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 مقترح مشروع: كوت ديفوار

 

 تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي:

 

 اإلزالة

 

 اليونيدواليونيب/ لمرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )ا  
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 كوت ديفوار
 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

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

 

 )طنا من قدرات استنفاد األوزون(  09.52 0202السنة:   7مادة ( أحدث بيانات الثانيا)

 

 0202 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(ثالثا)

 كيميائي األيروصوالت كيميائي األيروصوالت كيميائي األيروصوالت كيميائي األيروصوالت كيميائي

  الخدمة التصنيع  

          001الهيدروكلوروفلوروكربون 

          001الهيدروكلوروفلوروكربون 

          ب010الهيدروكلوروفلوروكربون 

في البوليمرات سابقة  ب010الهيدروكلوروفلوروكربون 
 التجهيز المستوردة

         

          ب-010الهيدروكلوروفلوروكربون 

 09.50    09.50     00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 latoT 0202 0212 0212 0217 0216 0212 0212 0212 0210 ( بيانات المشروعسادسا)

 ال ينطبق 10.14 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10 01.32 01.32 ال ينطبق تقديرية(حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال )

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات 

 استنفاذ األوزون(

 ال ينطبق 10.14 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10 01.32 01.32 ال ينطبق

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

المبدأ )دوالر 

 ي(أمريك

تكاليف  اليونيب
 المشروع

222 092  222 052  222 092  222 012  412 039 412 529 

تكاليف 

 الدعم

002 12  553 00  090 03  419 09  130 00 010 025 

تكاليف  اليونيدو

 المشروع

222 102  2  222 102  2  2 222 502 

تكاليف 
 الدعم

922 11  2  922 11  2  2 222 05 

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ إجمالي 

 )دوالر أمريكي(

222 402  222 052  222 002  222 012  412 039 412 309  0 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر 

 أمريكي(

402 01  553 00  090 90  419 09  130 00 010 043 

ر إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوال
 أمريكي(

402 441  553 000  090 000  419 019  000 023 140 221  0 

 

 (0210( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا)

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

 12 002 092 222 اليونيب

 11 922 102 222 اليونيدو

 

 ( كما هو ُمبين أعاله0200تمويل الشريحة األولى )الموافقة على  طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات األمانة:

 

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

 01.32 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 01.32 خط األساس للفترة  0202 - 0225

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 10.14 المتبقي: 2.2 موافق عليه بالفعل:

 latoT 0202 0212 0212 0217 0216 0212 0212 0212 0210 ( خطة األعمالخامسا) 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات  اليونيب

 استنفاذ األوزون(

1.0  1.0  2  2  2 0.1 

 0  201 222 002 222  014 222  042 222  009 222  031 222 التمويل )دوالر أمريكي(

زالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات إ اليونيدو

 استنفاذ األوزون(

0.2  2  0.2  2  2 00.2 

 535 222 2  2  159 222  2  159 222 التمويل )دوالر أمريكي(
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 وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة كوت ديفوار، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع السادس والستين للجنة  0

د الهيدروكلوروفلوروكربونية بإجمالي تكلفة، وفقا للطلب األصلي المقدم،  إدارة إزالة المواالمرحلة األولى من خطة التنفيذية 

 025 010مضافا إليه تكاليف دعم للوكالة قدرها دوالرا أمريكيا  529 412ا، تتألف من أمريكي ادوالر 0 221 140 قدره

لليونيدو.  دوالر أمريكي 05 222 مضافا إليه تكاليف دعم للوكالة قدرها دوالر أمريكي 502 222لليونيب و اأمريكي ادوالر

خفض االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لوفاء بهدف لالالزمة نشطة األستراتيجيات واالهذه الخطة  وتشمل

 . 0202في المائة بحلول العام  19بنسبة 

ا، تتألف أمريكي ادوالر 441 402المطلوبة للخطة في هذا االجتماع من المرحلة األولى وتبلغ تكلفة الشريحة األولى  0

دوالر أمريكي  102 222والرا أمريكيا لليونيب، ود 12 002زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  دوالر أمريكي 092 222من 

 لليونيدو، وفقا للطلب األصلي المقدم. دوالر أمريكي 11 922زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

 خلفيـــة

أفريقيا ويطل على المحيط األطلسي، وتحده غانا إلى الشرق وبوركينا فاسو ومالي إلى  كوت ديفوار بلد يقع في غرب 1

كيلومترا مربعا. والمناخ استوائي في الجنوب  100 101الشمال، وغينيا وليبيريا إلى الغرب. ويغطي البلد مساحة تقرب من 

مثل األنشطة االقتصادية الرئيسية في صيد األسماك نسمة. وتتمليون  00.921وشبه قاحل في الشمال. ويقدر عدد السكان بنحو  

 والسياحة والزراعة.

بروتوكول مونتريال. وجار اتخاذ اإلجراءات لعملية التصديق لوقد صدقت حكومة كوت ديفوار على تعديل كوبنهاغن  1

 لبروتوكول.لعلى تعديلي مونتريال وبيجين 

 األنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

ت ديفوار لوائح ونظاما لمنح التراخيص لمراقبة استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تطبق كو 9

تعتمد على هذه المواد بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية. غير أن نظام الحصص بالنسبة للواردات من المواد 

فقط. وينسق تنظيم شبه إقليمي لـ "االتحاد االقتصادي  0201عتبارا من عام اإال يدخل حيز التنفيذ لن الهيدروكلوروفلوركربونية 

وإعادة  هاوالنقدي لغرب أفريقيا" لوائح البلدان األعضاء بشأن استيراد المواد المستنفدة لطبقة األوزون وتسويقها واستخدام

ذلك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية تصديرها والتخلص من المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة لألوزون، بما في 

 بين هذه الدول.هذه المواد والمعدات القائمة عليها، والتحكم بالتالي في حركة 

تابعة لوزارة البيئة هي المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق ورصد األنشطة الخاضعة لبروتوكول لووحدة األوزون الوطنية ا 0

ربونية، بدعم من وحدة إدارة المشروعات. كما أنها  تضطلع بالمسؤولية عن مونتريال بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلورك

جمع المعلومات ونشرها، وإبالغ السلطات وتحديد حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزون على أساس سنوي. وتشمل 

لنظافة العامة، ووزارة الصناعة، األطراف المشاركة في إدارة القضايا البيئية وزارة البيئة، ولجنة الغابات، ووزارة الصحة وا

 ووزارة التجارة.

