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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   جورجيا
  الوآالة  عنوان المشروع) 1(

  )رئيسية(اليوئنديبي   )حة األولىالمرحلة األولى، الشري(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 
  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 4.6  2009   :السنة   7أحدث بيانات المادة ) 2(

 
  2009 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) 3(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  آيميائي
  الحريق

امل ع  المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

إجمالي 
االستهالك 
القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123الهيدروآلوروفلوروآربون 
           124الهيدروآلوروفلوروآربون 
         الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.7   0.7     الهيدروآلوروفلوروآربون 
 3.9    3.9      22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستهالك ) 4(
 5.3  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 5.3  ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 1.9  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  طة األعمالخ) 5(

إزالة المواد المستنفذة   اليوئنديبي
طن من قدرات (لألوزون 

  )استنفاذ األوزون

0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 1.6 

 339,038 0 33,863 0 0 101,588 0 0 101,588 0 102,000  )دوالر أمريكي(التمويل 

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) 6(

ال   ال ينطبق  )تقديرية(حدود االستهالك في بروتوآول مونتريال 
  ينطبق

5.33 5.33 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 3.46  

طن من قدرات استنفاذ (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
  )األوزون

ال    ينطبقال
  ينطبق

5.33 5.33 4.79 4.14 4.14 4.14 4.14 3.00  

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

تكاليف   اليوئنديبي
  المشروع

200,000   150,000   119,400   31,500 500,900 

 37,568 2,363   8,955   11,250   15,000  تكاليف الدعم

دوالر (شروع المطلوبة من حيث المبدأ إجمالي تكاليف الم
  )أمريكي

200,000 0 0 150,000 0 0 119,400 0 0 31,500 500,900 

 37,568 2,363 0 0 8,955 0 0 11,250 0 0 15,000  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 538,468 33,863 0 0 128,355 0 0 161,250 0 0 215,000  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) 7(
  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوآالة
 15,000 200,000  اليوئنديبي

 
  آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :توصيات األمانة
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 وصف المشروع
 
اليوئنديبي بصفته الوآالة المنفذة المعينة إلى االجتماع الثالث والستين للجنة  بالنيابة عن حكومة جورجيا، تقدم .1

المذيبات بتكلفة  التنفيذية بخطة إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تشمل طلًبا للمساعدة التقنية في قطاع
دوالر أمريكي  40,260دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  536,800إجمالية، آما هي مقدمة أصًال، 

ُتغطي خطة إدارة إزالة  .لليوئنديبي، لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
ية االستراتيجيات واألنشطة الخاصة بتحقيق التجميد الستهالك المواد المواد الهيدروآلوروفلوروآربون
في المائة في استهالك المواد  35في المائة و 10، والتخفيض بنسبة 2013الهيدروآلوروفلوروآربون في 

 .على التوالي 2020و 2015الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول أعوام 

دوالر أمريكي زائد  200,000لجاري طلبها في هذا االجتماع تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى ا .2
 .دوالر أمريكي لليوئنديبي، آما هي ُمقدمة أصًال 15,000تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  معلومات أساسية
 
وقد أقرَّت اتفاقية فيينا . 1991استقاللها بعد تفكك االتحاد السوفيتي في عام على جورجيا  حصلت .3

لم تكن . 2000وانضمت إلى تعديالت لندن وآوبنهاغن ومونتريال في عام  1996ال في عام وبروتوآول مونتري
بموجب مقرر صادر عن  5وقد تمت إعادة تصنيفها آأحد بلدان المادة  5جورجيا في األصل ضمن بلدان المادة 

 .1996اجتماع األطراف في عام 

  تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
 
المواد المستنفذة لألوزون يتم تنظيمها عن طريق نظام متكامل للتصاريح، بما في ذلك وجميع  2006منذ عام  .4

ذلك مع العلم بأنه لم يوجد حتى هذا الوقت أي نظام لتخصيص الحصص بالنسبة  .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  استهالك المواد المستنفذة لألوزون
 
د الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة في جورجيا يتم استيرادها من الخارج مع عدم وجود أي جميع المو .5

