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  :لمشروع التاليتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشأن مقترح ا  

  
  اإلزالة التدريجية

  
المرحلة األولى، الدفعة (خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  )األولى
 اليونيب وفرنسا
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  المشاريع متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

  الوآالة  اسم المشروع) أوال(
  )القيادية(فرنسا، اليونيب    )المرحلة األولى، الدفعة األولى(إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة 

  

  )طن  من قدرات استنفاد األوزون(  1.2  2009: السنة  7البيانات األخيرة المشمولة بالمادة )ثانيا(
  

  2009: السنة  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(القطري البيانات القطاعية األخيرة للبرنامج ) ثالثا(
مكافحة   الرغاوى  أيروسول  آيميائية

  الحريق
عوامل   المذيبات  التبريد

  التصنيع
استخدام 
  مخبري

إجمالي استهالك 
  القطاع

    الخدمة  التصنيع   
HCFC-141b                    

HCFC-22          1.2        1.2  
  

 )من قدرات استنفاد األوزون  طن(بيانات االستهالك )رابعا(
  5.01  :نقطة البداية لتخفيضات إجمالية مستدامة  1.77  ):تقدير( 2010 - 2009خط األساس 

  )باألطنان المعادلة لقدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
  4.39  المتبقي  0.0  :مقر سابقا

  

  اإلجمالي  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  خطة األعمال) خامسا(
اإلزالة التدريجية للمرآبات المستنفدة   اليونيب

طن  من قدرات استنفاد (لألوزون 
  )األوزون

0.2        0.2            0.3  

  194,100            85,100        109,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
اإلزالة التدريجية للمرآبات المستنفدة   فرنسا

درات استنفاد طن  من ق(لألوزون 
  )األوزون

                    0.0  

  0                      )دوالر أمريكي(التمويل 
  

  اإلجمالي  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  بيانات المشروع) سادسا(
    1.15  1.59  1.59  1.59  1.59  1.59  1.77  1.77          )تقدير(حدود استهالك بروتوآول مونتريال 

باألطنان من قدرات (الستهالك المسموح به الحد األقصى ل
  )استنفاد األوزون

        1.77  1.77  1.59  1.59  1.59  1.59  1.59  1.15    

تكاليف المشروع المطلوبة 
دوالر (من حيث المبدأ  

  )أمريكي

تكاليف   فرنسا
                  المشروع

يحدد 
                  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

تكاليف 
  0  0  0  0  المساندة

د يحد
  0  0  0  0  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

تكاليف   اليونيب
  المشروع

يحدد 
              الحقا

يحدد 
                  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

تكاليف 
  المساندة

يحدد 
  0  0    الحقا

يحدد 
  0  0  0  0  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ  
  )كيأمري

يحدد 
  0  0  0  الحقا

يحدد 
  0  0  0  0  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

دوالر (إجمالي تكاليف المساندة المطلوبة من حيث المبدأ  
  )أمريكي

يحدد 
  0  0  0  الحقا

يحدد 
  0  0  0  0  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد   )دوالر أمريكي(إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ  
  0  0  0  الحقا

حدد ي
  0  0  0  0  الحقا

يحدد 
  الحقا

يحدد 
  الحقا

  

  )2011(طلب تمويل الدفعة األولى ) سابعا(
  )دوالر أمريكي(تكاليف المساندة   )دوالر أمريكي(األموال المطلوبة   الوآالة
  يحدد الحقا  يحدد الحقا  اليونيب

  

  أعالهآما هو مبّين ) 2011(موافقة على التمويل للدفعة األولى   :التمويل المطلوب
  لالعتبار الفردي  :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  
قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالنيابة عن حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وبصفته الوآالة  .1

بتكلفة  القيادية، إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
دوالر أمريكي لبرنامج  30 550دوالر أمريكي إضافة إلى تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  280 000إجمالية مقدارها  

دوالر أمريكي لحكومة فرنسا، وذلك لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة آما  5 850األمم المتحدة للبيئة و 
في استهالك المواد % 35جيات واألنشطة المتعّلقة بتخفيض مقداره وتغطي هذه الخطة اإلستراتي. ُقّدمت أصًال

  . 2020الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول العام 

تبلغ قيمة الدفعة األولى المطلوبة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في هذا االجتماع   .2
دوالر أمريكي لصالح برنامج األمم المتحدة  21 905بمبلغ  دوالر أمريكي إضافة إلى تكلفة دعم  الوآالة  168 500

  . للبيئة، آما ُقّدمت أصًال

  خلفية
  

  أنظمة المواد المستنفدة لألوزون
  
وحدة األوزون الوطنية، . تتولى وزارة مصادر المياه وإدارتها مسؤولية تنفيذ بروتوآول مونتريال في البلد .3

لقد وضعت الحكومة القانون . ا، هي الوآالة المكلفة بتنسيق المشاريع وتنفيذهاالتابعة لوزارة مصادر المياه وإدارته
آما تم إصدار نظام ترخيص يشمل . واألنظمة المناسبة لمراقبة استيراد وتصدير واستهالك المواد المستنفدة لألوزون

دة لألوزون باستثناء تلك وقد تم حظر جميع عمليات استيراد المواد المستنف. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
تعتزم الحكومة إدخال تعديالت على األنظمة بحيث يشتمل نظام الحصص . 2040المرخّص باستيرادها حتى العام 

  .2012على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول العام 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
  
تاج المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، لذلك فإنها تستورد جميع المواد ملك أي قدرة إلنيالبلد ال ا بما أن هذ .4