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية

في معدات خدمة  00-لهيدروكلوروفلوركربونا يتألف مناالستقصائية أن معظم استخدام البلد  ةبينت نتائج الدراس 4

( من تنفاد األوزونمن قدرات اسطن  2.20طن متري ) 2.92التبريد. وكشفت عن أنه لم بستورد سوى 

في عام  قهاغالإ تم يوارغالتصنيع لستخدم من قبل شركة او 0225مرة واحدة في عام  ب010-الهيدروكلوروفلوركربون

من قدرات استنفاد طن  2.20) متري طن 2.92 حواليدون مزيد من االستيراد. كما وجدت الدراسة أنه قد تم استيراد  0202

ولم لهذا التطبيق.  استخدامهيمكن  ه لمكبديل ألجهزة التبريد ولكن 0225في عام  001-كربونالهيدروكلوروفلور( من األوزون

حكومة وتدرس منذ ذلك الحين.   001-والهيدروكلوروفلوركربون ب 010-الهيدروكلوروفلوركربون تيد مزيد من ماديستور

 .بأكملها  001-الهيدروكلوروفلوركربون متاحة من الكمية الد في إمكانية تدمير مع إحدى شركات األسمنت في البلكوت ديفوار 
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طنا متريا  445.04وبناء على نتائج الدراسة االستقصائية فقد ارتفع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية من  3

ون( طنا من قدرات استنفاد األوز 09.50طنا متريا ) 0 053.12إلى  0221طنا من قدرات استنفاد األوزون( في عام  10.39)

كوت ديفوار، وهي من البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، في فئة البلدان ذات حجم  تدخل بذلك. و0202في عام 

 تيموق. 0202و  0225و  0223للتخزين في من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية ستورد أي يُ االستهالك غير المنخفض. ولم 

المواد التي تعتمد على معدات الد من خالل جمع البيانات عن في البل منهجية الدراسة االستقصائية مستوى االستهالك

وحدها  وحدهااالستيراد  نماذجلى إجمع البيانات  االستناد فيال يمكن وة. خدمالحالية ومتطلبات ال الهيدروكلوروفلوركربونية

 المتعلقةبيانات ال 0. ويعرض الجدول سائبةالتبريد من غازات واردات التم تسجيل جميع يألنه  واد نظرالتقييم استهالك هذه الم

وقد . دراسة( وكذلك البيانات المستخرجة من نتائج ال4المبلغ عنها بموجب المادة )المواد الهيدروكلوروفلوركربونية استهالك ب

من د البلتهالك اسال تعكس  0225( قبل عام 4مادة )أن البيانات المبلغ عنها بموجب الب اليونيبحكومة كوت ديفوار كوت أبلغت 

أمانة األوزون قامت أكثر دقة. وبناء على طلب من حكومة كوت ديفوار  دراسةأن نتائج الو المواد الهيدروكلوروفلوركربونية

 .0كما هو مبين في الجدول  0223( حتى عام 4المادة )بيانات تعديل ب

 0200إلى  1022: استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة من 0الجدول 

 صائية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقبيانات الدراسة االست  

-الهيدروكلوروفلوروكربون السنة 7بيانات المادة 

00 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب121

-الهيدروكلوروفلوروكربون

102 
 المجموع

 طن متري  

طن من قدرات 

استنفاد 

 طن متري األوزون

درات طن من ق

 طن متري استنفاد األوزون

طن من قدرات 

 طن متري استنفاد األوزون

طن من 

قدرات 

استنفاد 

 طن متري األوزون

طن من 

قدرات 

استنفاد 

 األوزون

0221 445.04 10.39 
    

445.04 10.39 445.04 10.39 

0229 314.30 10.23 
    

314.30 10.23 314.30 10.23 

0220 522.33 15.99 
    

522.33 15.99 522.33 15.99 

0224 503.05 91.03 
    

503.05 91.03 503.05 91.03 

0223 210.02 0 94.05 
    

210.02 0 94.05 210.02 0 94.05 

0225 002.2 0 00.02 2.92 2.20 2.92 2.20 000.22 0 00.04 000.22 0 00.04 

0202 053.12 0 09.50 
    

053.12 0 09.50 053.12 0 09.50 

0200* 042.12 0 05.34 
    

 ال ينطبق ال ينطبق 05.34 0 042.12

 * االستهالك المقدر 

واستنادا إلى اتجاهات االستهالك للسنوات الماضية، من المتوقع أن يزيد استهالك كوت ديفوار من المواد  5

. ويعرض 0202إلى  0200في المائة باستخدام سيناريو النمو غير المقيد للفترة من  3الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويا بنسبة 

 .0202االستهالك المتوقع من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى سنة  0الجدول 

 االستهالك المتوقع من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  :0الجدول 

 0202 0212 0212 0217 0216 0212 0212 0212 0210 *0211  السنة

 491.92 0 211.12 0 211.12 0 211.12 0 211.12 0 211.12 0 095.02 0 095.02 0 042.12 0 042.12 طن متري مقيد

طن من  

قدرات 

استنفاد 

 األوزون

05.34 05.34 01.40 01.40 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 10.11 

 0 934.12  0 159.02 0 003.02 0 291.32 0 520.42 0 402.32 0 012.12 0 925.02 0 154.3 0 042.12 طن متري غير مقيد

طن من  

قدرات 

 استنفاد

 األوزون

05.34 40.33 31.21 35.04 50.31 021.95 000.50 000.22 010.40 010.12 

 )*( االستهالك المقدر من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

في قطاعي تكييف الهواء تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوركربونية في كوت ديفوار في الغالب ألغراض الخدمة  02

طنا من  00.00طنا متريا ) 0 005.55المركزي المنزلي والتبريد التجاري/الصناعي. وتقدر االحتياجات السنوية للخدمة بـ 

، 0202ة التبريد في عام لمواد في البلد من جانب قطاع خدمأدناه استهالك هذه ا 1قدرات استنفاد األوزون(.  ويرد في الجدول 

 األخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات في االقتراح. وهي السنة

 0202في نظم التبريد في عام  00-: توزيع الهيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 

