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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 بروناي دار السالم

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

 اليوئنديبي ،اليونيب )رئيسية(  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة باألولى( 

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 09.2 0202السنة:  7( أحدث بيانات المادة ثانيا)

 

 0262السنة:  ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(ثالثا)

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

 ستهالكإجمالي ا االستخدمات المعملية
 القطاع

  الخدمة لتصنيعا  

           001 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

           001 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب 010 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب 010 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

 6.85    6.85     00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 درات استنفاد األوزون(( بيانات االستهالك )طن من قرابعا)

 6.07 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 6.07 :0202-.022األساس للفترة  خط

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 3.95 المتبقي: 0.00 موافق عليه بالفعل

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ( خطة األعمالخامسا)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.4   0.4     0.4 1.2 

 207,000 37,000 0 0 0 0 13,000 0 0 157,000 التمويل )دوالر أمريكي(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليوئنديبي
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.2   0.7 0 0 0 0  0.9 

 147,000      120,000   27,000 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ( بيانات المشروعسادسا)

 ال ينطبق 3.95 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 6.07 6.07 ال ينطبق حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 3.95 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 6.07 6.07 ال ينطبق الستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاد األوزون(الحد األقصى ل

تكاليف المشروع 

المطلوبة من حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

 اليونيب
 183,000 25,500 0 7,000 0 0 27,500 0 0 123,000 تكاليف المشروع

 23,790 3,315 0 910 0 0 3,575 0 0 15,990 تكاليف الدعم

 اليوئنديبي
 132,000 6,600 0 33,000 0 0 39,600 0 0 52,800 تكاليف المشروع

 11,880 594 0 2,970 0 0 3,564 0 0 4,752 تكاليف الدعم

 315,000 32,100 0 40,000 0 0 67,100 0 0 175,800 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 35,670 3,909 0 3,880 0 0 7,139 0 0 20,742 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 350,670 36,009 0 43,880 0 0 74,239 0 0 196,542 إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 

 (0260( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا)

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

 15,990 123,000 اليونيب

 4,752 52,800 اليوئنديبي

  

 ( كما هو مبين أعاله0200الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل انفرادي توصية األمانة: 
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 وصف المشروع

ابة عن حكومة بروناي دار السالم، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذذة المعينذة، إلذى امجتمذاع السذاد  بالني - 0
دومر  350,670والسذذذتين للجنذذذة التنفيذيذذذة خطذذذة إدارة إزالذذذة المذذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذذة بتكلفذذذة إجماليذذذة 

دومر  23,790ائذذد تكذذاليف دعذذم الوكالذذة دومر أمريكذذي، ز 183,000أمريكذذي، كمذذا هذذي مقدمذذة أصذذال، تتذذألف مذذن 
دومر أمريكذي لليوئنذديبي.  11,880دومر أمريكذي زائذد تكذاليف دعذم الوكالذة البال ذة  132,000أمريكي لليونيذب و 

فذي المائذة  35 ةتقترح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استراتيجيات وأنشطة لتحقيق خفذ  بنسذب
 هذه الخطة.  منكمرحلة أولى  2020اد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام من استهالك المو

دومر أمريكذي زائذذد تكذاليف دعذذم  139,000تبلذ  قيمذة  الشذذريحة األولذى الجذذاري طلبهذا فذذي هذذا امجتمذذاع  - 0
دومر  2,160 دومر أمريكي زائذد تكذاليف دعذم الوكالذة  24,000دومر أمريكي لليونيب و  18,070الوكالة البال ة 

 أمريكي لليوئنديبي، كما هي مقدمة أصال.

 خلفيـة

تقذ  وحذدة األوزون الوطنيذة لبرونذاي دار السذالم فذذي إدارة البيئذة والحذدائق والمتنزهذات فذي وزارة التنميذذة.  - 1
 .  ...0ة منذ عام لوهي عام ،وهذه الوحدة مسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتلاير في البلد

ظذام التذراخيا الحذالي لمراقبذة الذواردات والصذادرات مذن المذواد المسذتنفدة لذالوزون مذن خذالل يتم تنفيذذ ن - 1
. وتذتم 0220نظام تصاريح الطلبات الذي ينظم فذي إطذار قذانون الجمذارك لحظذر وتقييذد الذواردات والصذادرات لعذام 

بموجب قانون الجمذارك والذذي يذنا رقابة المواد المستنفدة لالوزون بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
روا المذواد المسذتنفدة  على أنه يسمح فقط للمستوردين الحائزين علذى تصذاريح طلبذات معتمذدة بذأن يسذتوردوا أو يصذدم
لذذالوزون وفقذذا للكميذذات المحذذددة فذذي التصذذريح. وتذذم تحديذذد إدارة البيئذذة والحذذدائق مذذن خذذالل وحذذدة األوزون الوطنيذذة 

ين وتخصيا الحصذا السذنوية والموافقذة علذى تصذريح دوالمسؤولة عن تسجيل المستوركسلطة إصدار التصاريح 
امسذذتيراد علذذذى أسذذا  الشذذذحنة مذذن خذذذالل نظذذام تصذذذاريح الطلبذذات. وبذذذالررم مذذن أنذذذه مطلذذوب مذذذن المسذذذتوردين 

رين للمذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة اممتثذذال  أن نظذذام جذذرا ات الموافقذذة علذذى تصذذاريح الطلبذذات، إم إلوالمصذذدم
أشذارت خطذة إدارة إزالذة وقذد الحصا لم يتم بعد تطبيقه على استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 .0201ة عام ـواد بحلول بدايـة لهذه المـه سيتم وض  نظم حصا سنويـة إلى أنـالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

قت حكومة بروناي دار السالم على جمي   - 5  تعديالت بروتوكول مونتلاير.صدَّ

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

وفرت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نظرة شاملة على استهالك هذذه المذواد فذي البلذد.  - 0

مذن خذالل الذواردات والبلد لي  به أي إنتاج للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذة وبالتذالي يذتم حسذاب امسذتهالك فقذط 
ب عذام 010-. وقد تم استيراد كمية صذ يرة مذن الهيذدروكلوروفلوروكربون00-أساسا من الهيدروكلوروفلوروكربون

ومذا تذاله لذم يذتم اسذتيراد  0222التبريد وتكييذف الهذوا . ومنذذ عذام  اتي خدمة معدفكعامل رسيل  همستخدام 0222
السالم. ويقدم الجدول أدناه معلومات حول الذواردات المبلذ  عنهذا  ب في بروناي دار010-الهيدروكلوروفلوروكربون

 من بروتوكول مونتلاير. 7إلى أمانة األوزون بموجب المادة 

 7 كما تم اإلبالغ عنه بموجب المادة 5010إلى   5002. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 1الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 بالطن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 6.85 5.30 5.20 0.50 0.80 2.60 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 124.55 96.36 92.77 9.00 14.69 46.70 أطنان مترية
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طذذن متذذري  124.55بنذذا  علذذى مسذذح بيانذذات المسذذتخدم النهذذائي، اسذذتخدمت برونذذاي دار السذذالم حذذوالي  - 7
. كمذذا تذذم أيضذذا اسذذتخدام 0202عذذام  00-الهيذذدروكلوروفلوروكربوند األوزون( مذذن طذذن مذذن قذذدرات اسذذتنفا 6.85)

