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تمشروعات متعددة السنوا –تقييم المشروع ورقة   

                                         بنغالديش  
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيب)رئيسية(اليوئنديبي   )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 77.50 2010: لسنةا  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

 2010 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 االستھالك القطاعي
  الخدمة  التصنيع  

- الھيدروكلوروفلوروكربون
123 

  0.02 0.1 0.13    0.25 

- الھيدروكلوروفلوروكربون
124 

         

- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

 21.56       21.56 

- ھيدروكلوروفلوروكربون
 ب142

    11.44    11.44 

-- الھيدروكلوروفلوروكربون
22  

   22.36 21.80    44.16 

 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستھالك ) رابعا(

:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 72.65  ) :المقدر(  2010 -2009خط األساس للفترة   72.65 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

 48.12 المتبقي 20.2 :موافق عليه بالفعل

 

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

إزالة المواد المستنفذة لألوزون   اليوئنديبي
طن من قدرات استنفاذ (

 )األوزون

1.0 1.0 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 

 872,780 0 0 0 0 0 67,258 171,350 211,390 211,390 211,390 )دوالر أمريكي(التمويل 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون   اليونيب
طن من قدرات استنفاذ (

 )األوزون

2.4          2.4 

 375,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,000  )دوالر أمريكي(التمويل 

 

 المجموع 2018 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع) سادسا(

  n/a n/a n/a 72.65 72.65 65.39 65.39 )تقديرية(نتريال حدود االستھالك في بروتوكول مو

طن من قدرات استنفاذ (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
 n/a n/a n/a 72.65 72.65 65.39 48.12  )األوزون

 

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

  )دوالر أمريكي(المبدأ 

  اليوئنديبي

  

 1,201,074      55,000 1,146,074 تكاليف المشروع

 90,081      4,125 85,956  تكاليف الدعم

 355,000 17,000 18,000  90,000  230,000  تكاليف المشروع اليونيب

 46,150 2,210 2,340  11,700   29,900   تكاليف الدعم

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 )أمريكي

1,146,074 285,000  90,000  18,000 
17,000 1,556,074 

  136,231 2,210 2,340  11,700  34,025  85,956 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 1,692,305 19,210 20,340  101,700  319,025 *1,232,030 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

  ماع الثاني والستينموافق عليه في االجت* 
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  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوكالة

 4,125 55,000  اليوئنديبي

 29,900 230,000 اليونيب

 

  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل

 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصيات األمانة

  
 

   وصف المشروع

عن حكومة بنغالديش، تقدم اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الخامس بالنيابة   1
في  قدرھا، كما قدمت بتكلفة إجمالية دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلخطة نة التنفيذية بوالستين للج

دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، و  90,081باإلضافة إلى تكاليف دعم للوكالة قدرھا  دورالا أمريكيا 2,201,074 األصل،
وتكاليف دعم للوكالة قدرھا  دوالرا أمريكيا 1,146,074ويشمل ھذا المبلغ . دوالرا أمريكيا لليونيب 120,000
طنا من قدرات استنفاذ  20.20إلزالة  االجتماع الثاني والستين دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ووفق عليھا في 85,956
ب المستعمل في صناعة رغاوي عزل معدات 141 –من الھيدروكلوروفلوروكربون ) طنا متريا 183.70(األوزون 
خطة إدارة إزالة المواد  وتقترح). والتون للصناعات(في شركة واحدة في بنغالديش  التبريد

ية الھيدروكلوروفلوروكربونالمواد  استراتيجيات وأنشطة لتحقيق ھدف خفض استھالك ونيةالھيدروكلوروفلوروكرب
 .2015بحلول عام في المائة  10بنسبة 

في ھذا االجتماع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلوتبلغ الشريحة األولى المطلوبة  .2
ً باإلضافة إلى تكاليف دع 649,500 ً لليوئنديبي و 3,713م للوكالة قدرھا دوالراً أمريكيا  72,000دوالراً أمريكيا

 .لليونيب، كما قدم في األصل

  خلفيــة
 
في بنغالديش بالمسؤولية الكاملة عن تنفيذ بروتوكول ) وحدة األوزون الوطنية(خلية األوزون تضطلع  .3

وھي تعمل منذ بوزارة البيئة واألحراج، وتعمل ھذه الوحدة تحت اإلشراف المباشر إلدارة البيئة، . مونتريال في البلد
 .1995عام 

ً لمراقبة االتجار في المواد  2004المواد المستنفدة لألوزون والصادرة في عام ) مراقبة(تعتبر قواعد  .4 أساسا
ويلزم الحصول على ترخيص الستيراد وتصدير  .يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمستنفدة لألوزون بما فيھا المواد 

ويشترط ترخيص  .ية، وأنيطت سلطة إصدار تراخيص االستيراد ھذه بإدارة البيئةيدروكلوروفلوروكربونالھالمواد 
ولم تحدد . أن يبلغ الحاصلون على الترخيص عن استخدامھم للتراخيص الصادرة لكل منھم قبل نھاية العام االستيراد

وسوف يتم إدخال ھذا النظام بحلول عام . يةالھيدروكلوروفلوروكربونحصة ثابتة الستھالك المواد ھذه القواعد 
2013. 

