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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
   بوروندي

  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيدو)رئيسية( اليونيب  )المرحلة األولى(بونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 7.4  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

  2010 :السنة  )األوزون دطن من قدرات استنفا(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  لحريقا
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123الھيدروكلوروفلوروكربون 
           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 7.40    7.40      22روكلوروفلوروكربون الھيد
 

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(بيانات االستھالك ) رابعا(

 7.15  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 7.15  ):تقدير( 2010-2009األساس لفترة  طخ

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(االستھالك المؤھل للتمويل 

 4.65  :المتبقي 0.0  :لموافق عليه بالفع
 

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

إزالة المواد المستنفذة لألوزون   اليونيب
  )األوزون دطن من قدرات استنفا(

0.3 0.0 0.3   0.3  0.3  0.1 1.2 

 192,763 19,276 0 38,553 0 38,553 0 0 48,191 0 48,191  ) دوالر أمريكي(التمويل 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون   اليونيدو
  )األوزون دطن من قدرات استنفا(

0.3  0.1   0.3    0.7 1.2 

 176,485 17,649 0 0 0 70,594 0 0 22,061 0 66,182  )دوالر أمريكي(التمويل 

 

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

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
  )تقديرية(

ال   ال ينطبق
  ينطبق

7.15 7.15 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 4.65  

طن من (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  )األوزون دقدرات استنفا

ال   ال ينطبق
  ينطبق

7.15 7.15 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 4.65  

ليف تكا
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

دوالر (
  )أمريكي

  

  اليونيب

 172,000 33,200  28,800  35,000   30,000  45,000  تكاليف المشروع

 22,360 4,316  3,744  4,550   3,900  5,850  تكاليف الدعم

  

 اليونيدو

 160,000     80,000     80,000  تكاليف المشروع

 14,400     7,200     7,200  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )دوالر أمريكي(

125,000  30,000   115,000  28,800  33,200 332,000 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
  )دوالر أمريكي(

13,050  3,900   11,750  3,744  4,316 36,760 

دوالر (مطلوب من حيث المبدأ إجمالي التمويل ال
  )أمريكي

138,050  33,900   126,750  32,544  37,516 368,760 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 5,850 45,000  اليونيب

 7,200 80,000  اليونيدو

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

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :توصيات األمانة
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  وصف المشروع
 
خامس إلى االجتماع ال ،رئيسية المنفذةبصفتھا الوكالة ال ،ب، تقدمت اليونيبورونديبالنيابة عن حكومة  .1

ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، كما ھي خطة إدالمرحلة األولى لوالستين للجنة التنفيذية ب
لليونيب ومبلغ دوالر أمريكي  22,360دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  332,000مقدمة أصالً، 

طة الخاصة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االستراتيجيات واألنشغطي تُ  .لليونيدو 14,400
 .2020في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  35التخفيض بنسبة بتحقيق 

دوالر أمريكي زائد  45,000لمرحلة األولى الجاري طلبھا في ھذا االجتماع من ا تبلغ الشريحة األولى .2
 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 80,000لليونيب ومبلغ  دوالر أمريكي 5,850تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 .لليونيدو، كما ھي ُمقدمة أصالً دوالر أمريكي  7,200البالغة 

  خلفية
 

  تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
 
ة .3 ولى وزارة البيئ ات ذات  تت وانين والتنظيم ذ الق ة وتنفي ة بالبيئ ايا المرتبط ؤولية القض وإدارة األراضي مس

ة رف . العالق وزارة اوتش ةل ة الطبيع ة وحماي دي للبيئ وطني البورون د ال ات المعھ يق سياس ى تنس                       عل
)Burundi National Institute for the Environment and Protection of Nature. .( د أنشئت وحدة األوزون وق

ذه . عن تنفيذ بروتوكول مونتريالوھي الجھة المسؤولة  2004تحت إدارة المعھد في عام  الوطنية  وبدورھا، قامت ھ
ألوزون إزالة استخدام الوحدة بإنشاء لجنة توجيه وتنسيق وطنية من أجل ضبط ومراقبة وإدارة تنفيذ  المواد المستنفدة ل

