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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بوتسوانا
 الوكالة عنوان المشروع) 1(

 فرنسا )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 )ونطن من قدرات استنفاد األوز( 11.01 2010: السنة  7أحدث بيانات المادة ) 2(

 
 2010 :السنة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) 3(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 االستھالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 0.01         ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 11.00    11.00     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستھالك ) 4(

 11.01 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 11.01  2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

 7.16 :المتبقي  :ق عليه بالفعلمواف

 
20 2013 2012 2011 خطة األعمال) 5(

14 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015

إزالة المواد المستنفذة  ألمانيا
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
 )األوزون

1.9  2.2  2.1    0.7  6.9 

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

659 179  0 621 199  0 640 189  0 0 0 879 63  0 800 632  

 
201 2012 2011 بيانات المشروع) 6(

3 
2014 2015 2016 2017 2018 201

9 
 المجموع 2020

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 )تقديرية(

غير  غير متاح
 متاح

11.
01 

11.01 
 

9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 7.16 
  غير متاح

 

 طن(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
النسبة ) (من قدرات استنفاذ األوزون

 )المئوية للخفض

  غير متاح

 

غير 
  متاح

 

11.
01 

11.01 
 

9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 7.16 

  غير متاح

 

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف   فرنسا
المشرو

 ع
81,000 0 0 94,500 0 0 131,500 0 0 43,000 350,000 

 تكاليف
 الدعم

10,530 0 0 12,285 0 0 17,095 0 0 5,590 45,590 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
 350,000 43,000 0 0 131,500 0 0 94,500 0 0 81,000 )دوالر أمريكي(المبدأ 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
 45,500 5,590 0 0 17,095 0 0 12,285 0 0 10,530 )دوالر أمريكي(المبدأ 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
 395,500 48,590 0 0 148,595 0 0 106,785 0 0 91,530 )دوالر أمريكي(

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) 7(

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

 10,530 81,000  فرنسا  

 
 كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :يلطلب التمو

 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصية األمانة
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  وصف المشروع
، قّدمت إلى االجتماع الخامس وبصفتھا الوكالة المنفّذة المعيّنةإن حكومة فرنسا، نيابة عن حكومة بوتسوانا،   .1

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بتكلفة إجمالية لى من والستين للجنة التنفيذية المرحلة األو
دوالر أمريكي، على النحو المقّدم  45.500دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة  350.000قدرھا 

. 2020حلول عام  بالمئة من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون مع 35أساساً، من أجل تحقيق خطوة تخفيض الـ 
دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة  100.000والشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في ھذا االجتماع تبلغ 

  .دوالر أمريكي لحكومة فرنسا 13.000الوكالة البالغة 

  خلفيــة

توكول مونتريال، مليون نسمة، قد صّدقت على جميع تعديالت برو 1.9إن بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانھا   .2
  .2011وتتوقّع الحكومة التصديق على التعديلَين الباقيين مع نھاية عام . باستثناء تعديالت بيجين ومونتريال

  المواد المستنفدة لألوزونتنظيمات 

وقد أُنشئ مكتب . إن وزارة البيئة والحياة البرية والسياحة ھي مركز التنسيق لتنفيذ بروتوكول مونتريال  .3
وأنشأت حكومة بوتسوانا قانون مصلحة . ألوزون في نطاق الوزارة لتنسيق األنشطة على المستوى التشغيليوطني ل

األرصدة الجوية الوطنية، الذي يشرف، من جملة أمور أخرى، على استيراد واستعمال وتجارة المواد المستنفدة 
للمستوردين وكذلك تراخيص ع يتيح إصدار الوالتشري. لألوزون، بما في ذلك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  .لتمكين بوتسوانا من تحقيق التزامات اإلزالة التابعة لبروتوكول مونتريال) كوتا(فرص حصص 

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون والتوزيع القطاعي

ب أفريقيا بنوع من جنو(جميع المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية المستعملة في بوتسوانا مستوردة  إن  .4
- ويشّكل ھيدرو كلورو فلورو كربون. ، بحيث أن البلد ال يملك أي طاقة إلنتاج الھيدرو كلورو فلورو كربون)خاص

وتستھلك . بالمئة من االستھالك، وھو مستعمل بصورة سائدة في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء 99.95  22
ً كمية تافھة من ھيدرو كلورو  وجميع . لغسل معدات التبريد وتكييف الھواء 141b-فلورو كربونبوتسوانا أيضا