 نوع المعدات
 

مجموع الوحدات 

 )مقدر(
 الشحن )باألطنان( 

 )مقدر(
التقدير الناتج لالستهالك ألغراض 

 )باألطنان( الخدمة/في السنة

تنفاد قدرات اس مترية 

 األوزون

قدرات استنفاد  مترية

 األوزون

 تكييف الهواء المنزلي
191 114 0 555.00 0 025.53 995.44 12.45 

 00.25 020.93 01.35 111.19 10 210 تكييف الهواء المركزي

 4.01 013.05 01.05 110.09 191 001 التبريد التجاري

 00.0 005.59 00.01 140.39 00 411 التبريد الصناعي

 61261 1 112222 122222 2 220226  1 222 222 المجموع

في  03هواء المنزلية، وتكييف ال يستخدم لخدمة نظمفي المائة من إجمالي االستهالك  15.54أن  1ويبين الجدول  00

. يد الصناعيلمعدات التبرفي المائة  05.01التبريد التجاري، و في المائة لنظم 00.15ومركزي، الهواء الم تكييف لنظالمائة 

الهواء م تكييف لنظفي المائة  10.12و، نزليةفي المائة لخدمة نظم تكييف الهواء الم 04.55 بنسبةوتقدر معدالت التسرب 

 الصناعي. في المائة لمعدات التبريد 10.01التبريد التجاري، و  في المائة لنظم 10.12ومركزي، ال

: كاآلتي د هيرام الواحد في البلجالبديلة للكيلو غازات التبريدونية لمواد الهيدروكلوروفلوركربولسعار الحالية واأل 00

دوالرا  09.05و ،أ 011-هيدروفلوروكربونللدوالرا أمريكيا   5.10و ،00-لهيدروكلوروفلوروكربونل دوالرا أمريكيا 3.59

 دوالرا أمريكيا 01.05و، ج 124-لهيدروفلوروكربونل دوالرا أمريكيا 01.09و ،أ 121-لهيدروفلوروكربونل أمريكيا

 00-الهيدروكلوروفلوروكربونن سعر أل ونظرا. أ 022-غاز التبريد رل دوالرا أمريكيا 00.04، وأ 102-لهيدروفلوروكربونل

 تقريبا. ةاحتياجات الخدمجميع لتلبية  فهو يستخدمبالفعل في النظم القائمة،  أنه مستخدممنخفض و

 الستهالكاأساس حساب خط 

( باستخدام متوسط من قدرات استنفاد األوزون اطن 01.32) امتري اطن 0 095.42ر لالمتثال هو مقدخط األساس ال 01

 09.52)طنا متريا  0 053.12( ومن قدرات استنفاد األوزون اطن 00.42) امتري اطن 0 000.22ه وهو عن االستهالك المبلغ

 من بروتوكول مونتريال. 4لمادة بموجب ا ، على التوالي،0202و  0225 نلعاميل( من قدرات استنفاد األوزون اطن

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتخلص من استراتيجية 

 0201 /كانون الثانييناير 0حكومة كوت ديفوار لتجميد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية بحلول تخطط  01

تدابير الرقابة  وفقابالتدريج خط األساس  خفض( ومن قدرات استنفاد األوزون اطن 01.32) امتري اطن 0 095.42مستوى  ندع

 ةالتدريجي اإلزالةستمر تسوف بعد ذلك، و. 0202في المائة في عام  19الخفض  لوفاء بنسبةبروتوكول مونتريال لة في دالمحد

مع الحفاظ  0212في المائة في عام  54.9نسبة باالستهالك العام  معدل خفض وصوال إلىلمواد الهيدروكلوروفلوركربونية ل

 .0212حتى عام  الخدمةلتلبية احتياجات االستهالك أساس خط في المائة من  0.9 قدرها نسبة مسموح بهاعلى 

وضع وتنفيذ األنشطة بحكومة كوت ديفوار  ستضطلعفي إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  09

 ها:الواردة فيالتالية لتلبية أهداف االمتثال 

المواد لرصد ومراقبة استيراد وتوزيع  اإلنفاذالجمارك و موظفيمن  022يب تدر (أ )

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية
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المواد  إزالةالممارسات الجيدة في خدمة التبريد وتكييف الهواء لدعم من الفنيين على  0222تدريب  (ب )

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

العملي على  ليلالتدمراكز تابعة ألغراض  1لـ ، وأبيدجانإلعادة التهيئة في  توفير معدات للمركز الرئيسي (ج )

 م تكييف الهواء؛خدمة نظ يتقنيل أساليب إعادة التهيئة

 ؛التبريد ةخدممن الورش الكبيرة ل  122 لعدد يبلغ إعادة التهيئةمعدات توفير مستلزمات  (د )

الية كافة األنشطة المقترحة في رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان فع (ه)

 إعداد التقارير الدورية.الخطة وإطار 

 0 309 412 غـبمبلمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ىالتكلفة اإلجمالية للمرحلة األولتقدر  00

من  اطن 00.11) امتري اطن 129.52 إلزالةدوالرا أمريكيا  043 010 تبلغي تالا تكاليف دعم الوكاالت دوالرا أمريكيا زائد

تفصيل الميزانية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  1. ويعرض الجدول 0202قدرات استنفاد األوزون( بحلول عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 وكربونية(: التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور1الجدول )

 المجموع  0202 0212 0216 0212 0210 الوكالة مكون/أنشطة المشروع

تعزيز القدرات الوطنية )الجمارك ومفتشو البيئة، 

وزارة التجارة( لرصد ومراقبة استيراد وتوزيع 

 072 222 02 222 12 222 12 222 02 222 32 222 اليونيب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت الفنية لخبراء التبريد على تعزيز القدرا

 212 222 42 222 02 222 42 222 52 222 002 222 اليونيب الممارسات الجيدة في هذا المجال 

وورش التبريد الرئيسية،  التميّزتعزيز مراكز 

لحوافز لتحويل معدات لتقديم اوتنفيذ برنامج ا

 102 222 اليونيدو التبريد
 

222 102  
 

222 502 

خطة إدارة إزالة المواد  نفيذرصد وتقييم ت

 009 412 99 412 12 222 12 222 12 222 92 222 اليونيب  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 0  309 412 039 412 012 222 002 222 052 222 712 222 المجموع 

 

 

 تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

وفلوروكربونية لكوت ديفوار في سياق المبادئ التوجيهية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور 04

( ومعايير تمويل إزالة هذه المواد في قطاع 91/15المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

خطط وخطة أعمال الصندوق ( والمقررات الالحقة بشأن هذه ال02/11االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين )المقرر 

وناقشت األمانة مع اليونيب المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة، وتمت معالجتها بشكل  .0201-0200المتعدد األطراف للفترة 