 أ.011-نوالهيدروفلوروكربوR-410A) و  R-407Cو  R-404A)رازات تبريد من خليط الهيدروفلوروكربو 

ر أن برونذاي دا الهيدروكلوروفلوروكربونيذةم خالل التحضير لخطة إدارة إزالة المذواد توضح المسح الذي   - 2

فقذط فذي خدمذة تركيذب معذدات التبريذد وتكييذف الهذوا . أمذا  الهيدروكلوروفلوروكربونيذةالسالم قد استخدمات المذواد 
م فذذي القطاعذذات الفرعيذذة التاليذذة: أجهذذزة تكييذذف الهذذوا  سذذبليت وشذذباك فقذذد اسذذتخد 00-روكربونالهيذذدروكلوروفلو

فذي المائذة(  590في المائة( والمبردات ) 02المت يرة ) في المائة( ونظم تدفق راز التبريد 66.5وتكييف هوا  مجم  )
في المائذة(.  .09في المائة( والتخزين البارد ) 590ووحدات التبريد التجاري )وحدات تكثيف وأجهزة تجميد مستقلة( )

نذد مذ  معدات التبريد وتكييف الهوا  أساسا من الصين واليابذان وماليزيذا وجمهوريذة كوريذا وتايال استيراد معظمويتم 
نسبة ضئيلة مستوردة من بلذدان أخذر . وأرلذب هذذه المعذدات المسذتوردة فذي بورنذاي دار السذالم مذن أجهذزة تكييذف 

فذي خدمذة )صذيانة  اسذتخدم 0202فذي المائذة مذن اسذتهالك عذام  .7والشذباك. قذدر المسذح أن حذوالي  تالهوا  السبلي

، علذى حذين اسذتخدمت الكميذة المتبقيذة وروفلوروكربونيذةكلالهيدرو وإصالح( المعدات الموجودة التي تسذتخدم المذواد
أدنذاه بيذان تقذديري للمعذدات  0 . يلخذا الجذدولالهيدروكلوروفلوروكربونيذةلتركيب معدات جديدة قائمة على المواد 

هذذه المذواد حسذب القطاعذات فذي برونذاي دار باإلضافة إلذى اسذتخدام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على المواد 
فذي قطاعذات الررذاوي أو مكافحذة الحريذق أو  الهيدروكلوروفلوروكربونيةسالم. ولم يجد المسح أي استخدام للمواد ال

 المذيبات.

 (5010. امستخدام المقدر للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد في بروناي دار السالم )5الجدول 

 القطاع الفرعي

0202ديسمبر  فيالوحدات الموجودة  0262عام   00-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون   

عدد 

 الوحدات

إجمالي قدرة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المركبة

 المجموع الخدمة التركيب

طن 

 متري

طن من قدرات 

 استنفاد األوزون

طن 

 متري

طن من قدرات 

 استنفاد األوزون

طن 

 متري

طن من قدرات 

 استنفاد األوزون

طن 

 متري

طن من قدرات 

 استنفاد األوزون

أجهززززكة تكييزززززف هززززوا  سزززززبلي  

 وشباك

356,000 376.6 20.72 9.9 0.55 73.0 4.01 82.9 4.56 

أجهكة تكييف هوا  مجمعة ونظم 

 تدفق غاز التبريد المتغيرة

11,500 104.6 5.75 7.5 0.41 17.2 0.95 24.7 1.36 

 0.35 6.3 0.28 5.0 0.07 1.3 2.33 42.3 172 مبردات

 0.39 7.0 0.02 0.3 0.37 6.7 0.66 11.9 445 وحدة تكثيف وتجميد

 0.20 3.6 0.13 2.4 0.07 1.2 2.70 49.0 120 تخكين بارد

 6.85 124.50 5.39 97.80 1.47 26.60 32.16 584.40 368,237 المجموع

 المصدر: وحدة األوزون الوطنية.

تبريذذذذد وتكييذذذذف الهذذذذوا  التذذذذي تسذذذذتخدم المذذذذواد ورشذذذذة خدمذذذذة تقذذذذوم بخدمذذذذة معذذذذدات ال 72حذذذذدد المسذذذذح  - .

. يمكذذن تصذذنيف شذذركات الخدمذذة فذذي برونذذاي دار السذذالم فذذي فئتذذين: المقذذاولون وور  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة
ورشة صذ يرة ومتوسذطة علذى حذين  02الخدمة كبيرة الحجم وور  الخدمة الص يرة ومتوسطة الحجم. ومنها هناك 

مذن العذاملين بالقطعذة  52تقنذي بمذا فذي ذلذك  122قائمة على مقاولين. وهناك حذوالي هي من كبار الور  وال 02أن 
مذذن العذذاملين الذذداخليين فذذي الفنذذادق والمنشذذيت األخذذر  التذذي تقذذوم بالصذذيانة فذذي الموقذذ . وقذذد حصذذل التقنيذذون  52و

ي ينتمذي للقطذاع ريذر المرتبطين بور  الخدمة قديمة العهد والفنادق على تعلذيم رسذمي وتذدريب، علذى حذين أن البذاق
الرسمي وحصل على الخبرة أثنا  ممارسة العمل، في خدمة أجهزة تكييف الهوا  السبليت والشباك فقط. سوف تعذال  

جميذذ  الذذور  التذذي تقذذوم بخدمذذة التبريذذد وتكييذذف الهذذوا  وذلذذك  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةخطذة إدارة إزالذذة المذذواد 
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 نيين.بتوفير التدريب وحوافظ األدوات للتق

أيضذا علذى أنذه علذى حذين أنذه م تتذوافر خلطذات  الهيدروكلوروفلوروكربونيذةأكدت خطة إدارة إزالة المواد  - 02

أو تسذذتورد إلذذى البلذذد، فذذئن البذذدائل الرئيسذذية لهذذذه المذذواد فذذي برونذذاي دار السذذالم هذذي  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة
 وفلوروكربونيذةالهيدريوضح الجذدول أدنذاه أسذعار المذواد  أ وخلطات الهيدروفلوروكربون.011-الهيدروفلوروكربون

 وخلطات الهيدروكلوروفلوروكربون المستوردة إلى البلد.

