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 متعددة السنوات مشاريع: ورقة تقييم المشروع

 ليبيريا
 الوآالة عنوان المشروع: أوال

 )الوآالة الرئيسية(ألمانيا  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

)بقدرات استنفاد األوزون أطنان( 5.0   2009: السنة  7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

  2009: السنة )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا
 استهالك القطاعمجموع  المختبر العملية المذيباتالتبريدالحرائقالرغاوياأليروسول المادة الكيميائية

  الخدمة التصنيع  
           123-الهيدروآلوروفلوروآربون 
           124-الهيدروآلوروفلوروآربون 
          ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربون 
          ب 142-الهيدروآلوروفلوروآربون 
 5.0    5.0      22-الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(تهالك بيانات االس: رابعا

5.5  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام20105.5-2009خط األساس للفترة 
 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

3.6  الباقي0.0 :ووفق عليه بالفعل
 

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

إزالة المواد المستنفدة لألوزون ألمانيا
 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(

0.9  0.0 1.2  1.4    0.4  3.9 

 356,000  36,000    130,000  110,000 0 80,000 )بالدوالرات األمريكية(التمويل 
 

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

الحدود القصوى لالستهالك بموجب بروتوآول مونتريال 
 )تقديرات(

n/a n/a 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.6   

باألطنان بقدرات استنفاد (االستهالك األقصى المسموح به 
 )األوزون

n/a n/a 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.6  

ع المطلوبة تكاليف المشرو
بالدوالر (من حيث المبدأ 

 )األمريكي

تكاليف  ألمانيا
 المشروع

157,500    126,000     31,500 315,000 

تكاليف 
 الدعم

20,475    16,380     4,095 40,950 

بالدوالر (مجموع تكاليف المشروع من حيث المبدأ 
 )األمريكي

157,500 0 0 0 126,000 0 0 0 0 31,500 315,000 

بالدوالر (مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
 )األمريكي

20,475 0 0 0 16,380 0 0 0 0 4,095 40,950 

بالدوالر (مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 )األمريكي

177,975 0 0 0 142,380 0 0 0 0 35,595 355,950 

 

 )بالدوالر األمريكي(كاليف الدعم ت )بالدوالر األمريكي(األموال المطلوبة  الوآالة
 20,475  157,500  ألمانيا

 

 المبين أعاله على النحو) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  طلب التمويل
 ةفراديللنظر بصورة ا األمانة توصية
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  وصف المشروع
 
التنفيذية المرحلة األولى من  قدمت حكومة ألمانيا، نيابة عن حكومة ليبيريا، لالجتماع الثالث والستين للجنة .1

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  1,489,500خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 
وتبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى . دوالرا أمريكيا على النحو الذي قدمت به في األصل 173,845بمبلغ الوآالة 

دوالرا أمريكيا  55,381دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  474,500هذا االجتماع طلبت في التي 
 .أللمانيا

 ةـخلفي

 .مليون نسمة، على جميع التعديالت على بروتوآول مونتريال 3.49صادفت ليبيريا، التي يبلغ عدد سكانها  .2

 المواد المستنفدة لألوزون الئحة
  
ضمن جملة تدابير نظاما للرصد  2004فدة لألوزون التي سنتها حكومة ليبيريا عام أنشأت الئحة المواد المستن .3

ينص على رصد الواردات من جميع المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى البروتوآول بما في ذلك المواد 
ى البالد دون واليسمح، في إطار الئحة المواد المستنفدة لألوزون، بدخول هذه المواد إل. الهيدروآلوروفلوروآربونية

 المعتمدة األجهزةو يةآما تحظر الالئحة الواردات من المواد الكلوروفلوروآربون. تصريح يصدر عن وحدة األوزون
ولم تحدد بعد حصص للواردات من . 2007بدءا من عام ) بما في ذلك أجهزة تكييف الهواء المتنقلة(على هذه المواد 

