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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  النيجر

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

 ليونيدو )رئيسية(اليونيب، ا خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

 

)طن من قدرات استنفاد  01 2010 السنة: )المجموعة األولى من المرفق جيم( 7( أحدث بيانات المادة ثانيا)

 األوزون(

 

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

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 يقالحر

االستخدامات  عامل تصنيع المذيبات التبريد

 المعملية

إجمالي االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 16.0    16.0     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 16.0 الي التخفيضات المستدامة:نقطة البداية إلجم 26.15 )تقدير(: 2101-2112خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 10.38 المتبقي: 0.0 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2014 2013 2012 ( خطة األعمالخامسا)

 1.9 0 1.9  إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليونيب

 75,000 0 75,000 0 مويل )دوالر أمريكي(الت

 1.7 0 0 1.7 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليونيدو

 188,125 0 0 188,125 التمويل )دوالر أمريكي(

 

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

  17.00 23.54 23.54 23.54 23.54 23.54 26.15 26.15 ال ينطبق الك في بروتوكول مونتريال )تقديرية(حدود االسته

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون(

  10.38 14.37 14.37 14.37 14.37 14.37 15.97 15.97 ال ينطبق

تكاليف المشروع المطلوبة 

والر من حيث المبدأ )د

 أمريكي(

 275,000 50,000    125,000    100,000 تكاليف المشروع اليونيب

 35,750 6,500    16,250    13,000 تكاليف الدعم

 285,000 20,000    90,000    175,000 تكاليف المشروع اليونيدو

 21,375 1,500    6,750    13,125 تكاليف الدعم

لمطلوبة من حيث المبدأ )دوالر إجمالي تكاليف المشروع ا

 أمريكي(

275,000 0 0 0 215,000 0 0 0 70,000 560,000 

 57,125 8,000 0 0 0 23,000 0 0 0 26,125 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 617,125 78,000 0 0 0 238,000 0 0 0 301,125 إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

 

 (2102( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا) 

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

 13,000 100,000 اليونيب

 13,125 175,000 اليونيدو

 

 ( كما هو ُمبين أعاله2102الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
 

مت اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع السادس والستين بالنيابة عن حكومة النيجر، تقد   .0

ما هي للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية ك

دوالر  20,316دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  285,000دوالر أمريكي،  101,026مقدمة أصالً 

 دوالر أمريكي لليونيب. 36,161دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  216,111أمريكي لليونيدو و

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية النيجر في تحقيق تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة وسوف يساعد 

  .2121في المائة من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  36بنسبة التخفيض 

تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجاري  .2

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  175,000دوالر أمريكي،  310,026طلبها في هذا االجتماع 

دوالر  03,111دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  011,111و لليوئنديبيدوالر أمريكي  03,026

 أمريكي لليونيب، كما هي ُمقدمة أصالً.

 خلفيــة

ت النيجر، البالغ عدد سكانها  .3   ون نسمة تقريبًا، جميع تعديالت بروتوكول مونتريال.ملي 0151أقر 

 تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

 

وقد  وزارة البيئة ومكافحة التصحر هي الوكالة المعينة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في النيجر. .4

وفي عام  ى المستوى التشغيلي.تم تأسيس وحدة أوزون وطنية في وزارة البيئة ومكافحة التصحر لتنفيذ األنشطة عل

واردات جملة أمور من بينها  الذي يراقب MCI/ME/LCD/11، أصدرت الحكومة المرسوم الوزاري رقم 2111

ليشمل المواد  2112هذا المرسوم تم تعديله في عام  وصادرات وتجارة المواد المستنفذة لألوزون.

المتعلق  CM/UEMOA/04/2005بالتنظيم اإلقليمي كما تم تعزيز التنظيمات  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

بالتوفيق بين أنشطة استيراد وتسويق واستخدام وإعادة تصدير المواد المستنفذة لألوزون )بما في ذلك المواد 

وأيًضا فقد تم تأسيس نظام تراخيص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألجهزة  الهيدروكلوروفلوروكربونية(.