دي و. في بورون ة الم وطني إلزال امج ال ة أھداف البرن تفيدين الرئيسيين المسؤولين عن تلبي ة المس ذه اللجن اد وتضم ھ
ع صادرات وواردات  2003وتوجد في بوروندي منذ عام . المستنفدة لألوزون في البالد تشريعات لضبط وإدارة جمي

واد . المواد المستنفدة لألوزون واألجھزة التي تستخدم ھذه المواد تيراد الم رخيص لالس ذه التنظيمات نظام ت وتشمل ھ
ي ك نظام الحصص المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليھا، بما ف تنفدة . ذل واد المس ة للم وتشمل التنظيمات الحالي

د دأ بع ا ال توجد . لألوزون إجراءات خاصة للتحكم بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن التطبيق الفعلي لم يب كم
ة حصصحتى اآلن أية  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم ولى وحدة األوزون الوطني. وطنية الس د ھة والمعوتت

ارك،  رة الجم ع دائ ألوزون بالتنسيق  م تنفدة ل واد المس ات الم ق تنظيم ؤولية تطبي ة مس ة الطبيع ة وحماي وطني للبيئ ال
 .ومكتب المقاييس ووحدة مالحقة الجريمة التابعة للشرطة الوطنية والجھات األمنية األخرى

 
 .مونترياللقد صادقت حكومة بوروندي على جميع الوثائق الخاصة ببروتوكول  .4
  

  استھالك المواد المستنفذة لألوزون
 
وقد أظھر المسح . تستورد بوروندي جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألنھا ال تنتج أيّاً من ھذه المواد .5

ة ة 22-أن بوروندي استخدمت فقط المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني د وقطاع خدم ، وبشكل أساسي في قطاع التبري
واد  1ويظھر جدول . 2010طن متري استخدمت في عام  134.55اء، بما مجموعه مكيفات الھو مستوى استھالك الم

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي
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   مستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي: 1جدول 

 السنة
7بيانات المادة   بيانات المسح 

طن من قدرات  طن متري
طن من قدرات  طن مترياألوزون داستنفا

األوزون داستنفا  
2005 12.73 0.70 90.90 5.00 

2006 14.55 0.80 98.18 5.40 

2007 21.82 1.20 105.45 5.80 

2008 0 0.00 114.55 6.30 

2009 124.71 6.90 124.71 6.90 

2010 * * 134.55 7.40 
 ديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلم تكن متوفرة عند تق 2010لسنة  7بيانات المادة  *

 
ة .6 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ّد الم عارھا  22-تُع دي ألن أس ي بورون وافرة ف د المت واد التبري أرخص م

ة. أرخص نسبيّاً من بقية مواد التبريد األخرى ھي األرخص،  22-ونظراً لحقيقة أن المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
امفإنھا  ة بشكل ع ات الخدم ع متطلب د التجاري ولجمي رة في التبري داً . تستخدم بكث يالً متزاي اك م وأظھر المسح أن ھن

رة واد . الستھالك المواد البديلة في السنوات األخي ا والم ة ويجري استخدام األموني زيج الھيدروكلوروفلوروكربوني وم
واد  ة الم دالھيدروكلوروفلوروكربوني رف التبري ي غ د  وال. ف واد التبري ى م ول عل ن الحص يمك

بسھولة عند طلبھا من السوق مع أن ھناك ارتفاعاً في استيراد المواد المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
ادة الھيدروكلوروفلوروكربونية ى زي وّردين عل ى تشجيع الم ة إل ، ولھذا فھناك حاجة إلى وضع االستراتيجيات الرامي

  .وارداتھم
  
  وزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالت

بأكثر  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقّدرت طاقة وحدات التبريد وتكييف الھواء القائمة التي تستخدم  .7
ومع أن معدل التسرب في أجھزة تكييف الھواء المنزلية منخفض في بوروندي . 2009وحدة في عام  109,882من 