ضعت الحكومة بالفعل مسودة تعديل على الالئحة الحالية للنهوض بالرقابة وقد و. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتضع حصصا سنوية للواردات استنادا إلى خط األساس من المواد 

دة لألوزون يمكن الرقابة على هذه المواد بموجب الئحة المواد المستنف(الهيدروآلوروفلوروآربونية ألغراض االمتثال 
 ).الحالية

وتصدر وزارة التجارة والصناعة المذآرات وقواعد التجارة التي تتطلب من جميع المستوردين والموزعين  .4
المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون الحصول على تصاريح استيراد من وآالة  األجهزةللمواد المستنفدة لألوزون و

المسؤولية عن إنفاذ نظام التراخيص، والتفتيش على المواد ) مكتب الجمارك(وتتحمل وزارة المالية . حماية البيئة
المستنفدة لألوزون ومراجعتها في الشحنات، والشاحنات والسفن، وردع التجارة غير القانونية بالمواد المستنفدة 

عن تخزين المواد  االستيالء على الواردات غير القانونية فضالوعلى هذه المواد،  المعتمدة األجهزةلألوزون و
 .الخاضعة للرقابة والتخلص منها

 وتوزيعها القطاعي استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وفقا للمسح الذي أجرى إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن  .5
وآربونية الذي يستخدم في ترآيب الهيدروآلوروفلور المواد هو المادة الوحيدة من 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

تستخدم خالئط المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الوقت وال . وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء في ليبيريا
 طن 0.8(طن متري  15.1، زاد استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون من 2009و 2005وفيما بين . الحاضر في البلد

 .1على النحو المبين في الجدول  )بقدرات استنفاد األوزونأطنان  5.0(طن متر  90.5إلى ) بقدرات استنفاد األوزون

  )2009- 2005(استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في ليبيريا : 1الجدول 
  

 

 2009 2008 2007 2006 2005  المصدر
 5.00 2.80 1.90 1.20  0.80 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 7بيانات المادة 

 5.00 4.40 2.60 1.20 0.83 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(لمسح ا
 90.50 79.90 47.20 21.97 15.10 )باألطنان المترية( المسح
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 وحدة 40,756وحدة إلى  14,290على الهيدروآلوروفلوروآربون قيد التشغيل من  المعتمدة األجهزةوزادت  .6
المائة من مجموع  في 85وحدة تكييف هواء قيد التشغيل تمثل  17,500نحو  2009وآان هناك في عام . 2005منذ 

وتستخدم معظم قدرات تبريد المباني . وتستخدم أجهزة التبريد التجارية في أحد عشر سوبر مارآت. األجهزةعدد 
 اددآما أن هناك ع. مع اعتماد عدد قليل على غاز تبريد الهيدروآلوروفلورو 22- المرآبة الهيدروآلوروفلوروآربون

 ).2الجدول ( 22-من الشاحنات المبردة يستخدم الهيدروآلوروفلوروآربون قليال

  )2009( 22-االستهالك القطاعي للهيدروآلوروفلوروآربون: 2الجدول 
  

  القطاع
 22- الهيدروآلوروفلوروآربون

 )باألطنان المترية(
 22- الهيدروآلوروفلوروآربون

)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
 التوزيع

 %85.0 4.24 77.00 (*) وحدات تكييف الهواء
 %10.0  0.52 9.50 أجهزة تبريد المباني
 %4.0 0.20 3.60 نظم التبريد التجارية
 %1.0 0.05 0.90 شاحنات النقل المبردة

 %100.0 4.98 90.50 المجموع
 .مرآبة في المنازل والفنادق والمطاعم والمكاتب  (*)

 
ورشة لخدمة التبريد وتكييف  146وهناك . نظامي على تدريبمنهم  445 حصلتبريد، فني خدمات  960وهناك نحو  .7

في المائة منها مسجلة وتبلغ األسعار الحالية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وغازات التبريد البديلة لكل  40الهواء، 
أ 134- والر أمريكي للهيدروآلوروفلورود 5.88و 22-دوالر أمريكي للهيدروآلوروفلوروآربون 3.30: آيلوغرام في البلد