قد أظهر المسح الذي أجري أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد . الهيدروآلوروفلوروآربونية
هي المادة الهيدروآلوروفلوروآربونية الوحيدة  22 -الهيدروآلوروفلوروآربونية أن مادة الهيدروآلوروفلوروآربون 

التي يتم استيرادها، وهي تستخدم بشكل أساسي في خدمة معدات التبريد وأجهزة تكييف الهواء، وفي شحن المعدات 
وقد ذآرت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية أن آمية قليلة من مادة . الجديدة التي يجري ترآيبها

نظيف في خدمة معدات التبريد وأجهزة آعامل ت 2007و 2006قد استخدمت في عامي  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربون
آما تستورد البالد أيضًا البوليول المخلوط  مسبقًا . 2008منذ عام هذه وقد توقف االستيراد . تكييف الهواء المتنقلة

ورغم ذلك، لم يتضمن التقرير الذي . إلنتاج رغوة البوليوريتان المرنة ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونالقائم على مادة 
، ولهذا فهي لم 7في بيانات المادة  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونته جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ذآرًا لمادة قّدم

  .  تضّمن في االستهالك

، وغازات  أ-141الهيدروآلوروفلوروآربون لقد اشتملت غازات التبريد البديلة المستخدمة بشكل أساس على .5
لكن الواردات من هذه الغازات . 410Aو  R-404Aلوروفلوروآربونية المخلوطة بغازات التبريد التبريد الهيدروآ

البديلة آانت محدودة، غير إنه ال تتوفر معلومات عن الكمية ألن ترخيص استيراد غازات التبريد غير المستنفدة 
   .لألوزون ليس مطلوبًا

المستمد من مسح خطة إدارة إزالة المواد  2009لعام  22-وروآربونأظهر استهالك مادة الهيدروآلوروفل .6
على ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.94( طن متري  17.06أو % 77الهيدروآلوروفلوروآربونية زيادة بمقدار 

استهالك المواد وقد أوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن . 7التي قّدمتها الحكومة بناًء على المادة  2009بيانات عام 
قد بني على سجالت دائرة الجمارك، ولم يشمل مادة  7الهيدروآلوروفلوروآربونية الوارد تحت المادة 
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. المستخدم في وحدات التبريد وتكييف الهواء التي رّآبتها الشرآات األجنبية مباشرة 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
ة من ورشات الخدمة والشرآات األجنبية، ولهذا فإنها تعّد أآثر وقد جمعت بيانات المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني

. 2009الخاصة بعام  7وبناًء على نتائج المسح، تقدمت الحكومة بطلب إلى أمانة األوزون لتغيير بيانات المادة . دّقة
فلوروآربونية مستوى استهالك المواد الهيدروآلورو 1يظهر جدول .  وقد تلقت األمانة العامة نسخة من هذا الطلب

  .في البلد

  مستوى استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ):  1(جدول رقم 
  

  السنة 

  بيانات المسح   7بيانات المادة 

HCFC-22  HCFC-141b  اإلجمالي  HCFC-22  HCFC-141b  اإلجمالي  

  متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 

 األوزون 

  متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 

 األوزون 

  متري

من  طن
قدرات 
استنفاد 

 األوزون 

  متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 

 األوزون 

  متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 

 األوزون 

  متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 

 األوزون 
2005  32.26  1.77  0.00  0.00  32.26  1.77  32.26  1.77  0.00  0.00  32.26  1.77  
2006  29.06  1.60  0.15  0.02  29.21  1.62  29.06  1.60  0.15  0.02  29.21  1.62  
2007  28.69  1.58  0.61  0.07  29.31  1.65  28.69  1.58  *28.65  3.15  57.34  4.73  
2008  29.68  1.63  0.00  0.00  29.68  1.63  29.68  1.63  *29.55  3.25  59.23  4.88  
2009  22.03  1.21  0.00  0.00  22.03  1.21  39.09  2.15  *30.87  3.40  69.96  5.55  

  .ب المكونة للبوليول المخلوط مسبقًا 141-تشمل هذه البيانات مادة  الهيدروآلوروفلوروآربون* 
  

  الخدمة توزيع  استخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاعات في قطاع 
  
وأعطت بيانات المسح عدد المعدات المرآبة في . لقد غطى المسح جميع المستفيدين وورشات خدمة تمثيلية .7

المطلوبة ألغراض لخدمة  22-القطاعات المنزلية، والصناعية والتجارية، وآمية مادة الهيدروآلوروفلوروآربون
عدد اإلجمالي لوحدات التبريد وتكييف الهواء المرّآبة في البالد وقد ُقّدر ال. وصيانة المعدات واألجهزة المرآبة حديثًا

وقد قّدر متوسط . 2009وحدة في عام  326 390بما مجموعه   22-التي تستخدم مادة  الهيدروآلوروفلوروآربون
مواد ملخص الستهالك ال 2يبّين جدول . الشحن لمختلف أنواع المعدات ثم استخدم الحتساب إجمالي القدرة المرّآبة

  .في البوليول المخلوط مسبقًا، حسب القطاع ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونالهيدروآلوروفلوروآربونية، باستثناء مادة 

  
  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع):  2(جدول رقم 

  

  النوع
مجموع 
أعداد 
  الوحدات

مجموع شحن غاز 
  )طن(التبريد 

الشحن لمنشئات 
  )نط(جديدة 

الكمية المطلوبة 
  )طن(  للصيانة

الحاجة اإلجمالية 
  لمادة التبريد 

  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

 2.00 36.44 1.22 22.20 0.78 14.24 17.36 315.68 310,220  تكييف الهواء 
 0.02 0.35 0.01 0.15 0.01 0.20 0.06 1.17 27  مبردات مباني
 0.08 1.51 0.08 1.51 - - 0.92 16.72 16,000  التبريد التجاري