لجوية الجيدة التي تحد من الحاجة إلى وجود مكيفات الھواء في المنازل والمكاتب، وبرامج توفير بسبب األحوال ا
وقد استخدم معدل الحمل لجميع المعدات في احتساب %. 60إال أن معدل التسرب المعتاد يبلغ نحو  الطاقة الممتازة،

   .يدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاعموجزاً الستھالك المواد الھ 2 ويظھر جدول. مجموع الطاقة الُمرّكبة

  2010استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع في عام : 2 جدول

 النوع 
عدد الوحدات   

الكلي
كيلو ( القدرة المركبة 

)واط

 الطلب لخدمة المواد 
 -الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )كغم( 22
مكيفات الھواء  

  يةالنوافذ المنزل/المنفصلة
98,864 118,637 47,454.70 

 7,123.20 10,176 2,544  محمول 
 1,092 1,560 78.00  مكيفات ھواء مركزية

 4,334.40 7,224 1,204  غرف باردة 
 61,929 68,810 1,966  معدات مكعبات الثلج

 11,758.50 15,678 5,226  كبائن العرض التجاري

 13,3691.80 222,085 109,882  المجموع

  
  

   ألساس المقّدر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط ا

) طن متري من المواد المستنفدة لألوزون 7.15(طن متري  130قُّدر خط األساس لبوروندي بمقدار  .8
طن من المواد المستنفدة  6.90(طن متري 124.71والبالغ  2009باستخدام معدل االستھالك الحقيقي المعلن في عام 

طن متري من المواد المستنفدة  7.40(طن متري  134.55والمقدر بنحو  2010معدل االستھالك في عام ، و)لألوزون
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إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن بوروندي لم تُقّدم حتى اآلن  وفي ما يتعلق بخطة إدارة). لألوزون
  .األوزون أمانةمن لوائح  7كما تنص على ذلك المادة  2010البيات الخاصة بعام 

  توقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل

إلى  7المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمعدل زيادة مقداره ما بين حاجتھا المستقبلية من قّدرت بوروندي  .9
موجزاً الستھالك أدناه  3يُقّدم جدول . بناء على النمو االقتصادي الحالي والحاجة إلى شحن المعدات الجديدة% 8

ً الفرق بين االرتفاع المقيّد  ) أي بناء على البروتوكول(بوروندي المتوقع من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مبيّنا
  . واالرتفاع غير المقيّد

  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتوقع االستھالك  :3جدول 
  

السنة     2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

المواد  استھالك 
 يةالھيدروكلوروفلوروكربون

 المقيد

طن 
 متري

124.71 133.70 133.70 133.70 129.60 129.60 116.60 116.60 116.60 116.60 116.60 84.20 

طن من 
قدرات 
داستنفا  

6.90 7.40 7.40 7.40 7.13 7.13 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 4.60 

المواد استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 غير المقيد

طن 
 متري

124.71 133.70 144.40 155.90 168.40 181.90 196.4 212.20 229.10 247.50 267.30 288.70 

طن من 
قدرات 
داستنفا  

6.90 7.40 7.90 8.60 9.30 10.00 10.80 11.70 12.60 13.60 14.70 15.90 

  7بيانات المادة * 
 

  الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية إز

تقترح حكومة بوروندي اتباع الجدول الزمني الخاص ببروتوكول مونتريال وتبنّي منحًى مرحلي من أجل  .10
سوف تقوم بوروندي بخفض الطلب على . 2030التخلص الكامل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

لغايات خدمة المعدات الحالية من خالل االستعادة وإعادة التدوير، ودعم  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ً تقوية المراكز الحالية . تدريب الفنيين وبناء قدراتھم وصوالً إلى أفضل أساليب الممارسة كما تقترح بوروندي أيضا

المواد (ديث البدائل الخاصة بالتميز لمساعدة قطاع التبريد وزيادة طاقته في التعامل مع مواد التبريد وتح
وعالوة على ذلك، سوف تقوم الحكومة بتقوية تطبيق نظام الترخيص بھدف تشديد الرقابة على ). الھيدروكربونية