 22-في الوقت الحالي، يستهلك البلد آًال من الهيدروآلوروفلوروآربونو .قدرة إنتاجية للبلد فيما يتعلق بهذه المواد
في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء،  22-ُيستخَدم الهيدروآلوروفلوروآربون .ب142-والهيدروآلوروفلوروآربون

ب آمذيب في قطاع المذيبات، وبشكل أآثر دقة في القطاع الفرعي للتنظيف 142-وُيستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون
طن  3.9( طن متري 71.2بلغ االستهالك ، وهي السنة التي تتوفر أحدث البيانات الخاصة بها، 2009وفي  .الجاف

طن من قدرات استنفاذ  0.7(طن متري  10و 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون) األوزونمن قدرات استنفاذ 
أقل  2009في  22-آان استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون .ب142-من الهيدروآلوروفلوروآربون) األوزون

آلخر ثالث بالنسبة  22-وقد آان متوسط استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون. 2008بمقدار الثلث تقريًبا منه في 
وذلك مع العلم بأن أول . طن متري 71.2البالغ  2009، أي أقل بقليل من مستوى متري طن 70.2سنوات ُمبلغ عنها 

  .2009ب آانت في 142-مرة يتم اإلبالغ فيها عن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

  التوزيع القطاعي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

يدروآلوروفلوروآربون في قطاع التصنيع، مع التفاهم على أن استخدام التنظيف الجاف ال يوجد استهالك لله .6
 .ولم يتحدد وجود أي استخدام في قطاعات األيروصوالت أو مكافحة الحريق أو الرغاوي ".التصنيع"ال يقع في فئة 

واحد طن من  2008آها في يوجد في جورجيا عدد من الشرآات المنتجة ألجهزة التبريد الصغيرة بلغ إجمالي استهال
آما توجد أربع عشرة شرآة في القطاع الفرعي للتنظيف  .موزعة على خمس شرآات 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

وعندما آانت جورجيا التزال ُتعتبر جزًءا من االتحاد  .ب142-طن من الهيدروآلوروفلوروآربون 10الجاف تستهلك 
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ستخدم بشكل تقليدي مذيبات مستنفذة لألوزون تشمل السوفيتي، آانت آالت التنظيف الجاف ت
ب آان هو المذيب الرئيسي المستخدم 142-وبالتالي فإن الهيدروآلوروفلوروآربون. 113-الهيدروآلوروفلوروآربون

 ).14(يوجد نوعات من آالت التنظيف الجاف المستخدمة عن طريق الشرآات األربع عشرة  .في القطاع الفرعي
، وهو ما 2008و 2006تيراد آميات آبيرة من وحدات تكييف الهواء خالل الفترة بين قامت جورجيا باس .7

يفترض أن هذه الوحدات التزال جديدة نسبًيا وسوف ُتسهم بشكل متزايد في دفع الطلب على 
وإجمالي الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .لالستخدام في الخدمة 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

وبالنسبة  .طن متري في السنة 106.8ستخدام في الخدمة الُمقدَّر على أساس الحسابات التصاعدية يصل إلى لال
سوف تصل في األغلب إلى مستوى االستهالك المالحظ في  2011للسنوات القادمة، تتصور جورجيا أنها بحلول عام 

في المائة بالنسبة لألعوام  10و، 2013و 2012عوام ، مع زيادة إضافية بنسبة ثمانية في المائة بالنسبة أل2008
وخطة األعمال هذه المستخدمة آسيناريو عادي تفترض الزيادة بأآثر من الضعف في استهالك . 2020الالحقة حتى 

أدناه يحتوي على مقارنة بين سيناريو النمو غير المقيد  1جدول . 2020حتى عام  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
طريق آل من بروتوآول مونتريال وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والنمو المقيد عن 

يبدو ذا إمكانية  2016، حيث أن التنبؤ الخاص بالفترة بعد 2016إلى  2011وهذه المقارنة مقدمة بالنسبة للفترة من 
 .منخفضة، وبالتالي فإن الفائدة منه تكون محدودة

  ص باالستهالك غير المقيد في مقابل االستهالك المقيد للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالتنبؤ الخا. 1جدول 
 