 )بروبان( R-290دوالر أمريكي للغاز  10.15و R-410Aدوالر أمريكي لغاز  7.96و R-404A دوالر أمريكي لغاز 6.62و
وأدى ارتفاع تكاليف غازات التبريد البديلة إلى انخفاض الطلب من ). االيزوبوتان( R-600Aدوالر أمريكي لغاز  10.15و

 .وردينجانب المست

 إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إستراتيجية

يتمثل الهدف من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ليبيريا في تجميد االستهالك من المواد  .8
في المائة في خط األساس من المواد  30يعقبه خفض بنسبة  2012الهيدروآلوروفلوروآربونية عام 

 2.5مع استمرار الخدمة بنسبة  2010وتحقيق اإلزالة الكاملة لهذه المواد بحلول عام  2015وفلوروآربونية في عام الهيدروآلور
وسيعتمد ذلك على الخبرات المجمعة المكتسبة خالل تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة . 2025في المائة حتى عام 

لتشمل  2004ينة فيمايلي، تقترح الحكومة تعديل الئحة المواد المستنفدة لألوزون لعام وعالوة على األنشطة المب. اإلزالة النهائية
وحوافز سلبية ضرائيبية على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية / حصص المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وفرض حوافز

المعتمدة  األجهزةآما تقترح الحكومة االستعاضة من  .القائمة على هذه المواد، والترويج للمعدات غير الضارة بالمناخ األجهزةو
 .2018على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أو إعادة تهيئتها بغازات تبريد طبيعية بحلول عام 

 :وتقترح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تنفيذ البرامج التالية .9

تبريد للمستوردين، وصغار المتعهدين، والمستخدمين النهائيين رشادي في مجال الاإلدعم الاستثارة الوعي و  )أ (
المواد للصناعة والمستهلكين للترويج للمعدات المعاد تهيئتها لتستخدم التكنولوجيا غير العاملة ب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية؛

خالل تطبيق نظام  سياسة إزالة وإنفاذ لتعزيز نظام تراخيص االستيراد الحالي للمواد المستنفدة لألوزون من  )ب (
الحصص على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باالقتران مع التسجيل اإللزامي واإلبالغ، وإصدار حظر 

، وتطبيق نظام التوسيم 2017القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام  األجهزةعلى خطر 
 العاملة بهذه المواد؛ األجهزةو واإلبالغ الدوري عن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
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برامج تدريب الفنيين وإصدار الشهادات لتحسين عمليات إعادة التهيئة وممارسات إدخال البدائل لتوفير   )ج (
سيعتمد التدريب على الخبرات المستمدة من تنفيذ خطة (األساسية للفنيين وورش الخدمة واألدوات  األجهزة

 ؛)الة النهائيةإدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلز

من خالل إنشاء  22-برنامج المساعدات التقنية لقطاع التبريد للحد من الطلب على الهيدروآلوروفلوروآربون  )د (
وتوفير الحوافز للمستخدمين النهائيين إلعادة تهيئة ) يقوم بتشغيلها فنيو الخدمة المدربين(مراآز إصالح 

 ؛المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون األجهزة

تنسيق المشروع ورصده وإدارته لضمان تنفيذ األنشطة المقترحة في إطار خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية في الوقت المحدد وأن تستكمل بطريقة مرضية

 دوالر 2,189,500اإلجمالية لإلزالة الكاملة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ليبيريا بمبلغ  وقدرت التكاليف .10
من الصندوق المتعدد األطراف على أن يجري التمويل المشترك دوالر أمريكي  1,489,500أمريكي، طلبت الحكومة منها مبلغ 

 .3دوالر أمريكي بواسطة الحكومة والقطاع الخاص على النحو المبين في الجدول  700,000 بمبلغ