واردات كل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المستخدمة لھا لضمان أن تظل ضمن الحدود 
ً لألنشطة المحّددة 4ويظھر جدول . الموضوعة إزالة  واإلطار الزمني لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة وصفا

   .الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

   إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمدة المقترحة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارةمحددة أنشطة  4:جدول

  الفترة الزمنية   وصف األنشطة

ة  ات الوطني ارة(تقوية الطاق ة، وزارة التج ارك، مفتشو البيئ ع) الجم تيراد وتوزي ة وضبط اس  لمراقب
   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

2020-2011  

  2011-2020  تقوية الكفاءة الفنية لخبراء التبريد في أفضل أساليب الممارسة

  2011-2016   الخاصة بتحويل معدات التبريد تقوية مراكز التميز وورش التبريد الرئيسية، والحوافز

 2011-2020  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة مراقبة وتقييم تنفيذ
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  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

غ  وروكربونيةإزالة المواد الھيدروكلوروفل خطة إدارةقّدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من  .11 دوالر أمريكي  332,000بمبل
  .تصنيف تكاليف األنشطة 5ويبيّن جدول . 2020بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن استھالك % 35لتحقيق تخفيض مقداره 

 
 األنشطة المقترحة وتكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة: 5جدول 

 المبلغ الكلّي اليونيدو اليونيب وصف األنشطة

ارة(تقوية الطاقات الوطنية  ة وضبط ) الجمارك، مفتشو البيئة، وزارة التج لمراقب
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استيراد وتوزيع

60,000 - 60,000 

 65,000 - 65,000  تقوية الكفاءة الفنية لخبراء التبريد في أفضل أساليب الممارسة

دات تقوية مراكز التميز وورش ال ل مع ية، والحوافز الخاصة بتحوي تبريد الرئيس
  التبريد

- 160,000 160,000 

 47,000  47,000   ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدار مراقبة وتقييم تنفيذ

 332,000 160,000 172,000  المجموع

 
 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
  التعليقـات

 
في سياق المبادئ  دولة بوروندية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لاستعرضت األمانة خطة إدار .12

ومعايير تمويل  ،)54/39المقرر (التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
والمقررات الالحقة بشأن ) 60/44المقرر (إزالة ھذه المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 

 .2014- 2011ھذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

    قضايا مرتبطة باالستھالك

 7تقديم تفسير للفرق الكبير بين بيانات المادة  -اليونيب -طلبت األمانة العامة من برنامج األمم المتحدة للبيئة .13
، وكيف ُجمعت ھذه البيانات، ومقترح بوروندي لطلب تغيير في )2008-2005أي (وبيانات المسح لعدة سنوات 
كما طلبت معلومات عن استيراد المعدات إلى البالد من أجل فھم الزيادة في تقديرات . البيانات المقدمة لھذه السنوات

وقد . كربونيةاستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كانت نتيجة لجمع البيانات من خالل جمعية لفنيي التبريد التي  7أفادت اليونيب بأن الفروق في بيانات المسح والمادة  

ً أن عملية إعداد . قدمت رؤية أفضل لالستھالك الحقيقي، ولھذا فقد اعتبرت أكثر مصداقية كما أوضح اليونيب أيضا
وفلوروكربونية وتسجيلھا لم تكن منتظمة وفّعالة في الماضي، ولھذا لم يُبلّغ إال عن التقارير عن المواد الھيدروكلور

وقد ُرفع طلب إلى أمانة األوزون لتغيير بيانات  . وقد وفّر المسح فرصة لفھم الوضع كامالً وتصحيحه. كميات قليلة
وزون بتعديل بيانات استھالك المواد ونتيجة لھذا الطلب، قامت أمانة األ. 2008-2005الخاصة بالفترة من  7المادة 

كما سلّمت بوروندي أيضاً . 1رة لتكون متوافقة مع أرقام المسح في جدول والھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة المذك
كما قّدم . أعاله 8والتي كانت موازية لالستھالك التقريبي المشار إليه في الفقرة  2010بيانات عن استھالكھا لعام 