 .صدقت حكومة بنغالديش على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال وقد .5
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 الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعھا القطاعياستھالك المواد 
 
وھناك كميات . ية في تطبيقات التبريد والرغاوي في بنغالديشالھيدروكلوروفلوروكربونتستھلك المواد  .6
وتستورد . دودة تستعمل في مكافحة الحريق وتطبيقات المذيبات ولم يبلغ عن أي استعمال لھا باأليروصوالتمح

 .ندتايلووسنغافورة، , ية بصفة رئيسية من الصين، واإلمارات العربية المتحدة، والھندالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد 
معدات إطفاء اله كغاز تبريد في المبردات وكخليط في الستعم 123- ھيدروكلوروفلوروكربونكما تستورد بنغالديش 

 30إلى  25وفي الوقت الراھن، يوجد نحو . المستورد من اإلمارات العربية المتحدة 1الحريق مثل ھالوترون 
 .ية في بنغالديشالھيدروكلوروفلوروكربونللمواد مستورداً 

المائة من إجمالي استھالك المواد في  69 22-لھيدروكلوروفلوروكربونبلغت نسبة ا، 2009وفي عام  .7
كما أبلغ عن . 141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة إلى  30ما تنسب نسبة ية، بينالھيدروكلوروفلوروكربون

تناقص استعمال  2010وفي عام . ب الموجود في أخالط142- الھيدروكلوروفلوروكربونكميات صغيرة من 
أسعار وكان السبب الرئيسي في ذلك ھو ارتفاع  2009م مقارنةً بعا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
. 2011 كانون الثاني/بعد شھر ينايروتوقعات المستوردين بانخفاض أسعاره  السائدة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

بسبب  2008، زاد استھالكه في 2007ب حتى عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربونوفي حين انخفض استھالك 
وقد تم . تك للصناعات المحدودة- ھي شركة والتون ھاي. شركة كبرى النتاج المبردات المنزليةلاإلنتاج عمليات 

 . تمويل ھذه الشركة لتحويلھا في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية

ً كمية كبيرة .8 في صناعة وتجميع وحدات تكييف الھواء  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  وتستھلك أيضا
نتج عنھا استھالك وحدة تكييف ھواء منزلية في البلد  115,000تم تجميع أو صنع  2010ي عام وف. المنزلية

ً من  208.80 ً متريا ً في العقد الماضي؛ . 22-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا وشھد قطاع خدمة التبريد نمواً ملموسا
العمل  ورشطاع الخدمة يمكن تصنيف وفيما يتعلق بق .وسوف يستمر ھذا االتجاه في ظل سيناريو استھالك غير مقيد

وجد ي، ووفقاً لنتائج الدراسة االستقصائية. الخاصة بخدمة التبريد في بنغالديش باعتبارھا صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة
ويقدر العدد اإلجمالي لھؤالء . من فنيي الخدمة 4-3ورشة لخدمة التبريد يعمل في كل منھا نحو  15,000أكثر من 

، وعظمھم من القطاع غير الرسمي وترد احتياجات الخدمة الخاصة على مستوى متحفظ 50,000الفنيين بنحو 
 :أدناه 1بحسب نوع المعدة في الجدول  22-ھيدروكلوروفلوروكربونب

  )2009(الالزمة للخدمة في بنغالديش  22- ھيدروكلوروفلوروكربونكمية : 1الجدول 

  النوع
العدد اإلجمالي
 للوحدات

للشحن  الكمية اإلجمالية
بالھيدروكلوروفلوروكربون

 )طن(

الھيدروكلوروفلوروكربون 
)طن(المستعمل في الخدمة 

 متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

تكييف الھواء 
  المنزلي

1,200,0002,160.00118.80 288.0015.84

45,000990.0054.4566.003.63 تكييف ھواء/تجاري
1,245,0003,150.00173.25354.0019.47 وعالمجم

 
المبلغ عنھا من حكومة  2009-2007ية للفترة ھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك المواد ال 2ويرد في الجدول  .9

، 2010و 2009وبناء على االستھالك الفعلي المبلغ عن عامي  .من بروتوكول مونتريال 7بنغالديش بموجب المادة 
ً من قدرات استنفاد  72.65ية بما قيمته ھيدروكلوروفلوروكربونالالزم لالمتثال للمواد ال تم حساب خط األساس طنا

 .األوزون
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  )7بيانات المادة (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب المادة  واردات: 2الجدول 