 0202الهيدروكلوروفلوروكربونية ل ازات التبريد المستوردة في بروناي دار السالم عام : سعر المواد 1الجدول 

 R-22 R-404A R-134A R-407C R-410A غاز التبريد

 23.3 16.7 12.5 14.2 8.3 للكيلوغرام )دوالر أمريكي(السعر/

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط األسا  المقدر لالمتثال مستهالك المواد 

طذن متذري  002.42خط األسا  لالمتثال علذى  الهيدروكلوروفلوروكربونيةقدرت خطة إدارة إزالة المواد  - 00
طذذن مذذن  5912طذذن متذذري ) 0910.ام متوسذذط امسذذتهالك البذذال  طذذن مذذن قذذدرات اسذذتنفاد األوزون( باسذذتخد 0927)

 .022طن من قذدرات اسذتنفاد األوزون( المبلذ  عنذه لعذامي  0925طن متري ) 001955قدرات استنفاد األوزون( و 
 من بروتوكول مونتلاير. 7على التوالي بموجب المادة  0202و 

 لمستقبلتوقعات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ا

باستخدام امحتياجذات  الهيدروكلوروفلوروكربونيةقدرت بروناي دار السالم الطلب فيها مستقبال على المواد  - 00

المحتملة لخدمة المعدات الموجودة فعال والتحويل إلى معدات جديدة. كما أخذت في امعتبار المعدات التي تم تركيبهذا 
م امسذت نا  عنهذا فذي المسذتقبل وقامذت بحسذاب امسذتهالك المتوقذ  باسذتخدام حاليا باإلضافة إلى عدد القط  التي سذيت
في برونذاي دار  الهيدروكلوروفلوروكربونيةملخصا لتوقعات استهالك المواد  1منه  التربي  األص ر. يوفر الجدول 

 السالم موضحا الفارق بين النمو المقيد )أي وفقا للبروتكول( والنمو رير المقيد.

 توقعات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية :1الجدول 

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

للمواد  المقيد ستهالكالا

 الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 71.80 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41 110.45 110.45 130.93 127.86 124.55 96.36 طن متري

طن من 

قدرات 

استنفاد 

 األوزون

5.30 6.85 7.03 7.20 6.07 6.07 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 3.95 

لمواد ااستهالك 

الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 غير المقيد 

 156.86 153.34 149.92 146.55 143.25 140.4 136.91 133.95 130.93 127.86 124.55 96.36 طن متري

طن من 

قدرات 

استنفاد 

وزوناأل  

5.30 6.85 7.03 7.20 7.36 7.53 7.72 7.88 8.06 8.25 8.43 8.63 

 .7* بيانات فعلية مبل  عنها بموجب المادة 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة استراتيجية وتنفيذ خطة

نهذ  متذدرج لتحقيذق  تقترح  حكومة بروناي دار السالم اتباع الجدول الزمنذي لبروتوكذول مذونتلاير واعتمذاد - 01
. ويتضمن الطلب الحالي تمويل المرحلذة األولذى 0212بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلزالة الكاملة للمواد 
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 0202فذذي المائذذة بحلذذول عذذام  15لتحقيذذق نسذذبة تخفذذي   الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةمذذن خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد 
. وتذم تخطذيط أنشذطة خطذة إدارة 00-سذتخدمة للهيذدروكلوروفلوروكربونويركز على األنشطة فذي قطذاع الخدمذة الم

لمعالجذذة ثالثذذة عناصذذر اسذذتراتيجية حاسذذمة بالنسذذبة لنجذذاح إزالذذة المذذواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةإزالذذة المذذواد 
لطلذب وخفذ  ا الهيدروكلوروفلوروكربونيذةفي البلد، وهي الحد من العر  من المذواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

عليها والحد من الطلب الجديد. وسيتم تنفيذها من خالل أنشط تعتبذر تجميعذا ألنشذطة ريذر اسذتثمارية )أدوات السياسذة 
والتذذذدريب وزيذذذادة التوعيذذذة وتصذذذنيف المعذذذدات( وأنشذذذطة اسذذذتثمارية )تذذذوفير أدوات الخدمذذذة ومشذذذروع تجريبذذذي 

 مستخدام( سيقوم اليونيب واليوئنديبي بتنفيذها على التوالي.لالسترداد/إعادة التهيئة وبرنام  إلعادة التدوير وإعادة ا

 أدناه. 5تتضمن العناصر المحددة المطلوب لها التمويل األنشطة التالية للمرحلة األولى كما يلخصها الجدول  - 01

تذرة التنفيذذ : أنشطة محددة في المرحلة األولى مذن خطذة إدارة إزالذة المذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذة وف5الجدول 

 المقترحة

 اإلطار الكمني وصف النشاط

0201-0200 استعراض السياسة وتعديل اللوائح  

0201-0200 تدريب مسؤولي اإلنفاذ  

0200-0200 التدريب على خدمة التبريد وإصدار شهادات للتقنيين  

0202-0205 إعادة االستخداماالسترداد وبرنامج   

0202-0205 لنهائي/وبرنام  استثماري رائدللمستخدم ا إعادة التهيئةبرنام    

0202-0200 الهيدروكلوروفلوروكربونيةحملة إعالم وتعليم لمساندة إزالة المواد   

0202-0200 المشروع  ورصد إدارة  

 

سذذتقوم برونذذاي دار السذذالم بتعزيذذز  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةفذذي إطذذار عنصذذر السياسذذة الخذذاا بذذالمواد  - 05
 0201 ابتذدا  مذنالسذائب  00-لذديها لهذذه المذواد وتحديذد حصذة اسذتيراد الهيذدروكلوروفلوروكربون نظام التذراخيا

بعده بنا  على استهالك خط األسا  ووفقا للجدول الزمني لبروتوكول مونتلاير. كمذا تنذوي أيضذا تعزيذز مراقبذة  وما
عنذذذذذذد نقطذذذذذذة الذذذذذذدخول وسلسذذذذذذلة التوزيذذذذذذ  لضذذذذذذمان أن أنذذذذذذواع المذذذذذذواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذذذذذةالمذذذذذذواد 

المسذموح بهذا فقذط هذذي التذي يذتم اسذتيرادها إلذى البلذذد وبيعهذا فقذط للمسذتخدمين النهذذائيين  الهيدروكلوروفلوروكربونيذة
الفجذوة  وأن تقلل مذن الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمؤهلين. تتوق  الحكومة أن تؤثر هذه اإلجرا ات على سعر المواد 

، سذوف 0201في السعر بين هذه المواد والبدائل لتوفير حوافز للمستهلك لكي يختار تنولوجيذا بديلذة. وبدايذة مذن عذام 

تذذذذذذدخل الحكومذذذذذذة وضذذذذذذ  بطاقذذذذذذات التعريذذذذذذف علذذذذذذى األوعيذذذذذذة وسذذذذذذيكون ذلذذذذذذك إلزاميذذذذذذا لمسذذذذذذتوردي المذذذذذذواد 
 ها األسواق وذلك ب ر  المتابعة األفضل.لوض  هذه البطاقات على األوعية قبل إنزال الهيدروكلوروفلوروكربونية

أيضذا أنشذطة تشذمل التذدريب وإصذدار الشذهادات  الهيدروكلوروفلوروكربونيذةتتوق  خطة إدارة إزالة المواد  - 00

علذذذى اعتمذذذاد الممارسذذذات الجيذذذذدة فذذذي خدمذذذة معذذذدات التبريذذذد المحتويذذذة علذذذى المذذذذواد  بتذذذدريبهم لتقنيذذذي الخدمذذذة
دة عو رير المحتوية عليها وتوفير أدوات جديدة لذور  الخدمذة. وسذيركز عنصذر المسذاأ الهيدروكلوروفلوروكربونية