 ً ، إذ أن )من جنوب أفريقيا بشكل رئيسي(معدات التبريد المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون مستوردة أيضا
قسَمة الذي أُنشئ قبل أربع سنوات تقريباً من أجل تجميع مكيّفات الھواء المن ”Fermoir Holding“المصنع الوحيد 

ھو غاز  22-وھيدرو كلورو فلورو كربون. قد أقفل أبوابه على ما يبدو 22-المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون
  التبريد األقل كلفة المستعمل في بوتسوانا، وغازات التبريد البديلة

در والھايدرو كربون ، وخالئط ھايدرو فلورو كربون،  وغاز تبريد النشا134a-المتوافرة تشمل ھيدرو فلورو كربون
R-600 . مستوى استھالك ھيدرو  1ويبيّن الجدول . المبلغة 7وبيانات الدراسة االستقصائية متوافقة مع بيانات المادة

  .كلورو فلورو كربون في بوتسوانا
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  )7بيانات مادة (مستوى استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في بوتسوانا . 1الجدول 

-و كربونھيدرو كلورو فلور  السنة
22  

-ھيدرو كلورو فلورو كربون
141b  

  المجموع

أطنان من   أطنان مترية
قدرات 
إستنفاد 
  األوزون

أطنان من   أطنان مترية
قدرات 
إستنفاد 
  األوزون

أطنان من   أطنان مترية
قدرات 
إستنفاد 
  األوزون

2005 56.00 3.08 0.12 0.01 56.12 3.09 
2006 125.00 6.88 0.10 0.01 125.10 6.89 
2007 180.00 9.90 0.10 0.01 180.10 9.91 
2008 230.00 12.65 0.10 0.01 230.10 12.66 
2009 200.00 11.00 0.10 0.01 200.10 11.01 

  

في بوتسوانا  22-إن مجموع معّدات التبريد وتكييف الھواء المرّكبة التي تستعمل ھيدرو كلورو فلورو كربون  5.
  .2، كما ھو مبين في الجدول 2010وحدة عام  226.240قُّدر بـ 

  في كل قطاع استناداً إلى الدراسة االستقصائية 22-استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون: 2الجدول 

نوع المعّدات 
شحنة غاز (

  )التبريد

  طلب الخدمة  الّسعة المرّكبة  عدد الوحدات
أطنان من قدرات   أطنان مترية

  إستنفاد األوزون
قدرات أطنان من   أطنان مترية

  إستنفاد األوزون
  النقل المبّرد

)3 -15 
  )كيلوغرام

100 1.00 0.06 0.50 0.03 

غرف باردة 
 30- 3(ومجلّدة 
  )كيلوغرام

1,640 25.00 1.38 9.00 0.50 

مكيّفات ھواء 
منزلية ومركزية 

)0.6 -35 
  )كيلوغرام

224,000 900.00 49.50 190.00 10.45 

معّدات تبريد 
-5  0.5(أخرى 

  )كيلوغرام
500 1.00 0.06 0.50 0.03 

 11.00 200.00 51.00 927.00 226,240  المجموع
  

  خط األساس المقّدر الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

طناً  11.01(طن متري  200.10إن خط األساس المقدر لھيدرو كلورو فلورو كربون من أجل االمتثال ھو   6.
طناً من قدرات إستنفاد  11.01(طن متري  200.10معّدل استھالك  استعمال عن طريق )قدرات إستنفاد األوزون من
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طن متري  200.1من بروتوكول مونتريال، واالستھالك المقّدر وقدره  7بمقتضى المادة  2009المبلغ لعام ) األوزون
  .2010لعام ) طناً من قدرات إستنفاد األوزون 11.01(

  توقّع استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في السنوات القادمة، استناداً  منخمسة بالمئة  ازديادبوتسوانا  عتتوقّ   .7
ويُتوقّع أن يبلغ استھالك ھيدرو كلورو فلورو . إلى النمّو االقتصادي والحاجات لخدمة معّدات التبريد وتكييف الھواء

بالمئة  10، ويشھد مزيداً من خفض 2013ط األساس عام ، ليعود فيتجّمد في حدود خ2012كربون الفعلي ذروته عام 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو بعد تنفيذ  2020بالمئة بحدود عام  35، وأخيراً ليتحقق خفض الـ 2015بحدود عام 

  .ويورد الجدول أدناه موجزاً لتوقّع استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في بوتسوانا. كلورو فلورو كربونية

  2020-2011توقع استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترة . 3دول الج

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  السنة
أطنان 
            مترية

