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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بوتان

  الوآالة المنفذة  عنوان المشروع: أوال

  )الوآالة الرئيسية(برنامج األمم المتحدة للبيئة / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 
  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 0.3  2009: العام  7آخر بيانات المادة : ثانيا
  

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

عوامل   مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
  التصنيع

في االستخدام 
  المختبرات

االستهالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  
                    123هيدروآلوروفلوروآربون 
                     124هيدروآلوروفلوروآربون

                    ب141هيدروآلوروفلوروآربون 
                    ب142هيدروآلوروفلوروآربون 
  0.3        0.3          22هيدروآلوروفلوروآربون 

  
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(هالك بيانات االست: رابعا

  0.31  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  0.31  ):المقدر( 2010 – 2009خط األساس  للفترة 
  ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

  0  المتبقي  0.0  الموافق عليه فعال
  

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

اليوئندي
  بي

إزالة المواد المستنفدة لألوزون 
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون((

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  

  137 047  0  0  0  45 682  0  0  45 682  0  0  45 682  )بالدوالرات األمريكية(التمويل 

  اليونيب
الة المواد المستنفدة لألوزون إز
  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون((

0.1      0.1      0.1        0.2  

  383 713        127 904      127 904      127 904  )بالدوالرات األمريكية(التمويل 
  

  بيانات المشروع: سادسا
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

  0.11  0.20 0.28 0.28 0.28 0.28  0.28  0.31  0.31  0.31  0.31  )المقدرة(وفقا لبروتوآول مونتريال  حدود االستهالك

أطنان من قدرات استنفاد (أقصى استهالك مسموح به 
  )األوزون

0.31  0.31  0.28  0.28  0.25  0.25  0.2 0.2 0.1 0  0.301  

تكلفة المشروع المطلوبة من 
بالدوالرات (حيث المبدأ 
  )األمريكية

  اليونيب

تكلفة 
  المشروع

000 100    000 70      000 82        000 30  000 282  

تكلفة 
  المساندة

000 13    100 9      660 10        900 3  660 36  

  اليوئنديبي

تكلفة 
  المشروع

000 70    000 42      000 57        000 19  000 188  

تكلفة 
  المساندة

300 6    780 3      130 5        710 1  920 16  

دوالرات  (لفة المشروع المطلوبة من حيث المبدأ مجموع تك بال
  )األمريكية

000 170    000 112      000 139        000 49  000 470  

دأ     دوالرات  (مجموع تكلفة المساندة المطلوبة من حيث المب بال
  األمريكية

300 19    880 12      790 15        610 5  580 53  

دأ      ث المب ن حي ة م وال المطلوب وع األم دوال(مجم رات بال
  األمريكية

300 189    880 124      790 154        610 54  580 523  

  

  )2011(طلب تمويل الشريحة األولى : سابعا
  )بالدوالرات األمريكية(تكلفة المساندة   )بالدوالرات األمريكية(األموال المطلوبة   الوآالة
  13 000  100 000  اليونيب
  6 300  70 000  اليوئنديبي

  
  على النحو الموضح أعاله) 2011(موافقة على تمويل الشريحة األولى ال  التمويل المطلوب
  للنظر بصورة فردية  توصية األمانة
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  وصف المشروع

ة      -1 م المتحدة للبيئ ية،     )اليونيب (في االجتماع الثاني والستين، قدم برنامج األم ذة الرئيس ة المنف اره الوآال ، باعتب
دروآلوروفلوروآربو  ة الهي ة إدارة إزال دروآلوروفلوروآربون   خط ن الهي تهالآها م ة الس ة الكامل ان لإلزال ي بوت ن ف

ام   ول ع ام  2020بحل ى ع ة حت رة سماح للخدم ع فت دمت . 2025م ا ق ة للخطة آم ة اإلجمالي  832 285وبلغت التكلف
م المتحدة اإلنم    ) باستثناء تكلفة دعم الوآاالت(دوالرا أمريكيا  امج األم ديبي (ائي وتنفذ الخطة باالشتراك مع برن ). يوئن

رة    ي للفت ز المؤسس روع التعزي ة مش ة  2020 – 2012وأدرجت تكلف ل   270 000والبالغ ي التموي ي ف دوالر أمريك
  .17/59اإلجمالي المطلوب لخطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون تمشيا مع المقرر 

اع        -2 ي االجتم دروآلوروفلوروآربون ف ة الهي ة إدارة إزال ة خط د مناقش ررت ال   وبع تين، ق اني والس ة لالث جن
اع الثالث        62/52التنفيذية، بموجب المقرر  ى االجتم دروآلوروفلوروآربون إل ة الهي تأجيل النظر في خطة إدارة إزال

تين ى      . والس ان إل دمت بوت ين ق ي ح ه ف ة أن ة التنفيذي رار، الحظت اللجن ذا الق بقت إصدار ه ي س ات الت ي المناقش وف
تين  اني والس اع الث واد        االجتم ة الم ل بإزال وال للتعجي ى أم ا الحصول عل دعم طلبه توى ل ع المس ا رفي ا مكتوب التزام

ه يمكن        ة رأت أن إن اللجن ال، ف الهيدروآلوروفلوروآربونية قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني لبروتوآول مونتري
  .الستينتطوير هذا الطلب ليصبح خطة عمل وطلبت تقديم خطة العمل إلى االجتماع الثالث و

ة    -3 بالنيابة عن حكومة بوتان، قدم اليونيب، باعتباره الوآالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الثالث والستين للجن
للبلد بطلب اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قبل  ضافية تؤآد االلتزام الوطني الشديدالتنفيذية وثائق إ

رر    الموعد المحدد في الجدول  يا مع المق ة    . 62/52و  60/15الزمني لبروتوآول مونتريال تمش د خطة إدارة إزال وتع
  .الهيدروآلوروفلوروآربون التي نظر فيها االجتماع الثاني والستون أساسا لهذا التقديم

غ          -4 ي األصل، مبل ب ف ا الطل دم فيه ي ق ة     303 685طلب اليونيب، بالصورة الت دا تكلف ا زائ دوالرا أمريكي
ا درها مس ة ق ا و  39 479ندة للوآال درها   134 948دوالرا أمريكي ة ق اندة للوآال ة مس دا تكلف ا زائ دوالرا أمريكي
  .دوالرا أمريكيا لليوئنديبي للشريحة األولى من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 12 145

  نطاق الوثيقة

وثيقتين   -5 ة هي تحديث لل ى  1 واإلضافة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/22الوثيق دمتين إل اع المق االجتم
تين  اني والس ب     الث ن اليوني ة م افية مقدم ات إض ى معلوم اء عل تعراض . بن ير اس ة   ولتيس ة إدارة إزال خط

ة   في بوتان والمعلومات الجديدة المقدمة، تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على  الهيدروآلوروفلوروآربون خطة إدارة إزال
ة وتوصياتها     . سها، يليها وصف لخطة العملنف الهيدروآلوروفلوروآربون ات األمان آما تم تعديل القسم الخاص بتعليق

  .تبعا لذلك

  خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون وثيقة: القسم األول

 الخلفية

  القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون

كون الوآالة القائمة بالتنسيق  والمسؤولة عن تنفيذ عينت اللجنة الوطنية للبيئة من قبل حكومة مملكة بوتان لت  -6
  .األحكام الواردة في اتفاقية فيينا وبروتوآول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لألوزون

ثم جرى تعديلها في وقت الحق  2005أعدت القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون ألول مرة في عام   -7
. للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ولتعزيز العقوبات جدول الزمني لإلزالة المعجلةليدرج فيها ال 2008في عام 

المواد المستنفدة لألوزون، والمنتجات التي تحتوي على، أو تصنع باستعمال المواد ويمتد نطاق التشريع ليشمل جميع 
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. تي تخضع لمراقبة بروتوآول مونتريالالمستنفدة لألوزون، والمعدات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لألوزون ال
تراقب و. المسائل المتعلقة باألوزون آما يحدد بوضوح دور وحدة األوزون الوطنية ولجنة األوزون الوطنية في إدارة

لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى البلد وتصديرها منه، وتحظر استيراد هذه القواعد التنظيمية أيضا استيراد ا
  .اد األخرى المستنفدة لألوزون آالمواد الكلوروفلوروآربونية، وتضع متطلبات الرصد موضع التنفيذوتصدير المو

 استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

تستورد جميع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي ترد إلى بوتان من الهند بصفة رئيسية، رغم أن   -8
لألوزون تستورد أيضا من بلدان أخرى مثل تايلند، والصين وبلدان أخرى المعدات التي تحتوي على المواد المستنفدة 

الذي يستخدم بصفة رئيسية في  22-والمادة الوحيدة التي تستخدم في البلد هي هيدروآلوروفلوروآربون. في اإلقليم
الذي أدى إلى قيام  ويتوقع أن يزيد هذا االستخدام بسبب النمو االقتصادي العام. قطاع خدمة تكييف الهواء والتبريد

صناعات أآثر، وزيادة تداول األغذية المبردة والمجمدة، وزيادة الطلب من العدد المتزايد من الفنادق والمنتجعات ذات 
آما زاد أيضا استخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في األغراض . المستوى الدولي، إلخ على أنظمة التبريد

  .فاع درجات الحرارة في فصول الصيف وتوفر معدات ميسورة الكلفة في األسواقالمنزلية المحلية بسبب ارت

بشكل تقريبي  2009 – 2005وقدر االستهالك السنوي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الفترة   -9
صائية التي آل عام بناء على الدراسة االستق) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.21(أطنان مترية  3.8بمتوسط بلغ 

مستوى استهالك  1ويوضح الجدول . خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون أجريت إلعداد
 7، مع مقارنة االستهالك المبلغ عنه بموجب المادة 2009 – 2005الهيدروآلوروفلوروآربون في بوتان في الفترة 

  .وروآربونيةوالنتائج المستخلصة من الدراسة االستقصائية لمواد الهيدروآلوروفل

  مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في بوتان: 1الجدول 

  نتائج الدراسة االستقصائية  7المادة   العام
  22- هيدروآلوروفلوروآربون

  )باألطنان المترية(
  22- هيدروآلوروفلوروآربون

  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
  22- هيدروآلوروفلوروآربون

  )باألطنان المترية( 
  22- هيدروآلوروفلوروآربون

  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
2005  0  0  3.28  0.18  
2006  0  0  2.75  0.151  
2007  1.81  0.1  3.65  0.201  
2008  1.81  0.1  3.67  0.202  
2009  5.45  0.3  3.61  0.308  

  

 في البلد بـ 22 -روفلوروآربون قدرت القدرة المرآبة لوحدات التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم هيدروآلو  -10
  .2على النحو المبين في الجدول  2009وحدة في عام  1 888

  في أنظمة التبريد 22 –توزيع هيدروآلوروفلوروآربون : 2الجدول 

  )باألطنان(الخدمة   )باألطنان(إجمالي الشحن   إجمالي الوحدات  النوع
أطنان 
  مترية

أطنان   قدرات استنفاد األوزون
  مترية

  رات استنفاد األوزونقد

  0.314  0.612  0.11  2.04  1 200  تكييف هواء سكني
  0.27  4.9  0.93  17.03  688  تكييف هواء تجاري

  0.30  5.5  1.04  19.07  1 888  المجموع
  

د   -11 ع أن يتزاي ام         ويتوق ي ع ده ف ى تجمي ان حت ي بوت دروآلوروفلوروآربون ف تهالك الهي ت  و .2013اس آان
ة من الدراسة              المنهجية المستخدمة لت ات المجمع ى أساس البيان وم عل ذي يق اه الخطي ال ع هي االتج و المتوق حديد النم

ي  . 7االستقصائية وليس بيانات المادة  وأشارت الحكومة إلى أن هذه األرقام تمثل بصورة أآثر واقعية االستهالك الفعل
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ة في   تيراد فقط       في البلد ألنها تضع في االعتبار احتياجات الخدمة للمعدات المرآب ات االس يس بيان الي، ول . الوقت الح
  .ويرد في الجدول أدناه ملخص لهذه التنبؤات

  استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون المتوقع في بوتان: 3الجدول 

    2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
  7.14  6.58  6.03  5.47  4.91  4.35  3.75  3.23  2.67  أطنان مترية  االستهالك المتوقع

قدرات استنفاد 
  األوزون

0.15  0.18  0.21  0.24  0.27  0.30  0.33  0.36  0.39  

وفقا للدراسة (االستهالك الفعلي 
  )االستقصائية

          5.61  3.67  3.65  2.755  3.28  أطنان مترية
قدرات استنفاد 

  األوزون
0.18  0.15  0.20  0.20  0.31          

  

  وناستراتيجية إزالة الهيدروآلوروفلوروآرب

ة     -12 واد الهيدروآلوروفلوروآربوني تقترح حكومة بوتان نهجا يقوم على مرحلة وحيدة لتحقيق اإلزالة الكاملة للم
ة بنسبة     2020بحلول عام  رة سماح  للخدم ام          2.5، مع فت ى ع نويا حت ة من خط األساس س ل  . 2025في المائ وتتمث

ى الهي  ة عل دات القائم تيراد المع ى اس ي فرض حظر عل ام الخطة ف ول ع وم . 2013دروآلوروفلوروآربون  بحل ويق
على أساس التزام البلد بمواجهة التحديات  2020المقرر الخاص بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

ى وقدمت الحكومة التزامها بهذه اإلزالة المعجلة في رسالة مكتوبة إل. المتعلقة بحماية األوزون والمناخ في نفس الوقت
  .وترد خطة اإلزالة في الجدول أدناه. أمانة الصندوق المتعدد األطراف

  في بوتان الجدول الزمني المقترح إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون: 4الجدول 

  التخفيض في بوتان أهداف  الجدول الزمني
  مستوى خط األساس  2010 – 2009متوسط 

  اسالتجميد عند خط األس 2012آانون الثاني /يناير 1
  في المائة تحت خط األساس 10 2013آانون الثاني /يناير 1
 في المائة تحت خط األساس 20 2015آانون الثاني /يناير 1
 في المائة تحت خط األساس 35 2017 آانون الثاني/يناير 1
 في المائة تحت خط األساس 67.5 2019آانون الثاني /يناير 1
  في المائة 100بنسبة اإلزالة  2020آانون الثاني /يناير 1

  في المائة في المتوسط 2.5نسبة  *
  2025لفترة سماح للخدمة حتى عام  

 

المحددة في الجدول الزمني أعاله، سوف تتبع بوتان نهجا ثالثيا إلزالة   األهداف ولتحقيق  -13
اد لموإزالة اتيجية بالغة األهمية لتحقيق روآربون يعالج ثالثة عناصر استراالهيدروآلوروفلو

هي الحد من عرض المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وخفض الطلب بنجاح في البلد،  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في خدمة المعدات الموجودة، والحد من الطلب الجديد على هذه المواد

واد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى اإلزالة النهائية لها في الم ويهدف هذا النهج الثالثي إلى الحد من االعتماد على 
التدريب وبناء والجمع بين القواعد التنظيمية وصكوك اإلنفاذ،  وتشمل خطة التنفيذ تدابير تعتمد على. 2020عام 

رة للمواد وسوف تمثل أهداف اإلزالة المبك. برامج تبادل المعلومات واستقطاب الدعم، والمبادرات بمشاريعوالقدرة، 
ووضعت شراآات مع الصناعة والحكومة . الهيدروآلوروفلوروآربونية في بوتان تحديا التزم البلد بمواجهته

  .وأصحاب المصلحة المهمين اآلخرين موضع التنفيذ لتحقيق هذه األهداف

. م لقطاع الخدمةتشمل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلورآربونية أيضا عنصرا للمساعدة التقنية يقد  -14
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مراآز استصالح صغيرة السترداد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  4وفي إطار هذا البرنامج، سوف يتم إنشاء 
آما تقوم هذه المراآز أيضا بتسجيل غازات . وإعادة تدويرها، والمقترح أن يقوم على تشغيلها فنيو خدمة مدربون

االسترداد أدوات  اطقم وسيتم أيضا توفير ثالثين طاقما من. اإلبالغ عنهاالتبريد الواردة والصادرة، ومتابعتها، و
والمفهوم الرئيسي الذي تقوم عليه هذه اآللية هو االعتراف . التدريب على استعمال هذه المعدات للفنيين، مع توفير