مذذن خذذالل برنذذام  رائذذد  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةالتقنيذذة المذذوفر لقطذذاع الخدمذذة علذذى خفذذ  الطلذذب علذذى المذذواد 
ون بذدم مذن المعذدات لالستصالح وإعادة التهيئة إلحالل بدائل صديقة للمناخ رير محتويذة علذى مذواد مسذتنفدة لذالوز

. والهذدف الرئيسذي مذن المرحلذة التجريبيذة سذيكون توضذيح خيذارات الهيدروكلوروفلوروكربونيذةالقائمة على المذواد 
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 هيدروكلوروفلوروكربونيذةإعادة التهيئة ونشر المعلومات حول أدا  البدائل الصديقة للمناخ رير المحتوية علذى مذواد 
قذ  أنذه عنذد اسذتكمال هذذا النشذاط، سذتبني الحذامت الناجحذة إلعذادة تهيئذة نظذم في ظذل الظذروف المحليذة. ومذن المتو

الثقة لد  المسذتخدمين النهذائيين األخذرين، ممذا  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتبريد وتكييف الهوا  القائمة على المواد 
 .فلوروكربونيةالهيدروكلورويسرع في اتخاذ قرارات مبكرة بئعادة التهيئة وخف  الطلب على المواد 

سذتقوم الحكومذة بتطبيذق سياسذة تقيذد إقامذة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن أجل الحد من الطلب على المواد  - 07

. كمذا تقتذرح أيضذا تعزيذز الهيدروكلوروفلوروكربونيذةقدرات جديذدة لمعذدات التصذني  والمنتجذات المسذتخدمة للمذواد 
دتها بفذر  حظذذر علذى اسذتيراد جميذ  أنذذواع معذدات التبريذد وتكييذذف اعتمذاد تكنولوجيذات بديلذة جديذذدة. وسذتتم مسذان

 وما بعده. 0205بد ا من عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهوا  القائمة على المواد 

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبرونذاي  الهيدروكلوروفلوروكربونيذةاد قدرت التكلفة اإلجماليذة للمرحلذة األولذى مذن خطذة إدارة إزالذة المذو - 02
فذذذذذي المائذذذذذة مذذذذذن اسذذذذذتهالك المذذذذذواد  15دومر أمريكذذذذذي لتحقيذذذذذق نسذذذذذبة خفذذذذذ   105,222دار السذذذذذالم بمبلذذذذذ  

 .0. وترد تفاصيل التكلفة لالنشطة في الجدول 0202بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 طة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: األنشطة المقترحة وتكلفة المرحلة األولى من خ0الجدول 

 النشاط

 الصندوق المتعدد األطراف
مساهمات عينية 

 )حكومة بروناي(

 التكلفة اإلجمالية المقدرة

 )دوالر أمريكي(

 تكلفة مقدرة  اليوئنديبي اليونيب
دوق نالمطلوب من الص

 المتعدد األطراف

 ذالسياسات واللوائح واإلنفا

 3,000 3,000   3,000 ض السياسة وتعديل اللوائحاستعرا -أ 

 56,000 72,000 16,000  56,000 تدريب مسؤولي اإلنفاذ -ب 

 خدمة التبريد

 45,000 60,000 15,000  45,000 تدريب التقنيين -أ 

 2,000 5,500 3,500  2,000 شهادات لتقني التبريد -ب 

 98,500 98,500  98,500  برنامج إعادة التهيئة واالستخدام -أ 

 مشروع تجريبي لالسترداد لتحفيز المستخدم -ب 

 النهائي

 33,500  33,500 33,500 

      اإلعالم والتعليم واالتصال

 37,000 43,000 6,000  37,000 اإلعالم والتعليم واالتصال 

      إدارة المشروع والرصد

 40,000 135,000 95,000  40,000 المشروع إدارة وحدة 

 315,000 450,500 135,500 132,000 183,000 المجموع
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 تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

ر السذذالم فذذي سذذياق البرونذذاي د الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةاستعرضذذت األمانذذة خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد  - .0
( ومعذذايير .51/1)المقذرر  وروكربونيذذةالهيدروكلوروفلدئ التوجيهيذذة المتعلقذة بئعذذداد خطذط إدارة إزالذذة المذواد االمبذ

فذذي قطذذاع امسذذتهالك المتفذذق عليهذذا فذذي امجتمذذاع السذذتين )المقذذرر  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةتمويذذل إزالذذة المذذواد 
. 0201-0200( والمقذذررات الالحقذذة بشذذأن هذذذه الخطذذط وخطذذة أعمذذال الصذذندوق المتعذذدد األطذذراف للفتذذرة 02/11

كمذا تذم  يكل مرضذشذاليوئنديبي المسائل التقنيذة والمتعلقذة بالتكلفذة وقذد تمذت معالجتهذا بوناقشت األمانة م  اليونيب و
 تلخيا ذلك أدناه.

 المسائل المتعلقة بامستهالك

، محظذت األمانذة الهيدروكلوروفلوروكربونيذةفي استعراضها للبيانات التي وفرتها خطذة إدارة إزالذة المذواد  - 02
وطلبذذت تفسذذيرا  0202حتذذى عذذام  0225مذذن عذذام  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةد اتجذذاه تذبذذذب الذذواردات مذذن المذذوا

والزيذادة الكبيذرة  ،.022و  0222والزيذادة فذي عذام  ،0227إلى عام  0220لالنخفا  الهائل في الواردات من عام 
فقذط  0220. شذرح اليونيذب أن نظذام التذراخيا قذد اكتمذل عذام 0202و  .022في المائة( ما بين عامي  12لل اية )

مما أد  إلى بع  امختالفات في اإلبذالغ عذن الذواردات الفعليذة مذا  0227ولكن لم يتم تنفيذه بشكل حقيقي حتى عام 
جا ت نتيجذة التنفيذذ الكامذل  .022و  0222. وأشار اليونيب إلى أن الزيادة ما بين عامي 0227و  0220بين عامي 

فذي المائذة  12ورادات. وأشار اليونيب أيضا إلذى أن الزيذادة بنسذبة لنظام الرخا مما سمح بالتالي برصد أكثر دقة لل
كانذذت راجعذذة لنمذذو إجمذذالي النذذات   0202و  .022مذذا بذذين عذذامي  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذةفذذي واردات المذذواد 

قا المحلي القوي خذالل تلذك الفتذرة. إم أنذه سذلم بذأن الزيذادة فذي اسذتهالك الخدمذة الذذي يحتمذل أن تكذون راجعذة لذن
تقنيات الممارسة الجيدة لد  تقنيي الخدمة وأن الحكومة كانذت تأمذل فذي عكذ  هذذا امتجذاه مذن خذالل تأهيذل التقنيذين 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالسماح فقط لتقنيي الخدمة المدربين والحاصلين على الشهادات بمعالجة المواد 

 لوروفلوروكربونيةنقطة البداية إلجمالي تخفي  استهالك المواد الهيدروك

وافقت حكومة بروناي دار السالم على أن تكون نقطة البدايذة إلجمذالي التخفذي  المسذتدام مسذتهالك المذواد  - 00
طذذن مذذن قذذدرات اسذذتنفاد األوزون المحسذذوب علذذى أسذذا   0927خذذط أسذذا  مقذذداره  الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة
طذن مذن قذدرات اسذتنفاد األوزون المبلذ   0925د األوزون و طذن مذن قذدرات اسذتنفا 5912امستهالك الفعلي ومقداره 