 مرٍض على النحو الملخص أدناه.
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 مسائل متعلقة باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أنها متسقة مع  قصائية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والحظتالدراسة االستاألمانة في نتائج نظرت  03

المعدل السنوي ويبلغ بل أمانة األوزون. من ق   0223-0221( بعد أن تم تعديل بيانات 4البيانات المبلغ عنها بموجب المادة )

)انظر  0202إلى عام  0221عام  فترة منفي الفي المائة  4حوالي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للزيادة في استهالك 

 (.0الجدول 

 نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

طنا من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا  01.32خط األساس البالغ وافقت حكومة كوت ديفوار على أن يكون  05

طنا من قدرات  09.52و 0225 ا من قدرات استنفاد األوزون في عامطن 00.42البالغ مستوى االستهالك الفعلي  باستخدام

هو نقطة البداية إلجمالي  من بروتوكول مونتريال، 4، المبلغ عنه بموجب المادة 0202و  2009ي استنفاد األوزون في عام

 التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. 

 التقنيةالمسائل 

أن  تعدم تصديق كوت ديفوار على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال، وأوضحب ةتعلقالم المسألةثارت األمانة أ 02

 1منتجة حديثا بعد مواد هيدروكلوروفلوروكربونية فا في تعديل بيجين لن تكون قادرة على استيراد أي اطرأليست البلدان التي 
 ألف3 من والمواد 3كامل للمادة امتثال حالة في  الطرفغير  البلدن أألطراف ا اجتماعقرر ، إال إذا 3112 /كانون الثانييناير

في هذا ومن المادة(.  9و  8ن ا)الفقرت 7محدد في المادة ال على النحوبيانات بهذا المعنى  (، وأنه قدم4والمادة ) طاء3إلى 

 ه/حزيرانبروتوكول مونتريال بحلول نهاية شهر يونيالتصديق على تعديل بيجين ليتم أنه من المتوقع أن ب اليونيبالصدد، أفاد 

 ضرورة اإلسراع في عملية التصديق. بشأنالحكومة  أنه تمت توعية، و3113

وكيف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طلبت األمانة توضيحا بشأن األنشطة المخطط لها في و 00

أن الخبرة المكتسبة في  اليونيب. وأوضح خطة إدارة اإلزالة النهائية في إطار  المشابهة التي سبق تنفيذهااألنشطة على  تبنى

تدريبهم بالفعل الذين تحديد مجموعة من الفنيين والمهندسين من بين المدربين من د ن البلستمكّ  خطة إدارة اإلزالة النهائيةإطار 

برنامج  ه سيلزم تنفيذلتبريد والسالمة. ومع ذلك، فإنبدال من تنظيم برنامج تدريبي كامل عن الممارسات الجيدة في مجال ا

 رابطة. وعالوة على ذلك، فإن الذين يقع عليهم االختيارللمدربين  إعادة التهيئةلتجديد المعلومات بما في ذلك تقنيات  يتدريب

رابطة يكون ل. وسوف خطةالفيذ في تن انساهمسي خطة إدارة اإلزالة النهائية في إطار  ينالتبريد ومركز أبيدجان للتميز المدعوم

. وتجدر اإلشارة التدليل على إعادة التهيئةأنشطة  وإدارةتوفير الدعم التقني بمركز التميز  يقومالتبريد دور استشاري في حين 

تبريد  من أجهزة التعرف على غازات 15تسليم و، نيي التبريدمن تق 751موظفي الجمارك ومن  971إلى أنه تم تدريب 

. خطة إدارة اإلزالة النهائية األدوات األساسية وتوزيعها وفقا لمن مجموعات  311 شراءإلى موظفي الجمارك، و متعددة

إزالة المواد  ألغراضال تزال تعمل و هابموظفي الجمارك والفنيين  التي تم تزويدأيضا المعدات  تستخدموس

من المتوقع  وأن خطة إدارة اإلزالة النهائيةمن متبٍق مويل ت رصيدأنه ال يوجد اليونيب أوضح و. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .3113ه/تموز المتبقية بحلول يولي خطة إدارة اإلزالة النهائية أنشطة إنجاز 

المواد إعادة التهيئة الخاصة بإحالل تقنيات ركز على يسوف على إعادة التهيئة نيين تقلاحظت األمانة أن تدريب وال 00

طلب معلومات إضافية تم في هذا السياق، و. روكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلومحل  وفلوروكربونيةوالهيدرالهيدروكربونية 

المواد د واستراتيجية الحكومة لتشجيع استيراد بدائل في البلهيدروكلوروفلوروكربونية المواد التوافر بدائل مدى عن 

معروفة في غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدائل  ناليونيب إلى أإذا لزم األمر. وأشار الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ت ديفوار حكومة كووتشجع بالفعل في السوق المحلية.  الهيدروكربونعلى  المعتمدة المعداتعدد من  يوجدد. ومع ذلك، البل

المنطقة هذه دة بلدان في وبدائل أخرى. ونتيجة لذلك، بدأت عالمواد الهيدروكربونية على استيراد لغازات التبريد المستوردين 

أسعار ترتفع من المتوقع أن وفي غانا. المواد الهيدروكربونية  يموردأحد التفاوض مع  اإلقليمية في دون

أسعار بدائل تنخفض من المتوقع أيضا أن ، وفيما بعدفي كوت ديفوار في السنوات المقبلة.  33-الهيدروكلوروفلوروكربون

المواد الهيدروكربونية مع زيادة توافر  33-الهيدروكلوروفلوروكربونأسعار إلى ما دون نية هيدروكلوروفلوروكربوالمواد لا

 في السوق المحلية.
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يبدو أن معدالت التسرب وة للمعدات في كوت ديفوار. نسوبالمعدات ومعدالت التسرب الم قائمةاألمانة واستعرضت  01

في المائة  21.41ومركزي، الفي المائة بالنسبة للتكييف  44.41و، يةنزلتكييف الهواء الم نظمخدمة في المائة ل 37.99 البالغة

معقولة نظرا للظروف المناخية في هذا البلد  لمعدات التبريد الصناعيبالنسبة في المائة  44.12لنظم التبريد التجاري، و

ما أأشهر.  4كل  ووالمركزية ه ةالمنزليتكييف الهواء جهزة أل ةالخدم إجراء ومعدلمعدات التبريد. ل والحالة المعتادة فيما يبدو