 
  السنة

خط  **2010 *2009
 األساس

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

االستهالك غير 
  المقيد

الهيدروآلوروفلورو
طن ( 22-آربون
  )متري

71.2 96.5 83.85 103 111 119.8 131.8 145 159.5 

آلوروفلوروالهيدرو
طن (ب 142-آربون
  )متري

10 12 11 12 12 12 12 12 12 

طن من (اإلجمالي 
قدرات استنفاذ 

  )األوزون

4.57 6.09 5.33 6.45 6.89 7.37 8.03 8.76 9.55 

الهيدروآلوروفلورو  االستهالك المقيد
طن ( 22-آربون
  )متري

71.2 96.5 83.85 91.2 87.5 83.9 79.7 75.5 69.5 

روفلوروالهيدروآلو
طن (ب 142-آربون
  )متري

10 12 11 12 12 11 11 11 0 

طن من (اإلجمالي 
قدرات استنفاذ 

  )األوزون

4.57 6.09 5.33 5.8 5.59 5.33 5.16 4.80 3.82 

   من بروتوآول مونتريال 7البيانات المبلغ عنها بموجب المادة *
  البيانات المقدرة**
 
  

  روفلوروآربونيةخط األساس الستهالك المواد الهيدروآلو
 
طن من قدرات استنفاذ  5.33خط األساس المقدر الستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون محسوب على  .8

 1، آما هو موضح في جدول 2010الُمبلغ عنها واالستهالك المقدر لعام  2009األوزون، بناء على بيانات استهالك 
طن متري من  11و 22-آربونطن متري من الهيدروآلوروفلورو 83.85وهو ما يكافئ  .أعاله

وقد اختار البلد االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آنقطة بداية  .ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 .لالستهالك الخاص به
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  استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 
، وخفض استهالك 2015ب قبل نهاية 142- تقترح حكومة جورجيا إزالة استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون .9

بالمقارنة مع استهالك  2020في المائة في  35و 2015بنسبة عشرة في المائة في  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
- وبالتالي، ونتيجة لإلزالة الكاملة الستخدام الهيدروآلوروفلوروآربون. 22-خط األساس للهيدروآلوروفلوروآربون

طن من  0.64ق البلد اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلورورآربونية بمعدل ، سوف ُيحق2015ب في 142
طن من قدرات استنفاذ األوزون  0.25، وبمعدل 2019إلى  2016قدرات استنفاذ األوزون في السنة خالل الفترة من 

  .2020بالنسبة لعام 

وآربونية، سوف ُتطبق جورجيا حصص وفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلور .10
آما ُتخطط جورجيا لتطبيق حصة استيراد بالنسبة لألجهزة الجديدة  .االستيراد على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

المحتوية على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
بالنسبة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، يتوقع و .الهيدروآلوروفلوروآربونية

يتوقع البلد حدوث انخفاض فعلي آما  .تطبيق أنشطة إضافية في قطاع الخدمة، وهو قطاع االستهالك الوحيد المتبقي
لمحتوية على المواد للطلب في قطاع الخدمة من خالل تخفيض واردات أجهزة التبريد وتكييف الهواء ا

وبناء على هذه المعايير التنظيمية التي سيتم تنفيذها خالل المرحلة األولى، ُيفترض أن  .الهيدروآلوروفلوروآربونية
ر اإلضافية للحد من استخدام المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة سوف تكون آافية لتحقيق اإلزالة المعايي

 2يوضج جدول  .الكاملة الستخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بالتوازي مع أحكام بروتوآول مونتريال
 .ملخص باألنشطة في الفترة الزمنية المقترحة للتنفيذ
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  األنشطة المحددة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والفترة المقترحة للتنفيذ. 2جدول 
 

  دعم السياسة والدعم التنظيمي والمؤسسي
 

 2011-2012  إعداد قوانين تشريعية لتطبيق نظام الحصص

 2011-2012  التحسينات في نظام االعتماد
  2011-2012   ى مواد مستنفذة لألوزونمراقبة طرق الخدمة واألجهزة المحتوية عل

   2011-2012  ورشتا عمل وطنيتان
   2013-2015  إعداد قوانين تنظيمية داعمة

  التدريب وبناء القدرة والتوعية
 

   2012-2013  )التقييم واالقتراح والموافقة(تحديث قواعد الممارسة 
   2012  )ربينتدريب المد(التدريب على الممارسات السليمة في قطاع التبريد 