  .سات الخدمةوآذلك لكفالة ملكية مؤس واالستدامة التجارية ق والسيطرة عليها لكفالة الجدوىبقوى السو

إلعادة التهيئة الموجه إلى المستخدم النهائي أطقم إعادة التهيئة لسبعين من  التجريبيالحوافز برنامج ويقدم   -15
المستفيدين ويشمل تقديم الحوافز لكبار المستخدمين النهائيين إلعادة تهيئة معداتهم القائمة على 

على أساس  وذلك توي على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،الهيدروآلوروفلوروآربون وتحويلها إلى بدائل ال تح
لمؤسسات الخدمة عند تقديمها ما يدل على تنفيذ عمليات إعادة التهيئة بالشكل المناسب  أموال الحوافز قدموت .تجريبي

نظمة التبريد ويتوقع عند االنتهاء من هذا النشاط، أن تؤدي الحاالت التدليلية للنجاح في إعادة تهيئة أ. والمرضي
فتعجل بذلك من وتكييف الهواء القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون إلى بناء الثقة بين مستخدمين نهائيين آخرين، 

  .على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مبكرة بإعادة التهيئة وخفض الطلب اتخاذ قرارات

ووفقا لخطة . أيضا تكلفة مشروع التعزيز المؤسسي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلورآربونية تشمل  -16
إلدارة  عزيز المؤسسي في العمليات العامةإدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلورآربونية، سوف تستخدم أموال الت

   .ص لها أموال في الميزانية العامةالبرنامج ورصده التي لم تخص

  مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمدة المقترحة لتنفيذهااألنشطة المحددة في خطة إدارة إزالة ال: 5الجدول 

  مرحلة التنفيذ  النشاط
السياسات الخاصة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإنفاذها بغرض استعراض السياسات 

  وإنفاذها وتدريب موظفي الجمارك
 – 2011(الخطة العامة 

2020(  
 – 2011(الخطة العامة   عمبرنامج تبادل المعلومات واستقطاب الد

2020(  
 – 2011(الخطة العامة   برنامج تدريب واعتماد فنيي خدمة التبريد

2016(  
  *دعم أنشطة األوزون المعنية بالفوائد المشترآة للمناخ

  برنامج المعايير ووضع البطاقات •
  ونيةالتنمية االقتصادية القائم على آفاءة وانخفاض المواد الهيدروآلوروفلوروآربإطار  •

 2010* (الخطة العامة
– 2020(  

  :المساعدة الفنية لقطاع خدمة التبريد
  برنامج االستصالح •
  اإلحالل الموجه إلى المستخدم النهائي/برنامج الحوافز التجريبي إلعادة التهيئة •

 – 2011(الخطة العامة 
2015(  

 – 2012(الخطة العامة   التعزيز المؤسسي
2020(  

  لصندوق المتعدد األطرافتمول من مصادر خارج ا* 

أعدت حكومة بوتان نهجا لتحقيق التكامل بين فوائد األوزون والمناخ من خالل إدراج عناصر في المشروع   -17
إلعداد وتنفيذ معاير لكفاءة الطاقة وبرنامج لوضع البطاقات، ودعم األدوات القائمة على السوق لإلحالل المعجل 

خطة إدارة إزالة المواد ما مع مشروع تمالهذه العناصر ل وتتكامل. نفدة لألوزونللمعدات القائمة على المواد المست
الهيدروآلوروفلوروآربونية ولكنها ستنفذ بدون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لتدلل على أسلوب مبتكر 

وأشار اليونيب . صرآما تعهدت حكومة بوتان بتقديم بعض المساهمات لهذه العنا. الستخدام فرص التمويل المشترك
دوالر أمريكي  7 000 مخصصة لهذه العناصر، ستقدم حكومة بوتاندوالر أمريكي  97 000إلى أنه من بين مبلغ 

  .في حين يتم تدبير المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أخرى
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  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 285لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في بوتان  بمبلغ  قدرت التكلفة الشاملة اإلجمالية  -18
طن من قدرات  0.30(أطنان مترية  5.6دوالرا أمريكيا، على النحو الذي قدمت به، لتحقيق اإلزالة الكاملة لـ  832

في  2.5لخدمة بنسبة مع فترة سماح  ل 2020من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام  )استنفاد األوزون
  .بما في ذلك تكلفة مشروع التعزيز المؤسسي، على النحو الموضح أدناه 2025المائة حتى عام 

  التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في بوتان: 6الجدول 

  اإلجمالي  يوئنديبي  يونيب  وصف األنشطة
بالدوالرات ( 

  )األمريكية
  وإنفاذها ات الخاصة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالسياس
  التدريب الجمرآي •
   الحوارات المتعلقة بالحدود  •

000 126    000 126  

  برنامج تبادل المعلومات واستقطاب الدعم
  تدريب موظفي الجمارك واإلدارات األخرى المعنية بإنفاذ القوانين •
  تكلفة سفر المتدربين •

000 83    000 83  

  128 371    128 371  برنامج تدريب واعتماد فنيي الخدمة
  **37 000    **37 000  برنامج المعايير ووضع البطاقات

  **53 000    **53 000  إطار التنمية االقتصادية القائم على آفاءة وانخفاض المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  المساعدة الفنية لقطاع خدمة التبريد

  برنامج االستصالح •
  اإلحالل الموجه إلى المستخدم النهائي/نامج الحوافز التجريبي إلعادة التهيئةبر •

  914 224  914 224  

  270 000    270 000  )2020 – 2012(التعزيز المؤسسي 
  922 285  224 914  697 371  المجموع الفرعي

        
  832 285  224 914  607 371  المبلغ اإلجمالي المطلوب للتمويل

  لفة على الصندوق المتعدد األطراف، يمول من خالل تمويل مشتركبدون تك**      

باإلزالة المعجلة المطلوبة بموجب  وتأييدا لاللتزام الوطني الشديد 62/52خطة عمل استجابة للمقرر : القسم الثاني
  60/15المقرر 

  الوصف

دمج  فيذية خطة عمل مفصلة   ، إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التن62/52قدم اليونيب، استجابة للمقرر  -19 ، ل
واد ا   ة للم ة في سياسات   خطة إدارة اإلزالة المعجل ى        لهيدروآلوروفلوروآربوني اء عل ى اإلبق ة إل ة الرامي ان الوطني بوت

ديم ه   .  الكربونحيادي الكربون وسلبي حالة البلد آبلد  ذا التق وطني الشديد     وه زام ال ى االلت ل عل ة    و دلي ة بكفال للحكوم
ة  االنتهاء من إزا ال           ل ي لبروتوآول مونتري ل الموعد المحدد في الجدول الزمن ة قب واد الهيدروآلوروفلوروآربوني الم

  .وترد خطة العمل في المرفق األول بهذه الوثيقة. 60/15على النحو المطلوب في المقرر 

ة  وتقدم الوثيقة معلومات عن الخلفية القانونية والدستورية التي يدير البلد البيئة على أساسها -20 ، والتي تمثل حماي
ة في    . طبقة األوزون والمسائل المتعلقة بتغير المناخ عناصر مهمة فيها ات غاز الدفيئ ة الضآلة     وتعد انبعاث ان بالغ بوت

د   مقارنة بدور ة           لل آمصرف البل م المتحدة اإلطاري ة األم ى اتفاقي لة إل ة المرس الة الوطني ا للرس ون وفق ر   كرب بشأن تغي
هذا الوضع هدف مهم من أهداف حكومة بوتان، وهو ما تدعمه تدابير تنظيمية تشمل الحد من  والمحافظة على . المناخ

ة     ات الوطني ي السياس ة ف واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ج إزال اع الصناعي ودم ي القط ة ف از الدفيئ ات غ انبعاث
وطني  ي ال ار المؤسس ن      . واإلط ه م رى أن ة ت ل الحكوم ي تجع باب الت د األس و أح ذا ه واد  وه ة الم م إزال المه
فهي تسعى إلى استهداف واحد من    .أهداف بروتوآول مونتريال بوتيرة أسرع من تحقيق الهيدروآلوروفلوروآربونية
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ة بسرعة      أسرع مصادر انبعاثات ه اإلزال غاز الدفيئة نموا وهو قطاع التبريد وتكييف الهواء، وهو قطاع لو تحققت في
 .بصورة إيجابية أآبر، سيسهم في تحقيق هذه األهداف