 أشهر. 4كل  ة لهاالخدم فتجرىيتعلق أنظمة التبريد التجاري والصناعي، فيما 

شرح طرائق أن ي إلى اليونيب، وطلبت ينالنهائي ينافز للمستخدموحلتقديم الالبرنامج المقترح  ألمانةت اكما استعرض 01

غاز من  اتمن المعدات، وبعض كمي اتتألف من توفير مجموعيرنامج الحوافز سأن ب اليونيب إلى تنفيذ هذا البرنامج. وأشار

المعدات خالل الخدمة العادية  بإعادة تهيئةالتزامهم  لغازات التبريد في مقابلالمستخدمين كبار وقطع الغيار لبعض تبريد بديل 

للقيام توفير الموارد المالية للشركات تم ، ة النهائيةخطة إدارة اإلزال وبموجب. التبريد البديل إلى استخدام غاز اوتحويلها الحق

خطة النتائج المرجوة. وبالتالي، تم تعديل طرائق التنفيذ على النحو المقترح في ب يأت، ولكن هذا النهج لم امعداته بإعادة تهيئة

 خطة إدارة اإلزالة النهائيةلوارد في ابرنامج الحوافز فقد تحسن . ونتيجة لذلك، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة المواد الوارد في برنامج الحوافز طرائق  صقلتنظيم بعثة مشتركة لببشكل ملحوظ. وسيقوم اليونيب واليونيدو 

 شراؤها. التي سيجري غازات التبريدمواصفات األدوات والمعدات، فضال عن وضع لوالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المتعلقة بالتكلفة المسائل

من قدرات استنفاد  اطن 42.81) امتري اطن 1 159.71بالغ لاإلى أن خط األساس اهتمام اليونيب مانة األ وجهت 09

كوت  نقلي، 41/44حجم االستهالك في المقرر وهي الحد الموضوع النخفاض ، امتري اطن 241 الذي يتجاوز قيمة( األوزون

، 3115عام بأهداف اإلزالة لمتاح فقط للوفاء  ، حيث التمويل المؤهلة حجم االستهالكغير منخفضالبلدان فئة ى لإديفوار 

 43/11ر قرمال غير أن. ةي تم تحديده في قطاع الخدمذالستهالك الا كجم من/ ةأمريكي اتدوالر 4.5بواقع  هوسيتم احتساب

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ها منتهالكاسالسابقة التي يتجاوز لبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض ليسمح ال  أيضا

لتلبية تدابير الرقابة حتى دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلخطة م يقدبت إالالتبريد  ةفي قطاع خدم امتري اطن 241

 كل حالة على حدة.لعلى أساس أنه سيتم النظر في مستوى التمويل المقدم  ،3131عام 

 835 741 بمبلغكوت ديفوار في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ تمويل االتفاق على  تمو 00

في  25 للوفاء بنسبة خفض قدرهاأعاله  4مبين في الجدول على النحو ال( ت)باستثناء تكاليف دعم الوكاال دوالرا أمريكيا 1

من  اطن 33.22) ةمتري انطنأ 415.91 بإزالةلبلد لد . وسوف تسمح هذه الموار3131المائة من خط األساس بحلول عام 

 .3131( بحلول عام قدرات استنفاد األوزون

 األثر على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن إدخال  04

د المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى خفض كمية ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيرا

ال ينبعث  33-( من الهيدروكلوروفلوروكربونجمالمستخدم لخدمة التبريد. وكل كيلوغرام )ك 33-الهيدروكلوروفلوروكربون

ولية األتقديرات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتشير ال 1.8نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو 

في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها إلى عدم  كوت ديفوار حسبتهالألثر على المناخ التي 

في المائة من  25في حال االستعاضة عن  من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي  اطن 731 152انبعاث الكمية 

أكسيد  ثانيطنا من مكافئ  313 841بالهيدروكربون أو االستعاضة عن   33-روكلوروفلوروكربونالهيد استهالك البلد من

أ. وهذا الرقم أعلى من األثر المحتمل على المناخ لخطة إدارة إزالة المواد  124-الكربون بالهيدروفلوروكربون

طنا من مكافئ ثاني أكشيد الكربون.  41 524وهو  3114-3113الهيدروكلوروفلوروكربونية المبين في خطة أعمال الفترة 

ويعزى هذا إلى أن المنهجية المستخدمة في خطة األعمال مختلفة عن المنهجية التي يستخدمها البلد.  فبالنسبة للبلدان التي 

يقتصر استهالكها على قطاع الخدمة، رأت خطة األعمال أن كل طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد 

 2 391لوروكربونية تتم االستعاضة عنه ببدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ينتج عنه توفير ما يقارب الهيدروكلوروف
لكل مادة في تقدير األثر  إمكانية االحترار العالميطنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. غير أن كوت ديفوار استخدمت بيانات 

 . المحتمل على المناخ
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الي توقعات أكثر دقة عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمة. ويمكن تحديد وال يوجد في الوقت الح 03

األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ 

غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها وعدد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات 

 التي أعيد تهيئتها. 33-التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 التمويل المشترك

األقصى من  )ح( بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد54/29استجابة للمقرر  05

الصادر عن  XIX/6)ب( من المقرر 11المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة 

مساهمة الحكومة ستشمل وقت الموظفين، وحيز المكاتب، واإلعفاء من أن  اليونيباالجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضح 

ت الحكومية. عالوة على ذلك، تعكف الحكومة على وضع مقترحات بالمشروع لتقديمها إلى الضرائب، وغير ذلك من الخدما

 .النظيفةمصادر التمويل األخرى ومنها مرفق البيئة العالمية وآلية التنمية 

 3114-3311خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  مضافا إليه ياأمريك ادوالر 1 835 741مبلغ  اليونيب واليونيدوطلب ي 30.

 ادوالر 987 758الغ ـالب 3114-3113إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة 

لى خط أساس االستهالك واستنادا إخطة األعمال. مشروع إجمالي المبلغ الوارد في  في حدودهو  ،بما فيه دعم الوكالة يا،أمريك

حتى  كوت ديفوار، فإن مخصصات امتري اطن 1,159.70المقدر للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة البالغ 

 .41/44بما يتسق مع المقرر  اأمريكي ادوالر 1 834 537ينبغي أن تكون  3131إزالة عام 

 مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق  ديفواركوت يرد مشروع اتفاق بين حكومة  31.

 األول بهذه الوثيقة.

 ةالتوصيـ

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: 32.