   2012-2015  )تدريب التقنيين(التدريب على الممارسات السليمة في قطاع التبريد 

   2011-2015  تدريب التقنيين المستقبليين والمزيد من التعزيز للمدرسة المهنية

واردات المواد -تدريب موظفي الجمارك على رصد صادرات
  الهيدروآلوروفلوروآربونية

2015-2012 

   2012-2014   ابطة الجورجية لمهندسي التبريد والمبردات وتكييف الهواءتعزيز الر

   2018  دعم تحديث أجهزة الخدمة
   2018-2019  البنية األساسية المحسنة إلعادة استخدام غازات التبريد

 2011-2020   المعلومات المستهدفة
  2011 ,2012   مشاريع إيضاحية الستخدام غازات تبريد طبيعية

 2011-2014  دة التقنية في قطاع المذيباتالمساع
 2011 ,2014  ورش العمل وتقديم النتائج
  2011-2015   الرصد والتنفيذ والتقييم

 
  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
ربونية تم االتفاق على تكلفة إجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآ .11

وسوف تدعم األنشطة ذات الصلة . 2020دوالر أمريكي للوفاء بااللتزامات حتى عام  500,900لجورجيا بمقدار 
، مما 2020في المائة بحلول عام  35ونسبة التخفيض  2015في المائة بحلول عام  10البلد لتحقيق نسبة التخفيض 

ب 142- من الهيدروآلوروفلوروآربون) األوزون طن من قدرات استنفاذ 0.71(طن متري  11يؤدي إلى إزالة 
 3يوضح جدول . 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون) طن من قدرات استنفاذ األوزون 1.61(طن متري  29.35و

توزيع التكلفة بالنسبة لجميع أنشطة المرحلة  4التوزيع التفصيلي لألنشطة في قطاع المذيبات، بينما يوضح جدول 
 .األولى
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  صيل التكلفة ألنشطة قطاع المذيباتتفا. 3جدول 
 

  التكلفة   النشاط
  )دوالر أمريكي ( 

 7,000   مستشار دولي
 15,000  مستشارون وطنيون

 10,000  ورشتا عمل
 119,000  منح تحفيزية

 18,000  برنامج للتعزيز والتوثيق والمواد التقنية

 16,900  طوارئ% 10
 185,900  )دوالر أمريكي ( المجموع 

 
 

 
 

  إجمالي التكلفة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية. 4دول ج
 

  الميزانية    وصف األنشطة
  )دوالر أمريكي( 

  11,000   دعم السياسة والدعم التنظيمي والمؤسسي 
   التدريب وبناء القدرة والتوعية 
  7,260   تحديث قواعد الممارسة 
  24,200   في قطاع التبريدالتدريب على الممارسات السليمة  
 تدريب التقنيين المستقبليين والمزيد من التعزيز للمدارس المهنية 

27,500  
واردات المواد -تدريب موظفي الجمارك على رصد صادرات 

  14,300   الهيدروآلوروفلوروآربونية
تعزيز الرابطة الجورجية لمهندسي التبريد والمبردات وتكييف  

  19,800  الهواء
ممولة من خالل     المعلومات المستهدفة 

   التعزيز المؤسسي
  91,300   مشاريع إيضاحية الستخدام غازات تبريد طبيعية 
   المساعدة التقنية لدعم ممارسات الخدمة السليمة في قطاع التبريد 
  31,900   دعم تحديث أجهزة الخدمة 
  46,640   لتبريدالبنية األساسية المحسنة إلعادة استخدام غازات ا 
  185,900   المساعدة التقنية في قطاع المذيبات 
  41,100   تنفيذ ورصد وتقييم المشروع 

  500,900  )دوالر أمريكي ( المجموع 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/30 
 
 

8 

  تعليقات األمانة وتوصياتها
 

  التعليقـات
 

المبادئ التوجيهية  استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لجورجيا في سياق .12
ومعايير تمويل إزالة هذه ) 54/39المقرر (المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