دها  -21 ل موع ة قب واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ل بإزال ا بالتعجي د التزامه ل تؤي ة خطة عم دمت الحكوم ق
 :وتهدف خطة العمل إلى تحقيق االلتزام بحيادية وسلبية الكربون الذي أعلن من قبل وذلك من خالل. بعشر سنوات

از      آفالة أن يسفر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ال )أ  ة عن تخفيض إضافي لغ هيدروآلوروفلوروآربوني
مليون طن  من المكافيء لثاني أآسيد  1.5في المائة من االنبعاثات السنوية البالغة  9.5الدفيئة بنسبة 

  .الكربون

ان         )ب  دة لبوت ة الفري ى الحال ة للمحافظة عل املة المعلن آونها الخطوة األولى آجزء من االستراتيجية الش
  .فا آبيرا للكربونمن حيث آونها مصر

تورد الخطة المقدمة عددا من التدابير التنظيمية وتدابير السياسات بما فيها جداول زمنية تصف اإلجراءات  -22
فرض قيود أآثر صرامة على ضوابط  المحددة التي سينفذها البلد لدعم اإلزالة المعجلة المقترحة، والتي تشمل

لوروفلوروآربونية والمعدات القائمة على هذه المواد مع وضع البطاقات التصدير الخاصة بالمواد الهيدروآ/االستيراد
، وفرض ضريبة جديدة للبيئة 2011على حاويات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وتحديد حصة بحلول عام 

. ىللصد عن استخدامها، في جملة أمور أخرتحصل على المعدات التي تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
التي  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آما تلتزم الحكومة بالتنفيذ الصارم لألنشطة المحددة في

ستنشيء إطارا مؤسسيا إلعداد إطار قانوني، وتنظيمي، وسياساتي دقيق إلطالق واستدامة مبادرات قائمة على السوق 
آما . الهواء بما في ذلك إطار لتقوية المعايير وبرنامج لوضع البطاقاتلتعزيز آفاءة الطاقة في معدات التبريد وتكييف 
االتفاق الثنائي مع الهند والصين، أقرب جارتين منتجتين للمواد /تشمل إجراءات تنفذ من خالل التعاون

المواد  لبوتان في تحقيق أهدافها المتمثلة في إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونية لكفالة دعمهما
بحلول عام " بوقف الصادرات"وذلك من خالل تشجيع الحظر الخاص  2020لوروفلوروآربونية بحلول عام الهيدروآ

  .أو قبل ذلك التاريخ 2020

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

ة         -23 ادئ التوجيهي ان في سياق المب ة لبوت استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني
ومعايير تمويل إزالة هذه المواد ) 54/39المقرر (قة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المتعل

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
  .2014-2011المتعدد األطراف للفترة  والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق

  المسائل المتعلقة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تهالك     -24 ي اس ادة ف رحا للزي ب ش دم اليوني ة  ق واد الهيدروآلوروفلوروآربوني امي   الم ين ع . 2009و  2008ب
د حيث       ي البل ة ف ل بصورة صحيحة الحال م تمث ابقة ل ارير الس ى أن التق ع    وأشار إل اك صعوبات تتصل بجم آانت هن

ات ه . البيان ة ومقارنت دات المرآب تخدام عدد المع دير أفضل لالستهالك باس ى تق ة التوصل إل ة الحالي وأتاحت المنهجي
وأوضح اليونيب أيضا    . 2008زيادة آبيرة عن عام  2009ببيانات الجمارك، والتي على أساسها أظهرت بيانات عام 

ادق               أن التطور االقتصادي الحد تلزم إنشاء فن ا اس ياحية وهو م اطق لألغراض الس تح عددا من المن د ف د ق يث في البل
  .22 –ومرافق سياحية جديدة تحتاج إلى استخدام معدات قائمة على هيدروآلوروفلوروآربون 
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  حساب خط األساس المقدر

ام    -25 ي ع تهالك  ف توى االس ون مس ى أن يك ان عل ة بوت ه ب 2009وافقت حكوم غ عن ادة المبل ن  7موجب الم م
تدام في          0.31بروتوآول مونتريال والبالغ  الي التخفيض المس ة إلجم تنفاد األوزون هو نقطة البداي طن من قدرات اس

غ    . استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد درات     0.3وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يبل طن من ق
  .استنفاد األوزون

  لمسائل المتعلقة بالتكلفةالمسائل التقنية وا

انوني إلدارة      -26 ار الق ي اإلط التغييرات ف ة ب ائل المتعلق ن المس ددا م ة ع ارت األمان واد  أث الم
ة واد     الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال داد خط اء إع ات أثن ال لوضع السياس دم فع ل المق بخصوص التموي
ألوزون وأشار اليونيب إلى . الهيدروآلوروفلوروآربونية ا  أن البلد لديها بالفعل نظام لترخيص المواد المستنفدة ل ، وأنه

، وحظر الواردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةلالستيراد لمراقبة واردات  سوف تحدد أثناء فترة التنفيذ حصصا
ال        ذ الفع اذ لتيسير التنفي درة سلطات اإلنف ادة ق ة     من المعدات التي تحتوي على هذه المواد، وزي ذه السياسات المتعلق له

  .2013وتطبق هذه السياسات في عام . بالمواد المستنفدة لألوزون

ع   -27 ة وتتوق واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ة    خط اع الخدم ي قط ذة ف طة المنف ون األنش أن تك
تثمارية الرئ     ر االس طة غي ي األنش وعي ه ر ال ين نش ين، وتحس اد الفني دريب، واعتم يةآالت امج   يس ى برن افة إل باإلض

ه       ال ألهداف ق االمتث د لتحقي ه البل اج إلي تثمارية بحيث تكون     وأعدت العناصر  . االسترداد وإعادة التدوير الذي يحت االس
ديم  مستدامة وذلك من خالل  ي  مساعدة  التق ى أساس تجاري        الت ثال عل يح لمراآز االسترداد أن تعمل م ى النحو    تت عل

ة   . 12و  11الوارد في الفقرتين  ويستفيد البرنامج التجريبي إلعادة التهيئة من الدروس المستفادة من خطة إدارة اإلزال
ة ي     الختامي دد ف ض مح ق خف ا لتحقي ر حجم ائيين األآب تخدمين النه تهدف المس وف يس واد  وس الم

العناصر االستثمارية  ووفقا لليونيب، من المهم أن تكتمل هذه. الهيدروآلوروفلوروآربونية بعد تحول المستخدم النهائي
رة     ذ في الفت  2010في السنوات األولى من التنفيذ إذا أريد لها أن تدعم اإلزالة الكاملة، ويتوقع وضع إطار زمني للتنفي

– 2015.  

واد         -28 ة الم د بإزال وطني للبل زام ال ى االلت دليل عل ة للت ل المقدم ة العم ب خط ع اليوني ا م ة أيض وناقشت األمان
ال  الهيدروآلوروفلو ول مونتري ي لبروتوآ دول الزمن ي الج دد ف د المح ل الموع ة قب ول . روآربوني ت إيضاحا ح وطلب

ة       واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ا خطة إدارة إزال ي ستسهم به ة الت لبية     الكيفي ة بس ة المتعلق في السياسات الوطني
ون ة الكرب ا المحافظ . وحيادي دت باعتزامه ان تعه ى أن بوت ب إل ار اليوني ون، وأش ؤوليتها آمصرف للكرب ى مس ة عل
ذا الهدف    والتعجيل بإزالة ا له  .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هو أول نشاط فعلي ترغب الحكومة في دعمه تحقيق

ن ت      ة ل واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة لم ة المعجل ة إدارة اإلزال ان أن خط رى بوت ق خفض   وت ى تحقي ط إل ؤدي فق
ل استخدام المواد المستنفد . ة لألوزون بل أيضا إلى تشجيع إدخال بدائل ذات إمكانية احترار منخفضة في فترة زمنية أق