  
2007 

)طن(  
2008 

)طن(  
2009 

)طن(  
2010 

)طن(  
 خط األساس المقدر

  المادة
 متري

قدرات 
نفاد است

 متري األوزون

قدرات 
استنفاد 
 متري األوزون

قدرات 
استنفاد 
 متري األوزون

قدرات 
استنفاد 
 متري األوزون

قدرات 
استنفاد
األوزون

- ھيدروكلوروفلوروكربون
123 

- - 6.00 0.12  8.00 0.16 12.65 0.25 10.32 0.21 

- ھيدروكلوروفلوروكربون
  ب141

45.00 4.95 120.00 13.20 190.00 20.90 196.00 21.56 193 21.23 

- ھيدروكلوروفلوروكربون
22 

586.00 32.23 925.09 50.87 848.87 46.69 802.84 44.16 825.86 45.42 

- ھيدروكلوروفلوروكربون
124 

-  -  - - 5.80 0.13 2.90 0.065 

- ھيدروكلوروفلوروكربون
 ب142

-  -  - - 176.07 11.46 88.04 5.72 

 1,120.1272.65 77.56 1,193.36 67.75 1,046.90 64.19 1,051.00 37.18 631.00 المجموع

؛ وھذه الزيادة ب فقط في شركة والتون، وھو االستعمال الذي ووفق عليه في االجتماع الثاني والستين141-الھيدروكلوروفلوروكربونيستعمل * 
  .حيث بدأ تواً مشروع التحويل 2010مطلوبة فقط إلنتاج عام 

 :ية في بنغالديشھيدروكلوروفلوروكربونالتوزيع القطاعي للمواد ال 3 ويرد في الجدول .10

 2010في عام  ھيدروكلوروفلوروكربونية في بنغالديشالتوزيع القطاعي للمواد ال: 3الجدول 

 ھيدروكلورو  القطاع
- فلوروكربون  

22 

 ھيدروكلورو
- فلوروكربون  

ب141

 ھيدروكلورو
- فلوروكربون  

123 

 ھيدروكلورو
- فلوروكربون  

124 

 ھيدروكلورو
- فلوروكربون  

ب142  

 المجموع

  قدرات طن
استنفاد 
األوزون

  قدرات طن
استنفاد 
األوزون

  قدرات طن
استنفاد 
األوزون

  قدرات طن
استنفاد 
األوزون

  قدرات طن
استنفاد 
األوزون

  قدرات طن
استنفاد 
األوزون

 قطاع التبريد
 208.8011.48        208.8011.48  تكييف الھواء المنزلي
 تكييف الھواء التجاري

98.305.41        
 

98.30 
5.41 

تكييف الھواء الصناعي بما
 فيه المبردات

84.004.62  5.00 0.10     89.00 4.72 

 0.28 5.00        5.000.28 تكييف ھواء وسائل النقل
تجميع تكييف الھواء/صنع

 التجاري
2.700.15        2.70 0.15 

جميع تكييف الھواءت/صنع
 الصناعي

3.000.17        3.00 0.17 

صنع وتجميع تبريد
وتكييف الھواء في وسائل

  النقل
4.800.26        4.80 0.26 

   قطاع الرغاوي
رغاوي عزل التبريد

  المنزلي
  196.0 21.56       196.0021.56 

   قطاعات اخرى
خدمة معدات إطفاء

  الحريق
    1.000.02    1.00 0.02 

 584.8033.51 176.1011.45 0.13 6.600.135.80  396.3021.80  )لجميع التطبيقات(الخدمة 

 1,193.4077.55 176.1011.45 0.13 802.9044.16196.021.5612.600.255.80  االستھالك اإلجمالي
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  استراتيجة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتكلفتھا

ذه المواد من خالل تحويل نھجا منتظما إلزالة ھ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةترح تق .11
، حيث في قطاعي الرغاوي والتبريد التي تحقق أعلى استھالك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نتاجشركات اإل

كما تقترح . ة مع مراعاة إمكانيات االحترار العالميتثبت صالحية التكنولوجيات البديلة تقنيا وجدواھا من حيث التكلف
. التي تقترن بمحدودية توفر التكنولوجيات ذات إمكانيات االحترار العالمي المنخفضة نھجا مرحليا الستخدام البدائل

ع على التنفيذ السريع لمشرو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تركز المرحلة األولى منوسوف 
كما ستعمل على إنفاذ  .ب141-في قطاع صنع الرغاوي في شركة والتون إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التحويل

االضطالع بتدابير والحد من توفرھا ورصدھا، و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمراقبة القواعد التنظيمية القائمة
في خدمة وصنع وتركيب معدات جديدة،  وروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكللبناء القدرة للحد من الطلب على 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التوسع في حمالت التوعية واإلعالم بإزالة وتستكمل ھذه األنشطة من خالل

   .بدائل خالية من الھيدروكلوروفلوروكربون واستعمال

 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلزالة الكاملة أثناء الفترة التالية للمرحلة األولى، سوف تكفل الحكومة اإل .12
، وتحد من الطلب في أي تطبيقات أخرى تشھد في صنع وتجميع أي معدات جديدة في تطبيقات لتكييف الھواء المنزلي

المواد  استعمال نجازات التي تحققت فيوتحافظ على اإل نموا في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وينتظر أن تدخل ھذه األنشطة حيز النفاذ بعد عام . أثناء المرحلة األولى في قطاع الخدمة فلوروكربونيةالھيدروكلورو

2015.  