والمقررات الالحقة بشأن هذه الخطط ) 60/44المقرر (المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
 .2014-2011الستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة والصادرة في االجتماع الثاني و

  نقطة البداية
 

طن من  4.57البالغ  2009وافقت حكومة جورجيا على أن يكون متوسط مستوى االستهالك الفعلي في  .13
طن متري من  10و 22-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 71.2(قدرات استنفاذ األوزون 

طن متري  96.5(طن من قدرات استنفاد األوزون  6.09المقدر والبالغ  2010و) ب142-وآربونالهيدروآلوروفلور
هو نقطة البداية إلجمالي ) ب142-طن متري من الهيدروآلوروفلوروآربون 12و 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون

طن من قدرات  5.33إلى  التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد، مما يؤدي
حيث لم  األوزون، استنفاذ قدرات طن من 4.8قدره  أساس خط وجود إلى األعمال خطة أشارت وقد .استنفاذ األوزون

ب بعين االعتبار عن طريق الوآالة المنفذة عند تحديد قيمة خطة 142-يتم أخذ استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون
  .األعمال

  التأثير المناخي
 

شطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لقطاع الخدمة، إن أن .14
التي تتضمن إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، 

من ) آغ(وآل آيلوغرام  .لتبريدالمستخدم لخدمة ا 22-ستؤدي إلى خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

وعلى الرغم من أن األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد  .مكافئ ثاني أآسيد الكربون
التي تعتزم جورجيا تنفيذها، وخاصة اعتمادها الكبير على  الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة

طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون  5,280في قطاع الخدمة تشير إلى احتمال تجاوز البلد لمستوى  اتالهيدروآربون
غير أنه في الوقت الحالي،  .2014-2011الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة 

طن متري من  11وباإلضافة إلى ذلك، قدرت األمانة أن استبدال  .ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا
ب ببدائل قصيرة األجل، مثل الهيدروآربونات أو رباعي آلورو اإليثيلين أو ثالثي 142-الهيدروآلوروفلوروآربون

طن إضافية  25,000ثات غاز االحتباس الحراري بمقدار آلورو اإليثيلين، سوف يؤدي إلى تخفيض سنوي في انبعا
ويمكن تحديد األثر الفعلي لخطة إدارة إزالة المواد  .من مكافئ ثاني أآسيد الكربون آل سنة

الهيدروآلوروفلوروآربونية لجورجيا في آال القطاعين من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها 
التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مقارنة مستويات غازات 

وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم وأجهزة التبريد القائمة 
  .عيد تهيئتهاومنشآت التنظيف الجاف التي أ 22-على الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك
 

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر  .15
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

تاسع عشر لألطراف، أوضح اليوئنديبي أن آل من جورجيا واليوئنديبي سوف يستعرضان الصادر عن االجتماع ال
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المنطقة (إمكانيات مصادر التمويل اإلضافية لمكونات الفائدة المشترآة لألوزون والمناخ بموجب مرفق البيئة العالمية 
 .أو من خالل التعاون الثنائي) فعالية الطاقة/المحورية للمناخ

  2014-2011ندوق المتعدد األطراف للفترة خطة أعمال الص
 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  500,900يطلب اليوئنديبي مبلغ  .16
البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . 2020إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى عام 

ا فيه دعم الوآالة يزيد عن إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال، الذي تم تحديده على دوالر أمريكي بم 376,250
واالختالف في األرقام يعزى إلى خط أساس في استهالك . دوالر أمريكي 204,000مستوى 

مة، أعلى من المفترض مع االستحقاق األعلى ذي الصلة للتمويل بالنسبة لقطاع الخد 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 .ب في قطاع المذيبات على وجه الخصوص142-وأنشطة اإلزالة المخططة للهيدروآلوروفلوروآربون

 83.85واستناًدا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ  .17
دوالر  315,000بغي أن تكون بالنسبة لقطاع الخدمة ين 2020طن متري، فإن مخصصات جورجيا حتى إزالة عام 

 .دوالر أمريكي 185,900زائد تمويل األنشطة في قطاع المذيبات البالغ  60/44أمريكي بما يتسق مع المقرر 
  