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )أ(

لخفض استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  3131إلى  3113للفترة ر لكوت ديفوا
 ادوالر 915 741، ويشمل اأمريكي ادوالر 3 114 271، بمبلغ في المائة من قيمة خط األساس،  25

الر دو 931 111، ولليونيبل اأمريكي ادوالر 119 421تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا، إضافة إلىأمريكي

 ؛ يونيدودوالر أمريكي لل 49 111تكاليف دعم الوكالة البالغة مضافا إليها أمريكي 

من قدرات استنفاد  اطن 42.81وافقت على أن يكون خط األساس البالغ قد  كوت ديفوارمالحظة أن حكومة  ( )ب

استنفاد من قدرات  اطن 41.71وقدره  3119خدام االستهالك الفعلي لعام األوزون، المحسوب باست

 7، المبلغ عنه وفقا للمادة من قدرات استنفاد األوزون اطن 45.91وقدره   3111لعام استهالك األوزون وا
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد  من بروتوكول مونتريال،

 البلد؛هذا الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية  األوزوناد من قدرات استنف اطن 33.22خصم  )ج(

 إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  كوت ديفوارالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة  )د(

 الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته
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واد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم (هـ)

دوالر أمريكي  357 777، ويشمل اأمريكي ادوالر 007 067وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ كوت ديفوار ل

 تكاليفزائدا دوالر أمريكي  767 777، ولليونيب اأمريكي ادوالر 27 367ة البالغة تكاليف دعم الوكالزائدا 

 .لليونيدودوالر أمريكي  27 577دعم الوكالة البالغة 
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 األولالمرفـق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف كوت ديفوارحكومة اتّفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
 

 

مال البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستع)"  كوت ديفوار يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة 1

من أطنان قدرات  11.14ألف )"المواّد"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 .منية لبروتوكول مونتريالبما يتماشى مع الجداول الز 0202يناير / كانون الثاني  1استنفاد األوزون بحلول 
 

 -0من التذييل  0-1ستلكا  السنو  للمواّد على النحو المبيّن في الفف األفيي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 0

-1الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليلا في التذييل فضكا عن  ألف )"األهداف والتمويل"(

، يفيد الحق في طلب أو 3داتلا بالتمويل المحّددة في الفيرة ألف. وييبل البلد أنّه، بيبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعلّ 

تليّي مزيد من التمويل من الفندوق المتعّدد األطراف بالنسبة أل  استلكا  للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الفف األفيي 

لمواد المستنفدة لألوزون المحددة طوة النلائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع األف باعتباره الخ-0من التذييل  1-0

)االستلكا  المؤهل   3-1-1 ألف، وفيما يتعلق بأ  استلكا  يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الفف األفيي-1في التذييل 

 المتبيي( من كل من المواد.
 

حيث المبدأ، على توفير التمويل رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من  3

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات  -0من التذييل  1-3 المحّدد في الفف األفيي

 ألف )"جدول زمني للموافية على التمويل"(. -3اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

وفيا للفيرة التفاق وفيا للخطط اليطاعية إلزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية الميدمة. ويوافق البلد على تنفيذ هذا ا 1

)ب( من هذا االتفاق، سوف ييبل البلد إجراء تحيّق مستيّل من تحييق حدود االستلكا  المذكورة للمواد كما يأتي في 5الفرعية 

بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ق المشار إليه أعكاه حيّ ألف من هذا االتفاق. وسيجرى الت-0من التذييل  0 -1 الفف

 المعنية.
 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تيديم التمويل وفياً للجدول الزمني للموافية على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط  5

 ي للموافية على التمويل:يوما من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمن 02التالية قبل 
 

لجميع السنوات المعنيّة. ألف -0من التذييل  0-1في الفف األفيي أن يكون البلد قد حيق األهداف المحددة  ( أ)

والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيلا الموافية على خطة إدارة إزالة المواد 

يوجد فيلا التزام باإلبكاغ ببيانات البرامج اليطرية آل التي  الليدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات

 في تاريخ انعياد اجتماع اللجنة التنفيذية الذ  ييدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحيق بشكل مستيل من تحييق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحيق غير  ( ب)

 مطلوب؛

ألف )"شكل تيارير وخطط التنفيذ"( تغطي -1رير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تي )ج(

من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع  اكل سنة من السنوات التيويمية السابية، وتشير إلى أنه قد حيق مستوى متيدم

فق عليلا سابيا يزيد فيلا في الشرائح الموافق عليلا سابيا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموا

 في المائة ؛ 02عن 

ألف تغطي كل سنة تيويمية حتى نلاية السنة  -1أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  )د( 

التي يُطلب فيلا تمويل الشريحة التالية بميتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع 

 حالة الشريحة األخيرة؛األنشطة الواردة فيه في 
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أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات الميدمة إلى االجتماع الثامن والستين وما بعده،  (ه)

بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحفص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

رات، وبأن النظام يضمن امتثال البلد الليدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والفاد

للجدول الزمني إلزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية المنفوص عليه في بروتوكول مونتريال لمدة هذا 

 االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بميتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  0

ات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنلا  خطط التنفيذ السنوية السابية وفياً ألدوارها ألف )"مؤّسس -5

 أعكاه. 1ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحيّق المستيّل على النحو المبيّن في الفيرة -5ومسؤولياتلا المحّددة في التذييل 
 

دى البلد مرونة في إعادة تخفيص المبالغ الموافق عليلا، أو جزء من هذه وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون ل 4

 ألف:-1المبالغ وفياً لتغيّر الظروف، من أجل تحييق أسلس خفض في االستلكا  وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

سنوية ميدمة حسبما  إعادات التخفيص المفنّفة كتعديكات رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبياً إما في خطة تنفيذ )أ(

)د( أعكاه أو كتنييح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تيدم ثمانية أسابيع قبل أ   5هو متوقع في الفيرة الفرعية 

 اجتماع للجنة التنفيذية للموافية عليلا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 ألطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بيواعد أو سياسات الفندوق المتعدد ا (1)

 التغييرات التي تؤد  إلى تعديل أ  شرط من شروط هذا االتفاق؛  (0)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخفص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة لمختلف  (3)

 الشرائح؛ 

ة الحالية، أو تيديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمد (1)

في المائة من مجموع تكاليف آخر  32إزالة أ  نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

 شريحة موافق عليلا؛

يمكن إدماجلا في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليلا،  يص غير المفنّفة كتعديكات رئيسيةإعادات التخف )ب(

 بكاغ اللجنة التنفيذية بشأنلا في تيرير التنفيذ السنو  الكاحق؛والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إ

سوف تعاد أ  مبالغ متبيية إلى الفندوق المتعدد األطراف لدى االنتلاء من الشريحة األخيرة المتوقعة  )ج(

 بموجب هذا االتفاق.