 0.04 0.79 0.01 0.16 0.03 0.63 0.08 1.43 143  تخزين بارد
 2.14 39.09 1.32 24.02 0.82 15.07 18.42 335.00 326,390  اإلجمالي
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وقد . آانت معدات التبريد وتكييف الهواء األساسية المستوردة تتكون غالبا من وحدات التبريد وتكييف الهواء .8
زات التبريد غير بلغ عدد هذه الوحدات التي تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وغا

وقد بنت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية توقعاتها . 2009وحدة في عام  132 384الهيدروآلوروفلورآربونية 
حول استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المستقبل على االحتياجات المقدرة لخدمة معدات التبريد وتكييف 

يظهر الجدول أدناه، ملخصًا لالستهالك التقديري من المواد . دةالهواء الحالية وشحن الترآيبات الجدي
الموجودة في البوليول المخلوط مسبقا،  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونالهيدروآلوروفلوروآربونية، باستثناء مادة  

  .      2020ام عحتى  

  وروآربونية   توقعات آمية استهالك قطاع الخدمة من المواد الهيدروآلوروفل):  3(جدول رقم 
  

     2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

االستهالك الُمقّيد  للمواد 
  الهيدروآلوروفلوروآربونية

  20.93  28.98  28.98  28.98  28.98  28.98  32.20  32.20  54.00  47.92  42.37  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

2.33  2.64  2.97  1.77  1.77  1.59  1.59  1.59  1.59  1.59  1.15  

االستهالك غير الُمقّيد  
للمواد 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية

  122.41  111.92  101.99  92.62  83.80  75.53  67.81  60.63  54.00  47.92  42.37  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

2.33  2.64  2.97  3.33  3.73  4.15  4.61  5.09  5.61  6.16  6.73  

  
  ب للبوليول المخلوط مسبقًا 141-استهالك مادة الهيدروآلوروفلوروآربون

  
        جرى أثناء عملية المسح الخاصة بإعداد خطة إدارة اإلزالة، تحديد ثالثة شرآات تستخدم  مادة  .9

وجميع هذه . البوليول المخلوط مسبقا وذلك إلنتاج الرغوة المستورد القائم على ب-141الهيدروآلوروفلوروآربون
وتتم عملية اإلنتاج غالبا . ، وتباع منتجاتها في السوق المحلي5الشرآات الثالثة مملوآة من الدول الواردة في المادة 

ن مادة وقد بلغ معدل االستهالك اإلجمالي السنوي م. بالخلط اليدوي وال تستخدم فيها إال المعدات األساسية
طن من قدرات استنفاد  3.24(طن متري  29.49من قبل هذه الشرآات الثالثة  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربون

  .ملخصا الستهالك هذه الشرآات 4يوضح جدول .  2009 – 2007في الفترة من ) األوزون

  خلوط مسبقًاب في البوليول الم 141-مستوى استهالك مادة الهيدروآلوروفلوروآربون):  4(جدول رقم 
  

معّدل وحدات اإلنتاج   اسم الشرآة
2007-2009  

استهالك مادة 
   ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

  المعّدل  2009  2008  2007

 8.76 9.13 8.79 8.35 89,333  ين تشنغ
 12.70 13.39 12.82 11.88 130,000  داو هيوانغ

 8.03 8.35 7.94 7.81 82,000  هواي آساي موتورسايكل 
 29.49 30.87 29.55 28.04 301,333 جمالياإل

  
  خط األساس الُمقّدر الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة

  
 40.73لقد جرى احتساب خط األساس الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ  .10

طن متري  39.09البالغ  2009باستخدام معدل استهالك عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 2.24(طن متري 
 42.37البالغ  2010آما جاءت في المسح، ومن االستهالك التقديري لعام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 2.15(

وقّدرت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية استهالآها لعام ). طن من قدرات استنفاد األوزون 2.33(طن متري 
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ويمثل هذا . بناء على حاجتها من غازات التبريد في خدمة وصيانة المعدات الحالية وشحن الترآيبات الجديدة 2010
  .      2009عن استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام % 8االستهالك زيادة مقدارها 

  إستراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  

عتزم الحكومة االلتزام بالجدول الزمني لبروتوآول مونتريال، وتطبيق منحى مرحلي لتحقيق اإلزالة الكاملة ت .11
ويشتمل الطلب الحالي فقط على . 2040مع تمديد الخدمة لعام  2030للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

، ويرآز بشكل أساسي على 2020بحلول عام % 35المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة إلنجاز تخفيض مقداره 
   .  22 -النشاطات الخاصة بقطاع الخدمة التي تستخدم  مادة الهيدروآلوروفلوروآربون 

الموجود في البوليول المستورد المخلوط  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونوقد شملت الحكومة استهالك مادة  .12
. عامة الخاصة بالمرحلة األولى لخطة إدارة اإلزالة، ولكنها لم تقّدم خطة قطاع وطلب تمويلمسبقا في إستراتيجيتها ال

وتعتمد تكنولوجيا عامل النفخ . وقد أشارت الحكومة إلى أنها ال تملك أي نظام معلومات محلي للبوليول المخلوط مسبقا
من غير الممكن أن تتوقع متى ستعتمد عوامل ولهذا، فإنه . بشكل أساسي على تكنولوجيا تبادل المعلومات في الصين