 من بروتوكول مونتلاير. 7على التوالي بموجب المادة  0202و  .022عنه لعامي 

 مسائل تقنية ومتعلقة بالتكلفة

طرحت األمانة تساؤمت م  اليونيب واليوئنديبي حول تلك األنشطة المعلقة والتي ما زال يجري تنفيذذها فذي  - 00

الجذاري دراسذتها،  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  ة أدارة رازات التبريد بالنسبة لعالقتها م  خطة إدارة إزالةخط
)ب( للجنذذة التنفيذيذذة. وبصذذفة خاصذذة سذذألت األمانذذة عذذن عنصذذر المسذذاعدة التقنيذذة الذذذي يعذذال   02/00وفقذذا للمقذذرر 

اسذذترداد معذذدات تكييذذف هذذوا  السذذيارات القائمذذة علذذى الممارسذذات الجيذذدة مذذن خذذالل إعذذادة تهيئذذة وإعذذادة تذذدوير و
دومر أمريكي وكيف يمكن ربط األنشطة المتبقيذة  1.20000الكلوروفلوروكربون والذي كان لها مبل  متبقي مقداره 

ة . وأشار اليونيب واليوئنديبي إلى أنه من هذا التمويل المتبقي من خطذة إدارالهيدروكلوروفلوروكربونيةبئزالة المواد 
دومر أمريكذي للمسذاعد التقنيذة ودعذم المعذدات لبرنذام  حذوافز  102,222رازات التبريد قذد تذم املتذزام فعذال بمبلذ  
دومر أمريكي المتبقي فسوف يستخدم لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالذة  12,222استرداد تكييف هوا  السيارات. أما مبل  

دة التقنية إلعادة تهيئة واستصالح ونظام حوافز لالسذترداد للتحويذل أساسا للمساع ،الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
. كما أكذد اليوئنذديبي أيضذا علذى أنذه كجذز  مذن خطذة الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلى بدائل رير محتوية على المواد 
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ة تهيئذة وإعذادة إدارة رازات التبريد سيتم تجهيز المعدات التي تذم توفيرهذا فذي إطذار هذذا العنصذر لذتالئم أنشذطة إعذاد
وإعذادة تذدوير  امسذتردادتدوير واسترداد تكييف هوا  السيارات فقط، وبالتذالي يمكذن أم تسذتخدم مباشذرة فذي أنشذطة 

. إم أن برنام  التذدريب الذذي سذيتم القيذام بذه علذى الممارسذات الجيذدة فذي الخدمذة الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
فه وصذاألمانذة مذن اليونيذب ب ت. وطلبالهيدروكلوروفلوروكربونيةادة تدوير المواد وإع امستردادسيقوم أيضا بت طية 

الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة الوكالذذة الرئيسذذية أن يعمذذل علذذى ضذذمان أن تفاصذذيل دعذذم تنفيذذذ خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد 
الخطذذة. وتمذذت مراجعذذة  باسذذتخدام المبذذال  المتبقيذذة مذذن خطذذة إدارة رذذازات التبريذذد سذذيتم تحديذذدها بوضذذوح فذذي وثيقذذة

 الخطة تبعا لذلك.

طرحت األمانة مسائل أخر  تتعلق بالسياسة وعنصر اإلنفاذ وأنشطة إضذافية مدرجذة فذي خطذة إدارة إزالذة  - 52
المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة والتذذي تذذم تذذوفير اعتمذذادات لهذذا عنذذد إعذذداد الخطذذة. وسذذألت عذذن التكلفذذة الباهظذذة 

وإعذذادة امسذذتخدام  امسذذتردادفاصذذيل أخذذر  خاصذذة بالمعذذدات التذذي سذذيتم توفيرهذذا لمرحلذذة لعناصذذر التحديذذد وعذذن ت
التجريبيذذة، وعذذن بعذذ  الطلبذذات الخاصذذة بالميزانيذذة لبرنذذام  التذذدريب التذذي تطلذذب إيضذذاحا والبذذدائل التذذي سذذيتم 

 .24/23ب المقرر . كما طلبت أيضا معلومات حول متطلبات التمويل المشترك بموجإعادة التهيئةاستخدامها في 

وّفذر اليونيذب معلومذذات إضذافية ومبذذررات خاصذة بعنصذذر السياسذة واإلنفذذاذ وذكذر أنذذه علذى حذذين أن قذد تذذم  - 54
ردات والصذادرات مذن المذواد المسذتنفدة لذالوزون بمذا فذي ذلذك اللذوائح ااستعرا  نظام التراخيا الحالي لرقابة الو

فدة لذالوزون خذالل إعذداد المشذروع، فذئن أنشذطة دعذم هذذا النظذام ذات الصلة حول المعدات القائمذة علذى مذواد مسذتن
ذلذك ألنهذا سذوف تذدعم المبذادرات األخذر  التذي أعذدت فذي إطذار البرنذام  الشذامل. كمذا وفذر  ،ينب ي أن يذتم تنفيذذها

لذى اليونيب أيضا إيضاحات حول بع  بنود الميزانية الخاصة ببرنام  تذدريب التقنيذين ورجذال الجمذارك باإلضذافة إ
فسذذيتم اختيذذار بذذدائل ذات إمكانيذذة امحتذذرار  ئعذذادة التهيئذذةتكلفذذة عوامذذل التحديذذد والمعذذدات. وشذذرح أنذذه فيمذذا يتعلذذق ب

العالمي المنخف  المتاحة تجاريا في البلد. ووّفر اليونيب أيضذا قائمذة بذاألدوات التذي سذتقدم لمراكذز التذدريب ولتقنذي 
 مرضية ووفرت إجابات على تعليقات وملحوظات األمانة.الخدمة. وكانت المعلومات التي تم توفيرها 

قذذدمت التكلفذذة اإلجماليذذة للمرحلذذة األولذذى لخطذذة إدارة إزالذذة المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة لبرونذذاي  - 52
فذذذذي المائذذذذة مذذذذن اسذذذذتهالك المذذذذواد  22دومر أمريكذذذذي لتحقيذذذذق خفذذذذ  بنسذذذذبة  2120000السذذذذالم بمبلذذذذ   دار

أعاله. وسذوف  0دول جكما يتضح من ال 00/44مما يتسق والمقرر  5050نية بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربو
 .5050طن من قدرات استنفاد األوزون( بحلول عام  5.15طن متري ) 26.00يؤدي هذا إلى إزالة 
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 األثر على المناخ

وروكربونيذة والتذي تتضذمن أن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المذواد الهيدروكلوروفل - 50
إدخذذذذذال ممارسذذذذذات خدمذذذذذة أفضذذذذذل وإنفذذذذذاذ الرقابذذذذذة علذذذذذى واردات هذذذذذذه المذذذذذواد سذذذذذوف تخفذذذذذ  مذذذذذن كميذذذذذة 

