دوالر أمريكي لليوني
  .2020في المائة  بحلول عام  35لتحقيق خفض بنسبة 

اع           -2 ذا االجتم ة من ه ى المطلوب ة األول ى من المرحل دا   دوالر أمر 85 000وتبلغ قيمة الشريحة األول يكي زائ
ة   100 000دوالرا أمريكيا لليونيب و  11 050 تكلفة مساندة للوآالة قدرها دوالر أمريكي  زائدا  تكلفة مساندة للوآال

  .دوالر أمريكي لليونيدو، آما قدمت في األصل 7 500قدرها 

  الخلفية

  القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون

ة    -3 دى حكوم د ل نيوج ريع ب ار تش واد   ن إط ع الم تيراد، وتوزي نظم اس انوني ي ي، وق ي، وتنظيم
وتشمل القواعد التنظيمية الحالية الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون إصدار . الهيدروآلوروفلوروآربونية في أراضيها

تثناء    واد باس ذه الم ول          حصص سنوية له ا  بحل تنفذ الحصص الخاصة به ي س ة، الت واد الهيدروآلوروفلوروآربوني الم
ام  ن اير   . 2011هاية ع اني   / وفي ين انون الث دات         2003آ ألوزون والمع تنفدة ل المواد المس ة ب ، حدد أمر حكومي قائم

ا       تيراد خاص ب إذن اس ي تتطل واد الت ذه الم ى ه ة عل اآ. القائم تيراد    م ر اس د حظ زم البل ى    يعت ة عل دات القائم المع
    .2012الهيدروآلوروفلوروآربون اعتبارا من عام 

ق   -4 ة دون  وتنس د التنظيمي د       –القواع ين القواع ا ب رب أفريقي دان غ دي لبل ادي والنق اد االقتص ة لالتح اإلقليمي
ةالتنظيم تعمال   ي ويق، واس تيراد، وتس ق باس ا يتعل دان األعضاء فيم ي البل ة  ف تنفدة لطبق واد المس ادة تصدير الم ، وإع

تعمل   ي تس دات الت ن المع تخلص م ألوز  األوزون وال تنفدة ل واد المس ك الم ي ذل ا ف واد  ون، بم الم
دروآلوروفلورآربون، فت    ى الهي ة عل ذلك م  الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات القائم ذه     ةراقب حقق ب ين ه ة ب الحرآ

واد   –تم التنسيق بين هذه القواعد دون آما  .البلدان اإلقليمية والقواعد الوطنية لتشمل تدابير مراقبة اإلزالة المعجلة  للم
  . 2007روآربونية المتفق عليها في عام الهيدروآلوروفلو

ا خطة      -5 ا فيه والهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ، ورصد، وتقييم األنشطة الواردة في بروتوآول مونتريال بم
بتنسيق  هذه الوحدة آما تقوم . إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون هي وحدة األوزون الوطنية، التابعة لوزارة البيئة

ذ    ات مع المشاور ة    لجنة األوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين المشارآين في تنفي خطة إدارة إزال
  . الهيدروآلوروفلوروآربون

  استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

. تقدم خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون معلومات عن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في البلد  -6
ن   الدراسةوتبين  دروآلوروفلوروآربون    االستقصائية أن معظم استهالك ب د     22 –ن هو من هي ة التبري  في قطاع خدم

تنفاد األوزون     18.39(طنا متريا  334.38وأن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون زاد من  درات اس ا من ق في  ) طن
  .2009في عام ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 23.6(طنا متريا  429.42إلى  2006عام 
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ي ب   -7 دروآلوروفلوروآربون ف تهالك الهي در اس ام نق ي ع ادة  2010ن ف دل زي تعمال مع ن   باس ه صفر م قيمت
د مستوى      2009استهالآها في عام  ا    429.4ولذلك فقد ظل عن ا متري تنفاد األوزون     23.6(طن درات اس ا من ق ). طن
مستمدة من الدراسة االستقصائية ومن البيانات المبلغ الون بيانات استهالك الهيدروآلوروفلوروآرب 1وترد في الجدول 

ادة    البيانات ا ن اليونيب أنوأبلغت حكومة بن. من بروتوآول مونتريال 7عنها بموجب المادة  ا بموجب الم  7لمبلغ عنه
ة ن من الهيدروآلوروفلوروآربوناستهالك بن ال تمثل ى    .؛ ولذلك فإن نتائج الدراسة االستقصائية هي أآثر دق اء عل وبن