وعالوة على ذلك، سوف تعتمد شرآات . النفخ البديلة من أنظمة تبادل المعلومات الخارجية، ونوع هذه العوامل
ونظرًا لهذه القيود، ترغب الحكومة في تضمين . صناعة الرغوة على تكنولوجيا اإلنتاج المرعية في الشرآات األم

آجزء من خطة إدارة اإلزالة هذه بهدف البحث عن دعم للتمويل،  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونمادة إزالة استهالك  
  .           2015لكنها سوف تطلب التمويل في عام 

سوف تقوم حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بناء على المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة،  .13
د الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل تطبيق نظام ترخيص ونظام حصص مشددين بضبط الواردات من الموا

آما ستقلل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية من الطلب . وصوًال إلى تحقيق التخفيض حسب بروتوآول مونتريال
بريد وإعادة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لخدمة المعدات الحالية وذلك من خالل استعادة غازات الت

  .إيجازًا لألنشطة ومدة التنفيذ المقترحة 5بّين جدولي. استخدامها، وبناء قدرات الفنيين في أساليب الممارسات الجيدة

  أنشطة محددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  ومدة التنفيذ المقترحة):  5(جدول رقم 
  

الجدول الزمني   وصف األنشطة
  ذللتنفي

  2016 - 2011  مراجعة السياسة، تعديل األنظمة، تدريب ضباط الجمارك   
تدريب فنيي الخدمة وإصدار الشهادات لهم، دعم المعدات من حيث 

  2020 - 2012  .االسترداد وإعادة االستخدام

تحويل الشرآات التي تستخدم الرغاوى إلى استخدام تكنولوجيا ال تقوم على 
  2017 - 2015  فلوروآربونية المواد  الهيدروآلورو

  2020 - 2012  .توفير المعلومات وتثقيف الجمهور والتواصل معه
  2020 - 2012  إدارة المشروع ومراقبته

  
  تكلفة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  
 367 000روآلوروفلوروآربونية قّدرت الكلفة اإلجمالية للمرحلة االولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .14

).   طن من قدرات استنفاد األوزون 2.24(طن متري  40.73دوالر أمريكي بناًء على خط األساس المقّدر وهو 
، ومؤديا 2020في استهالك  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول العام %  35وسيقود ذلك إلى تخفيص بنسبة 

ومن .  من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.78(طن متري  14.26إلى إزالة 
دوالر  87 000دوالر أمريكي يجري طلبها من  الصندوق متعدد األطراف و  280 000هذا المبلغ اإلجمالي، 

وآما ورد أعاله، فإن تمويل إزالة مادة . أمريكي ستوفرها الحكومة على شكل مساهمات عينية
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يوضح . ب المكونة للبوليول المخلوط مسبقًا ليست مشمولة بطلب التمويل الحالي 141-وروفلوروآربونالهيدروآل
  . تفاصيل التكلفة ألنشطة المرحلة األولى 6الجدول 

  التكلفة اإلجمالية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية):  6(جدول رقم 
  

  وصف األنشطة 
اليونيب 

دوالر (
  )مريكيأ

فرنسا 
دوالر (

  )أمريكي

المجموع 
للصندوق 
المتعدد 
األطراف 

دوالر (
  )أمريكي

مساهمة البلد العينية 
  )دوالر أمريكي(

مراجعة السياسة، والتعديالت، وتدريب ضباط 
 10,000 57,100 - 57,100  الجمارك  

تدريب الفنيين  وإصدار الشهادات لهم، دعم 
 5,000 175,500 45,000 130,500  . ة االستخدامالمعدات من حيث االسترداد وإعاد

  . توفير المعلومات وتثقيف الجمهور والتواصل معه
33,000 - 33,000 12,000 

 60,000 14,400 - 14,400  إدارة المشروع ومراقبته 
 87,000 280,000 45,000 235,000  )دوالر أمريكي(المجموع  

  
  

  تعليقات األمانة والتوصية
  

  التعليقات
  

قامت األمانة بدراسة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في جمهورية الو الديمقراطية  .15
، ومعايير تمويل خطة اإلزالة )54/39المقرر رقم (الشعبية في سياق اإلرشادات الخاصة بإعداد خطة إدارة اإلزالة 

، والمقررات الالحقة الخاصة بهذه الخطة )60/44مقرر لا(في قطاع االستهالك آما اتفق عليه في االجتماع الستين 
  .2014-2011التي اتخذت في االجتماع الثاني والستين، وخطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة من 

  مسائل تتعلق باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  

هيدروآلوروفلوروآربونية التي جمعت من من المواد ال 2009قامت األمانة بتحليل مستوى استهالك عام  .16
المسح في سياق عدد العائالت المستهلكة للطاقة الكهربائية، واستيراد المعدات القائمة على المواد 
الهيدروآلوروفلوروآربونية، والبيانات السابقة الخاصة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

تبلغ نسبة عدد مكيفات الهواء المنزلية . م اخذ المعلومات التالية بعين االعتبارت.  والكلورفلوروآربونية آغازات تبريد
 -وقد بلغ االستهالك اإلجمالي من مادة الكلورفلوروآربون . 1:0.44إلى عدد العائالت المستهلكة للطاقة الكهربائية 

دمت أساسًا لخدمة معدات ، والتي استخ2005طن متري في عام  51.22  22-ومادة الهيدروآلوروفلوروآربون 12
آما آانت هناك زيادة في مجموع المعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، . التبريد وتكييف الهواء