ى    العمل المقدمة هذا االلتزام وتوروتوضح خطة  دات عل ى تأآي د أنشطة يجري تنفيذها فعال أو يخطط لها، باإلضافة إل
ة   تقديم التمويل المشترك ى        . لألنشطة من آل من الحكومة والمصادر المحتمل ان عل درة بوت ين من ق ى يق واليونيب عل

د،   الوفاء بهذا االلتزام بسبب االستهالك الصغير نسبيا من المواد ال ة في البل زام الشديد    هيدروآلوروفلوروآربوني وااللت
  .من جانب الحكومة بإنفاذ هذه اإلجراءات بطريقة صارمة

ة في    أعربت األمانة أيضا عن مخاوفها فيما يتعلق بالكيفية التي  -29 يستطيع بها البلد تحقيق أهداف اإلزالة المعجل
ا        وفر فيه زال تت ة ال ت واد الهيدروآلوروفلوروآربوني دان ستكون الم أن   . حين توجد على حدود بوتان بل ورد اليونيب ب

ة لل الخطة المقدمة تضع ذلك في ا دان المجاورة وبخ      العتبار من خالل إيالء األولوي ذه البل ة مع ه اصة  مناقشات الثنائي
  ".التعاون الثنائي مع الهند والصين" 8الهند والصين، والدخول في اتفاقات تستفيد منها آل البلدان المعنية، انظر البند 

ة المواد     -30 ة إدارة إزال دئي لخط ديم المب ي التق ا ف ة له ة المقابل ة اإلجمالي ة والتكلف ة األنشطة الفردي د مناقش وعن
ة      62/10أشارت األمانة إلى المقرر  ،نيب واليوئنديبيالهيدروآلوروفلوروآربونية مع اليو ة التنفيذي ررت اللجن ذي ق ال
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واد   أن التمويل اإلجمالي المتاح  بموجبه ذه الم لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تعالج إزالة ه
ي     المحدد في الجدول ا النهائي قبل الموعد  ال والت ي لبروتوآول مونتري د لزمن ا يتماشى مع     مق رر  ت بم ، 60/15المق

الغ في االستهالك ض يخفتلتحقيق ال بغرض تحقيق اإلزالة الكاملة، سوف يستخلص من ذلك المتوافر ة   35 الب  في المائ
ين في الجدول    ع ة و    لى النحو المب رة الفرعي رر  ) 12(في الفق ان       اوتم. 60/44من المق رر، يحق لبوت ذا المق يا مع ه ش

  .إذا وافقت اللجنة التنفيذية على اإلزالة المعجلة 470 000يل بحد أقصى الحصول على مستوى تمو

اني     ، المقدمةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والحظت األمانة أيضا أن  -31 اع الث ى االجتم إل
تين  الغوالس ملت مب ز المؤسسي ش رة  270 000( التعزي ي للفت ت )2020 – 2012دوالر أمريك ب ، وطلب ن اليوني م

رر   بما يتماشى التأآد مما إذا آان البلد ال يزال راغبا في ذلك ررت    15/62مع المق ذي ق ه أن    ال ة بموجب ة التنفيذي اللجن
ى   " د عل ز المؤسسي     تؤآد من جدي ل التعزي ة،     أن إدراج تموي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم  في خطة إدارة إزال

خطة إدارة   المتعدد السنوات الذي يغطيالقائمة على األداء بموجب االتفاق  ألهدافيخضعه ل 59/17المقرر تمشيا مع
     "لتمويل الشرائح المستقبليةالشروط المطلوبة  بما في ذلك جميع إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ة            -32 دابير اإلزال ل لت د أن يمتث ا للبل تتيح به ي س ة الت طة وللكيفي افية لألنش ة إض د مناقش ول  وبع ا لبروتوآ وفق
دره      ة ق واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم  مونتريال، تمت الموافقة على مستوى تمويل إجمالي لتنفيذ خطة إدارة إزال

 7لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على النحو الموجز في الجدول     دوال أمريكي 470 000
ال    . أدناه ل ال دم مستوى التموي ل         ويق ى أساس التموي ة عل واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ذ خطة إدارة إزال زم لتنفي

د باستخدام      ا البل ي اختاره دفعة واحدة لإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وعلى أساس نقطة البداية الت
الغ    2009االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام  ة    5.6والب ان متري تنفاد األوزون    طن  0.31(أطن درات اس رد  . )من ق وي

  .أدناه التوزيع الموافق عليه للمبالغ المخصصة لألنشطة 7في الجدول 

  المستوى المعدل لتمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 7الجدول 

  )ات األمريكيةبالدوالر(في بوتان 

  وصف النشاط

  )بالدوالرات األمريكية( 

  اليونيب

دوالرات بال(
  )األمريكية

  اليوئنديبي

بالدوالرات (
  )األمريكية

  المجموع

بالدوالرات (
  )األمريكية

  108 000    108 000  السياسات الخاصة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإنفاذها

  بناء القدرة

اذ       • ة بإنف رى المعني ارك واإلدارات األخ وظفي الجم دريب م ت
  القانون

  ينتكلفة سفر المتدرب •

000 63    000 63  

  111 000    111 000  برنامج تدريب واعتماد فنيي الخدمة

  )العنصر االستثماري(المساعدة الفنية لقطاع خدمة التبريد 

  برنامج االستصالح

ة    ادة التهيئ ي إلع وافز التجريب امج الح تخدم   /برن ى المس ه إل الل الموج اإلح
  النهائي

  000 188  000 188  
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  470 000  188 000  282 000  المجموع
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  األثر على المناخ

ي تتضمن         -33 ة، الت واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزال
ى      تؤدي إل ة، س واد الهيدروآلوروفلوروآربوني تيراد الم ة اس راءات مراقب اذ إج ة وإنف ات أفضل للخدم ال ممارس إدخ

دروآلورو   ة الهي ض آمي د   22-فلوروآربونخف ة التبري تخدم لخدم وغرام  . المس ل آيل غ(وآ ن ) آ م
درها نحو        22-الهيدروآلوروفلوروآربون ورات ق ى وف ؤدي إل طن من    1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل ي

ون  يد الكرب اني أآس افئ ث واد       .مك ة الم ة إدارة إزال ي خط درج ف م ي اخ ل ى المن ر عل ن أن األث رغم م ى ال وعل
ين         الهيدرو طة لتحس وق المتوس ا ف ة جهوده ذها، وخاص ان تنفي زم بوت ي تعت طة الت إن األنش ة، ف آلوروفلوروآربوني

ل عشر سنوات من              ة قب ل باإلزال ا التعجي ا واقتراحه د المرتبطة به ات غازات التبري ممارسات الخدمة وخفض انبعاث
افئ      987البلد لمستوى   تجاوزتشير إلى احتمال  الموعد المحدد في الجدول الزمني لبروتوآول مونتريال طن من مك

غير أنه . 2014-2011ثاني أآسيد الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة 
ذ    . في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا ارير التنفي يم تق ويمكن تحديد األثر من خالل تقي

واد          جملة أموريق عن طر ة الم ذ خطة إدارة إزال دء تنفي ذ ب نويا من منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة س
م        ذين ت ين ال دويرها وعدد التقني ادة ت الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإع

   .التي أعيد تهيئتها 22-ونتدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآرب

  التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر   -34
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

دوالر  7 000عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضح اليونيب أن حكومة بوتان سوف تقدم مبلغ  الصادر
  .أمريكي

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  470 000مبلغ يطلب اليونيب واليوئنديبي   -35
  البالغ  2014-2011المطلوب للفترة وإجمالي المبلغ . زالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإدارة إ

في خطة  المطلوب لليونيب واليوئنديبي  إجمالي المبلغفي حدود دوالر أمريكي بما فيه دعم الوآالة  314 180
  .األعمال

 5.61وروآربونية في قطاع الخدمة البالغ ستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلا  -36
مع المقرر  دوالر أمريكي تماشيا 164 500ينبغي أن تكون  2020حتى إزالة عام  طن متري، فإن مخصصات بوتان

60/44 .  