 55-المستخدم في خدمة التبريد. وكل كيلوررام )ك ( من الهيذدروكلوروفلوروكربون 55-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ئطذن مذن مكذاف 1.6حذوالي بلذى وفذورات تقذدر ات تبريد أفضل سذيؤدي إسلن ينبعث في ال الف الجوي بسبب ممار

ثذذاني أكسذذيد الكربذذون. وبذذالررم مذذن أن حسذذاب األثذذر علذذى المنذذاخ لذذم يكذذن مذذدرجا فذذي خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة، إم أن األنشذذطة التذذي خططذذت لهذذا برونذذاي دار السذذالم وبصذذفة خاصذذة تذذدريب التقنيذذين 

رازات التبريد، تشير إلى أنذه مذن المتوقذ  أن البلذد سذوف استخدام وإعادة  استردادنة، وعلى ممارسات الخدمة المحس
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من امنبعاثات إلى ال الف الجوي كما هو مقدر فذي  00440يحقق خف  مقداره 
قدر األثذر علذى المنذاخ كميذا. . رير أنه في الوقت الحالي، م تستطي  األمانة أن ت5014-5015خطة األعمال للفترة 

ويمكذذن تحديذذد األثذذر مذذن خذذالل تقذذديم تقذذارير التنفيذذذ عذذن طريذذق جملذذة أمذذور منهذذا مقارنذذة مسذذتويات رذذازات التبريذذد 
المستخدمة سنويا منذ بد  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات رازات التبريد التذي أبلذ  

 55-مة علذى الهيذدروكلوروفلوروكربونئدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القاعن استردادها وإعادة ت
 التي أعيد تهيئتها.

 التمويل المشترك

)ح( بشذذأن الحذذوافز الماليذذة واإلمكانيذذات المحتملذذة لمذذوارد إضذذافية لتحقيذذق الحذذد  24/23اسذذتجابة للمقذذرر  - 57
)ب( مذذن  11إزالذذة المذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة عمذذال بذذالفقرة  إدارة طاألقصذذى مذذن المنذذاف  البيئيذذة مذذن خطذذ

الصادر عن امجتمذاع التاسذ  عشذر لالطذراف، أوضذح اليونيذب أن برونذاي دار السذالم سذوف تذوفر  XIX/0المقرر 
عاملين وموارد أخر  في شكل مساهمة عينيذة والتذي يمكذن اعتبارهذا نصذيب الحكومذة فذي التمويذل المشذترك لخطذة 

(. واقترحذت األمانذة 0دومر أمريكذي )الجذدول  1220200الهيدروكلوروفلوروكربونية تصل إلى رة إزالة المواد إدا
أن يشذذج  اليونيذذب برونذذاي دار السذذالم علذذى استكشذذاف احتمذذامت أخذذر  للتمويذذل المشذذترك خصوصذذا فيمذذا يتعلذذق 

 بالمرحلة الثانية من الخطة.

 5014-5015رة خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفت

دومر أمريكذي زائذد تكذاليف الذدعم لتنفيذذ المرحلذة األولذى مذن  2120000يطلب اليونيذب واليوئنذديبي مبلذ   - 56
البذذذال   5014-5015خطذذذة إدارة إزالذذذة المذذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذذة. وإجمذذذالي المبلذذذ  المطلذذذوب للفتذذذرة 

إجمذالي المبلذ  الذوارد فذي خطذة األعمذال. واسذتنادا إلذى خذط دومر أمريكي بما فيه دعم الوكالة يقل عن  5700761
طذذن متذذري، فذذئن  110.42أسذذا  امسذذتهالك المقذذدر للمذذواد الهيدروكلوروفلوروكربونيذذة فذذي قطذذاع الخدمذذة البذذال  

دومر  2120000ينب ذي أن تكذون  5050فذي المائذة لعذام  22  بنسبة يخفالتمخصصات بروناي دار السالم حتى 
 .00/44سق م  المقرر أمريكي بما يت

 مشروع امتفاق

يذذذذذذرد مشذذذذذذروع امتفذذذذذذاق بذذذذذذين حكومذذذذذذة برونذذذذذذاي دار السذذذذذذالم واللجنذذذذذذة التنفيذيذذذذذذة إلزالذذذذذذة المذذذذذذواد  - 53
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق األول بهذه الوثيقة.
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 التوصية

 تررب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: - 20

مرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة من حيث المبدأ على ال أ( )
لخف  استهالك المواد  5050-5015الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروناي دار السالم للفترة 

دومر  2200070في المائة من خط األسا  بمبل   22الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
دومر  520730لبال ة دومر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ا 1620000أمريكي ويشمل 

 110660دومر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البال ة  1250000أمريكي لليونيب و 
 لليوئنديبي؛

طن  0.07مالحظة أن حكومة بروناي دار السالم قد وافقت على أن يكون خط األسا  والبال   ب( )
طن من قدرات  2.20لبال  من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام امستهالك الفعلي ا

 5010و  5003طن من قدرات استنفاد األوزون المبل  عنه لعامي  0.62استنفاد األوزون و 
كول مونتلاير هو نقطة البداية إلجمالي التخفي  المستدام ومن بروت 7على التوالي بموجب المادة 

 في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  5.15خصم  ج( )
 البداية إلجمالي التخفي  المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

الموافقة على مشروع امتفاق بين حكومة بروناي دار السالم واللجنة التنفيذية لتخفي  استهالك  د( )
 و روكلوروفلوروكربونية، بصي ته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛المواد الهيد

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو األولى الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة )هـ(
دومر أمريكي ويشمل  1300245كربونية لبروناي دار السالم وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبل  

لليونيب  دومر أمريكي 120330زائد تكاليف دعم الوكالة البال ة  مر أمريكيدو 1520000
 دومر أمريكي لليوئنديبي. 40725دومر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البال ة  250600 و
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 األولمرفـق ال

 
 متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة ي دار السالمبرونحكومة اّتفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
 
 

يض البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخف)" ي دار السالمبرون هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 59.3واّد"( إلى كمية ثابتة قدرها ألف )"الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  0202يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 

 9مونتلاير

من  1.1ام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتز 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلاير تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -1التذييل 

نفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة الت ألف9-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك 3في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-1من التذييل  1.1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألفاق لجميع المواد بموجب هذا االت

 9)االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد 59193 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

فيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التن 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد9 وستوفألف ل -1من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(9 -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

نفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية9 يوافق البلد على ت 4-
من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

سيجرى التحقيق المشار إليه أعاله و 9من هذا االتفاق ألف-1من التذييل  1.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 9المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 بالوفاء البلد إال إذا قام ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

ى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددية قبل اجتماع اللجنة التنفيذ على األقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية
 تمويل:ال

لجميع السنوات المعنّية9  ألف-1من التذييل  1.1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

9 وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيها  ال السنوات التي

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ( ب)
 غير مطلوب؛

"( تنفيذالط رير وخطاألف )"شكل تق-4على هيئة 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 

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

 في المائة؛ 12عن الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد 
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نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط )د( 

أو حتى  ،وتشملها التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي ي  السنة 
 و األخيرة؛ الشريحةموعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