ة   ائج للدراس ذه النت ن    ه ة ب ل حكوم وف ترس ائية، س تهالك    االستقص ى اس ديق عل ة األوزون للتص ى أمان ا إل ن طلب
    .وفقا لنتائج الدراسة االستقصائية 2008حتى  2006الهيدروآلوروفلوروآربون المبلغ عنه من 

  0920حتى  2006استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من : 1الجدول 

  نتائج الدراسة االستقصائية  7المادة   العام
 22- فلوروآربونهيدروآلورو

  بأطنان من قدرات(
  )استنفاد األوزون 

 22- روفلوروآربونوهيدروآل
  )باألطنان المترية(

 22- روفلوروآربونوهيدروآل
  بأطنان من قدرات(
  )استنفاد األوزون 

 22- روفلوروآربونوهيدروآل
  )باألطنان المترية(

2006  0.3  5.45  18.39  334.38  
2007  0.3  5.45  19.99  363.46  
2008  0.8  14.6  21.73  395.06  
2009  23.6  429.4  23.6  429.42  

  

د استهال     -8 ع أن يزي ن  ويتوق ي ب دروآلوروفلوروآربون ف نويا بنسبة    نك الهي ة  7س ي المائ يناريو  من خالل   ف س
ادة ا لع دوال قي زي ام يه ن ع ا 2011م ى ع رد . 2020م حت دول وي ي الج تهالكاال 2ف ن س ع م  المتوق

  2020حتى  2009الهيدروآلوروفلوروآربون من 

  لهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المتوقع من ا: 2الجدول 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  1013  2012  2011  2010  2009    العام
بدون قيود 
بروتوآول 
  مونتريال

  845  789  738  690  644  602  563  526  492  460  429.4  429.4  أطنان مترية
أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

23.6  23.6  25.3  27.1  28.9  31.0  33.1  35.4  38.0  40.6  43.4  46.5  

مع قيود 
بروتوآول 
  مونتريال

  279.1  301  322.1  344  365  386.5  408  429.4  429.4  429.4  ال ينطبق  ال ينطبق  أطنان مترية
أطنان من 
قدرات 
د استنفا

  األوزون

  15.4  16.6  17.7  18.9  20.1  21.3  22.4  23.6  23.6  23.6  ال ينطبق  ال ينطبق

  

  التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

واد  -9 تعمل الم ن تس ي ب ة ف ي،  الهيدروآلوروفلوروآربوني د المنزل ات التبري ي قطاع ة ف ال الخدم ي مج ن ف
ة   3رد في الجدول وي. والتجاري، والصناعي، وتكييف الهواء أدناه استهالك غازات التبريد في البلد بحسب قطاع خدم

  .التبريد
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  في أنظمة التبريد 22 –توزيع الهيدروآلوروفلوروآربون : 3الجدول 

معدات التبريد 
  وتكييف الهواء

الوحدات 
  اإلجمالية

العام / االستهالك في الخدمة   )باألطنان(الشحن 
  )باألطنان(

استهالك  قدرات  مترية
  األوزون

قدرات استهالك   مترية
  األوزون

  22.1  401.34  52.95  962.73  802 348  السكنية
  0.7  12.79  1.08  19.64  1 640  التجارية
  0.84  15.28  1.07  19.45  780  الصناعية

  23.6  429.41  55.1  1 001.82  804 768  المجموع
  

دات باستخدام معدالت تسرب      قدرت خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون احت  -10 ياجات الخدمة في المع
ائي   65في المائة أو  41قدرت إما بنسبة  دل ال  . في المائة بحسب نوع المستخدم النه ل   ويعزى مع في   41(تسرب األق

رن   / يملكها حائزون خاصون في حين يعتقد أن المعدات المملوآة للقطاعين التجاري إلى معدات ) المائة الصناعي تقت
  . نتخضع لإلصالح بوتيرة أآبر في بن ألنها) في المائة 65(تسرب أعلى  بمعدل

ق بأسعار  -11 ا يتعل دروآلوروفلوروآربون  وفيم ا منخفضة 22 –الهي ة االستقصائية أنه ائج الدراس ، أظهرت نت
ل   ى  ونظرا  . R-407C، و R-600A، و R-404A، و R-134aنسبيا مقارنة بأسعار غازات التبريد البديلة مث أن إل