 342.10 325.80 310.30 295.50 281.40 268.00 255.30 243.10 231.50 220.50  غير مقيّد
 130.07 180.09 180.09 180.09 180.09 180.09 200.10 200.10 231.50 220.50  مقيّد

من أطنان 
قدرات 

إستنفاد 
            األوزون
 18.80 17.90 17.10 16.30 15.50 14.70 14.00 13.40 12.73 12.13  غير مقيّد

 7.15 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 11.01 11.01 12.73 12.13  مقيّد

  

  ناستراتيجية إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربو

بروتوكول مونتريال واإلزالة الكاملة للمواد الھيدرو لتقترح حكومة بوتسوانا اتّباع النھج المرحلي الخاص   .8
والتقديم الحالي يتضمن المرحلة األولى . 2040، مع خدمة خلفيّة حتى عام 2030كلورو فلورو كربونية بحدود عام 

ويرّكز إلى ، 2020بالمئة بحدود عام  35نية لتحقيق تخفيض خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربومن 
  .ستعمل ھيدرو كلورو فلورو كربونالذي يحّد بعيد على قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء 

إمكانية احترار عالمي منخفضة خالل إزالة ھيدرو كلورو فلورو بدائل ستشّجع حكومة بوتسوانا اعتماد   .9
ً إزا لة استھالك المواد الھيدرو فلورو كربونية بمعيّة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كربون، وستحاول أيضا

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وتقترح . وذلك بعد أن تصبح التكنولوجيات البديلة قابلة للبقاء
إنشاء مركز للتخلّص من النفايات السترداد غازات التبريد من معدات التبريد وتكييف الھواء، قبل التخلّص منھا 

ت وتقترح الخطة أيضاً اإلشراف على واردا. يض انبعاثات غازات التبريدناسبة، بھدف تخفنھائياً، وخزنھا بطريقة م
القائم، وحظر ) الكوتا(والحصص  التراخيص المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الّسائبة بواسطة تطبيق نظام
والمنشآت الجديدة المعتمدة على المواد الھيدرو  يةاستيراد المعدات المعتمدة على المواد الھيدرو كلورو فلورو كربون

ومن شأن برنامج لتدريب الجمارك أن يساعد موظفي اإلنفاذ . 2012حزيران / كلورو فلورو كربونية ابتداء من يونيو
تحسين كشف المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية على المراكز الحدودية من أجل مكافحة االتجار غير  على

وسيتّم تخفيض الطلب على المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لخدمة المعدات الموجودة، بواسطة . المشروع
  .داد غاز التبريد وعمليات إعادة االستعمال، وتدريب التقنيّيناستر
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  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

قُدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  لقد  .10
بالمئة من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون  35ل تحقيق تخفيض دوالر أمريكي من أج 350.000لبوتسوانا بـ 
ً  70.00وسيسفر ذلك عن إزالة . 2020بحدود عام  ً متريا من المواد ) أطنان من قدرات إستنفاد األوزون 3.85(طنا

  .4وتجزئة التكلفة المفّصلة لألنشطة مدرجة في الجدول . الھيدرو كلورو فلورو كربونية

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو ة، وفترة التنفيذ المقترحة، وتكلفة المرحلة األولى من دطة المحدّ األنش. 4الجدول 
  كلورو فلورو كربونية

  الجدول الزمني  وصف األنشطة
  للتنفيذ

  المبالغ
  )دوالر أمريكي(

  التمويل المشترك
  )دوالر أمريكي(

 9,000 72,500 2020-2012  تدريب موظفي الجمارك، تأمين وسائل التعريف
ندريب التقنيين على الممارسة الجيدة، استرداد وإعادة 

استعمال غاز التبريد، التخلص من نفايات المواد 
  المستنفدة لألوزون، تأمين األدوات والمعدات

2012-2019 211,000 16,500 

برنامج إلثارة التوعية وحلقات عمل بشأن إزالة 
  ھيدرو كلورو فلورو كربون

2012-2017 8,000 10,000 

 2,000 58,500 2020-2012  إدارة المشروع، الرصد والتنسيق
 37,500 350,000   المجموع

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

لبوتسوانا في إطار المبادئ التوجيھية  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةاألمانة  راجعت  .11
، والمعايير لتمويل إزالة ھيدرو )54/39المقرر (مواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية إلعداد خطط إدارة إزالة ال

، والمقررات الالحقة )60/44المقرر (كلورو فلورو كربون في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
المتعدد األطراف لفترة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وخطة أعمال الصندوق  إزالة بشأن خطط إدارة

2011-2014.  