 .بناًء على سجالت الجمارك 2010-2005ونيب أيضاً تفاصيل عن استيراد المعدات للسنوات من برنامج الي
 

ع )ھـ( 60/44قرر مكما أوصت األمانة العامة بأن خط األساس التقريبي يمكن أن يعدل، حسب ال .14 ، عندما تُرف
ادة  ات الم مياً وتراجع 7بيان ة تم. رس بالد ضمن فئ ال وضع تصحيح خط األساس ال ي ح ي وف ددة ف ل أخرى مح وي

  .، فيمكن تعديل مستوى التعديل في الدفعات المالية المقبلة بناء على ذلك (xii))و( 60/44قررمال
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  نقطة البدء إلجمالي تخفيض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

واد  .15 تھالك الم ي اس تدام ف يض المس الي التخف دء إلجم ة الب ت نقط ى تثبي دي عل ة بورون ت حكوم وافق
ي الھيدرو تھالك الحقيق دل لالس توى المع ى أساس مس ي المحسوب عل د خط األساس التقريب ة عن كلوروفلوروكربوني
طن من  7.40(طن متري  134.55، و 2009لعام ) طن من المواد المستنفدة لألوزون 6.90(طن متري  124.71والبالغ 

ألوزون تنفدة ل واد المس ام ) الم ادة  2010لع ى الم اء عل ري  130ى ،  وصوالً إل 7بن واد  7.15(طن مت ن الم طن م
  .طن متري 129.70وقد وضعت خطة العمل خط األساس عند ). المستنفدة لألوزون

  المسائل الفنية والتكلفة 

واد  .16 ة الم ة إدارة إزال ي خط واردة ف طة ال بعض األنش ق ب اؤالت تتعل ة تس ة العام ارت األمان أث
طة ة باألنش ي مرتبط ا ھ ة كم المواد  الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ب ة الخاص ة إدارة اإلزال ي خط الً ف ت فع ي طُبّق الت

ام . الكلوروفلوروكربونية ى ديسمبر ع  2010وقد لفتت انتباه اليونيب بشكل خاص إلى حقيقة أن تقريرھا المرحلي حت
تيرقد أشار إلى عدم تسلم الدفعة األخيرة لخطة إدارة اإلزالة النھائية المقرّ  اني والس ن، وتساءلت عن ة في االجتماع الث

واد  ة الم الغ في خطة إدارة إزال ةإمكانية دمج ھذه المب ع . الھيدروكلوروفلوروكربوني ذ رف ه من د أوضح اليونيب أن وق
ى خطة الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  ة عل ، فقد اختتمت ورش العمل والعناصر األخرى المرتب

ة الصرفإدارة اإلزالة النھائية، ولھذا، فإن  ة . ھذه المبالغ أصبحت واجب ى مناقشة إزال ذه األنشطة عل د اشتملت ھ وق
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ووفرت بناء على ذلك عمالً تعاونياً متبادالً بين البرنامجين

دريب  .17 ة المخصصة لت ع الميزاني ى إيضاحات بخصوص تفاصيل توزي سعت األمانة العامة إلى الحصول عل
اركضباط ال تعقد، وعدد ضباط الجم ي س ة الت ين /جمارك، وطلبت تفصيالت أكبر عن عدد ورش العمل التدريبي الفني

امج . الذين سيلتحقون بالتدريب، من أجل فھم أفضل لطلب التمويل ي ستستخدم في برن ة الت ا طلبت وصفاً للمنھجي كم
كما طلبت معلومات إضافية حول بعض البنود . حوافز التحويل، مثل ما المعيار الذي سوف يستخدم لتحديد المستفيدين