  لهيدروآلوروفلوروآربونية في ليبيرياالتكاليف اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد ا: 3الجدول 
  

 الشرائح

إزالة 
 بالدوالر األمريكي(التمويل  22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 طن متري
طن بقدرات 

استنفاد 
 األوزون

 المجموع النظير المبلغ

 669,000 194,500 474,500 1.02 18.50 )2013- 2011(الشريحة األولى 
 1,060,500 331,500 729,000 2.48  45.00 )2017- 2014(الشريحة الثانية 
 460,000 174,000 286,000 2.48 45.00 )2020- 2018(الشريحة الثالثة 

 2,189,500 700,000 1,489,500 5.97 108.50 المجموع
 

ستضطلع وحدة األوزون بدور رئيسي في تنسيق وبتنفيذ برنامج إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من  .11
حمل مسؤولية نشر المعلومات وتحديد حصص الواردات من الهيدروآلوروفلوروآربون، وتخصيص وستت. البلد

وسيتولى اتحاد مهندسي وفنيي التبريد وتكييف الهواء في ليبيريا . الحصص على المستوردين لهم، والرصد واإلبالغ
الة حماية البيئة ولجنة األوزون، تقديم الدعم التقني لوحدة األوزون وستنشأ وحدة إلدارة المشروع بممثلين من وآ

 .واتحاد التبريد في ليبيريا والجمارك

  

 تعليقات األمانة وتوصياتها
 

 التعليقات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ليبيريا في سياق الخطوط  .12
ومعايير تمويل إزالة المواد ) 54/39المقرر (التوجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة هذه المواد 

، )60/44المقرر (الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع االستهالك التي ووفق عليها خالل االجتماع الستين 
لمتعدد والمقررات الالحقة المتعلقة بهذه الخطط والتي صدرت خالل االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق ا

 .2014-2011األطراف للفترة 

 .نقطة البداية للخفض التجميعي الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ايتها للخفض التجميعي المستدام الستهالك المواد وافقت حكومة ليبيريا على أن تحدد نقطة بد .13
 2010واالستهالك التقديري لعام  2009الهيدروآلوروفلوروآربونية بالمستوى المتوسط لالستهالك المبلغ الفعلي في 
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 5.2وأشارت خطة األعمال إلى خط أساس قدره ). طن متري 100(طن بقدرات استنفاد األوزون  5.5الذي بلغ مقدار 
 ).طن متري 94.1(رات استنفاد األوزون طن بقد

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  
ولدى طلب توضيح، أوضحت حكومة ألمانيا أن مايقرب من الضعف في الزيادة في استهالك المواد  .14

ة دقيقة يرجع أن بيانات التقارير السابقة لم تعكس بصورإنما   2009و 2008الهيدروآلوروفلوروآربونية فيما بين 
آذلك فإن النمو االقتصادي الذي . مستوى االستهالك في البلد بالنظر إلى وجود صعوبات ذات صلة بجمع البيانات

التبريد، وأعمال التشييد الكبيرة  أجهزةفي البلد أتاح زيادة في استيراد السلع بما في ذلك  2007حدث بعد انتخابات 
 .وبرنامج الكهربة

 الهيدروآلوروفلوروآربونية اإلزالة المعجلة للمواد

  
تستند اإلستراتيجية الجامعة التي وضعتها الحكومة إلى جدول زمني لإلزالة المعجلة للمواد  .15

في  2.5إلى  2012آانون الثاني / يناير 1الهيدروآلوروفلوروآربونية بدءا من التجميد عند مستوى خط األساس في 
وفي حين أن التزام حكومة ليبيريا بتحقيق اإلزالة . 2010الثاني  آانون/ يناير 1المائة من مستوى خط األساس في 

اإلشادة، ب جديرالكاملة في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بما يسبق بكثير الجدول الزمني للبروتوآول 
على تحقيق هذا  استرعى االهتمام إلى عدة عوامل آان الكثير منها اليخضع لسيطرة الحكومة مما سيؤثر بدرجة آبيرة