 التبريـد، وبففة خاصة لما يلي:سوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في اليطـاع الفرعي لخدمـات  8
 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خكال تنفيذ  )أ(

 المشروع؛

 11/122أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالميررين  )ب(

 خكال تنفيذ الخطة. 14/0و

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي ييوم بلا أو التي  4

يُضطلع بلا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية 

( تحت إشراف "الوكالة المنفذة المتعاونة"ة المنفذة الرئيسية"( ووافيت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ))"الوكال

ي الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التيييم الدوريّة التي قد تُجر  ف

ال الرصد والتيييم التابعة للفندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التيييم التابع أل  من الوكاالت المنفذة إطار برامج أعم

 المشتركة في هذا االتفاق.
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبكاغ عنلا بموجب  12

)ب(. وتشمل هذه المسؤولية  5في ذلك على سبيل المثال ال الحفر التحيق المستيل وفيا للفيرة الفرعية  هذا االتفاق، بما

ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المكائمين لألنشطة في التنفيذ. وستيوم الوكالة المنفذة 

باء في إطار التنسيق –0طريق تنفيذ األنشطة المنفوص عليلا في قائمة التذييل  المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن

الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء 

سؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلية بالتخطيط واإلبكاغ والم

منسق، بما في ذلك عيد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

 ألف.-0من التذييـل  1-0و   0-0والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الففين األفييين 
 

في حال عدم تمّكن البلد، أل  سبب من األسباب، من تحييق األهداف المتعلية بإزالة المواد المحددة في الفف األفيي  11

، أو عجزه على أ  وجه آخر عن االمتثال للذا االتفاق، فعندئذ ييبل البلد بأنه لن يحّق له الحفول على ألف-0من التذييل  1-0

ياً لجدول الموافية على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تيديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفياً لجدول زمني التمويل وف

منيح للموافية على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من الميرر أن تتحيق 

لتالية في إطار جدول الموافية على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة قبل تسلم شريحة التمويل ا

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات  -4التمويل بالييمة المحّددة في التذييل 

بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل  ميدرةاالستلكا  غير الُمنجزة في أ  سنة من السنوات، 

حالة من حاالت عدم امتثال البلد للذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها اليرارات ذات الفلة. وبعد اتخاذ هذه اليرارات، لن تشكل 

 أعكاه. 5الحالة المعنية عائيا أمام الشرائح الميبلة وفيا للفيرة 
 

عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أ  قرار للجنة التنفيذية في المستيبل قد يؤثر على تمويل أية  لن تخضع 10 

 مشروعات أخرى في قطاعات االستلكا  أو أ  أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

كالة المنفذة المتعاونة سوف يستجيب البلد أل  طلب معيول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والو 13

لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطكاع على المعلومات 

 الضرورية للتحيق من االمتثال للذا االتفاق.
 

لوروكربونية واالتفاق الميترن بلا في نلاية السنة خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفالمرحلة األولى من يتم إنجاز  11

ألف. وفي حالة بياء أنشطة معلية جرى -0التالية آلخر سنة يحدد فيلا حد أقفى مسموح به إلجمالي االستلكا  في التذييل 

الية لتنفيذ تى نلاية السنة ال، فسيرجأ إتماملا حت4)د( والفيرة 5التنبؤ بلا في الخطة والتنييحات التالية عليلا وفيا للفيرة الفرعية 

ألف -1من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1األنشطة المتبيية. وتستمر أنشطة اإلبكاغ المنفوص عليلا في الفيرات الفرعية 

 إلى حين إتماملا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خكاف ذلك.
 

المحّددة في هذا االتفاق حفراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا  تنفذ جميع الشروط 15

االتفاق. وكافة المفطلحات المستعملة في هذا االتفاق للا المعنى المنسوب إليلا في البروتوكول، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير 

 ذلك.
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 نيطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستلكا  المجموعة قالمرف المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 03.82 األولى جيم 00-الليدروكلوروفلوروكربون

 
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2121 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2 

 جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال 1-1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ال يوجد 11.14 54.10 54.10 54.10 54.10 54.10 03.82 03.82 ال يوجد األوزون( نفاد)أطنان قدرات است

الحد األقفى المسموح به لكاستلكا   1-0

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

 ال يوجد 11.14 54.10 54.10 54.10 54.10 54.10 03.82 03.82 ال يوجد األوزون(  نفاداألولى )أطنان قدرات است

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  0-1

 425 412  185 412 2 132 222 2 152 222 2 142 222 2 052 222 الرئيسية )اليونيب( )دوالر أمريكي(

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  0-0

 124 031 00 180 2 15 435 2 18 150 2 00 448 2 32 002 )دوالر أمريكي( 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  0-3

 402 222 2 2 2 2 102 222 2 2 2 102 222 المتعاونة )اليونيدو( )دوالر أمريكي(

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  0-1

 04 222 2 2 2 2 31 522 2 2 2 31 522 )دوالر أمريكي( 

مويل المتفق عليه )دوالر إجمالي الت 3-1

 1 805 412 185 412 2 132 222 2 012 222 2 142 222 2 412 222 أمريكي(

 148 031 00 180 2 15 435 2 50 050 2 00 448 2 01 402 مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3-0

إجمالي التكاليف المتفق عليلا )دوالر  3-3

 0 221 341 028 000 2 115 435 2 000 050 2 010 448 2 441 402 أمريكي(

 00.33 األوزون( نفاداستأطنان قدرات المتفق على تحيييلا بموجب هذا االتفاق ) 00-إجمالي اإلزالة من الليدروكلوروفلوروكربون 1-1-1

 2.22 األوزون( نفاداستأطنان قدرات في مشروعات سابية موافق عليلا ) 00-إزالة الليدروكلوروفلوروكربون 1-1-0

 11.14 يةالليدروكلوروفلوروكربونالمواد االستلكا  المؤهل المتبيي من  1-1-3

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -2التذييل 

 ألف.-0ل اجتماع في السنة المحددة في التذييل أوسيجر  النظر في تمويل الشرائح الميبلة للموافية عليه في  .1

 ير وخطط التنفيذ ألف : شكل تقار -2التذييل 
 

 سوف يتألف تيرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: 1
 

، للتيرير السابق السابية السنةبشأن التيدم المحرز منذ يتضمن بيانات حسب السنة التيويمية، د، وتيرير مسر )أ(

لف النشاطات فيلا، وكيفية ارتباط بعضلا على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسلام مخت اوتعليي

وينبغي أن يشمل التيرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب ببعض. 