  نظام إصدار التراخيص الستيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون

ً عّما إذا كانت بوتسوانا قد أنش  .12 ً إلصدار التراخيصالتمست األمانة توضيحا ً فعليا ھيدرو   لواردات أت نظاما
من (لألطراف الذي ُشّجعت بوتسوانا  لالجتماع الثاني والعشرين XXII/19كلورو فلورو كربون، على ضوء المقرر 

الستيراد وتصدير  تراخيصمن خالله على التصديق على تعديل مونتريال، وإحالل نظام إصدار ) جملة بلدان أخرى
ً للتراخيص والحصص . المواد المستنفدة لألوزون ) كوتا(وأوضحت حكومة فرنسا أن بوتسوانا قد أنشأت نظاما

ً بمثل ھذه المتطلّبات. ربونلواردات ھيدرو كلورو فلورو ك وقد تّم تلقّي مزيد من . وقد أُحيط المستوردون علما
ً إنشاء نظام للتراخيص في  المعلومات بشأن تحديث حالة نظام التراخيص من أمانة األوزون التي أّكدت أيضا

  .بوتسوانا

  نقطة البداية للتخفيض الكلي من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

يض كلّي مستدام من استھالك ھيدرو فكومة بوتسوانا على أن تنشئ كنقطة بداية لھا من أجل تخح وافقت  .13
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، 2009من بروتوكول مونتريال عام  7كلورو فلورو كربون، معّدل االستھالك الحالي المبلغ بموجب المادة 
ً  11.01، البالغ 2010واالستھالك المقّدر لعام  خطة األعمال عن خط  يد فيوأف. من قدرات إستنفاد األوزونطنا

  .)طناً من قدرات إستنفاد األوزون 11.40(أطنان مترية  208.10أساس 

  مسائل تقنية وتكاليف

ً للمقرر  أعلمت األمانة بوتسوانا بأن التمويل المؤھل  .14 لبلد دوالر أمريكي  560.000، سيكون 60/44وفقا
وأفادت . طن متري من قطاع خدمات التبريد 230و 200منخفض االستھالك لديه استھالك خط أساس ما بين 

خطة إدارة إزالة المواد ستكون كافية للبلد من أجل تنفيذ المرحلة األولى من دوالر أمريكي  350.000الحكومة أن 
  .الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  األثر على المناخ

تشمل لھيدرو كلورو فلورو كربونية، التي خطة إدارة إزالة المواد اإن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في   .15
محسنة في مجال رقابات استيراد ھيدرو كلورو فلورو كربون، ستخفض كمية ھيدرو  إنشاء ممارسات للخدمة ولإلنفاذ

وكل كيلوغرام من ھيدرو كلورو فلورو كربون لم ينبعث بفضل . المستعملة لخدمات التبريد 22- كلورو فلورو كربون
ً عن توفير ممارسات تبريد مح ً لألثر. من ثاني أكسيد الكربونطن مكافئ  1.8ّسنة يسفر تقريبا على ومع أن حسابا

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، فإن األنشطة التي خطّطتھا بوتسوانا، المناخ لم يكن وارداً في 
رداد وإعادة استعمال غاز التبريد، وتشجيع بدائل وبنوع خاص تدريب التقنيّين على ممارسات الخدمة المحّسنة، واست

إمكانية االحترار العالمي، وإزالة المواد الھيدرو فلورو كربونية مع المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، تشير إلى 
 من ثاني أكسيد الكربون من االنبعاثات في الفضاء، كما طن مكافئ 22.561أن البلد سيتجاوز على األرجح تخفيض 

مع ذلك، وفي الوقت الراھن، ليست األمانة في وضع إلجراء تقدير كّمي . 2014-2011قُّدر في خطة األعمال لفترة 
وباإلمكان تحديد األثر بواسطة تقييم لتقارير التنفيذ، بما في ذلك، مقارنة مستويات غازات التبريد . لألثر على المناخ

ً منذ بداية تنفيذ  إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وكميات غازات التبريد  خطة إدارةالمستعملة سنويا
المبلغة المسترّدة والمعاد تدويرھا، وعدد التقنيّين الذين تلقّوا التدريب، والمعدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو 

  .التي أعيدت تھيئتھا 22-كربون

  التمويل المشترك

ل على موارد إضافية ولحوافز المالية المحتملة والفرص المتاحة للحصبشأن ا) ح( 54/39استجابة للمقرر   .16
  خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية عمالً للترفيع األقصى للفوائد البيئية من 