 :الهدف وعلى وجه الخصوص

على نطاق واسع آما أن أسعاره تقل مرتين أو ثالث مرات  22- يتوافر الهيدروآلوروفلوروآربون  )أ (
وعالوة على . ويبدو أن هذا الوضع سيظل سائدا في المستقبل المنظور. عن غازات التبريد البديلة

لمعظم االستخدامات في ليبيريا تنطوي على قدرات  ذلك، فإن غازات التبريد البديلة المتوافرة حاليا
، )ألف 410- ألف والهيدروآلوروفلورو 134-أي الهيدروآلوروفلورو(عالية من االحترار العالمي 

آما أن زيادة المتوافر في السوق من التكنولوجيات . قد يكون محدودا توافرها في السوق المحلية وأن
مع (ة التكاليفية والتي قد تكون مقتصدة في الطاقة في قطاع التبريد البديلة الجديدة الفعالة من الناحي

 قد يكون خارج سيطرة الحكومة؛) التقدم في إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

التبريد المعتمدة على  أجهزةمن  قطعة 180,000نحو  2015سيكون هناك في نهاية   )ب (
 20و 10يا يتبقى من عمرها االفتراضي ما بين الهيدروآلوروفلوروآربون قيد التشغيل في ليبير

آمية  األجهزةالالزمة لخدمة هذه  22-وستكون الكمية الالزمة من الهيدروآلوروفلوروآربون. عاما
باهظة التكاليف  األجهزةوستكون عملية إعادة تهيئة هذه ). طنا متريا سنويا 250أآثر من (آبيرة 

 ؛األجهزةوقد تؤثر سلبا على آفاءة 

يكون عدد معدات التبريد المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون في ذلك الوقت صغيرا وقد وقد   )ج (
. اليكون له سوى تأثير منخفض على المستوى الحالي الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ية على الهيدروآلوروفلوروآربون سليمة من الناحية االقتصاد األجهزةآذلك فإن عملية إعادة تهيئة 
 في هذا الوقت؛

ومع اطراد عملية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، سيزداد الطلب على التكنولوجيات   )د (
غير أن الوقت الذي ستتوافر فيه هذه التكنولوجيات في . البديلة الجديدة الفعالة في قطاع التبريد

 .السوق يعتمد على عوامل الكثير منها يقع خارج سيطرة حكومة ليبيريا
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على حكومة ألمانيا أن تلتزم حكومة ليبيريا، من خالل تنفيذ  لى المالحظات الواردة أعاله، إقترحواستنادا إ .16
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، بخفض مستوى استهالك المواد 

الذي وافقت عليه األطراف خالل اجتماعها على النحو  2020في المائة في  35الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة 
وسوف يمكن على األرجح في ذلك الوقت حل القضايا ذات الصلة بتوافر التكنولوجيات البديلة الفعالة من . التاسع عشر

الناحية التكاليفية والسليمة من الناحية البيئية، وستكون الحكومة في وضع أفضل إلعادة النظر فيما إذا آانت ترغب في 
ضون ذلك، يمكن للحكومة، بالتشاور مع غابعة عملية اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وفي مت

أصحاب المصلحة الرئيسيين، أن تضطلع، ضمن جملة أمور، بتحليل للتكاليف مقابل المنافع بشأن إدخال معدات 
اخية المحلية في ليبيريا، واستعراض التكنولوجيات التبريد العالية الكفاءة في استهالك الطاقة في ظل الظروف المن

البديلة في قطاع التبريد واختيار التكنولوجيات المستدامة األآثر فعالية من الناحية التكاليفية، وتعزيز المنهاج الدراسي 
 .للتدريب والمدارس المهنية لفنيي التبريد وموظفي الجمارك وتعزيز القدرات التقنية للفنيين في البلد

وبعد دراسة التعليقات الواردة أعاله، أعادت حكومة ليبيريا تصميم إستراتيجيتها الجامعة لمتابعة الجدول  .17
الزمني إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على النحو الذي وافقت عليه األطراف في بروتوآول مونتريال 