طنا من قدرات استنفاد األوزون  20.20، سوف تتم إزالة 2015و  2013لتحقيق أھداف اإلزالة في عامي  .13
فذ أنشطة عديدة في قطاع خدمة التبريد كما تن ب المستعمل في قطاع الرغاوي141من الھيدروكلوروفلوروكربون 

اإلدارات الحكومية األخرى  موظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريد، وصياغة السياسات، والتنسيق مع وھي تدريب(
، على النحو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . أثناء المرحلة األولى من) وأصحاب المصلحة
 .4المبين في الجدول 

  ملخص ألنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المزمع تنفيذھا: 4الجدول 
  2015 - 2011في الفترة  

بالدوالر ( الميزانية  الوكالة النشاط
  )األمريكي

 األثر

  األنشطة االستثمارية

إزالة 
الھيدروكلوروفلوروكربو

ب في شركة 141 –ن 
  والتون

 –الھيدروكلوروفلوروكربون  ا من قدرات استنفاد األوزون منطن 20.2إزالة   1,146,074 يوئنديبي
 )مشروع موافق عليه من قبل. (في شركة والتون) 2009استھالك (ب 141

  1,146,074  المجموع الفرعي

  األنشطة غير االستثمارية

إدارة مشروع لتعزيز 
السياسات والقواعد 

 *التنظيمية

توفر واستعمال المواد  تعلقة بمراقبة ورصدالقواعد التنظيمية الم 55,000 يوئنديبي
خطة إدارة  الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع التزام الحكومات بموجب

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يتم إعدادھا
المواد  المعدات القائمة على خدمة أفضل أثناءممارسات  470,000 يونيب الخدمة تدريب فنيي

للبدائل الخالية من  االستخدام السريع المسار.  الھيدروكلوروفلوروكربونية
-Rو  HFC-134aاسية وبصفة اس(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

404a(  
  .واستعمالھا مراقبة ورصد أفضل لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 350,000 يونيب تدريب موظفي اإلنفاذ

في التوعية التوسع 
 واإلعالم

. والبدائل الخالية منھا تعظيم فھم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 180,000 يونيب
  االستخدام السريع المسار للبدائل الخالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  1,055,000   المجموع الفرعي
  2,201,074  المجموع اإلجمالي

الشريحة األخيرة من عنصر اليوئنديبي في (دوالر أمريكي  55,000تستعمل المبالغ التي تصل إلى ، )ه(61/3و ) ب(60/11وفقا للمقرر* 
  .في تمويل ھذا العنصر) الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون في بنغالديش
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 تعليقات األمانة وتوصيتھا
 

  التعليقات
 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 لم تحدد على نحو واضح 2010ناك عدد من أخالط غازات التبريد تم استيرادھا في بنغالديش في عام ھ .14
)U-134a  وYH/FM-12 .(و 22-ھيدروكلوروفلوروكربون وتحتوي ھذه األخالط على 

ووقا لليوئنديبي، تعتبر ھذه أخالط غازات تبريد تستورد اساسا من الصين  . ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون
 22-وقد أدرجت النسبة المئوية للھيدروكلوروفلوروكربون. ستعمل في تطبيقات تكييف الھواء المنزليوت

 .2010في بيانات االستھالك لعام  ب في ھذه األخالط142-والھيدروكلوروفلوروكربون

 2010و 2008بين عامي  22-الھيدروكلوروفلوروكربون كما اشار اليوئنديبي إلى أن تناقص استھالك .15
غير أن الطلب على خدمة معدات تكييف الھواء المنزلية . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى ارتفاع أسعار يرجع

في القطاعات التي تحتاج  استمر في االرتفاع، واقترن ذلك بزيادة ملموسة في النشاط االقتصادي والتجارية الخفيفة
   ..الھواءألنظمة التبريد وتكييف  22-إلى ھيدروكلوروفلوروكربون

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي استھالك المواد  تخفيضات اإلجماليةنقطة البداية لل 

نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد  على أن تكون وافقت حكومة بنغالديش .16
ن على أساس متوسط طنا من قدرات استنفاد األوزو 72.65خط أساس مقدر يبلغ  ھي الھيدروكلوروفلوروكربونية
طنا من قدرات  77.56( 2010) طنا من قدرات استنفاد األوزون 67.75( 2009 ياالستھالك الفعلي المبلغ لعام

 .طنا من قدرات استنفاد األوزون 70.40ساس يبلغ وتشير خطة األعمال إلى خط أ). زوناستنفاد األو

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

، حصلت حكومة بنغالديش فعال على تمويل من الصندوق 2015و  2013االمتثال في عامي لتحقيق أھداف .17
 من )طنا من قدرات استنفاد األوزون 20.20(طنا متريا  183.70إلزالة  المتعدد األطراف