ى نطاق واسع في               22 –الهيدروآلوروفلوروآربون  ه يستعمل عل ة، فإن د البديل اقي غازات التبري ا من ب أرخص ثمن
  .التبريد التجاري وفي آل احتياجات الخدمة تقريبا

  حساب خط األساس المقدر

متوسط االستهالك  في البلد باعتبارهتم حساب خط األساس المقدر للهيدروآلوروفلوروآربون الالزم لالمتثال   -12
تنفاد األوزون   23.6(طنا متريا  429.4 والبالغ 7المبلغ عنه بموجب المادة  2009الفعلي في عام  درات اس ) طنا من ق

ك خط   ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 23.6(طنا متريا  429.4 والبالغ 2010واالستهالك المقدر لعام  ونتج عن ذل
  ).طنا من قدرات استنفاد األوزون 23.6(طنا متريا  429.4أساس مقدر هو 

  استراتيجية إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون وتكلفتها

دروآلوروفلوروآربون     استخدمت حكومة بن  -13 ة الهي ا إلدارة إزال ذ خطته . ن استراتيجة تتكون من خطوتين لتنفي
دروآلوروفلوروآربون   ن الهي تهالآها م د اس ط لتجمي ي تخط ول  فه اير  1بحل انون ا/ ين اني آ توى  2013لث د مس عن

ا       ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 23.6(طنا متريا  429.4 ات خط األساس تبع دريجي من بيان مع تخفيضه بشكل ت
ام    35وذلك لتحقيق التخفيض بنسبة  لتدابير المراقبة الواردة في بروتوآول مونتريال وتستمر  . 2020في المائة في ع

ام   97.5بنسبة   د ذلك إلى أن تصل إلى الخفض الشامل لالستهالكإزالة الهيدروآلوروفلوروآربون بع في المائة في ع
ام             2.5مع االحتفاظ بنسبة سماح قدرها  2030 ى ع ة حت ة احتياجات الخدم ة من استهالك خط األساس لتلبي في المائ
2040.  

تثمارية وأنشطة    تقترح حكومة بن  -14 ذ أنشطة اس ام      ن تحقيق أهداف امتثالها من خالل تنفي تثمارية من ع ر اس غي
ة االسترداد، وأدوات           . 2020حتى عام  2011 ل شراء خزان االسترداد، وآل تثماري أنشطة مث ويشمل العنصر االس

ترداد  بكة االس ز ش ة لتعزي اعدة الفني ة، والمس ة  . الخدم دارس الفني درة الم راؤها ق رح ش دات المقت وسوف تحسن المع
واد    الثالث التي حددت آمراآز مرجعية لتحوي  ي تستخدم الم دات الت ذلك     ل المع ة فتحسن ب الهيدروآلوروفلوروآربوني

تثماري   . استدامة األنشطة المخطط لها بموجب خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون ر االس ويشمل العنصر غي
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دروآلو       ةالعام ةوعيتأنشطة تتصل بال ة بالهي ة  والتشريعات المتعلق اذ القواعد التنظيمي ي  لتعزيز إنف روفلوروآربون الت
ة   دابير مراقب ام     تشمل ت ا في ع دروآلوروفلوروآربون المتفق عليه ى     2007الهي ة عل دات القائم تيراد المع وحظر اس

ام  ارا من ع دروآلوروفلوروآربون اعتب ألوزون. 2012الهي تنفدة ل واد المس ا يشمل إدراج رصد واردات الم ي  آم ف
فني تبريد على تقنيات إعادة التهيئة والممارسات الجيدة في  480با و مدر 20مناهج آل المدارس الجمرآية، وتدريب 

دريب    د، وت ال التبري واد       300مج تيراد الم ة اس ين مراقب ارك لتحس وظفي الجم ن م ة  م الهيدروآلوروفلوروآربوني
   .نلى الهيدروآلوروفلوروآربون في بنوالمعدات القائمة ع

روآربون بأنه قد تم في سياق برامج التدريب المنفذة بموجب خطة الهيدروآلوروفلو وأفادت خطة إدارة إزالة  -15
حصول الآما تضمنت معلومات عن . فني تبريد 316مفتش جمارك، و  39مدربا، و 27إدارة اإلزالة الختامية تدريب 

ى  ترداد   20عل دات االس ات مع ن مجموع ة م ازات   مجموع ة وغ دات الخدم حن،وأطقم األدوات ومع ات الش ، ومحط
أجهزة للكشف عن   10، والحصول على على المدارس الفنية وجمعيات فنيي التبريد  واالسطوانات، وتوزيعها التبريد