 مشروع االتفاق
  

مرفق يرد مشروع اتفاق بين حكومة بوتان واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ال  -37
 .األول بهذه الوثيقة

  
 ةالتـوصيـ

  
 :في ضوء المعلومات الجديدة المقدمة، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  -38
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للفترة لبوتان خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  يث المبدأ، علىالموافقة، من ح ) أ(
دوالر  523 580بمبلغ  لوروآربونيةلإلزالة المعجلة لمواد الهيدروآلوروف 2020إلى  2011
دوالر أمريكي  36 660وتكاليف دعم الوآالة البالغة  دوالر أمريكي 282 000، ويشمل أمريكي

دوالر أمريكي  16 920دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  188 000لليونيب و 
ر إلزالة المواد البلد لن يكون مؤهال ألي تمويل آخ على أساس الفهم أن؛ لليوئنديبي

 ؛2020الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد بعد عام 
 

 2009على أن يكون مستوى استهالك عام  مالحظة أن حكومة بوتان وافقت في االجتماع الثالث والستين  ) ب(
من بروتوآول مونتريال هو نقطة  7طن من قدرات استنفاد األوزون والمبلغ عنه بموجب المادة  0.31البالغ 
 اية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛البد

  
واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد فقة على مشروع االتفاق بين حكومة بوتان الموا  )ج(

 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛
  

ألف من االتفاق -2نة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل مطالبة أما  )د(
إلدراج أرقام 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، 

 أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ مع
  
المواد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )هـ(

، دوالر أمريكي 189 300الهيدروآلوروفلوروآربونية لبوتان وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 
لليونيب، دوالر أمريكي  000 13 آالة البالغةوتكاليف دعم الو دوالر أمريكي 100 000ويشمل 

 .دوالر أمريكي لليوئنديبي 6 300دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  70 000و
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Action plan for Mainstreaming HCFC phase-out Management Plan of 
Kingdom of Bhutan with the National Policy on Carbon Negative and 

Carbon Neutral Status 
1. Background 
 
The Royal Government of Bhutan is fully committed to pursue sustainable development 
goals based on the philosophy of Gross National Happiness (GNH) developed in 
consonance with Article 5 of the country's Constitution that requires thrust on protection 
and conservation of the environment. The Royal Government has reaffirmed this 
commitment to the international community as well. At COP 15 at Copenhagen, the 
country pledged to remain carbon negative and carbon neutral. Attached at Annex-I is 
the Declaration of the Kingdom of Bhutan of 11th December, 2009 presented at 
Copenhagen. This document should be read in continuation to our earlier letter to the 62nd 
ExCom, dated 2.12.2010. 

Bhutan is the only country among 194 UN members that has declared itself ‘climate 
negative’, Bhutan soaks up more greenhouse gases than it emits. While other countries 
are still struggling to become carbon neutral but are far from the goal, Bhutan leads with 
its ambitious projects to reduce the use of fossil fuels.1 

The country has also made a strong commitment to a global deal that limits rise in mean 
temperatures below 1.5oC, which is better than the commitments of the other Parties to 
the Copenhagen Accord and Cancun Agreement (of  2oC) by 2050. The Government of 
Bhutan has accorded a very high priority to maintain its status of being carbon neutral by 
taking necessary legal and regulatory measures. The country is in the process of 
development of a comprehensive action plan for this purpose and has sought assistance 
from various development partners, as indicated in the Declaration. We view the HPMP 
as an integral part of our national policy and the Declaration on ‘Carbon Neutrality’ and 
the very first step of this comprehensive strategy for which we have sought assistance 
from International partners. The country proposes to put in place a comprehensive 
framework to enhance mitigation actions so that it not only preserves carbon neutral 
status but is able to go beyond to being carbon negative. HPMP implementation is an 
important element of this comprehensive mitigation strategy2. 
 
 
 

                                                 
1 http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/bhutan-caught-in-a-scrabble-of-climate-change 

2 Bhutan, which has low fossil fuel use because of poverty twinned with strong forest protection, plans to 
stay "carbon neutral" under a policy of "gross happiness to save our planet". But fossil fuel use is rising 
with the appearance of more cars on the roads and industrial development. The government has taken a 
very ambitious decision to declare 'carbon neutrality'. Run on Buddhist principles of respect for nature, 
Bhutan is the only country among 194 UN members to have formally told the United Nations in 2010 that 
it is now "climate negative" -- soaking up more greenhouse gases more than it emits. 
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2. Constitutional Provisions for Maintaining Carbon Neutrality 
 
The Article 5 of the Constitution deals with issue of environment making each Bhutanese 
citizen a trustee of the Kingdom’s natural resources and environment. It also requires the 
Government to enact suitable legislation for protection, conservation and improvement of 
environment as well as prevention of pollution to secure an ecologically sustainable 
environment. The Article also requires the Government to ensure that a minimum of sixty 
percent of Bhutan’s total land shall be maintained under forest cover for all time. Further, 
Article 8 of the Constitution dealing with Fundamental Duties makes its imperative for 
every Bhutanese citizen to preserve, protect and respect the environment. 
 
3. Sectoral GHG Emissions of Bhutan 
 
As per the first national Communication of the Government of Bhutan to UNFCCC in 
2000, the sector distribution of GHG emissions is as follows: 
 

S.No Sector % GHG Emissions 
1 Industry 52% 
2 Transport 37% 
3 Agriculture 8% 
4 Others 3% 

 
The total GHG emissions of Bhutan were 1.5 million tons while the country provided 
GHG sink of around 6.3 million tons thereby being carbon negative with -4.8 million tons 
of GHG emissions. Implementation of HMPM is likely to reduce about 9.5% of overall 
GHG emissions and 18% of emissions from the industrial sector. The Government has 
initiated several measures to maintain the status of being carbon neutral as summarized in 
the next paragraph.  
 
4. Regulatory Measures to maintain neutral GHG emissions 
 
The Government of Bhutan has put in place several measures to mitigate GHG emissions, 
particularly in sectors where the contribution is high. They are: 
 
(i) Mitigation of GHG emissions in the Industrial Sector 
 
(a) Environmental assessment of industrial establishments under the Environmental 
Assessment Act 2000 and the Regulation for the Environmental Clearance of Projects 
2002 are being conducted in major industries and recommendations are being 
implemented. The Ministry of Trade and Industry has set up a Cleaner Technology and 
Environmental Management (CTEM) scheme to promote cleaner technology and 
environmental management in existing and new industries. A CTEM Fund with a corpus 
of US$ 5 million is envisaged to generate interest that can be used to support CTEM 
initiatives. A significant proportion of GHG emissions reduction will come from RAC 
sector, with HCFC phaseout to non-ODS and low-GWP alternatives being at the core. 
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(b) Power Sector Master Plan and Rural Energy Master Plan have been evolved with the 
basic principle of developing and enhance access to clean energy for socio-economic 
development at national as well as local level. 
 
(c) Regulations for the Environmental Clearance of Projects and Strategic Environmental 
Assessment 2002 has been promulgated to ensure that environment clearance is 
mandatory for all new industrial ventures. The new regulations will ensure mandatory use 
of non-HCFC and low-GWP alternatives for RAC for all new industrial establishments 
on implementation of HPMP. 
 
(d) Vehicular pollution abatement with the focus on improved fuel quality and vehicle 
emissions standards has been put in place. A process of regular certification to emission 
norms by vehicles has been put in place under a regulation. Further, the Government has 
banned import of reconditioned vehicles in 1998. In addition, to control GHG emissions 
in transport, which is the fastest growing in the country, investments in public transport is 
being promoted. 
 
5. Mainstreaming HCFC Phase out strategy into the National Policy 
 
Mainstreaming HCFC phaseout in the overall framework is important given that the 
demand for HCFC is rising at an average rate of about 27% per annum. The total 
installed quantity of HCFC in the country is about 19.07 tons and based on the leakage 
rates estimated annual need is about 5.6 tons in 2010 as per the HPMP. The industrial 
sector, large office buildings and Government establishments sector is the biggest HCFC 
consuming sector in Bhutan and accounts for 89% of total consumption in the country.  
Domestic and household AC sector consists mainly of window and split type ACs and the 
split type ACs consumes almost 11% of total HCFC consumed in Bhutan.  
 