للعزل برغاوي البولي يوريثان في صنع المبردات المنزلية  ب المستعمل كعامل نفخ141-ھيدروكلوروفلوروكربون
خطة إدارة إزالة المواد  من وتعالج أنشطة إضافية مدرجة في المرحلة األولى .شركة واحدة في البلد في

وكذلك تنفيذ إجراءات  قطاع الخدمة في مجال برامج التدريب وبناء القدرة والتوعية الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .جدول الزمني لإلزالة، ورصد توفرھا على أساس الالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مراقبة

  المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكلفة

الكمية اإلجمالية  أثيرت مسائل تتعلق بطلب تمويل تنفيذ األنشطة العامة، مع التركيز بشكل خاص على .18
المواد  لالمتثال لتخفيض استھالك لألطنان التي ستقترن به، مقارنة بالتمويل الذي حصل عليه البلد فعال

وطرحت استفسارات تتعلق ببناء القدرة في مجال . 2015بحلول عام  في المائة 10بنسبة  دروكلوروفلوروكربونيةالھي
ولوحظ  .)دوالر أمريكي لليونيب 1,000,000(، وتدريب فنيي الخدمة، واالسترداد، ونشر الوعي السياسات واإلنفاذ

ووضع في ، 2015و  2013المراقبة في عامي  اتإزالة إضافية مطلوبة لتحقيق مستويايضا أنه ال توجد أنشطة 
التي  طنا 20.20البالغة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قدرات استنفاد األوزون من كمية االعتبار أيضا أن

 في المائة من خط األساس 27تمثل أكثر من  اقترنت بالمشروع االستثماري الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين
 وذكر أيضا شرط إثبات حاجة البلدان إلى تنفيذ أنشطة في قطاع خدمات التبريد. الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/24 
 

8 

ولفتت األمانة ايضا ). 15) (و( 60/44كما اشترط في المقرر( 2015و  2013لتحقيق أھداف التخفيض في عامي 
حيث  في االجتماعين الثالث والستين والرابع والستين إلى المناقشات والمقررات المتعلقة بھذه المسألة انتباه اليوئنديبي

 10معالجة أكثر من  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اقتراح ذكرت اللجنة التنفيذية أنه في حالة
وقد  .2015ينبغي أن يطلب من الحكومة المعنية تقديم التزام يمتد لما بعد عام ، 2015في المائة من خط أساس عام 

إزالة المواد إلدارة  ورد ذكر ھذا االلتزام في المقررات المتعلقة بالموافقة على كل من ھذه الخطط
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

) دوالر أمريكي 1,055,000( أن األنشطة غير االستثمارية وأوضح اليوئنديبي بصفته الوكالة الرئيسية .19
خطة  والبنية التشريعية ذات الصلة وزيادة الوعي لكفالة النجاح في تنفيذ ضرورية إلنفاذ القواعد التنظيمية القائمة

الطلب المتزايد على  البدء في األنشطة في قطاع الخدمة يعالجوسوف . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
اقتران إزالة للحيلولة دون  في القطاعات غير المشمولة بالمشاريع الموافق عليھا، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وسوف تحقق ھذه األنشطة  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي بزيادتھا في القطاعات األخرى
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ، وھو أمر حيوي في دفع عملية إزالةالتوعية واالتصال بين أصحاب المصلحة

وأكد اليوئنديبي من جديد الحاجة إلى . لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةئل واضحة لحيث ال تتوفر في السوق بدا قدما
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي وكذلك لتجنب الزيادة  لتحقيق تخفيضات في إيجاد بيئة تمكينية

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة ويشمل تنفيذ المرحلة األولى من. في قطاع الخدمة في االستھالك
  .من أجل رصد ومتابعة أفضل للنظمة القائمة تدريب عدد كاف من الفنيين وموظفي الجمارك واإلنفاذ

دوالر أمريكي لألنشطة غير  410,000وبعد مناقشة بين األمانة واليوئنديبي، تم تعديل مستوى التمويل إلى  .20
المواد ، وإنفاذ السياسات المتعلقة بي الجمارك والفنيينوبصفة اساسية تدريب موظف( االستثمارية

وأبلغ اليوئنديبي األمانة أيضا أن حكومة بنغالديش ترغب في تمديد التزامھا لما بعد ). الھيدروكلوروفلوروكربونية
قدرة أطنان من  4.33ويرتبط ھذا التمويل بإزالة . 2018و 2011وأنھا وافقت على فترة تنفيذ بين عامي  2015عام 

  :استنفاد األوزون، ويرد تلخيص له في الجدول التالي

  التمويل المعدل ألنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المزمع تنفيذھا في بنغالديش:5الجدول 
  2018 - 2011في الفترة  

 