  .غازات التبريد، وإدراج وحدة دراسية تتعلق بإعادة التهيئة في منهج المدارس الفنية الثانوية

  تكلفة خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

دمت     خطة إدارة إزالة تبلغ التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من  -16 ا ق دروآلوروفلوروآربون آم  000الهي
دوالر أمريكي لليونيب  48 100دوالر أمريكي تشمل  67 600دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها  630

د   وسوف تتيح هذه الموارد. دوالر أمريكي لليونيدو 19 500و  ة    للبل ذ أنشطة إلزال ا     150.3تنفي ا متري ا   8.3(طن طن
تنفاد األوزون   درات اس واد   )من ق ة  من الم ام     الهيدروآلوروفلوروآربوني ة ع ول نهاي رد في الجدول    . 2020بحل  4وت

  .الهيدروآلوروفلوروآربون خطة إدارة إزالة أنشطةمن المبالغ المخصصة لكل نشاط 

  )بالدوالرات األمريكية(لى من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون التكلفة اإلجمالية للمرحلة األو

  المجموع  2020  2018  2016  2013  2011  الوآالة  عنوان المشروع

تنفيذ حملة توعية عامة وطنية 
حول إنفاذ التشريعات والقواعد 

التنظيمية الجديدة الخاصة 
   بالهيدروآلوروفلوروآربون

  50 000      10 000  20 000  20 000  اليونيب

تدريب المدربين وفنيي التبريد 
أو /على تقنيات إعادة التهيئة و

الممارسات الجيدة في مجال 
  التبريد

20 000  20 000  اليونيب  000 20  000 20  000 20  000 100  

تدريب موظفي الجمارك لتحسين 
مراقبة استيراد 

الهيدروآلوروفلوروآربون 
  والمعدات  القائمة عليه

  120 000  20 000  25 000  25 000  25 000  25 000  اليونيب

مشروع استثماري لتعزيز شبكة 
خزان استرداد، آلة (االسترداد 

  ...)استرداد، أطقم خدمة

  260 000  35 000  35 000  50 000  40 000  100 000  اليونيدو

رصد وتقييم خطة إدارة إزالة 
  الهيدروآلوروفلوروآربون

  100 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  اليونيب

  630 000  95 000  100 000  125 000  125 000  185 000  المجموع
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

ة    -17 ة خطة إدارة إزال ةاستعرضت األمان واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ن الم ة ن لب ادئ التوجيهي ياق المب ي س ف
ومعايير تمويل إزالة هذه المواد ) 54/39المقرر (دروآلوروفلوروآربونية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهي

تين     اع الس ي االجتم ا ف ق عليه تهالك المتف اع االس ي قط رر (ف ط   ) 60/44المق ذه الخط أن ه ة بش ررات الالحق والمق
  .2014-2011والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  ائل متعلقة باستهالك الهيدروآلوروفلوروآربونمس

واد الهيدروآلور نتائج الدراسة االستقصائية لل بفحص األمانة  قامت  -18 ة  م ا ال تتس   وفلوروآربوني ق والحظت أنه
ادة    مع البيانات المبلغ عنها ادة          .7بموجب الم ات الم ين من استعراض بيان ك، يتب ى ذل درها    7وباإلضافة إل ادة ق  زي

الهيدروآلوروفلوروآربون المبلغ  وفي هذا الصدد، أبلغ اليونيب األمانة أن استهالك. 2009في عام  المائةفي 841  2
املة    7عنه بموجب المادة  رغم   ىوعل . ليس دقيقا ألن الحكومة لم تكن قد انتهت  بعد من إجراء دراسة استقصائية ش ال
ديم أي معلومات إضافية        رات لهمن اليونيب أن يقدم مزيدا من المبر من طلب األمانة ة تق م تستطع الوآال ادة، ل ذه الزي

ا   شرحها أن نتائج الدراسة االستقصائية  حول استهالك الهيدروآلوروفلوروآربونباستثناء  هي أآثر البيانات دقة وأنه
. 2009م حتى عا 2007في المائة من عام  8.7استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون قدرها  تدل على زيادة سنوية  في

ى   2010ن أن مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في عام وترى بن آان من المحتمل أن يبقى آما هو نظرا إل
د وضعت في االعتب        دروآلوروفلوروآربون ق ى الهي ة عل ذلك  . ارأن أي زيادة في الطلب على خدمة المعدات القائم ول