 45,853أمريكي من الصندوق المتعدد األطراف و ردوال 315,000باألنشطة المحددة التالية بتكلفة إجمالية تبلغ 
 :دوالرا أمريكيا آتمويل نظير من الحكومة

دوالرا أمريكيا من  7,425دوالر أمريكي من الصندوق زائدا  49,500(حملة توعية وإرشاد   )أ (
لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة والسيما مجتمع قطاع األعمال بشأن نظام ) التمويل النظير
المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واستراتيجيات اإلزالة، وتنفيذ األنشطة التعليمية  الحصص من

بشأن حماية طبقة األوزون والحاجة إلى تحقيق إزالة آاملة للمواد المستنفدة لألوزون ونشر 
 المعلومات؛

لصندوق دوالرا أمريكيا من ا 47,790(سياسات إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإنفاذها   )ب (
لتعديل الئحة المواد المستنفدة لألوزون لتشمل ) من التمويل النظيردوالرا أمريكيا  7,168زائدا 

قضايا وإدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وإنشاء نظام الكتروني إلصدار الحصص 
لمواد، وإنشاء نظام المعتمدة على هذه ا األجهزةمن هذه المواد والرقابة عليها والتصاريح الخاصة ب

لإلبالغ خاص بالمستوردين المسجلين للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والترويج الستيراد 
القائمة على مواد غير المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل خفض الرسوم  األجهزة

م للمبيعات في الجمرآية ورسوم االستيراد، ورصد ومراقبة المبيعات من هذه المواد، وإنشاء نظا
البلد ومواصلة تدعيم قدرة موظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين من 

 ؛خالل التدريب على رصد وإنفاذ اللوائح

دوالرا أمريكيا من الصندوق زائدا  72,950(برنامج التدريب وإصدار الشهادات لفنيي التدريب   )ج (
لتوفير التدريب على مدونة ممارسات التبريد الجيدة ) ل النظيردوالرا أمريكيا من التموي 10,940

 ؛مع الترآيز على غازات التبريد غير الضارة بالمناخ ومعدات التدريب وأدوات الخدمة األساسية

دوالرا أمريكيا من الصندوق زائدا  117,000(برنامج  المساعدات التقنية لقطاع خدمة التبريد   )د (
لتعزيز مراآز إعادة التهيئة القائمة المنشأة من خالل  )التمويل النظيردوالرا أمريكيا من  17,550

خطة إدارة اإلزالة النهائية والحد من الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل 
 ممارسات االسترجاع واإلصالح وبرنامج االستبدال إلعادة التهيئة الفعال من الناحية التكاليفية

 تخدمين النهائيين؛والمستدام للمس

دوالرا أمريكيا من  2,770دوالرا أمريكيا من الصندوق زائدا  27,760(أنشطة التنسيق والرصد  )ه(
 .إلنشاء وحدة لتنسيق ورصد المشروع) التمويل النظير
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 التأثيرات على المناخ

وآربونية التي ستؤدي أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلور .18
تتضمن تطبيق ممارسات الخدمة األفضل وإنفاذ ضوابط استيراد هذه المواد إلى خفض آمية 

-وسيسفر آل آيلوغرام من الهيدروآلوروفلوروآربون. المستخدمة في خدمة التبريد 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
من معادالت ثاني أآسيد  طن 1.8قرب من اليتم انبعاثه نتيجة لممارسات التبريد األفضل عن وفورات تبلغ ماي 22

وعلى الرغم من أن حساب التأثيرات على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد . الكربون يتم اقتصادها
الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي تقررها ليبيريا وخاصة جهودها األآثر من المتوسط لتحسين ممارسات 