  لالجتماع التاسع عشر لألطراف، التزمت حكومة بوتسوانا  XIX/6من المقرر ) ب( 11بالفقرة 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، أمريكي للتمويل المشترك من أجل تنفيذ  دوالر 37.500بمبلغ 

 .4كما ھو مبيّن في الجدول 
  

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف لفترة 

خطة من  دوالر أمريكي زائد تكاليف المساندة من أجل تنفيذ المرحلة األولى 350.000حكومة فرنسا  طلبت  .17
 198.315البالغة  2014-2011والقيمة اإلجمالية المطلوبة لفترة . إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  .أدنى من مجموع المبلغ في خطة األعمال يدوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكلفة المساندة، ھ

طن  200.10في خط األساس لقطاع الخدمات البالغ استناداً إلى استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون المقدر   18.
 560.000بالمئة،  35من أجل إزالة تخفيض  2020متري، من المتوقع أن تكون مخّصصات بوتسوانا لغاية عام 

  .60/44دوالر أمريكي بالتوافق مع المقرر 
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  مشروع اتفاق

زالة ھيدرو كلورو فلورو كربون، مدرج مشروع اتفاق بين حكومة بوتسوانا واللجنة التنفيذية من أجل إ ثّمة  .19
  .في المرفق األول لھذه الوثيقة

  التوصيــة

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار .20

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من   ) أ(
بالمئة من استھالك ھيدرو  35لـ ، من أجل تحقيق تخفيض ا2011-2020كربونية لبوتسوانا لفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  350.000كلورو فلورو كربون، بمبلغ 
  دوالر أمريكي لحكومة فرنسا؛ 45.500

ً بأن حكومة بوتسوانا وافقت على أن تضع كنقطة بداية لھا من أجل التخفيض الكلي   ) ب( أن تحيط علما
ً من قدرات إستنفاد  11.01و كربون، خط أساس مقّدراً ھو الستھالك ھيدرو كلورو فلور طنا

ً بواسطة االستھالك الفعلي وھ ً من قدرات إستنفاد األوزون المبلغ  11.01 واألوزون، محتسبا طنا
ً من  11.01من بروتوكول مونتريال واالستھالك المقدر وھو  7بموجب المادة  2009لعام  طنا

 ؛2010قدرات إستنفاد األوزون لعام 

أطنان من قدرات إستنفاد األوزون من نقطة البداية من أجل التخفيض الكلي المستدام  3.85حسم   ) ج(
  .الستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة بوتسوانا واللجنة التنفيذية من أجل التخفيض من استھالك   ) د(
  مبيّن في المرفق األول لھذه الوثيقة؛المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كما ھو 

  لالتفاقية ليصبح  ألف-2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتحديث التذييل   )ھ(
مشتمالً على األرقام لالستھالك األقصى المسموح به، وإعالم اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في 

 وبأي أثر محتمل له صلة على مستوى التمويل المؤھل، مستويات االستھالك األقصى المسموح به،
 ھا في حين تقديم الشريحة الثانية؛ومع أية تسويات ضرورية يتّم إجراؤ

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو الموافقة على الشريحة األولى للمرحلة األولى من   )و(
دوالر أمريكي، زائد تكاليف مساندة  81.000بلغ كربونية لبوتسوانا، وعلى خطة التنفيذ المطابقة، بم

  .دوالر أمريكي لحكومة فرنسا 10.530الوكالة وقدرھا 
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة بوتسواناحكومة بين اّتفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" بوتسوانا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من  7.16إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

اول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الجد 2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم ، بعد مونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، مع تعديل الت، 7لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

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

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

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون ولأل المستنفدةبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) المؤھل المتبقي االستھالك( 3-2-4و 3-1- 4 ينألفقيا ينفي الصف لكل مادة المستوى المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث  3- المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  - 3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

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

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

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

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنّية 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 

باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام 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 -4ئة التذييل على ھي 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 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  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  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةاكتمال جميع 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 بوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفل
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  .بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق

صد المؤّسسات المحّددة في وسوف تر. 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 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو . ألف-5وفقا وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

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

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

ديال  )أ( ادات التخصيص المصّنفة كتع بقاً إع ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ا ت رئيس ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  )د( 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

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

  ؛ يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف المسائل التي  )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؛ 

ديم   )4( رامج أو تق ى الب ل إل طةتموي دة  األنش نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج غي
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة 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 الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