ادة  دل زي تخدمت مع ا اس تهالآها   فإنه دير اس دره صفر لتق ام  ق ي ع دروآلوروفلوروآربون ف ن الهي ار . 2010م وأش
بسب حاالت التسرب   مرات آل عام 4إلى  3اليونيب أيضا إلى أن معظم معدات تكييف الهواء في البلد تتم خدمته من 

ين     راوح ب ي تت ة   65و  41الشديد الت ببا في             في المائ د س ذي يع د ال ائي المتكرر في البل ار الكهرب ادة  وانقطاع التي زي
ة ومعرضة لألمالح الموجودة في           . ستهالك الا واء قديم د وتكييف اله دات التبري إن معظم مع ك، ف ى ذل وباإلضافة إل

ا التأآل والتسرب       تج عنه ي ين ائج الدراسة االستقصائية توضح االحتياجات      وذآر اليونيب    .الغالف الجوي الت أن نت
 .ت المرآبة الموجودة التي تعمل في البلدالفعلية من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لخدمة المعدا

  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ام  مستوى استهالك متوسط على أن يكونن بن وافقت حكومة  -19 الغ   ال 2010و  2009ي ع در والب طن   23.6مق
تنفاد األ  درات اس ن ق يض ا   وزونم الي التخف ة إلجم ة البداي و نقط واد  ه تهالك الم ي اس تدام ف لمس

 طن من قدرات استنفاد األوزون 24.5وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ  .الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد
ن . المختار وهو أعلى من خط األساس دره صفر من استهالآها في         ويرجع الفرق إلى أن ب ادة ق دل زي ن استخدمت مع

  .في المائة 8مال معدل الزيادة لنفس الفترة بـ في حين قدرت خطة األع 2009عام 

الغ    أأنه نظرا إلى لفتت األمانة عناية اليونيب إلى   -20 ا والب در حالي ا    429.4 ن خط األساس المق ا متري  23.6(طن
ن      360د عن يزي )طن من قدرات استنفاد األوزون ل ب ه ينق ا فإن ا متري ر ذات حجم االستهالك       طن دان غي ة البل ى فئ ن إل

ى من خطط إدارة     "والذي قررت اللجنة التنفيذية بموجبه  62/11خفض وإلى المقرر المن ة األول السماح بتقديم المرحل
ة واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم تهلك    إزال ان تس ي آ ابقا الت نخفض س تهالك الم م االس دان ذات حج اعدة البل لمس

دابير    ، وذلكطنا متريا 360فقط، وبما يزيد عن المواد الهيدروآلوروفلورورآربونية في قطاع خدمة التبريد  ق ت لتحقي
. "يتقرر غير ذلك يل المقدم في آل حالة على حدة إلى أنعلى أساس النظر في مستوى التمو 2020المراقبة حتى عام 

ر  نوأشار اليونيب إلى أن حكومة بن غم طلبت االستمرار في معاملة البلد بوصفه بلدا ذا حجم استهالك منخفض على ال
واد           ي تستهلك الم دان الت ة البل ل المؤهل لفئ ى التموي من االستهالك المرتفع لخط األساس المقدر، وبالتالي حصوله عل

اله      ذآور أع رر الم ا للمق د وفق ة التبري اع خدم ي قط ة ف دمتها   . الهيدروآلوروفلوروآربوني ي ق ررات الت ت المب وآان
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ة في التصنيع؛     ال إقرارها بأنها ال تستعمل) 1: (الحكومة لذلك هي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني أن استهالآها  ) 2(م
ة؛     ا ستوافق ع  ) 3(يقع فقط في قطاع الخدم ة األجل      أنه ى إعداد استراتيجية طويل اءة       ل وارد إضافية لكف ة م مع تعبئ

ك، أيضا وتلتزم الحكومة. الطاقة وفوائد المناخ ة للتخف      ، إذ تفعل ذل ة المطلوب ة اإلجمالي ة الكمي في   35يض بنسبة  بإزال
وليس على أساس االستهالك المستخدم ) طنا متريا 429.4أي (بناء على خط األساس المقدر  2020المائة بحلول عام 
ل   ا   360أي (لحساب التموي اطن ن ). متري ة ب ي حال ال   وف ك أن االمتث ى ذل إن معن ام  ن، ف ي ع ة ف دابير المراقب   2020لت