بناًء على المعلومات أعاله، اعتبرت األمانة أن . ولهذا يتوقع زيادة الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
طن من قدرات استنفاد  2.15(طن متري  39.09لهيدروآلوروفلوروآربونية البالغ مستوى استهالك المواد ا

  .  وقد طلبت البلد من أمانة األوزون مراجعة البيانات وفقا لذلك. الواردة في المسح مقبول) األوزون
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  مسائل تتعلق بخط األساس المقّدر
  

الحتساب خط  2009ال يمكن استخدام بيانات مسح عام أبلغت أمانة الصندوق برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه  .17
ومع أن جمهورية الو الديمقراطية الشعبية طلبت مراجعة بيانات استهالآها لعام . األساس إال إذا أقرتها أمانة األوزون

الصادر عن  XV/19، إال أن هذا الطلب سوف تدرسه لجنة التنفيذ بناء على اإلجراء الموضح في القرار 2009
ثم قّدرت األمانة العامة بعد ذلك خط أساس المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على أساس معّدل . ماع األطرافاجت

، 7المبلغ عنها بموجب المادة ) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.21(طن متري  22.03البالغ  2009استهالك عام 
، مما أوجد خط )طن من قدرات استنفاد األوزون  2.33(طن متري  42.37التقديري البالغ  2010واستهالك عام 

وأبلغت األمانة برنامج األمم المتحدة ).  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.77(طن متري  32.20أساس تقديري بلغ 
وفي حال . 2010تعديل خط األساس التقديري عندما تقّدم بيانات عام ) هـ( 44/60للبيئة انه سيتم بناء على المقرر 

األساس الحقيقي مختلفًا عن خط األساس المستخدم في خطة إدارة اإلزالة، مما يؤدي إلى مخصصات تمويل  آان خط
  .   مختلفة، فسوف يجري تعديل التمويل اإلجمالي لخطة إدارة اإلزالة بناء على ذلك في الدفعات المقبلة

راطية الشعبية تعتبر أن استهالك المواد أبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة األمانة أن جمهورية الو الديمق .18
. الهيدروآلوروفلوروآربونية المستمدة من المسح تعكس استهالك البالد الحقيقي الذي بنت إستراتيجية اإلزالة عليه

أن تختار من بين أحدث بيانات االستهالك  5للدول المشمولة بالمادة ) د( 60/44وإضافة إلى ذلك، يسمح المقرر 
من بروتوآول مونتريال في تاريخ رفع خطة إدارة اإلزالة، ومن معدل أرقام االستهالك   7بناء على المادة المبلغ عنها 

، وذلك الحتساب نقطة البداية لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك المواد 2010و  2009المتوقعة لعامي 
من األمانة، عبر برنامج األمم المتحدة  وقد طلبت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية. الهيدروآلوروفلوروآربونية

نظرة ) "أ( 8وقد أضافت األمانة هذه المسألة ضمن بند جدول األعمال . للبيئة، أن تثير هذه المسألة مع اللجنة التنفيذية
، وذلك لدراستها من اللجنة التنفيذية في االجتماع "عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استعراض المشروعات

  .    الثالث والستين

  نقطة البداية لتخفيض آّلي في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  

لقد حددت حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية نقطة البداية الخاصة بها إلزالة استهالك المواد  .19
ي المسح، ومن االستهالك التقديري الوارد ف 2009الهيدروآلوروفلوروآربونية عند معدل االستهالك الحقيقي لعام 

طن من قدرات استنفاد األوزون  3.24طن من قدرات استنفاد األوزون، إضافة إلى  2.24المقّدر بحوالي  2010لعام 
الموجودة في أنظمة البوليول المخلوط  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربونمن مادة ) 2009 – 2007معدل الفترة من (

طن من قدرات استنفاد  5.48من بروتوآول مونتريال، ما يعني  7م تدرج تحت المادة مسبقًا المستورد التي ل
  . األوزون

طن من  1.77أما األمانة فقد حّددت نقطة البداية لهذا البلد مستخدمة خط األساس التقديري الخاص بها البالغ  .20
، إضافة 2010واالستهالك التقديري لعام  2009 لعام 7قدرات استنفاد األوزون، وقد احتسب باستخدام بيانات المادة 

طن من قدرات  5.01طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك البوليول المخلوط مسبقا، ما يعني  3.24إلى 
  . استنفاد األوزون

الك، بناًء على نتائج نقاشات اللجنة التنفيذية حول قضية تحديد خط أساس االستهالك في الدول قليلة االسته .21
طن من قدرات استنفاد األوزون أو  5.01فسوف تكون نقطة البداية الخاصة بجمهورية الو الديمقراطية الشعبية إما 

  .طن من قدرات استنفاد األوزون 5.48

  إستراتيجية شاملة
  

من التخفيض المستهدف في المرحلة األولى من % 35اختارت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تغطية  .22
في قطاع  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربون، وقررت التقدم بطلب تمويل إلزالة 2020ة إدارة اإلزالة بحلول عام خط

وقد رّدت األمانة أن باستطاعة جمهورية الو الديمقراطية . 12لألسباب المذآورة في الفقرة  2015الرغاوى في عام 



 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/38 
  
  

9  

مواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرحلة األولى من استهالك ال% 10الشعبية أن تختار إنجاز تخفيض مقداره 
. 2015من خطة إدارة اإلزالة مع إبقاءها على مشروع الرغاوى في المرحلة التالية من خطة إدارة اإلزالة في عام 