  .الواردة في الميزانية، مثل تكلفة اآلالت التي سوف تُزّود وما ھي ھذه اآلالت

ة  .18 ود الميزاني بعض بن رات إضافية ل امج اليونيب معلومات وتبري ّدم برن ة، ق استجابة لمالحظات األمانة العام
ارك دريب الجم امج ت ي برن واردة ف ا أوضحت أ. ال ع غرف كم ق م اون وثي ذ بتع وافز سوف ينف امج الح يضاً أن برن

ة ي . التجارة البوروندية وجمعيات التبريد، وسوف يربط بأنشطة التوعي اآلالت الت ة ب امج اليونيب أيضاً قائم ّدم برن وق
ا ذلك تفاصيل توزيعھ زّودة رداً . سوف تّقّدم إلى فنيي الخدمة ومراكز التدريب، وك د وفرت المعلومات الُم مرضياً  وق

  .على مالحظات وتعليقات األمانة العامة

م  .19 رار رق اً للق واد 60/44تطبيق ة الم ة إدارة إزال ى لخط ة األول ة للمرحل ة اإلجمالي ّددت التكلف د ُح ، فق
غ  دي بمبل ة ببورون ة الخاص داره  332,000الھيدروكلوروفلوروكربوني يض مق از تخف ي إلنج ي % 35دوالر أمريك ف

واد الھيدر تھالك الم ام اس ول ع ة بحل دول  .2020وكلوروفلوروكربوني ي ج اليف ف ع التك د وردت تفاصيل توزي  5وق
وارد أعاله ة . ال ى إزال ك إل ؤدي ذل ري  45.40وسوف ي ألوزون 2.50(طن مت تنفدة ل درات المس ام ) من الق ول ع بحل

2020. 

 التأثير على المناخ

الة، التي تتضمن إدخال أساليب خدمة أفضل سوف تؤدي أنشطة المساعدة الفنية المقترحة في خطة إدارة اإلز .20
واد  ة الم يض كمي ى تخف ة، إل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم وابط اس ق ض ل تطبي وتفعي

ة د 22-الھيدروكلوروفلوروكربوني ة التبري ي خدم تخدمة ف واد . المس ن الم وغرام م ل كيل ن ك تج ع وين
وازي التي ال تنبعث في الھو 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية ا ي وفير م د أفضل ت اليب تبري طن من  1.8اء نتيجة ألس

دي . ثاني أكسيد الكربون وي بورون ي تن ة، إال أن األنشطة الت ومع أن تقدير أثر المناخ لم يُضّمن في خطة إدارة اإلزال
د وتدويرھا، تشير القيام بھا، وبخاصة تلك المتعلقة بتدريب الفنيين في أساليب الممارسة األفضل، واستعادة مواد التبري

ّدر في خطة العمل  8,175.7إلى أمكانية تحقيق خفض يوازي  ا ھو ُمق طن ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي كم
ويمكن . ورغم ذلك، فإن األمانة العامة ال تستطيع في ھذا الوقت تقدير األثر على المناخ. 2014-2011للفترة من عام 
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اخ من خ نوياً التحقق من األثر على المن د المستخدمة س واد التبري ا مع مستويات م ذ ومقارنتھ ارير التنفي اس تق الل قي
بين والمعدات القائمة على  ةوالتي سيتم استعادتھا وتدويرھا، وعدد الفنيين المدرَّ  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

  .التي سيجري تحويلھا

   التمويل المشترك

رار  .21 ا )ح( 54/39تنفيذاً للق ادة الخاص ب وافرة للمصادر اإلضافية لزي ة والفرص المت ة المحتمل لحوافز المالي
رة  ى الفق اء عل ة بن ى أقصى مدى من خطط إدارة اإلزال م ممن ال) ب(11الفوائد البيئية إل رر رق اع XIX/6ق  لالجتم

وظفين والمصادر وفر الم دي سوف ت ب أن بورون امج اليوني اد برن د أف ددة، فق األخرى  التاسع عشر لألطراف المتع
ة أن . كتبرع عيني يمكن اعتباره حصة الحكومة في المساھمة في تمويل خطة إدارة اإلزالة ة العام وقد اقترحت األمان