زم     ). طنا متريا 429.5في المائة من  35أي ( طنا متريا 150.3يتطلب من البلد إزالة  د ملت ى أن البل وأشار اليونيب إل
  .، إذا لزم األمر، لتدبير المطلوب في هذا التقديممشترك/بهذه اإلزالة وأنه سيبحث بنفسه عن تمويل نظير

  المسائل الفنية والمسائل المتعلقة بالتكلفة

وأآد اليونيب أن المعدات . بموجب خطة إدارة اإلزالة الختاميةطلبت األمانة إيضاحات حول المعدات المقدمة   -21
تعمل   ا تس ليمها وأنه راؤها وتس م ش د ت واد    . ق ة الم ع معالج ة وال تتناسب م ر آافي ة غي دات المقدم ة المع ر أن آمي غي

ة ديثا   الهيدروآلوروفلوروآربوني ورة ح دائل المط واد       . والب ة الم ة إدارة إزال دف خط دد، ته ذا الص ي ه وف
  .لموظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريد إلى توفير أطقم أدوات إضافية دروآلوروفلوروآربونيةالهي

ن  نظرت األ  -22 تفادة م ة االس دى إمكاني ي م ة أيضا ف ة  مان ة إدارة اإلزال دربين بموجب خط دم للم دريب المق الت
ة وم ي ضوء   الختامي ك ف أة وذل دريب المنش د الت واد الهيدرو عاه ة الم ة إدارة إزال ةخط وأوضح . آلوروفلوروآربوني

بة بموجبال رة المكتس ة   يونيب أن الخب ذ خطة إدارة إزال اء تنفي ا أثن تفادة منه ن االس ة يمك ة الختامي خطة إدارة اإلزال
على الممارسات الجيدة في مجال خدمة التبريد ودورة  يوسوف يقدم تدريب إنعاش. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  .فني تبريد في البلد 480يستعان بهم آمدربين لتدريب سال تقنيات إعادة التهيئة للفنيين الذين تدريبية آاملة في مج

رر     -23 ع المق يا م واد         60/44تمش ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ذ المرحل ل تنفي ى تموي ق عل  ، ووف
ا   (دوالر أمريكي   630 000ن بمبلغ الهيدروآلوروفلوروآربونية في بن ة مس تثناء تكلف ة باس ويشمل أنشطة   ) ندة الوآال

ة   . أعاله  4من الجدول  آما يتضح 2020في المائة بحلول عام  35الزمة لتحقيق التخفيض المطلوب بنسبة  غ تكلف وتبل
ة  اندة اإلجمالي مل  67 600المس ي وتش ب و  48 100دوالر أمريك ي لليوني ي  19 500دوالر أمريك دوالر أمريك

  .لليونيدو

ن عن خط األساس المستخدم   الف حساب خط األساس الفعلي في بنيب أنه في حالة اختأوضحت األمانة لليون  -24
ة           د في فئ تج عن االستهالك إدراج البل ذلك إذا ن ا ل ة تبع حاليا لحساب التمويل المؤهل، سوف يتم تعديل األموال المقابل

ن   . أدنى ه ل ى أي     غير أنه في ضوء طلب البلد معاملته آبلد ذي حجم استهالك منخفض، فإن يكون مؤهال للحصول عل
د   ه لبل ل مسموح ب د عن أقصى تموي ل يزي نخفض تموي ق  )دوالر أمريكي 630 000أي ( ذي حجم استهالك م لتحقي

  .2020في المائة بحلول عام  35التخفيض المطلوب بنسبة 

 األثر على المناخ 
واد الهي     -25 ة الم ي تتضمن    إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزال ة، الت دروآلوروفلوروآربوني

ى      تؤدي إل ة، س واد الهيدروآلوروفلوروآربوني تيراد الم ة اس راءات مراقب اذ إج ة وإنف ات أفضل للخدم ال ممارس إدخ
دروآلوروفلوروآربون   ة الهي ض آمي د   22-خف ة التبري تخدم لخدم وغرام  . المس ل آيل غ(وآ ن ) آ م

درها نحو       ال ينبعث نتيجة مما 22-الهيدروآلوروفلوروآربون ورات ق ى وف ؤدي إل طن من    1.8رسات تبريد أفضل ي
ون  يد الكرب اني أآس افئ ث ن. مك رغم م ى ال درج  وعل م ي اخ ل ى المن ر عل اب األث ي أن حس واد  ف ة الم ة إدارة إزال خط
ة زم  الهيدروآلوروفلوروآربوني ي تعت طة الت إن األنش ن ، ف ر   نب ا الكبي ة اعتماده ذها، وخاص تعمال   تنفي ى اس عل