يوئنديبي في الشريحة األخيرة من عنصر ال(دوالر أمريكي  55,000، تستعمل المبالغ التي تصل إلى )ه(61/3و ) ب(60/11وفقا للمقرر* 
  .في تمويل ھذا العنصر) الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون في بنغالديش

  الميزانية الوكالة المنفذة  النشاط

 )بالدوالر األمريكي( 

    األنشطة االستثمارية

 –ة الھيدروكلوروفلوروكربون إزال
  ب في شركة والتون141

1,146,074 يوئنديبي

1,146,074  المجموع الفرعي
  الميزانية الوكالة المنفذة  النشاط

 )بالدوالر األمريكي( 

    األنشطة غير االستثمارية

إدارة مشروع لتعزيز السياسات 
 *والقواعد التنظيمية

55,000 يوئنديبي

230,000 يونيب مةتدريب فنيي الخد
75,000 يونيب تدريب موظفي اإلنفاذ

50,000 يونيب التوسع في التوعية واإلعالم
410,000   المجموع الفرعي
1,556,074  المجموع اإلجمالي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/24 
 
 

9 
 

ذكر أنھا أموال من  دوالر أمريكي في الميزانية 55,000طلبت األمانة أيضا توضيحا بشأن إدراج مبلغ  .21
 ، والمقترح إدماجھا فينالشريحة األخيرة خاصة بعنصر اليوئنديبي في الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربو

يمكن النظر في أمر ھذه األموال  أنه في حين والحظت األمانة. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 جزءا من األنشطة غير االستثمارية، فإنھا ستعتبر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة في إطار خطة 

، 60/44مع مراعاة المقرر  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية انيةتصنيفھا تحت ميزولذلك سيتم 
كغ لتعيين الكمية الطنية  /دوالر أمريكي 4.5حيث يتم حساب ھذه األنشطة، عند بيان الحاجة إليھا، على أساس 

حقق الالحق من أھداف ستغطي تكلفة رصد المشروع والت وأوضح اليوئنديبي أن األموال المطلوبة. المرتبطة بھا
 .فقد أوصى بشدة أن يتم النظر فيھا على ھذا األساس ائح، ولذلكطلبات الشر

  األثر على المناخ

أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  إن .22
وتحويل قطاع  راد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استي

 ينالمستخدم ب141-كربونالھيدروكلوروفلورو 22- ستؤدي إلى خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون التجميع،
ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون) كغ(وكل كيلوغرام  .لخدمة التبريد

 في يدرج لم المناخ على األثر أن من الرغم وعلى .طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 1.8رھا نحو إلى وفورات قد
 ، ال سيما إزالةتنفيذھا بنغالديش  تعتزم التي األنشطة فإن الھيدروكلوروفلوروكربونية، المواد إزالة إدارة خطة

ة لتحسين ممارسات الخدمة وخفض وجھودھا فوق المتوسط في قطاعات الخدمة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 أكسيد ثاني مكافئ من اطن 11,299.30 لمستوى تخفيض البلد تحقيق احتمال إلى تشير انبعاثات غازات التبريد

توفير ويمكن  .2014-2011الفترة  أعمال خطة في مقدر ھو حسبما الجوي الغالف في ينبعث لن الذي الكربون
من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة  ى المناخعل بيانات إضافية عن أثر ھذا القطاع

مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات 
م والمعدات القائمة على غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد التقنيين الذين تم تدريبھ

  .أعيد تھيئتھا، التي 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

من خالل مشروع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فإن أثر تخفيض استھالك وفي حالة بنغالديش .23
قبل  إمكانيات االحترار العالمي لغازات النفخ ومستوى استھالكھافقط على أساس قيم  الرغاوي الموافق عليه من قبل

طنا  113.90ب، إدخال 141-كربونالھيدروكلوروفلور طنا متريا من 183.70إزالة : ھو كما يلي التحويل وبعده
 الغالف في ينبعث لن الذي الكربون أكسيد ثاني مكافئطنا من  128,131متريا من السيكبوبنتان، تجنب انبعاث 

 .جويال

  التمويل المشترك

خطة إدارة إزالة ل بغية تعظيم الفوائد البيئية شترك لتعبئة موارد إضافيةالحظت األمانة أن فرص التمويل الم .24
 يجري استكشافھا بواسطة اليوئنديبي والحكومة ومرفق البيئة العالمي في بنغالديش المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

، جرت ية مقترحةوفي حين ال توجد مشاريع حقيق. ومانحون آخرون متعددو األطراف وبعض الشركاء الثنائيين
مانة اليوئنديبي على التأكد من إعداد البلد لمقترحات أكثر وحثت األ. مناقشات فعال مع  أولئك الشركاء المقترحين
خطة إدارة إزالة المواد  وبخاصة في المرحلة الثانية من واقعية للحصول على التمويل المشترك

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2014 - 2011دد األطراف للفترة خطة أعمال الصندوق المتع