Given that industrial sector is the highest emitter and that the Government has initiated 
measures for mitigation, it is important that these are supported by taking steps to migrate 
to non-ODS and low-GWP refrigerants. Commonly available alternatives to HCFCs in 
air-conditioning systems are HFC-blends R-410A and R-407C have similar or higher 
GWP than HCFC-22. Therefore the new systems installed should have better energy 
efficiency in order to have climate benefit.  
 
The equipments that will be imported into the country will be based on non-ODS and 
very low GWP alternatives so that Carbon Negative status can be strengthened. Activities 
under HPMP have, therefore, been designed to assist Bhutan to maintain this Carbon 
Negative status.  
 
To address this issue energy efficiency Standard and Labeling Program (SLP) together 
with a Framework for Efficient and Low HCFC Economic Development (FELHED) is 
included in the HPMP to ensure that the shift towards non HCFC-will follow the intent of 
overall  carbon emission reduction and contribute to maintain the carbon neutral emission 
status of the country. Successful implementation of the (HPMP) will achieve total phase-
out of HCFCs by 2020.  Under the unconstrained demand scenario, elimination of 110 
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metric tons of HCFC by 2020 will reduce approximately 143,000 tons CO2 eq. emission 
cumulatively which is about 9.5% of the annual emissions in the country (around 18% of 
emissions from industrial sector).  
 
Further, implementation of SLP will help reduce the electricity consumption in industrial 
as well as commercial (Government establishments, offices, etc) uses thereby reducing 
the GHG emissions further. The energy efficiencies of all the new as well as existing 
stock of ACs and refrigerators could be increased by at least 20% thereby supplementing 
the ongoing and future mitigation efforts of the country. 
 
6. Mainstreaming HPMP in the National Institutional Framework   
 
The Royal Government, in an effort, to enhance environmental sustainability has initiated 
an important program in the implementation of projects for mainstreaming climate and 
other environmental considerations in all sectors. This means that the five year 
development plans implemented by the Government will now incorporate environmental 
considerations in all sectors in their plans and programs starting 2012 (the eleventh five 
year plan). In such programming at the project level, the use of ODS will be integrated 
and monitored and will feature prominently in the guidelines that will be developed to 
enable implementation.  
 
The Government has set up the National Environment Commission (NEC) chaired by the 
Prime Minister with Ministers from all related Ministries to oversee and decide all 
matters relating to environment and its management in Bhutan. The NEC is the highest 
ranking body that has been mandated to oversee the implementation of all environmental 
commitments of the Government by resolving all inter-ministerial issues as well as 
fulfilling all international environmental obligations. The objective of an inter-ministerial 
NEC at the highest level is to ensure expeditious and uniform implementation of NEC 
decisions by effectively dealing with cross cutting issues.  Mainstreaming HPMP 
activities in this direction has already been initiated. The advancement of HCFC phaseout 
deadline and introduction of energy efficiency measures has had the approval of the 
NEC.  
 
The composition of NEC is such that it includes all the relevant Ministries covering the 
major users of HCFC such as the Ministry of Agriculture and Forests, Ministry of Works 
and Human Settlement, Ministry of Economic Affairs and others. This includes industrial 
establishments, Hotels and Restaurants, Households, Offices, etc. HPMP implementation 
monitoring for the next 10 years will be spearheaded within this national institutional 
framework thereby providing the necessary political and official commitment to achieve 
the HPMP targets to complement the this national climate and carbon neutral  policy. As 
indicated earlier in para 3, the industrial and transport sector have the highest share in 
overall GHG emissions. While the Government has put in place measures for the 
transport sector and is in the process of further strengthening them. HPMP, with SLP and 
FELHED components, will provide the necessary push for not only reducing GHG 
emissions from all new installations of RAC but will also cover the replacements of 
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existing stock. It is, therefore, an important part of the comprehensive policy that is being 
ushered in.  The emerging institutional arrangement is as under: 
 
 

 
 
 

 
7. Action Plan 
 
The Government has committed to the following action plan in support of its 
commitment to accelerate the HCFC phaseout by 10 years. The action plans seeks to 
achieve the commitment of Carbon Neutrality and Carbon Negativity that has already 
been announced through: 
 

(a) Ensuring that the implementation of HPMP would result in additional GHG 
mitigation of 9.5% of the annual emissions of 1.5 million tons of CO2-eq. 

(b) Being the first step as a part of the comprehensive strategy being unveiled for 
preserving the unique status of our country in terms of being a large sink of GHG 
emissions. 

 
The actions that are already underway or are planned not only indicate the resolve of the 
Government but also lists out the commitment to provide adequate co-financing for these 
actions: 
 
S.No Initiative Instruments/ Measures Timelines Way Forward 
1  

 
 
 
Regulatory 

Restriction and import/ export 
controls of HCFC and HCFC 
based equipments alongwith 
labeling of HCFC containers  

Notification 
to be issued 
in 2011 

- Mandatory use of 
non-HCFC and low 
GWP refrigerants by 
industry and other 
establishments; 2 The NOU will strengthen the Action 
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Interventions 
and their 
enforcement 

existing import/ licensing 
system incorporating a quota 
system as per the new 
requirements in early 2011. 

already 
initiated and 
is likely to be 
completed in 
2011 

- Closure of 
industries/ 
suspension for not 
complying with 
HCFC control 
regulations; 
- Green/ Full cost 
accounting systems 
for accountability 
and transparency in 
complying with the 
regulations by the 
RAC industry on 
HCFC issues. 

3 Green environmental tax to be 
levied by on equipments using 
HCFC to discourage their use 

2012 

4 The equipments that will be 
imported into the country 
will be based on non-ODS 
and very low GWP 
alternatives so that Carbon 
Negative status can be 
strengthened. Mandatory 
certification of technicians for 
servicing RAC equipments. 

2013 

5  
 
 
 
 
 
Energy 
Efficiency 
initiatives 

Design and implement the 
National Regulations, Policies 
and Measures (NRPM) and 
establish an institutional 
framework for energy 
efficiency for a robust legal, 
regulatory and policy 
framework to create and sustain 
market based energy efficiency 

2011 - Adoption of a 
comprehensive 
climate change 
management 
strategy including 
mitigation and 
adaptation. 
- Green tourism with 
the objective of 
enhancing energy 
efficiency as well as 
making all hotels/ 
resorts free of ODS 
- Public procurement 
of non-HCFC and 
low GWP products 
only after 2013.  

6 Establish the Standards and 
Labeling Programme (SLP) 
for ACs and Refrigerators with 
energy efficiency 

2011-2013 

7 Develop and implement 
FELHED with the objective of 
retrofitting/ replacement of all 
HCFC based appliances with 
non-HFC ones by 2020. 
Development of the Energy 
Service Company (ESCO) 
market with adequate financing 
instruments will be the major 
activity 

2011-2013 

8 Bilateral 
Agreement 
with India 
and China 

Bilateral trade arrangements 
will ensure that exporters of 
HCFCs and HCFC based 
equipments from India and 
China are obligated as a special 
dispensation not to export to 
Bhutan and thereby putting 
Bhutan into non-compliance, 
taking note of the advancement 
of HCFC phaseout by Bhutan 

2017 This special 
dispensation will be 
mainstreamed in the 
ongoing bilateral 
trade agreements. 
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by 2020. 
8  

 
 
 
 
 
 
Training and 
Capacity 
Building 

Mainstreaming upcoming 
regulatory framework and its 
enforcement in training 
curriculum of all Customs 
officers in Bhutan, including 
new entrants, adaptation of 
UNEP and EIA training 
materials for Customs officers 
on understanding and detecting 
illegal ODS trade across 
borders, etc. Strengthening 
regional networks, exchange of 
best practices, etc will be 
undertaken. 

2011-2013 - Enhancing capacity 
to enforce 
environmental 
standards of all 
regulatory agencies 
like Customs, 
Ministry of Trade 
and Industry, etc. for 
regulations related to 
HCFC phaseout
 
-Capacity building 
for ensuring 
compliance with 
Green Accounting 
system to be 
adopted. 
 