ثاني طن من مكافيء  27 570.20 يق البلد تخفيض بمستوىحقال تحتمقطاع الخدمة، تشير إلى ابونات في الهيدروآر
ه غير أن  .2014 – 2011لفترة خطة أعمال امقدر في أآسيد الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسب ما هو 

ذ       .قدر األثر على المناخ آمياأن ت في الوقت الحالي ال تستطيع األمانة ارير التنفي يم تق ويمكن تحديد األثر من خالل تقي
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واد          ة الم ذ خطة إدارة إزال دء تنفي ذ ب نويا من عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة س
ذين       ين ال دويرها وعدد التقني ادة ت م  الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإع ت

  .التي أعيد تهيئتها 22-تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى   ) ح(54/39استجابة للمقرر   -26
الفقرة  من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلو رر   ) ب(11روآربونية عمال ب  XIX/6من المق

ن االج ادر ع راف، أوضح  الص ر لألط ع عش اع التاس ن تم ب أن ب دو   اليوني ع اليوني ر م كل مباش اون بش زم التع ن تعت
  .يقوم على فوائد المناخ واليونيب في إعداد برنامج للتمويل المشترك

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  
  

خطة إدارة إزالة المواد الدعم لتنفيذ  زائد تكاليف دوالر أمريكي 630 000 مبلغ اليونيب واليونيدوطلب ي  -27
ما فيه دوالر أمريكي ب 697 600 البالغ 2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . الهيدروآلوروفلوروآربونية

  .عمالالمبلغ الوارد في خطة األ إجمالي في حدوددعم الوآالة 
  

 23.6 البالغواستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة   -28
فإن مخصصات البلد حتى إزالة عام ن آبلد ذي حجم استهالك منخفض، وقرار الحكومة بأن تعامل بن طن متري،

  .60/44لمقرر دوالر أمريكي بما يتسق مع ا 630 000 تكون ينبغي أن 2020
  

 مشروع االتفاق
  

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق ن بن يرد مشروع اتفاق بين حكومة  -29
 .األول بهذه الوثيقة

  
 ةــوصيـــالت
  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  -30
  
ن لبن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة إدارة إزالة  لى المرحلة األولى منالموافقة، من حيث المبدأ، ع  ) أ(

دوالر أمريكي وتكاليف دعم  370 000 ، ويشملدوالر أمريكي 697 600 ، بمبلغ2020إلى  2011للفترة 
 500 وتكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي 260 000 ، ويونيبلل دوالر أمريكي 48 100ة غالوآالة البال

 ؛يونيدوللكي دوالر أمري 19
  
طن  23.6 ن يكون خط األساس المقدر والبالغعلى أالثالث والستين  وافقت في االجتماع نبن مالحظة أن حكومة   ) ب(

 2010لعام  واالستهالك المقدر 2009 من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي لعام
 ستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في ا

  
واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد ن بن فقة على مشروع االتفاق بين حكومةالموا  )ج(

 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛
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ألف من االتفاق إلدراج أرقام -2ساس، بتعديل مشروع التذييل مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األ  )د(
الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى 
استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، مع أي تعديالت يتعين إجراؤها 

 الشريحة التالية؛ عند تقديم
  

وخطة التنفيذ ذات ن لبن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةمن خطة إدارة إزالة  الشريحة األولىالموافقة على  )ه(
 11 050 وتكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي 85 000 ، ويشملدوالر أمريكي 203 550 لة بمبلغالص

 .يونيدودوالر أمريكي لل 7 500 وتكاليف دعم الوآالة البالغة أمريكي دوالر 100 000دوالر أمريكي لليونيب، و 
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافال واللجنة التنفيذية للصندوق بنن حكومةاتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" بنن  جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  15,35إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2020كانون الثاني / يناير  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
عند تحديد خط األساس لالستھالك  2011مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة  في 

 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي .ألف-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) الھدف": جيم، المجموعة األولى مواد المرفق

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من كل من المواد) المتبقياالستھالك المؤھل ( 3-2-4و  3-1- 4 ينألفقيا ينالصف