عم للوكالة لتنفيذ المرحلة دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكلفة د 1,556,074 يطلب اليوئنديبي واليونيب مبلغ .25
بما فيھا تكلفة الدعم أقل  دوالرا أمريكيا 420,725والبالغة  2014 – 2011اإلجمالية المطلوبة للفترة  قيمةالو. ىاألول
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المنتظر تحقيقه من  الھيدروكلوروفلوروكربونية للموادويمثل التخفيض اإلجمالي . ردة في خطة األعمالمن القيمة الوا
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المائة من استھالك البلد من 30خالل ھذه الخطة 

  مشروع االتفاق

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استھالك واللجنة التنفيذية إلزالة بنغالديشروع اتفاق بين حكومة مش يرد .26
 في المرفق األول بھذه الوثيقة

  التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في .27

 55,000 يتكون من مريكيادوالرا أ 460,275إضافي قدره  على مبلغ الموافقة من حيث المبدأ  أ 
، و كيا لليوئنديبيدوالرا أمري 4,125باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  دوالر أمريكي

يونيب، دوالرا أمريكيا لل 46,150باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  دوالر أمريكي 355,000
باإلضافة إلى تكلفة دعم  دوالرا أمريكيا 1,556,074وينتج عن ذلك مستوى تمويل إجمالي قدره 

لتغطية  لليونيبمريكيا دوالرا أ 46,150لليوئنديبي و  دوالرا أمريكيا 90,081للوكالة قدرھا 
 ؛في بنغالديش خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من

دوالرا  1,232,030يشمل  أن مستوى التمويل اإلجمالي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالةاإلحاطة ب  ب 
 1,146,074( ربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروك من مشروع موافق عليه من قبل إلزالة أمريكيا

دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ووفق  85,956باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  دوالرا أمريكيا
وسوف يمكن البلد من تخفيض  )عليھا في االجتماع الثاني والستين لشركة والتون للصناعات

 – 2011ساس للفترة من خط األ في المائة 30بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك
 ؛2018

نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  على أن تكون وافقت حكومة بنغالديشاإلحاطة بأن   ج 
طنا من قدرات  72.65خط أساس مقدر يبلغ  فيھا ھي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طنا من قدرات استنفاد  67.75، محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ استنفاد األوزون
على التوالي، بموجب  2010و  2009لعامي  طنا من قدرات استنفاد األوزون 77,65و  األوزون

 من بروتوكول مونتريال؛ 7المادة 

نقطة البداية إلجمالي التخفيض  طنا من قدرات استنفاد األوزون من 20.20اإلحاطة بخصم   د 
في االجتماع  للمشروع الموافق عليه  فلوروكربونيةالمستدام في استھالك المواد الھيدروكلورو

المواد  من طنا إضافيا من قدرات استنفاد األوزون 4.33الثاني والستين، وخصم 
خطة إدارة إزالة المواد  لتنفيذ المرحلة األولى من   الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك  بنغالديش ع االتفاق بين حكومةمشرو الموافقة على  ه 
 ;المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية

ألف من االتفاق إلدراج -2التذييل  ة بيانات خط األساس، بتعديلأمانة الصندوق، بعد معرف مطالبة  و 
موح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في أرقام الحد األقصى من االستھالك المس

 ؛مستويات أقصى استھالك مسموح به

خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من  ز 
 ادوالر 319,025التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  وخطة في بنغالديش الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرا  4,125باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  دوالر أمريكي 55,000يتكون من   اأمريكي
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 29,900باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  دوالر أمريكي 230,000أمريكيا لليوئنديبي، و 
 .دوالرا أمريكيا لليونيب
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة بنغالديشحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  بنغالديش ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  48.12إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2018كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .7بناء على بيانات المادة 
 

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

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد  ، يفقد الحق3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتأل- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

من ) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-5-4و 3-4-4و 3- 3-4و 3-2-4و 3-1-4 ةـألفقيا وفالصففي  ادةـل مـلك ددـالمح
  .كل من المواد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  3- على توفير رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
. للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا 4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من إليه أعاله وسيجرى التحقيق المشار  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفّذة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى القة علفي الجدول الزمني للمواف المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

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

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

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
رى الموافق عليھا قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفل
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

ترصد المؤّسسات المحّددة في وسوف . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4 في الفقرة

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما الت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعدي  )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  )د( 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   )ج(
ة إزالة المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر . كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا دم لتغيي ويجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك

د تنفاد األوزون ق ي رات اس رالت ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ورات . س ى أن الوف د عل ق البل ويواف
ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل
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  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

دى   )د( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

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

 
ة المتا  )أ( د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف حة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

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

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليوئنديبي قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (ذة المتعاونة كون الوكالة المنفعلى أن ي اليونيب وافقو") المنفذة الرئيسيةالوكالة ("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) المتعاونة
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  في إطار برامج عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري

 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل ھذه و ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التق، بموجب ھذا االتفا

. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ
سية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئي

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 
غ والمسؤوليات التخطيط واإلبالالترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبيّنـة في  الوكالة المنفذة المتعاونةو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 يناألفقي ينالصف
 

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

ً لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول على الت ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . مويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من السنوات، من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .الهأع 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بھا إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطةالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5فرعية ا للفقرة البقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية

 
المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 45.42 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 21.23 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.72 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.21 األولى جيم  123–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.07  األولى  جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 72.65    المجموع
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  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010  المفرداتالصف
2016-
2017 

 المجموع 2018

جدول تخفيضات بروتوكول 1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم،

أطنان(المجموعة األولى 
 )قدرات استھالك األوزون

   65.39 65.39 72.6572.6565.39ال يوجدال يوجدال يوجد

األقصى المسموح به  الحد 1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
أطنان قدرات استھالك (

 ) األوزون

   48.12 65.39 72.6572.6565.39ال يوجدال يوجدال يوجد

ةويل المتفق عليه للوكالالتم 2-1
)اليوئنديبي( المنفذة الرئيسية

 )دوالر أمريكي(
074 146 1000 55 0000 0 0 074 201 1  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-2
)دوالر أمريكي(الرئيسية 

7.5% 
956 85125 40000 0 0 081 90  

التمويل الموافق عليه للوكالة 2-3
)اليونيب(المنفذة المتعاونة 

 )دوالر أمريكي(
0000 2300000 900000 18  0 000 17  000 355  

يف دعم الوكالة المنفذةتكال 2-4
 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 

0900 290700 110340 2  0 210 2  150 46  

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
 )دوالر أمريكي(

074 146 1000 2850000 900000 18  0 000 17  074 556 1  

دوالر(ع تكاليف الدعم مجمو 3-2
 )أمريكي

956 85025 340700 110340 2  0 210 2  231 136  

لي التكاليف المتفق عليھاإجما 3-3
 )دوالر أمريكي(

030  232 1*025 3190700 1010340 20  0 210 19  305  692 1   

استھالك  تأطنان قدرا(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 )األوزون

3.48 

أطنان قدرات (مشروعات سابقة موافق عليھا  من خاللالتي يتعين تحقيقھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 )استھالك األوزون

 ال يوجد

 41.94 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
أطنان قدرات (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 )استھالك األوزون
 ال يوجد

أطنان قدرات (مشروعات سابقة موافق عليھا  من خاللالتي يتعين تحقيقھا ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 )استھالك األوزون

20.20 

 1.03 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3
أطنان قدرات (تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق المتفق على ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-3-1

 )استھالك األوزون
0.57 

أطنان قدرات (مشروعات سابقة موافق عليھا  من خاللالتي يتعين تحقيقھا ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-3-2
 )استھالك األوزون

 ال يوجد

 5.16 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-3-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  123-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-4-1

 )األوزون
0.21 

أطنان قدرات (مشروعات سابقة موافق عليھا  من خاللالتي يتعين تحقيقھا  123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-4-2
 )استھالك األوزون

 ال يوجد

 ال يوجد )أطنان قدرات استھالك األوزون( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-4-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-5-1

 )األوزون
0.07 

أطنان قدرات (مشروعات سابقة موافق عليھا  من خاللالتي يتعين تحقيقھا 124-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-5-2
 )استھالك األوزون

 ال يوجد

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 124-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-5-3
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  على التمويل الزمني للموافقةالجدول : ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراألاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

تلألوزون  وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة. وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ لة بالمن ديات  .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل

ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة التقرير المسرود ج رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن ) أ(5مي من االتف

  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرتي لم من االتفاق ال

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ابع تقدم البيان ة؛ وس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف من . ت ال ي أن يتض 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

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ي أن يحدد ينبغكما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

ة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو السنويةبجميع تقارير التنفيذ الخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     
وسيجري رصد االستھالك استنادا إلى مضاھاة . األوزون الوطنية المسؤولية عن الرصد الشاملوسوف تتولى وحدة   1

البيانات التي يتم جمعھا من اإلدارات الحكومية ذات الصلة بالبيانات التي يتم جمعھا، حسب االقتضاء، من المستوردين 
ولة أيضا عن إعداد التقارير وتقوم بتقديم التقارير وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤ. والموزعين والمستھلكين ذوي الصلة

  :التالية في التوقيت المناسب

  تقارير سنوية عن استھالك المواد لتقديمھا إلى أمانة األوزون؛  )أ(  

تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ ھذا االتفاق لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد   )ب(
  األطراف؛

 .تقارير متعلقة بالمشروعات لتقديمھا إلى الوكالة المنفذة الرئيسية  )ج(

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ةألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش .لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

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

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة   )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

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

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و ،المتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛
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   ؛فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند   )ك(

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

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج 

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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
املةتحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ى الخطة الش ، وتشتمل عل

  :األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

ى   )ب( ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت الوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
    .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن  اأمريكي ادوالر 127.02 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوككّل 
  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 

 
- - - - - -   
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