 وبما أنها لم تضمن طلب التمويل في الخطة الحالية إلدارة اإلزالة، فلن يكون بمقدورها التقدم بطلب لتمويل مشروع
  .   حيث يكون قد جرى توقيع االتفاقية متعددة السنوات بدون تمويل لقطاع الرغاوى 2020الرغاوى إال في عام 

في أثناء المرحلة األولى من خطة إدارة  2020وقد أبلغت الحكومة األمانة أنها ترعب في التخطيط لعام  .23
دوالر أمريكي الذي سيخصص  88 000التمويل البالغ  لكن. اإلزالة حيث أن اللجنة التنفيذية قد أعطتها هذا الخيار

. 2015لن يكفي لتنفيذ األنشطة المقترحة قبل عام  2015في عام % 10لقطاع خدمة التبريد لتحقيق تخفيض مقداره 
في المرحلة األولى من خطة اإلزالة للحكومة  بالتخطيط لمدة أطول وتقديم  2020وسوف يسمح خيار االنتقال لعام 

  .    امات الكفيلة بدعم المستفيدين الرئيسيين مسبقًاااللتز

، )3) (ج( 61/47بما أن الحكومة لم تستطع التقّدم بخطة مشروع الرغاوى وفقا لمقرر اللجنة التنفيذية رقم  .24
راض نظرة عامة على القضايا التي تّم تبّينها أثناء استع) "أ( 8أضافت األمانة هذه المسألة ضمن بند جدول األعمال 

  .، وذلك لدراستها من اللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والستين"المشروعات

  قضايا تتعلق بالتكنولوجيا والتكلفة

في ما يتعلق بالتكنولوجيا التي ستستخدم في قطاع الرغاوى، أبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة األمانة أن  .25
ختيار بدائل هيدروآربونية ذات إمكانية احترار عالمي منخفض وذلك جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ترغب في ا

لتمويل شرآات الرغاوى، لكنها قلقة من قابلية اشتعال عوامل النفخ الهيدروآربونية، وخاصة عندما تستخدم بصورة 
د طلبت األمانة وق. مرآزة في المصانع الصغيرة مثل تلك الموجودة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية الديمقراطية

وأبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة األمانة بما أنه سيجري دراسة . إيضاحات عن البدائل األخرى، مثل آلوريد الميثيلين
خطة قطاع الرغاوى آمشروع استثماري، فإنه يحبذ ترك قرار اختيار التكنولوجيا البديلة للوآالة المنفذة في أثناء 

  .    اإلعداد لخطة قطاع الرغاوى

أثارت األمانة مسألة ما يبدو أنه تمويل غير آاٍف لشراء المعدات واألدوات مقارنة مع التمويل المقرر لتنظيم  .26
وجاء في توضيح برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه قد تم بالفعل شراء بعض هذه المعدات  واألدوات . ورشات عمل

ونظرا لمحدودية . الهيدروآلوروفلوروآربونيةإلزالة المواد  ضمن خطة إدارة اإلزالة، ويمكن استخدامها أيضا
التمويل، فان جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تعتقد أن ورشات العمل وتدريب الفنيين سوف يساعد في زيادة 

  .     الوعي، وتغيير السلوك في إدارة العمل، وفي تحسين أساليب الخدمة

وتشمل تدريب . خطة إدارة اإلزالة بصورة رئيسية في قطاع الخدمة تترآز أنشطة المرحلة األولى من .27
آما ستنظم حكومة جمهورية الو . الفنيين، وتوفير المعدات لتسهيل استرداد غاز التبريد وتحسين أساليب الخدمة

  .     ربونيةالهيدروآلوروفلوروآالديمقراطية الشعبية برامج نوعية وتدريب لضباط الجمارك وذلك لضبط واردات المواد 

  التأثير على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن  .28
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آغ(وآل آيلوغرام  .المستخدم لخدمة التبريد 22-وروآربونخفض آمية الهيدروآلوروفل
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
وروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي تعتزم جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تنفيذها، وخاصة تدريب الهيدروآل

الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد مادة التبريد وإعادة استعمالها، تشير إلى احتمال تحقيق البلد تخفيض 
ف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون في الغال  1,118.6انبعاث  

ويمكن تحديد األثر من .  غير أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا.  2011-2014
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يذ خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنف
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها 

  .التي أعيد تهيئتها 22- وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك
  

الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى  بشأن) ح(54/39استجابة للمقرر  .29
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

مريكي آمساهمة عينية دوالر أ 87 000الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، اقترحت الحكومة توفير مبلغ  
  .لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  

دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف  280 000يطلب برنامج األمم المتحدة للبيئة والحكومة الفرنسية مبلغ  .30
 2014 – 2011ويصل المبلغ اإلجمالي المطلوب للفترة من .  ألولى من خطة إدارة اإلزالةالمساندة لتنفيذ المرحلة ا

. دوالر أمريكي، بما في ذلك تكلفة الدعم، وهذا أعلى من القيمة الكلية في خطة العمل لتلك الفترة 171 195إلى 
  .  اإلزالة الحقيقية المقّدمةويعود الفرق في األرقام إلى الفرق في خط األساس بين خطة األعمال وخطة إدارة 

واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة الذي حّددته  .31
، فإن مخصصات جمهورية الو )طن من قدرات استنفاد األوزون 1.77(طن متري  32.20األمانة والبالغ 

  . 60/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  210 000ينبغي أن تكون  2020الديمقراطية الشعبية حتى إزالة عام 

  إدارة المشروع واإلشراف عليه وتقييمه
  

وسوف تتولى وحدة األوزون الوطنية تنفيذ أنشطة . يتوقع القيام بأنشطة اإلشراف والتقييم طوال فترة التنفيذ .32
  .   ئةالمشروع ومراقبتها بدعم من برنامج األمم المتحدة للبي