المواد، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال التدريجي للبدائل ذات الفلة، للسماح لألمانة بتزويد اللجنة 

وينبغي أن يسلط التيرير الضوء ت عن التغيير الناجم في االنبعاثات ذات الفلة بالمناخ. التنفيذية بالمعلوما

كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق 

. وينبغي أن على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن ييدم غير ذلك من المعلومات ذات الفلة

ة السابق تيديملا، كحاالت سنويخطة الاليشتمل التيرير أيضا على معلومات عن أ  تغييرات ميارنة ب

التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخفيص المبالغ خكال تنفيذ الشريحة، على النحو المنفوص 

ييدم مبررات حدوثلا. وسيغطي التيرير  من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن 4عليه في الفيرة 

)أ( من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك 5د جميع السنوات ذات الفلة المحددة في الفيرة الفرعية والمسر

 أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛
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واستلكا  المواد المشار إليلا  تيرير للتحيق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية )ب(

)ب( من االتفاق. وما لم تيرر اللجنة التنفيذية خكاف 5ألف، كما هو مبين في الفيرة الفرعية -1في التذييل 

ذلك، يتعين تيديم هذا التحيق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن ييدم التحيق من االستلكا  

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5و المحدد في الفيرة الفرعية لجميع السنوات ذات الفلة على النح

 تسلم تيرير تحيق عنلا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بلا حتى الموعد المزمع لتيديم طلب الشريحة التالية، مع إبراز  )ج(

ائح السابية بعين االعتبار. الترابط بينلا األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتيدم المحرز في تنفيذ الشر

وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتيدم المحرز، فضكا عن أ  تغييرات ممكنة 

من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف السنوات المحددة في الفيرة 

صف بالتففيل أ  تنييحات تكون ضرورية أدخلت على )د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الو5الفرعية 

. ويمكن أن ييدم هذا الوصف لألنشطة الميبلة كجزء من نفس الوثيية التي الخطة الشاملة وأن ييدم تفسيرا للا

 تتضمن التيرير المسرود بموجب الفيرة الفرعية )ب( أعكاه؛

 الميدمة من خكال قاعدة بيانات يذ السنويةط التنفمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتيرير وخط )د(

. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تيديملا حسب السنة التيويمية مع كل طلب شريحة، إلكترونية

)أ( أعكاه( والخطة )انظر الفيرة الفرعية 1ككا من السرود والوصف الخاص بالتيرير )انظر الفيرة الفرعية 

، وستغطي نفس الفترات لخطة الشاملةيذ السنوية وأ  تفيييرات تطرأ على اخطة التنف)ج( أعكاه(، و1

 ؛الزمنية واألنشطة

( د)1)أ( إلى 1الفيرات الفرعية من المعلومات الواردة في موجز تنفيذ  من حوالي خمس فيرات، يلخص  (ه)

 أعكاه.

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -2التذييل  

     
 

نسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتلا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشمللا هذه الخطة إلدارة سيجر  الت 1

 إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية.

وسوف تؤد  الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتلا المتعلية برصد  0

لمستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجكاتلا كمرجع للمضاهاة في جميع برامج الرصد لمختلف الواردات من المواد ا

المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النلائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاونة، 

من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشورة انونية غير اليبالملمة الفعبة المتمثلة في رصد الواردات والفادرات 

 للوكاالت الوطنية ذات الفلة من خكال المكتب الوطني لألوزون.
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -2التذييل 

 

 ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، تشمل على األقل ما يلي: 1

األداء والتحيّق المالي بميتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة به،  ضمان التحيّق من )أ(

 على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

 ؛ألف-1 لذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتياريــر الكاحيـة على النحو المبيـن في الت )ب(

إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحييت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بلا قد مستيل تيديم تحيّق  )ج(

 ألف؛-1أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

االت الخطة الشاملة وفي خطط التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتيدم المحرز بعين االعتبار في استكم )د(

 ألف؛-1)د( من التذييل 1)ج( و1التنفيذ السنوية الميبلة تمشيا مع الفيرتين الفرعيتين 
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الوفاء بمتطلبات اإلبكاغ الخاصة بتيارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على النحو  (ه)

التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبكاغ على تيديم تيارير عن  ألف لتيديملا إلى اللجنة-1المحدد في التذييل 

 النشاطات التي تضطلع بلا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

 ؛ن المؤهّلين للمراجعات التينيَّةضمان تنفيذ الخبراء التينيين المستيلي )و(

 إجراء ملاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

خطة التنفيذ بطريية فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبكاغ الدقيق عن ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ  )ح(

 البيانات؛

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

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد والوكالة  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفيا للفيرة  ) (

 نفذة المتعاونة، تخفيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛الم

  ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيلا إلى استعمال المؤشرات؛ ) (

 تيديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلدار  والتيني عند الطلب. )ل(

التشاور مع البلد وأخذ أ  آراء يعَرب عنلا بعين االعتبار، ستيوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستيلة بعد  0

-1وتكليفلا بإجراء التحيق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية واستلكا  المواد المذكورة في التذييل 

 ألف.-1)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفيرة الفرعية 5عية ألف، وفيا لما جاء بالفيرة الفر

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -2التذييل 

تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد هذه األنشطة أكثر في الخطة الشاملة، ولكنلا تشتمل على  1

 األقل على:

 اسات العامة عند الطلب؛تيديم المساعدة في إعداد السي )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتيييم األنشطة التي تموللا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة  )ب(

  الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

لمجمعة على النحو الوارد تيديم تيارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجلا في التيارير ا )ج(

  ألف.-1في التذييل 
 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -2التذييل 
 

عن كّل كيلوغرام  دوالرا أمريكيا 103من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّفص بميدار  11وفيا للفيرة  1

ألف لكل سنة لم يتحيق فيلا اللدف المحدد في -0من التذييل  0-1من االستلكا  الذ  يتجاوز المستوى المحدد في الفف 

 ألف.-0من التذييل  0-1الفف 

 

---------- 
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