بط بذلك من انبعاثات غازات التبريد، تشير إلى أن من المحتمل أن يحقق البلد خفضا قدره الخدمة وخفض مايرت
بمعادالت ثاني أآسيد الكربون، وهي الكمية التي تنبعث في الغالف الجوي على النحو المقرر في  طن 12,668.3

لها وضع تقدير آمي غير أن األمانة ليست في وضع، في هذا الوقت، يتيح . 2014-2011خطة أعمال الفترة 
وقد تتحدد التأثيرات من خالل تقييم لتقارير التنفيذ من خالل جملة أمور من بينها عقد مقارنة . للتأثيرات على المناخ

بين مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، 
 األجهزةات التبريد التي يجري استرجاعها وإعادة تدويرها، وعدد الفنيين الذين تم تدريبهم وبالكميات المبلغة من غاز

  .التي أعيد تهيئتها 22-المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون

 التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية والفرص المحتملة لتعبئة موارد إضافية لتحقيق أقصى ) ح( 54/39استجابة للمقرر  .19
 XIX/6من المقرر) ب(11منافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إعماال للفقرة ال

دوالرا أمريكيا في تنفيذ األنشطة  45,853الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، تعهدت حكومة ليبيريا بمبلغ 
 .من الحكومة والقطاع الخاص التمويل المشترك أساسلى في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ع

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  دوالر أمريكي زائدا تكاليف 315,000 مبلغ تطلب ألمانيا .20
دوالرا أمريكيا بما  177,975البالغة  2014-2011لفترة وتقع القيمة اإلجمالية ل. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وعالوة على ذلك واستنادا إلى االستهالك . في ذلك تكاليف الدعم ضمن المبلغ اإلجمالي الوارد في خطة األعمال
 ينبغي) طن متري 100(طن بقدرات استنفاد األوزون،  5.5التقديري لخط األساس لهذه المواد في قطاع الخدمة البالغ 

 .60/44دوالرا أمريكيا تمشيا مع المقرر  315,000مبلغ  2020أن يكون مخصص ليبيريا حتى اإلزالة في 

 مشروع االتفاق

يتضمن المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة ليبيريا واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد  .21
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  التوصية
 

 :لتنفيذية فيقد ترغب اللجنة ا .22

أن توافق من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
أمريكيا  دوالرا 355,950بمبلغ قدره  2020-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لليبيريا للفترة 

 أللمانيا؛ أمريكيا دوالرا 40,950 وتكاليف دعم الوآالة البالغةأمريكي  دوالر 315,000يتألف من 

أن تحاط علما بأن حكومة ليبيريا قد وافقت على أن تحدد آنقطة بداية للخفض التجميعي المستدام في   )ب (
طن بقدرات استنفاد  5.5استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية خط األساس التقديري البالغ 

 ؛2010ي في واالستهالك التقدير 2009األوزون الذي حسب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ في 
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أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة ليبيريا واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستهالك من المواد   )ج (
 الهيدروآلوروفلوروآربونية على النحو الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

ألف من مشروع -2أن تطلب من األمانة، بمجرد معرفة بيانات خط األساس، أن تحدث التذييل   )د (
االتفاق ليتضمن األرقام الخاصة باالستهالك األقصى المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية 
بالمستويات الناشئة بشأن االستهالك األقصى المسموح به والتأثير المحتمل ذي الصلة على مستوى 

 ؛التمويل المؤهل مع أي تعديالت يتعين إجراؤها لدى تقديم الشريحة التالية

لى الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق ع  )ه(
أمريكيا يتألف  دوالرا 177,975الهيدروآلوروفلوروآربونية لليبيريا وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ قدره 

 .دوالرا أمريكيا أللمانيا 20,475أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغ  دوالر 157,500من 
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  األول رفـقالم

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  ليبرياحكومة اّتفاق بين مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد("  ليبريا جمهورية هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
  3,57إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في 

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

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

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 باعتباره الخ) الهدف": جيم، المجموعة األولى مواد المرفق

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .الموادمن آل من ) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-1-4ألفقي ا الصف