  مشروع االتفاق
 

يرد مشروع اتفاق بين حكومة جورجيا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  .18
 . ةالمرفق األول بهذه الوثيق

   التوصيـات
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .19

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
دوالر أمريكي  500,900، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجورجيا للفترة 

 :لليوئنديبي، على أساس الفهم أنهدوالر أمريكي  37,568وتكاليف دعم الوآالة البالغة 

دوالر أمريكي لمعالجة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  315,000ُقدم مبلغ  )1(
بما يتسق  2020في المائة في عام  35في قطاع خدمة التبريد وصوال حتى تخفيض نسبته 

 ؛ و60/44مع المقرر 

طن من قدرات استنفاذ  0.72(طن متري  11دوالر أمريكي إلزالة  185,900ُقدم مبلغ  )2(
  ب المستخدم في قطاع المذيبات؛142-من الهيدروآلوروفلوروآربون) األوزون

مالحظة أن حكومة جورجيا وافقت في االجتماع الثالث والستين على أن يكون خط األساس المقدر   )ب (
 2009عام طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي ل 5.33والبالغ 
طن من  6.09البالغ  2010طن من قدرات استنفاذ األوزون، واالستهالك المقدر لعام  4.57البالغ 

قدرات استنفاذ األوزون هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد؛

واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جورجيا   )ج (
 المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛ 

ألف من االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )د (
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به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير  إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح
في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، 

 مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و

المواد  الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  )ه(
دوالر أمريكي  200,000الهيدروآلوروفلوروآربونية لجورجيا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 .دوالر أمريكي لليوئنديبي 15,000زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة جورجياحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد("  جورجيا جمهورية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 3,00إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في 

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

 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2يل التذي

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف-1المشار إليها في التذييل 
من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ذا االتفاق لجميع طوة النهائية في التخفيضات بموجب هباعتباره الخ) الهدف": مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-2-4و  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

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

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

المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك  تحّقق مستقّل بتكليف من الوآالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو المبّين من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة

 .االتفاقمن هذا ) ب( 5في الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةلبلد قد حقأن يكون ا  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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عليها قد  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق 20من الشريحة الموافق عليها 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 هيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة   سنة  آل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه تموي

ع      بما في ذلك هذه السنة نفسها،   ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اآتم أو حت
  على هذه الخطة؛تها 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 هذا االتفاق 6-

 ةوتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنها  خطة التنفيذ التابعة للشريح") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على . ألف -5السابقة وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 ).ب(5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

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

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليها اللجنة التنفيذية، التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5آما هو مبّين في الفقرة الفرعية 

سات في المائة أو أآثر من تمويل آخر شريحة موافق عليها، 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 هذا االتفاق

المصّنفة آتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . قرير عن تنفيذ الشريحةإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في الت

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام 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 ه
 خالل تنفيذ المشروع؛

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

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن ارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إد 9-
برنامج األمم (اليوئنديبي وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ")  الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )المتحدة االنمائي

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة . هذا االتفاق
  .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةباللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
 طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار الطلبات

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
األفقي  بالرسوم المبّينـة في الصف وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية ).ب(
 .ألف-2من التذييـل   2-2

المحددة في  إزالة الموادتمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بفي حال عدم  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
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حق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد وي. يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

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

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم

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

تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

تنفيذ هذا لتيسير  من الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. االتفاق

 .لهذا االتفاق

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيها 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4عليها في التذييل  وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
ا المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق له. هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

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

 4,61 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

  ب142
 0,72 األولى جيم

 
  

  األهداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
جدول تخفيضات بروتوآول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
أطنان قدرات (المجموعة األولى 
 )استهالك األوزون

ال ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 3.46 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 5.33 5.33

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

أطنان (جيم، المجموعة األولى 
 ) قدرات استهالك األوزون

ال ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 3.00 4.14 4.14 4.14 4.14 4.79 5.33 5.33

التمويل المتفق عليه للوآالة  2.1
) اليوئنديبي(المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي(

200,000   150,000   119,400   31,500 500,900 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2.2
 ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

15,000   11,250   8,955   2,363 37,568 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 )دوالر أمريكي(