- Environment trust 
fund for supporting 
activities relating to 
HPMP 
implementation 
 

9 Capacity building and training 
of servicing technicians to 
improve the servicing practices 
through adoption of good 
practices in the servicing sector 
by building up and sustaining 
the required technician base in 
Bhutan. The Ministry of 
Labour and Human Resources 
has identified the VTI at 
Samthang for delivering such 
training with adequate counter 
part funding from the Ministry 
in addition to the HPMP funds 

2011-2020 

10 Certification of refrigeration 
technicians will be undertaken 
to improve the servicing 
practice of the industry and 
thereby reduce the use of 
HCFCs to service RAC 
equipment.  The Ministry of 
Labour and Human Resources 
will conduct training and 
establishment of the 
certification system of 
refrigeration technicians in 
consultation with NOU 

2011-2015 

11 NOU will partner with the 
major industry associations to 
organize workshops to update 
knowledge of HCFC phase out 
policies, alternatives and 
market as well as the long-term 
financial and environmental 
benefits (cost and energy 

2011-2015 
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savings) of investing in ozone 
and climate friendly energy 
efficient units. 

12  
 
 
Information 
exchange, 
dissemination 
and advocacy 
programmes 

Issue of HPMP strategy 
brochures, HCFC phase-out 
schedule and policies and best 
practices for industry 
stakeholders as the primary 
target 

2011-2013 - Promotion of eco-
education curricula 
in schools with focus 
on the need for 
HCFC phase out and 
climate change 
issues 
- Media outreach to 
influence consumer 
behavior in favour of 
non-HCFC and low-
GWP refrigerants 

13 Press releases and promotional 
programs   

2011-2013 

14 Public awareness: TV spots; 
Radio broadcasts; Distribution 
of leaflets, posters and movies 

2011-2013 

15 Learning module will feature in 
the IT network set-up across 
country for the interested 
candidates 

2011-2013 

 
8. Bilateral Cooperation with India and China 
 
Bhutan has committed to advance the deadline for phaseout of HCFC by 10 years, i.e. by 
2020. However, its immediate neighbours, India and China, who supply most of Bhutan’s 
HCFC demand, will phase out their production of HCFC gases and HCFC based 
equipments only by 2030. It is important, therefore, that Bhutan will seek agreements 
with these countries to not export their equipments and gases to Bhutan. Such bilateral 
arrangements will be mainstreamed into the wider annual bilateral trade talks that take 
place between the two countries (India & Bhutan) under the framework of the Agreement 
on Trade, Commerce and Transit between The Government of The Republic of India and 
The Royal Government of Bhutan. This agreement will ensure that exporters of HCFCs 
and HCFC based equipments from India are obligated as a special dispensation not to 
export such equipments to Bhutan and thereby putting Bhutan into non-compliance. Such 
bilateral arrangements will be initiated in 2017. Annual bilateral talks at the level of DG 
Customs of the two countries under the Trade Agreement will ensure that differing 
phaseout schedules of Bhutan and India will not put Bhutan in any undue risk of illegal 
trade from the neighbours.  
 
9. Conclusion 
 
This document presents the comprehensive action plan evolved to implement the strong 
commitment of the Royal Government of Bhutan of the accelerated phase out of HCFC, 
10 years ahead of schedule on the strong resolve and rationale of preserving the carbon 
neutral status. This is part of the comprehensive action plan that the Government is 
evolving to maintain its carbon neutral status. The HPMP seeks to target one of the 
fastest growing sources of GHG emissions, namely the RAC sector that can have an 
adverse impact on the stated objectives of the Government. The action plan highlights the 
strong political support (through NEC chaired by the Prime Minister with all other 
relevant Ministers), mainstreaming HPMP implementation in the five year planning 
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process, institutional strengthening of NOU and focal points in relevant Ministries/ 
Agencies, overarching regulatory architecture, comprehensive training/ capacity building/ 
awareness enhancement initiatives, commitment to innovative mechanisms to promote 
energy efficiency to supplement the regulatory efforts and financial support, both in-kind 
as well as co-financing.   
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  الثاني رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بوتانحكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

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

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

و أنه سوف ال تكون  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 .2020أھلية للتمويل ألي ازالة للھيدروكلوروفلوروكربون في المستقبل فيما بعد سنة 

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

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

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

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

ً 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  -3ث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حي
 ").التمويل

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

 .من ھذا االتفاق) ب( 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع الل 60قبل  بالشروط التالية جنة 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
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تاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل الم
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 . يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق فسو 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 للمو وإعادات . ألف-1اد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

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

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

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

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لت 8-
 :لما يلي

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

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

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

برمامج األمم المتحدة (اليوئنديبي  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )للبيئة
تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  )االنمائي

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج . بلد بموجب ھذا االتفاقيتعلق بأنشطة ال
ع ألي من الوكاالت المنفذة ابأعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  .في ھذا االتفاق المشتركة

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

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

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا . في التنفيذ
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وقد أبرمت الوكالة المنفذة . لشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق ا–6في قائمة التذييل 
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 

للجنة التنفيذية من حيث المبدأ، وتوافق ا .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
من  4-2و   2-2 يناألفقيين بالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2التذييـل 

في المحددة  إزالة الموادفي 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
 للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح منقزمني لتمويل 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  -7محّددة في التذييل ر اليدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

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

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

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

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و ةسوف 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
 .االمتثال لھذا االتفاق ق منعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

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

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

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

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

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

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

 0,31 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
السنة/المعيار الصف  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 )استھالك األوزون

0.31 0.31 0.31 0.31 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.20 0.11 

الحد األقصى  1.2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 ) استھالك األوزون

0.31 0.31 0.28 0.28 0.25 0.25 0.2 0.2 0.1 0.007 0.301 

التمويل المتفق عليه  2.1
للوكالة المنفذة 

) اليونيب(الرئيسية 
 )دوالر أمريكي(

100,000  70,000   82,000    30,000 282,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية 

 ) دوالر أمريكي(
13,000  9,100   10,660    3,900 36,660 

التمويل المتفق عليه  2.3
للوكالة المنفذة 

المتعاونة 
دوالر ) (اليوئنديبي(

 )أمريكي

70,000  42,000   57,000    19,000 188,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.4
المنفذة المتعاونة 

 ) دوالر أمريكي(
6,300  3,780   5,130    1,710 16,920 

إجمالي التمويل  3.1
دوالر (المتفق عليه 

 )أمريكي
170,000  112,000   139,000    49,000 470,000 

مجموع تكاليف  3.2
دوالر (الدعم 

 )أمريكي
19,300  12,880   15,790    5,610 53,580 

إجمالي التكاليف  3.3
دوالر (المتفق عليھا 

 )أمريكي
189,300  124,880   154,790    54,610 523,580 

 0.301 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1
أطنان قدرات استھالك (مشروعات سابقة موافق عليھا  من خاللالتي يتعين تحقيقھا   22-الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة 4.1.2

 )األوزون
- 

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة المحددة الثاني ل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 

  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 راز اوصف خط ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ  ف ا وأخ رابط بينھ الت
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 . المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةوينبغ 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 اإلنترنت بيان  .عل
وب وفقا للمقررات ذاتو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم 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 (، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (طة والخ 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، . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي سوف يشمل ومع أن المعلومات الكمي
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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/24 
Annex II 

 

6 

  

  واألدوار المتعلقة بهمؤّسسات الرصد : ألف -5التذييل 
     
 .سيكون الرصد الشامل مسؤولية وحدة األوزون الوطنية في وزارة الصناعات 1

ة  2 راء مراجع ة وإج ة المعني ن اإلدارات الحكومي ة م ات المجمع ى البيان تنادا إل تھالك اس د االس يجري رص س
 .مشتركة مع البيانات المجمعة من الموزعين والمستھلكين

 :الوطنية مسؤولية اإلبالغ وتقديم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيت ستتولى وحدة األوزون 3

 .تقارير سنوية عن استھالك المواد تقدم ألمانة األوزون  .أ 

 .تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ ھذا االتفاق تقدم للجنة التنفيذ للصندوق المتعدد األطراف  .ب 

 .ئيسيةتقارير تتعلق بالمشروع تقدم للوكالة المنفذة الر  .ج 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

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

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان 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 تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا   )ج( ق
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( 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   )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  يق عن البيانات؛واإلبالغ الدق

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(
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رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
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(

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

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار،  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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