لنظام يضمن أن ابالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

 بروتوكول مونتلاير لمدة هذا االتفاق9

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق9 وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطياألدوار"( وتبلغ عن تنفألف )"مؤّسسات الرصد و -5التذييـل 

ألف9 وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 9أعاله 4المبّين في الفقرة 

 

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

لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي من هذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف-1

 

ااق مساابقاً  )أ(  ساانويةفااي خطااة تنفيااذ إمااا إعااادات التخصاايص المصااّنفة كتعااديالت رئيسااّية يجااب أن ت ًوث 
أعااله أو كتنقايل لخطاة تنفياذ سانوية قائماة تقادم  )د( 3فاي الفقارة الفرعياة  دمة حسابما هاو متوقاعمق

 ما يلي:ب9 وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

 ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  (0)

 المنفاذة وألتمويال المخصاص لفارادى الوكااالت الثنائياة السانوية لمستويات الالتغييرات في  (5)
 ولمختلف الشرائل؛ 

تموياال إلااى الباارامج أو األنشااطة غياار المدرجااة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة تقااديم  (3)
فاي المائاة مان  52ة، أو إزالة أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية، تزياد تكاليفاه عان الحالي

 ؛موافق عليها شريحةآخر مجموع تكاليف 

 الساانويةتنفيااذ اليمكاان إدماجهااا فااي خطااة غياار المصااّنفة كتعااديالت رئيسااية،  إعااادات التخصاايص )ب(
التنفياذ لجناة التنفيذياة بشاأنها فاي تقريار الموافق عليها، والتي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ، وياتّم إباالغ ال

 و ؛الالحقالسنوي 

سااوف تعاااد أي مبااالغ متبقيااة إلااى الصااندوق المتعاادد األطااراف لاادى االنتهاااء ماان الشااريحة األخياارة  )ج(
 9المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـريات التبـاع الفرعي لخدمـسوف ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-

 :لما يلي
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أن يستعمل البلد المرونة المتاحاة بموجاب هاذا االتفااق لمعالجاة االحتياجاات الخاّصاة التاي قاد تطارأ  )أ(
 و خالل تنفيذ المشروع؛

بعاين االعتباار الكامال الشاروط الاواردة باالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنياة يأخذ البلد والوكاأن  )ب(
 خالل تنفيذ الخطة9 6/.3و 31/122

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-

كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافاالتفاق9 من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا  نيابة عنه التي ي ضطلع بها
الوكالة "كون الوكالة المنفذة المتعاونة )على أن ي اليوئنديبي وافقوالمنفذة الرئيسية"(  المنفذة الرئيسية )"الوكالة

وي وافق البلد فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق9  ( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية"المنفذة المتعاونة
ال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أعم على عمليات التقييم الدورّية التي قد ت جري في إطار برامج

 في هذا االتفاق9 ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابأو في إطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل و )ب(9 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التببموجب هذا االتفاق، 

هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ9 
عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في التذييل وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية 

الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية9 وقد –6
يات الداخلة التخطيط واإلبالغ والمسؤولالترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء المنفذة المتعاونة 

وتوافق اللجنة  9في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
 ينبالرسوم المبّينـة في الصف الوكالة المنفذة المتعاونةو التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 9ألف-1تذييـل من ال 390و  090 يناألفقي

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-1من التذييل  1.1الصف األفقي 

لجدول الموافقة على التمويل9 ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً 
ل للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

ية في إطار جدول الموافقة على م شريحة التمويل التالأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل9 ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات  من قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام، عن ّكل "(تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال)"
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد  9سنة من السنواتاالستهالك غير الم نجزة في أي 

لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة9 وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا 
 9أعاله 5أمام الشرائل المقبلة وفقا للفقرة 

 

فاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل تمويل هذا االت خضعيلن  12-

 أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد9

 

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق9 وبنوع خاص عليه أن يتيل للوكا نةالمتعاو
 9ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع
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في ق المقترن بها واالتفاخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف9 وفي -1االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية9 واتال حتى نهاية السنة هاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفقرات الفرعية

 ذلك9

 

ونتلاير وعلى النحو المبّين في المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول م الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا االتفاق9 وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 
 9اللجنة التنفيذية غير ذلك



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/31 

Annex I 

 

5 

 تذييالت

 

 ألف: المـواد -1التذييل 

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

 7.27 األولى جيم 11-الهيدروكلوروفلوروكربون

    المجموع
 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

موعة األولى )أطنان قدرات المج

 استنفاد األوزون(

 ال يوجد 3.95 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 6.07 6.07 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  1.1

الكلي من مواد المرفق جيم المجموعة 

األولى )أطنان قدرات استنفاد 

 (األوزون

  يوجدال 3.95 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 6.07 6.07 ال يوجد

1.1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 الرئيسية اليونيب )دوالر أمريكي(
123,000 0000 0 27,500 00 00 7,000 0 25,500 183,000 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 

 اليونيب )دوالر أمريكي(
15,990 00 0 3,575 00 00 910 0 3,315 23,790 

3.1 
فق عليه للوكالة المنفذة التمويل الموا

 المتعاونة اليوئنديبي )دوالر أمريكي(
52,800 00 0 39,600 00 0 33,000 0 6,600 132,000 

4.1 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة 

 الوئنديبي )دوالر أمريكي(
4,752 0 0 3,564 0 0 2,970 0 594 11,880 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر 

 كي(أمري
175,800 00 0 67,100 0 00 40,000 00 32,100 315,000 

1.3 
مجموع تكاليف الدعم )دوالر 

 أمريكي(
20,742 00 0 7,139 0 00 3,880 00 3,909 35,670 

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليها )دوالر 

 أمريكي(
196,542 00 0 74,239 0 00 43,880 00 36,009 350,670 

 2.12 المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 11-لة من الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزا 1.1.4

 0 التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 11-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 3.95 )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 11-ن الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي م 3.1.4

 

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
ددة في ــنة المحـفي الس الثاني اعـاالجتمه في ـة عليـلة للموافقـرائل المقبــويل الشـيجري النظر في تمــس .1

 ألف9-1التذييل 
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 تنفيذ ال طرير وخطال تقألف : شك -4التذييل 
 

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

 

الساانة السااابقة منااذ بشااأن التقاادم المحاارز  ، تاارد فيااه البيانااات حسااب الساانة التقويميااة،تقرياار مساارود )أ(
إساهام مختلاف النشااطات السابق، وتعليق على حالة البلد فيماا يتعلاق بإزالاة الماواد، وكيفياة  للتقرير

التاي وينبغي أن يشتمل التقرير على الماواد المساتنفدة لاألوزون فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض9 
لتنفيذ األنشاطة، حساب الماادة، والتكنولوجياا البديلاة المساتخدمة والبادائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت

ياار فااي يالتنفيذيااة عمااا ينااتج ماان تغ اح لألمانااة بتااوفير معلومااات للجنااةمسااالتااي أدخلاات، للالصاالة 
وينبغي أن يسالط التقريار الضاوء كاذلك علاى اإلنجاازات والخبارات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ9