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من 
 ").التمويل

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 .من ھذا االتفاق) ب( 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللج 60قبل  بالشروط التالية نة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا وتستثنى السنوات التي . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل ابلد قد قدم تقأن يكون ال  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

تاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل الم



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/23 
Annex I 

 

2 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-

 ةخطة التنفيذ التابعة للشريح تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا وتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل السابقة  ً للتحقّق المستقّل على . ألف -5وفقا وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 ).ب(5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  وإعادات . ألف-1ھذه المبالغ وفقا

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

سات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سيا 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . قرير عن تنفيذ الشريحةإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في الت

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

ة المت  )أ ( د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف احة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن ارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إد 9-
برنامج األمم المتحدة (اليونيب وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا

منظمة األمم المتحدة (اليونيدو  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )للبيئة
تحت إشراف الوكالة المنفذة ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  )للتنمية الصناعية

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في . الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق
ع ألي من اببرامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التإطار 

  .في ھذا االتفاق الوكاالت المنفذة المشتركة

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأ

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
تعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة الم ).ب(

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا . في التنفيذ
المنفذة  وقد أبرمت الوكالة. باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6في قائمة التذييل 
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الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

من  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف ]والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

المحددة في  دإزالة الموافي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقمني زلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
عد وب. اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .ة في البلدتمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صل

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  ة وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
علقة جرى وفي حالة بقاء أنشطة م. ألف-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .اللجنة التنفيذية خالف ذلكحين إتمامھا ما لم تحدد 

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا . ھذا االتفاق

 .في االتفاق بطريقة مختلفة
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

  23,6 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

 األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم، المجموعة

أطنان قدرات(األولى 
 )استھالك األوزون

 ال ينطبق 15.35 21.24 21.24 21.24 21.2421.24 23.6 23.6ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به   1.2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
أطنان قدرات (األولى

 ) استھالك األوزون

 ال ينطبق 15.35 21.24 21.24 21.24 21.2421.24 23.6 23.6ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة 2.1
)اليونيب(المنفذة الرئيسية 

 )أمريكيدوالر (
 85,000  85,000   75,000 65,000  60,000 370,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.2
) دوالر أمريكي(الرئيسية 

 11,050  11,050   9,750  8,450  7,800 48,100 

التمويل المتفق عليه للوكالة 2.3
)اليونيدو(المنفذة المتعاونة 

 )دوالر أمريكي(
 100,000 40,000   50,000 35,000  35,000 260,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.4
) دوالر أمريكي(المتعاونة 

 7,500  3,000   3,750  2,625  2,625 19,500 

إجمالي التمويل المتفق 3.1
 )دوالر أمريكي(عليه 

 185,000 125,000  125,000 100,000  95,000 630,000 

مجموع تكاليف الدعم 3.2
 )دوالر أمريكي(

 18,550  14,050   13,500 11,075  10,425 67,600 

إجمالي التكاليف المتفق 3.3
 )دوالر أمريكي(عليھا 

 203,550 139,050  138,500 111,075  105,425 697,600 

 8.25  )استھالك األوزونأطنان قدرات (بموجب ھذا االتفاق  22-الھيددروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4.1.1

0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(مشروعات سابقة موافق عليھا في  22-الھيددروكلوروفلوروكربونإزالة  4.1.2

15.35 22- الھيددروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
في السنة المحددة  الثانيل االجتماع النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري  1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

اطات المدر ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

عن من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم

قق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التح
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف وين. المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى ا بيان تعل  .إلنترن
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة انظر الفق(، كال من السرود والوصف الخاص ب ) أعاله) أ(1رة الفرعي

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة إال بالنسبة. أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل  ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل للسنوات الس
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     
واد  1 ة الم ة إدارة إزال ذ خط ة تنفي ن حال نوية ع ة س ارير مرحلي ة تق دة األوزون الوطني تقدم وح س

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب

ة وال 2 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم تحقق من سوف تسند اليونيب عملية رصد وضع خطة إدارة إزال
 .إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو لخبراء استشاريين محليين

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1
  :التالي

ة ضمان   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة ويالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( في ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية ضمان وجود آليّة تشغيلية   )ح( ة ومتسمة بالش تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث اق، تحدي د من االتف بالتشاور مع البل
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .اري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلد  )ل(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

-4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

ذه . تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 د ھ ة ويمكن مواصلة تحدي األنشطة في وثيق
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت

    تابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق الت
تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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