200,000 0 0 150,000 0 0 119,400 0 0 31,500 500,900 

دوالر ( دعم التكاليف إجمالي  3.2
 ) أمريكي

15,000 0 0 11,250 0 0 8,955 0 0 2,363 37,568 

المتفق عليها  تكاليف الإجمالي  3.3
 )دوالر أمريكي(

215,000 0 0 161,250 0 0 128,355 0 0 33,863 538,468 

 1.61 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها   22-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4.1.2
 3.00 )أطنان قدرات استهالك األوزون(   22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3
 0.72 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 142-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.2.1
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ب 142-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4.2.2
 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب 142-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/30 
Annex I 
 

5 

  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، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

اطات المدر     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء آ ي  الض 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 ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    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( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به    )ج( اطات الت ي للنش راز   اوصف خط ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ   ف ا وأخ رابط بينه 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 ه نةوينبغ رة ا الس ي الفق ددة ف لمح

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

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
وب     وفقا للمقررات ذات و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

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

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

ة، س         . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي وف يشمل  ومع أن المعلومات الكمي
ة       د والوآال 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   )ه(
  .أعاله) د(1
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  ر المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوا: ألف -5التذييل 
     
ستنفذ وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية في جورجيا خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   1

  .ويتألف فريق تنفيذ المشروع من متعاقدين خدمة فرديين تابعين لليوئنديبي

ا بوصفها      2 ا      وسُتعين وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية في جورجي ديرا وطني ذ للمشروع  م الشريك المنف
ة   ب الحكوم ن جان ة اتصال م يعمل آنقط امج أو المشروع وس م البرن ولى دع مل . للمشروع يت ا تش ادة م وع

ائج          ق النت دم نحو تحقي ين الشرآاء ورصد التق ة ب مسؤولية المدير الوطني للمشروع ضمان االتصاالت الفعال
ة ذي للمش  . المتوقع س تنفي اء مجل يتم إنش وزارة    وس ة وال دة األوزون الوطني ي وح ن ممثل ألف م روع يت

األوزون       ة ب ة المعني واليوئنديبي فضال عن المدير الوطني للمشروع ومدير المشروع ونقطة االتصال الوطني
واء          رودة وتكييف اله رادات شديدة الب د والب زة التبري ة لمهندسي أجه وسيكون  . وممثل عن الرابطة الجورجي

ذي د س التنفي ة     للمجل ية الخاص رارات الرئيس ذ الق روع ويتخ ى المش ات إل يقدم توجيه ا وس رافيا عام ورا إش
  .وسيجتمع مرة واحدة على األقل آل ثالثة أشهر. بالمشروع

ن            3 ين م رين المعني لحة اآلخ حاب المص ارآة أص ة مش وارد الطبيعي ة والم ة البيئ من وزارة حماي ا ستض آم
ي ت   اعدة ف ارك للمس ة الجم ل هيئ ة مث وارد   الحكوم ة الم ة إدارة إزال ن خط ددة م ر مح ذ عناص نفي

  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

ة، من         4 وارد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ومن أجل تحقيق األهداف المنصوص عليها في خطة إدارة إزال
  :ومن المتوقع أن تشتمل تدابير الرصد على ما يلي. الضروري إجراء رصد لتنفيذ التدابير المقترحة

  رصد وتقييم فعالين لجميع عناصر خطة إدارة إزالة الموارد الهيدروآلوروفلوروآربونية؛  )أ(

  قياس التقدم؛  )ب(

  .تحديد مشاآل المشروع  )ج(

  .وسيخضع المشروع لمراجعات دورية من قبل مراجع معتمد وفقا لقواعد ولوائح اليوئنديبي  5

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

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

ة    )أ( ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ضمان التحّق
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي إع    )ب( د ف اعدة البل و المبي  ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

د ُأآملت     )ج( تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 .ألف-4مع التذييل على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى 

املة وفي      يالتأّآد 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 
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املة       )ه( ذييل      الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ى النحو المحدد في الت ألف  -4عل
  .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد

ذة       الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

رة      )ط( د،        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تمويل آل وآالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات )ي(

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

ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار،  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك آيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من 
  .ألف-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

 -------- 
  