تغيياارات تطاارأ أي والتحااديات المرتبطااة بمختلااف النشاااطات المدرجااة فااي الخطااة، وأن يعلااق علااى 
الصالة9 وينبغاي أن يشاتمل التقريار على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك مان المعلوماات ذات 

السااابق تقااديمها، التنفيااذ الساانوية  مقارنااة بخطااة )خطااط(علااى معلومااات عاان أي تغيياارات  أيضااا
كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المباالغ خاالل تنفياذ الشاريحة، علاى 

من التغييرات، وأن يقادم مباررات من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
)أ( مان 5حدوثها9 وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعياة 

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

كلوروفلوروكربونيااة واسااتهالك المااواد تقرياار للتحقااق ماان نتااائج خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدرو )ب(
)ب( مان االتفااق9 وماا لام تقارر 5ألف، كما هو مباين فاي الفقارة الفرعياة -1المشار إليها في التذييل 

اللجنااة التنفيذيااة خااالف ذلااك، يتعااين تقااديم هااذا التحقااق مااع كاال طلااب خاااص بشااريحة ماان الشاارائل 
ات الصالة علاى النحاو المحادد فاي الفقاارة ويتعاين أن يقادم التحقاق مان االساتهالك لجمياع السانوات ذ

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشر)أ( من االتفاق التي لم 5الفرعية 

الشاريحة التالياة،  لتقاديم طلاب ةمزمعانهاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سي ضطلع به )ج(
المحاارز فااي تنفيااذ الشاارائل  أخااذ التجااارب المكتساابة والتقاادممااع و األنشااطة مااع إبااراز التاارابط بااين
9 وينبغااي أن ؛ وسااتقدم البيانااات الااواردة فااي الخطااة حسااب الساانة التقويميااةالسااابقة بعااين االعتبااار
ة إلى الخطة الشاملة والتقادم المحارز، فضاال عان أي تغييارات ممكناة رإلشاايتضمن الوصف أيضا 

المحاددة فاي  السانواتصاف من المنظور أن تطارأ علاى الخطاة الشااملة9 وينبغاي أن يغطاي هاذا الو
علاى  بالتفصيل التغييرات التي أدخلاتالوصف ينبغي أن يحدد )د( من االتفاق9 كما 5الفقرة الفرعية 

 9 ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفاس الوثيقاةهاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
 ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدماة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من د()
ستعدل هاذه المعلوماات الكمياة، التاي يتعاين تقاديمها حساب و 9على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

الفقارة  ، كاال مان السارود والوصاف الخااص باالتقرير )انظارماع كال طلاب شاريحة السنة التقويمياة
وخطااة التنفيااذ الساانوية وأي )ج( أعاااله(، 1)أ( أعاااله( والخطااة )انظاار الفقاارة الفرعيااة 1الفرعيااة 

 و  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

 ( أعاله9د)1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  (ه)
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 ف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأل -5التذييل  
     

 

سيتم رصد االستهالك السنوي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد األخرى المستنفدة لألوزون من  1

هي وإدارة البيئة والحدائق  9خالل إدارة البيئة والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع اإلدارة الملكية للجمارك والرسوم
المسؤولة عن إصدار تراخيص الطلبات على حين أن اإلدارة الملكية للجمارك والرسوم ستقوم بمراقبة ورصد الهيئة 

 9واردات المواد المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول

ستقوم وحدة األوزون الوطنية بالتنسيق مع المستوردين وبائعي التجزئة للمواد المستنفدة لألوزون للحصول  1

لجمارك والرسوم9 ل الملكية دارةاإلفلوروكربونية ومضاهاتها ببيانات كلوروتهالك المواد الهيدروعلى بيانات اس
وستقوم وحدة األوزون الوطنية بعمليات تفتيش منتظمة من أجل رصد تنفيذ متطلبات وضع بطاقات التعريف على 

ائم عمالء المواد أوعية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك االستعراض المنتظم لقو
 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلنفاذ الرقابة على بيع هذه المواد9 وباإلضافة إلى اإلنفاذ، ستقوم وحدة األوزون الوطنية
أيضا بمسل للسوق لقياس مدى دخول البدائل من غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتكنولوجيات البديلة في 

9 وسترصد وحدة األوزون الوطنية تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت المعنية مثل قطاع التبريد وتكييف الهواء
تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء )مراكز التدريب( وتدريب موظفي اإلنفاذ )اإلدارة الملكية للجمارك والرسوم 

 وإدارة البيئة والحدائق والمتنزهات(9 

 

 الرئيسية ألف: دور الوكالة المنفذة -6التذييل 
 

 :ليتشمل على األقل ما يطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

ضامان التحّقااق ماان األداء والتحّقااق المااالي بمقتضاى هااذا االتفاااق واإلجااراءات والمتطلّبااات الداخليااة  )أ(
الخاّصااة روكربونياة الماواد الهيدروكلوروفلوإزالااة إدارة الخاّصاة باه، علاى النحااو المباّين فاي خطاة 

 بالبلد؛

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

للجناة التنفيذياة مان أن األهاداف قاد تحققات وأن األنشاطة السانوية المرتبطاة مستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ ال بها قد أ كملت على النحو المبّين في خطة

ن االعتبار في اساتكماالت الخطاة الشااملة وفاي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د(
 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطااة الشاااملة  ارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانويةبتقااالوفاااء بمتطلبااات اإلبااالغ الخاصااة  (ه)
علاى  اإلباالغ متطلبااتمل توتشا لتقاديمها إلاى اللجناة التنفيذياة9ألف -4على النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقديم تقارير

 ن المؤّهلين للمراجعات التقني ة ؛يالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفياذ بطريقاة فعالاة ومتسامة بالشافافية واإلباالغ الضمان وجاود آلّياة تشاغيلية تمّكان مان تنفياذ خطاة  )ح(
 الدقيق عن البيانات؛

 طة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنش )ط(
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مان االتفااق، تحدياد، بالتشااور ماع البلاد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقاا للفقارة  (ي)

تمويال كال وكالاة منفاذة ل، تخصيص التخفيضات لمختلاف بناود الميزانياة والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال
 أو ثنائية معنية؛

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

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب9 (ل)

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  1

واستهالك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةرة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدا
-4)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 

 ألف9

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

 

، وتشاتمل علاى الخطة الشااملةتحدد هذه األنشطة في وة أنشطة9 تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموع 1
 :ما يلي األقل على

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

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التاي تمولهاا الوكالاة المنفاذة المتعاوناة، والرجاوع إلاى الوكالاة  )ب(
 و ق التتابع في األنشطة؛لضمان تنسيالمنفذة الرئيسية 

تقديم تقاارير عان هاذه األنشاطة إلاى الوكالاة المنفاذة الرئيساية إلدراجهاا فاي التقاارير المجمعاة علاى  )ج(
 ألف9-3النحو الوارد في التذييل 

 

 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
 

عن كل  دوالر أمريكي 182 مويل المخّصص بمقدارالت من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة  1
-1من التذييل  1.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام من
 ألف9-1من التذييل  1.1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 

 

-------- 
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