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  -3عات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتما
 ").التمويل

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

 .من هذا االتفاق) ب( 5المبّين في الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
جنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني يومًا على األقل من اجتماع الل 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(
 غير مطلوب؛

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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/39 
Annex I 

 

2 

لمتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل ا
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد  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-
المحّددة في التذييل  هاومسؤوليات هاوفقًا ألدوار هذا الرصدوتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

 .)ب(5و المبّين في الفقرة الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النح. ألف -5

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 

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

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

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

 .األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 ة خاصةد، وبصفـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ              )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون
 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 يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون الوآالة تعلى أن  ألمانياوقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها
وُيوافق البلد على عمليات . يما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاقف") الوآالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
  .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةاببرنامج التقييم الت

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

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  الحصر التالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال
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 الموادبفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة  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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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 وفائهمنقزمني فقًا لجدول لتمويل إلى وضعه وا

. 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 يدقامالالتمويل ب ض قيمةأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

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

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

لتيسير تنفيذ هذا 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-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ة الفرعية ا للفقرالتنبؤ 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

 .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-
وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها . 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(

 5,5 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 
  

  األهداف والتمويل: ألف -2التذييل 
   2011 2012 2013-

2014 
2015-
2019 

 المجموع 2020

مونتريال لمواد المرفق جدول تخفيضات بروتوآول  1.1
أطنان قدرات استهالك (جيم، المجموعة األولى 

 )األوزون

 ال ينطبق 3.57 4.95 5.50  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  1.2
أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) استهالك األوزون

 ال ينطبق 3.57 4.95 5.50  

) ألمانيا(عليه للوآالة المنفذة الرئيسية التمويل المتفق  2.1
 )دوالر أمريكي(

157,500   126,000 31,500 315,000 

 40,950 4,095 16,380   20,475) دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2.2
       )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه إجمالي  3.1
       )دوالر أمريكي(دعم التكاليف إجمالي  3.2
 355,950 35,595 142,380   177,975 )دوالر أمريكي( االمتفق عليهتكاليف الإجمالي  3.3

 1.93 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-الهيددروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1
 0.00 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  زالة اال 4.1.2
 3.57 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22- الهيددروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3

 
  

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

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

ة            )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، 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

ح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائ
) 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 ذ     اوصف خط ا وأخ رابط بينه راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ارب المكت ار  التج ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ي أن يتضمن . س 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  الس ي الفق ددة ف المح

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . االتفاقمن ) 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
ة و وب     وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ق بالشكل المطل ا يتعل ديم   فيم ، 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 (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 يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
ات إ   ديم معلوم ار تق كل خي ة    الش د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ذة  ض 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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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     

 
األموال المتوافرة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة، سـيتم   نظرا لمحدودية  1

الرصد بواسطة البلد سواء بصورة مباشرة من خالل مكاتب يجري تعيينها من وحدة األوزون الوطنية، وعنـدما  
 .يتطلب األمر يمكن استخدام خبراء استشاريين المساعدة في الرصد المحدد لألنشطة

وحيثما يطلب التوجيه من جانب . الرصد بواسطة البلد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المنفذة الرئيسيةسيتم   2
  .البلد من الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن الرصد، سيجري تحديد أي ثغرات أو أخطاء أو حاالت إلغاء

 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؛

-4 لـن في التذيي  ـعلى النحو المبي   ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـي إعمساعدة البلد ف  )ب(
 ؛ألف

د ُأآملت     )ج( تأمين التحّقق للجنة التنفيذية 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(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى النحو المحدد          )ه( املة عل ذييل   الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف  -4في الت
  .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 وجود آلّية تشغيلية   )ح( ة ومتسمة بالش 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
 منفذة أو ثنائية معنية؛تمويل آل وآالة 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(
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لمنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة ا 2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

  
  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 من  آيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون
  .ألف-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في ققتحيلم لكل سنة 

 
  