دى   )ج( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ من الشريحة األخي
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـوجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف ُيولى االھتمام على  8-
 :لما يلي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/26 
Annex I  

  
 

3 

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

ينالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   )ب( المقررين  بع واردة ب ار الكامل الشروط ال االعتب
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  حكومة فرنسات قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق") الوكالة المنفذة الرئيسية("الوكالة المنفذة الرئيسية 
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو  عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج

 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابر برنامج التقييم التفي إطا
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  ).ب( 5 ة الفرعيةحقق المستقل وفقا للفقربما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

من  2-2  األفقي بالرسوم المبّينـة في الصف اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

 
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 ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقني زملتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  يمةبالقض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية . التمويل
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن السنوات، 
وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية . البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
ديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتع عناصر خضعتلن  12- 

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

تنفيذ ھذا  لتيسير من الوكالة 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 للوكا. االتفاق

 .لھذا االتفاق
 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
وفي . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. ذ األنشطة المتبقيةلية لتنفيماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 

 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعية
 .ذلك

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/26 
Annex I 

 
 

4 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين 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(
 11.00األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.01األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 11.01    المجموع
 

  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

   
2011 2012 2013 2014 

2015
 -

2016 
2017 

2018
 -

2019 
2020 

 المجموع
جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
أطنان (المجموعة األولى 

 )قدرات استھالك األوزون

 ال يوجد
ال 
 يوجد

 ال يوجد 7.16 9.91 9.91 9.91 11.01 11.01

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
أطنان قدرات (األولى 

 ) استھالك األوزون

 ال يوجد
ال 
 يوجد

 ال يوجد 7.16 9.91 9.91 9.91 11.01 11.01

ة التمويل المتفق عليه للوكال 2-1
 )فرنسا( المنفذة الرئيسية

 )دوالر أمريكي(
81 000 0 0 94 500 0 131 500 0 43 000 350 000 

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

7.5% 
10 530 0 0 12 285 0 17 095 0 5 590 45 500 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 )دوالر أمريكي(

81 000 0 0 94 500 0 131 500 0 43 000 350 000  

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 )دوالر أمريكي(

10 530 0 0 12 285 0 17 095 0 5 590 45 500 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 )دوالر أمريكي(عليھا 

 91 530 0 0 106 785 0 148 595 0 48 590 395 500  

 3.84 )أطنان قدرات استھالك األوزون(بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 ال يوجد )أطنان قدرات استھالك األوزون(في مشروعات سابقة موافق عليھا   22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 7.16 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
 0.01 )أطنان قدرات استھالك األوزون(تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق المتفق على ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1
 ال يوجد )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 0.00 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

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

ر مسرود  )أ( ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون . ية ارتباط بعضھا ببعضفيھا، وكيف ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ييالص ر ف  ي
رات  .االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر . على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ة عل ة بخط ط(مقارن نوية  )خط ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
من ) أ(5وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية . حدوثھا

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

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

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ى النحو المحدد في ا ع السنوات ذات الصلة عل رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي لفق

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم ) أ(5الفرعية 

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  )ج( الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ

اب ارالس ين االعتب ةقة بع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن . ؛ وس وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

املة ى الخطة الش ذا الوصف . من المنظور أن تطرأ عل المحددة في  السنواتوينبغي أن يغطي ھ
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5لفرعية الفقرة ا

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

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة التقرير مع كل طلب شريحة السنة التقويمي رة (، كال من السرود والوصف الخاص ب 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  

 

وقد قررت الوحدة الوطنية لألوزون أنھا توّد اإلبقاء على وظيفة وحدة إدارة المشروعات كجزء من الوحدة   1
وقد يعين استشاري مستقل في . ولذلك سوف تضطلع ھي ذاتھا بمھام الرصد. الوطنية لألوزون وليس كھيئة مستقلة
 .حال وجود مھام محددة يلزم إجراؤھا

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحدسيجري طة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :على األقل ما يلي، ولكنھا تشمل المشروع
 

ة   )أ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

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

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  )ج( ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يوالتقدم المحرز بع التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4د في التذييل على النحو المحد

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة   )ح( ن من تنفي ة تشغيلية تمّك ذ الضمان وجود آلّي الغ تنفي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال بطريق
  الدقيق عن البيانات؛

دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ط(  د، بالتشاور مع البل ، تفاق، تحدي
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ   )ي(

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

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

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف
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  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 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  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
 

- - - -  -   
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