ة من  ة الثاني ل المشترك األخرى، وبخاصة للمرحل يشجع برنامج اليونيب حكومة بوروندي البحث في فرصة التموي
  . خطة إدارة اإلزالة

  2014-2011األطراف للفترة  خطة أعمال الصندوق المتعدد
  

دعم زائد أمريكي دوالر  332,000مبلغ  اليونيدواليونيب و تطلب .22 اليف ال ة . تك ة المطلوب ة اإلجمالي غ القيم وتبل
الي  171,950ما مجموعه  2014-2011للفترة من  غ اإلجم ى من المبل دوالر أمريكي بما في ذلك تكلفة الدعم وھو أدن

طن متري،  130أساس االستھالك التقديري للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ  وبناء على خط. في خطة العمل
داره 60/44قرر مدوالر أمريكي  بناء على ال 332,000فيجب أن يكون المبلغ المخصص لبوروندي   لتحقيق خفض مق

 . 2020بحلول عام % 35

   مشروع االتفاق

واد من الوثيقة الحالية مسودة ا األولرفق ماليتضمن  .23 ة الم ة إلزال ة التنفيذي دي واللجن ة بورون ين حكوم اق ب تف
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  التوصيـات
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .24

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد    )أ (
لتحقيق خفض مقداره ، 2020إلى  2011الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوروندي للفترة من 

دوالر أمريكي، تشمل  368,760في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ % 35
، 160,000دوالر أمريكي لصالح اليونيب، و 22,360دعم الوكالة البالغ  زائد، دوالرا امريكيا 172,000

 نيدو؛ح اليودوالر أمريكي لصال 14,400تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  زائد

البدء لمعدل التخفيض المستدام في  ةمالحظة أن حكومة بوروندي قد وافقت على تثبيت نقط  )ب (
طن من القدرات المستنفدة لألوزون، محسوبة على استخدام االستھالك  7.15االستھالك عند 
طن من القدرات المستنفدة  7.40طن من القدرات المستنفدة لألوزون، و 6.90الحقيقي البالغ 

من بروتوكول  7على التوالي، بناء على المادة  2010و  2009لألوزون الواردة في تقرير عام 
 ؛ مونتريال

طن من القدرات الھيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لألوزون من نقطة البدء  2.50اقتطاع   )ج (
 ؛الخاصة بالمعدل المستدام للتخفيض في استھالك الماد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من  األولالمرفق ار مسودة االتفاقية بين حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية، كما ھي واردة في إقر  )د (
 ؛الوثيقة الحالية
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أ من 2-رفقتطلب من األمانة العامة للصندوق، عندما تتضح بيانات خط األساس، تحديث الم  )ھ(
لغ اللجنة التنفيذي بالتغيير االتفاقية ليتضمن األرقام الخاصة بأعلى حد مسموح به لالستھالك، وأن تب

الحاصل في مستويات بأعلى حد مسموح به  لالستھالك، وبأي تأثير محتمل ذي عالقة على مستوى 
   التمويل المقبول، مع أي تعديالت ضرورية تكون قد أجريت عند التقدم بطلب الدفعة الثانية؛ و

زالة الخاصة بحكومة بوروندي، وخطة إقرار الدفعة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة اإل  )و(
ً  138,050التنفيذ المطابقة، بمبلغ  دوالراً أمريكي زائد تكاليف  45,000، الذي يشمل دوالراً أمريكيا

تكاليف دعم  زائددوالر أمريكي  80,000لصالح اليونيب، ودوالراً أمريكي  5,850الوكالة البالغة 
 .يدوليوندوالر أمريكي لصالح ا 7,200الوكالة بمبلغ 
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 األولمرفـق ال

  
  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة بورونديحكومة بين اّتفاق مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  بوروندي ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من  4.65إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  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  2-1ستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

داتھا بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّ  .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 والمستنفدة لأللمواد بموجب ھذا االتفاق لجميع ا

  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-1- 4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من  3- حيث 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 
 

. االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيوافق البلد على تنفيذ ھذا  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 القط سوف ُيولى االھتمام على 8-
 :لما يلي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/27 
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؛

يالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   )ب( المقررين بع واردة ب ار الكامل الشروط ال ن 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 الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  اليونيدو توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية) المتعاونة
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 الوكاابفي إطار برنامج التقييم الت
 

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

. ة في التنفيذھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشط
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن لى توافق في اآلراء إوالوكالة المنفذة المتعاونة 

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

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخر 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 لد على ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البمنقزمني لتمويل 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  بالقيمةض 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، 

تشكل الحالة المعنية  وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن. البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة 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
 

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
 .ل لھذا االتفاقق من االمتثاعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
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 
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، 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ 
تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى 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

 
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
 .غير ذلكاللجنة التنفيذية 

  تذييالت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 7.15األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 201420152016 20122013 2011  المفردات الصف
جدول تخفيضات  1-1

بروتوكول 
مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 )استھالك األوزون

ال  ال يوجد
 يوجد

  ال يوجد 4.65 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 7.15 7.15

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 

أطنان (األولى 
قدرات استھالك 

 ) األوزون

ال  ال يوجد
 يوجد

  ال يوجد 4.65 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 7.15 7.15

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 

 )اليونيب( الرئيسية
 )دوالر أمريكي(

000 45   000 30    000 35   800 28   200 33  000 172  

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي(
7.5% 

850 5   900 3    550 4   744 3   316 4  360 22  

التمويل  2-3
الموافق عليه 

للوكالة 
المنفذة 

المتعاونة 
) اليونيدو(
دوالر (

 )أمريكي

 000 80      000 80      000 160  

تكاليف دعم  2-4
الوكالة 
المنفذة 

المتعاونة 
دوالر (

 ) أمريكي

200 7      200 7      400 14  

إجمالي التمويل  3-1
دوالر (المتفق عليه 

 )أمريكي

000 125   000 30    000 115   800 28   200 33  000 332  

مجموع تكاليف  3-2
دوالر (الدعم 

 )أمريكي

050 13   900 3    750 11   744 3   316 4  760 36  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا 

 )دوالر أمريكي(

050 138   900 33    750 126   544 32   516 37  760 368  

 2.50  )أطنان قدرات استھالك األوزون(بموجب ھذا االتفاق و 22- الھيدروكلولوفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1

 0  )أطنان قدرات استھالك األوزون(مشروعات سابقة موافق عليھا في  22-الھيدروكلولوفلوروكربونإزالة  4-1-2

 4.65  )أطنان قدرات استھالك األوزون(  22-الھيدروكلولوفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
في السنة المحددة في التذييل  خيراألاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 .ألف-2
 

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

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

ر مسرود  )أ( ات حسب تقري ه البيان رد في ة،، ت نة التقويمي دم المحرز  الس 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 . فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض 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 ي يالص ر ف ي
رات  .االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى والتحديات ا ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي لمرتبطة 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 كحاالت التأخير، وح ذ الشريحة، عل االت 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

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

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

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

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

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اسُيضطلع بھ وصف خطي للنشاطات التي  )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
ار ين االعتب ابقة بع ةالس 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(5الفقرة الفرعية 

 ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة. ھاا لريفسقدم تيالخطة الشاملة وأن 
  ؛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

  الفترات الزمنية والنشاطات؛ وستغطي نفستغييرات 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  
     

 بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھاسيجري التنسيق     1
  .ھذه الخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة   2
برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد 

وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة . لف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائيةلمخت
المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء 

 .الوطني لألوزون المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب
 

 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 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 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 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
ةألف -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن اتمل توتش .لتقديمھا إل الغ متطلب ى  اإلب عل

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقديم تقارير

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 الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

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

رة   )ي( د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال ذة ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

   ؛أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان   )ك(
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 .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  الھيدروكلوروفلوروكربونيةقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مست

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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

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

  :األقل على

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

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

ى   )ج( ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
    .ألف-4النحو الوارد في التذييل 

 
  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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