  مشروع االتفاق
  

مسودة اتفاقية بين الحكومة واللجنة التنفيذية بخصوص خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .33
  .من الوثيقة الحالية 1موجودة في المرفق

  التوصية
  

ص آربونية الخافلوروعلى ضوء المشكلة المثارة بخصوص احتساب خط أساس المواد الهيدروآلورو .34
باالمتثال، لم تتمكن األمانة من التوصية بمستوى التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة الخاصة بجمهورية 

وبناء على نتائج نقاشات اللجنة التنفيذية بخصوص مسألة تحديد خط أساس استهالك في ما . الو الديمقراطية الشعبية
ل في الدول قليلة االستهالك، وبإمكانية تقديم مشروع إزالة إضافي الخاص بمستوى التموي 44/60رقم  يتعلق بالمقرر

  : قبل انتهاء المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة، قد ترغب اللجنة التنفيذية في

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
، 2015- 2011و الديمقراطية الشعبية للفترة من الهيدروآلوروفلوروآربونية لحكومة جمهورية ال

) دوالر أمريكي 176 250(، ويشمل )دوالر أمريكي  316 400) (دوالر أمريكي 237 300(بمبلغ 
دوالر  30 550) (دوالر أمريكي 22 913(وتكاليف دعم الوآالة بمبلغ  ) دوالر أمريكي 235 000(

) دوالر أمريكي  45 000) (دوالر أمريكي33 750(لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و  ) أمريكي
  لفرنسا؛) دوالر امريكي 5 850) (دوالر أمريكي 4 388(وتكاليف دعم الوآالة بمبلغ 
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مالحظة أن حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وافقت في االجتماع الثالث والستين على   )ب (
اد الهيدروآلوروفلوروآربونية بخط أساس وضع نقطة بداية لتأمين معدل تخفيض في استهالك المو

طن من قدرات استنفاد األوزون، جرى احتسابها باستخدام االستهالك ) 2.24) ( 1.77(مقداره 
طن من قدرات استنفاد األوزون، واالستهالك التقديري ) 2.15) (1.21(البالغ  2009الحقيقي لعام 

   قدرات استنفاد األوزون من مادةطن من  3.24طن متري، زائد  2.33والبالغ  2010لعام 
) 5.01(الموجودة في أنظمة البوليول المخلوط مسبقًا، مما يعني  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربون

  طن من  قدرات استنفاد األوزون؛ ) 5.48(

إقرار مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنة التنفيذية بخصوص   )ج (
من الوثيقة الحالية،  1، الموجودة في المرفق الهيدروآلوروفلوروآربونيةتهالك المواد تخفيض اس

  .مع التغييرات الضرورية لعكس مستوى التمويل المعدل واالستحقاق المتبّقي

ألف من االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )د (
لحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير إلدراج أرقام ا

في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، 
  مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ 

خطة إدارة اإلزالة لصالح جمهورية الو الديمقراطية إقرار الدفعة األولى للمرحلة األولى من 
، )دوالر أمريكي 171 195) (دوالر أمريكي 128 395(الشعبية وخطة التنفيذ ذات الصلة، بقيمة  

وتكاليف دعم الوآالة البالغة ) دوالر أمريكي 151 500) (دوالر أمريكي 113 625(شامًال 
  لصالح برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ و ] دوالر أمريكي 19 695) (دوالر أمريكي 14771(

ة ـة أن تتقدم بخطــة الشعبيـة الو الديمقراطيـاح لجمهوريـن الممكن السمـان مـة إن آـدراس  )ه(
الموجود في البوليول المخلوط مسبقا  ب-141الهيدروآلوروفلوروآربوناوى إلزالة استهالك مادة ـالرغ

  .2015في عام 
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  األول رفـقالم
  

   جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةحكومة اّتفاق بين مشروع 
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

التنفيذية فيما يتعلق  واللجنة") البلد("  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ") واّدالم("ألف  -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى  2020آانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول ] 1.46[] 1.15[ثابتة قدرها 
عند  2011مع الجداول الزمنية لبروتوآول مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة  في 

مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 
60/44. 

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

ذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي .ألف-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

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

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

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

 ").التمويل

ق قتح إجراء أيضا يقبل و. ألف-2التذييل ورة في حدود االستهالك لكل من المواد المذآالى البلد  يصللقد  4-
الفقرة الفرعية لمنّفذة المعنية، آما تنص عليه حول الوصول الى تلك  الحدود، بتكليف من الوآالة الثنائية أو امستقّل 

 .من هذا االتفاق) ب(-5

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

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

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
  .61/46من المقرر  )د(و  )ج( فقرتين ال بما يتفق مع  غير مطلوب؛
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تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل رير عن 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 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد  20ق عليها سابقا يزيد عن من الشريحة المواف
  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-

 هاوفقًا ألدوار خطة تنفيذ الشريحة السابقنشاطات نفيذ توتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة . ألف - 5المحّددة في التذييل  هاومسؤوليات

 .)ب(5الفرعية 

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 إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن  9-
برنامج األمم المتحدة (اليونيب وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

الوآالة  تكونعلى أن سافرن تآما وافق") الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )للبيئة
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا  ]تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) الوآالة المنفذة المتعاونة(المنفذة المتعاونة 

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

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

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  ).ب(
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وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها . في التنفيذ
وقد أبرمت الوآالة المنفذة . لشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق ا–6في قائمة التذييل 

الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق 
للجنة التنفيذية من حيث المبدأ، وتوافق ا .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

من  4-2 و  2-2 يناألفقّي ينالصّفبالرسوم المبّينـة في  والوآالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

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

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقني زملتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن 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، 
د وبع. اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .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- 
 .في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة

من الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

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

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-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .اللجنة التنفيذية خالف ذلكحين إتمامها ما لم تحدد 

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

 .في االتفاق بطريقة مختلفة
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

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

 [1,77] [2,24] األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

  ب141
  3,24 األولى جيم

 
  

 األهداف والتمويل: ألف -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    
تخفيضات بروتوآول  جدول 1.1

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

 ال ينطبق 1.15 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.77 1.77    

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

أطنان (جيم، المجموعة األولى 
 ) قدرات استهالك األوزون

 ال ينطبق 1.15 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.77 1.77    

2.1 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 
يحدد  )دوالر أمريكي) (اليونيب(الرئيسية 

       فيما بعد

يحدد فيما 
 بعد

        

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

2.2 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية 
يحدد  ) دوالر أمريكي(

 0 0 فيما بعد

يحدد فيما 
 بعد

0 0 0 0 

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

2.3 

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة 
 )دوالر أمريكي) (فرنسا(المتعاونة 

        

يحدد فيما 
 بعد

        

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

2.4 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة 
 ) دوالر أمريكي(

0 0 0 0 

يحدد فيما 
 بعد

0 0 0 0 

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

3.1 

دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه 
 )أمريكي

يحدد 
 فيما بعد

0 0 0 

يحدد فيما 
 بعد

0 0 0 0 

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

3.2 

دوالر (مجموع تكاليف الدعم 
 )أمريكي

يحدد 
 فيما بعد

0 0 0 

يحدد فيما 
 بعد

0 0 0 0 

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

3.3 

إجمالي التكاليف المتفق عليها 
 )دوالر أمريكي(

يحدد 
 فيما بعد

0 0 0 

يحدد فيما 
 بعد

0 0 0 0 

يحدد 
فيما 
 بعد

يحدد فيما 
 بعد

 0.62 )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
 1.15 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3

4.2.1 
أطنان قدرات (هذا االتفاق  المتفق على تحقيقها بموجبب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط 141-الهيدروآلوروفلوروآربوناإلزالة من إجمالي 

 0 )استهالك األوزون

4.2.2 
أطنان قدرات (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط141-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة 

 ال ينطبق )استهالك األوزون
 3,24 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط 141-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3

  سابقة الخلطالبوليوالت ال الموجود فيب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونتحويل تمويل خاص بأي ال يحتوي على * 
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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، 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
ذييل     ا في الت ة        -1المشار إليه رة الفرعي ين في الفق ا هو مب ف، آم اق  ) ب(5أل ه  . من االتف و اذا طلبت

دم         اللجنة التنفيذية ، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل  ين أن يق طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتع
ة           رة الفرعي ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل من  ) أ(5التحقق من االستهالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشراالتفاق التي لم 

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

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 الصلة و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   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(1ر الفقرة الفرعية انظ(والخطة  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، سوف يشم          . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ل 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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  ة بهمؤّسسات الرصد واألدوار المتعلق: ألف -5التذييل 
     
ألوزون   1 يجري رصد االستهالك الفعلي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وغيرها من المواد المستنفدة ل

 .من خالل إدارة الجمارك وإدارة الموارد المائية والبيئية

واد            2 ن الم الواردات م ق ب ا يتعل د فيم ة والرص ارة الرقاب ناعة والتج ارك ووزارة الص تتولى إدارة الجم وس
 .المستنفدة لألوزون والمنتجات المحتوية على هذه المواد على التوالي

ى     3 ة للحصول عل واد الكيميائي وزعي الم وردي وم ع م ال االتصال م ة أعم دة األوزون الوطني تتولى وح وس
ن إدارة    ات م ع البيان نادية م ا بصورة إس دروآلوروفلوروآربون ومراجعته تهالك الهي ات الخاصة باس البيان

ارك ر           و. الجم واد غي ل الم دى تغلغ اس م وق لقي ة للس وحات منتظم ة مس دة األوزون الوطني تجري وح س
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية والتكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء

ألوزون      4 تنفدة ل واد المس ة الم د ومراقب راءات لرص ط واإلج ع الخط وزارات واإلدارات بوض تقوم ال وس
 .وخدمة المعدات الخاضعة لرقابتها المستخدمة في صيانة

ة         5 االت المعني درات مع الوآ اء الق ذ أنشطة بن د    : ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفي ي التبري دريب تقن ت
 ).إدارات الجمارك وإدارة التجارة الداخلية(، وتدريب وموظفي اإلنفاذ )المعاهد الفنية(

راء        سيسند اليونيب عملية التحقق من إنجاز أهداف األ   6 ر أو خب تقلة أو خبي داء المحددة في الخطة لشرآة مس
 .استشاريين

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

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

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

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

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

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

ذييل            )ه( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف  -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ات مل توتش .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالالنشاطات التي تضطلع بها العن  تقارير

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

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

رة       )ي( ا للفق ال وفق د        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل آل وآالة منفذة أو لالمنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ووالوآاالت 
 ثنائية معنية؛

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

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

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

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

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
ة         .تكون الوآالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ذه األنشطة في وثيق د ه ويمكن مواصلة تحدي

  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة            )ب( ى الوآال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوآال ي تموله مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت

    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة 
تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 
  

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

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

  