 .2103يناير/ كانون الثاني  0تخطط النيجر لتحديد حصًصا لالستيراد بداية من  هذه المواد.المحتوية على 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي

 

كل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و .وال تصدرها النيجر ال تنتج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .6

 22-الهيدروكلوروفلوروكربونيعتبر  مستوردة )بشكل رئيسي من خالل نيجيريا(.تكون  المستخدمة في النيجر

في خدمة أجهزة التبريد وتكييف حيث يُستخدم المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستخدمة في البلد، 

تمت و خالل المسح. 612-ور أ414-رتم تحديد كمية ضئيلة للغاية من خالئط غازات التبريد كما  الهواء فقط.

توقف  612-استيراد رذلك مع العلم بأن  في الخالئط إلى إجمالي االستهالك. 22-إضافة الهيدروكلوروفلوروكربون

  .2101في عام 

والبيانات التي تم الحصول  شمل المسح عينة نموذجية من المستوردين وورش الخدمة من ثماني مناطق. .1

تتسق بيانات استهالك  منها عن طريق االتحاد الصناعي وأصحاب المصلحة. عليها من المسح تم تقييمها والتحقق

 1المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم الحصول عليها من المسح مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 

طاء الترميز بشكل زائد جًدا بسبب أخ 2112االستهالك في عام قدر قد ، ف2112سبة لجميع السنوات باستثناء بالن

وبناء  التي سببتها بعض الغازات األخرى التي تم تصنيفها بالخطأ على أنها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

يوضح  لمراجعة البيانات. 2100نوفمبر  06على نتائج المسح، قد مت حكومة النيجر طلبًا إلى أمانة األوزون في 

وقد تم تحديد خط أساس  وروفلوروكربونية في النيجر.مستوى استهالك المواد الهيدروكل 0جدول 

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون. 21.06الهيدروكلوروفلوروكربون لالمتثال بـ 
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 22-مستوى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون :0جدول 

 

 السنة

 المسح 7المادة 

 طن متري

أطنان من 

قدرات 

استنفاذ 

 طن متري األوزون

أطنان من 

قدرات 

ستنفاذ ا

 األوزون

2005 262.66 14.45 262.66 14.45 

2006 256.80 14.12 256.80 14.12 

2007 292.77 16.10 292.77 16.10 

2008 291.18 16.01 291.18 16.01 

2009 660.00 36.30 290.00 15.95 

2010 290.77 15.99 290.77 15.99 

 

قل تكلفة من بين غازات التبريد األخرى المستخدمة في غاز التبريد األ 22-يعتبر الهيدروكلوروفلوروكربون .1

. ويُسهم 22-على مقارنة بين أسعار غازات التبريد البديلة للهيدروكلوروفلوروكربون 2يحتوي جدول  النيجر.

  في المائة تقريبًا من إجمالي استهالك غازات التبريد. 12بنسبة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 والبدائل 22-عار الهيدروكلوروفلوروكربونمقارنة بين أس :2جدول 

 

 غاز التبريد
السعر )دوالر أمريكي/ 

 كغ(

الهيدروكلوروفلوروكر

 22-بون

7.40 

 11.00 أ034 -ر

 15.05 أ414 –ر 

 15.05 ج411 –ر 

 22.00 أ111 –ر 

 

في النيجر بـ  22-قُدر إجمالي عدد أجهزة التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون .4

-في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون 11. يستهلك القطاع الفرعي لتكييف الهواء 2101وحدة في  316,223

كما قُدر متوسط معدل التسرب بـ  في المائة المتبقية. 31، بينما تستهلك القطاعات التجارية والخاصة بالتبريد الـ 22

األجهزة والظروف المناخية القاسية واالنقطاع المتكرر للكهرباء، وهو  في المائة، معظمها بسبب تقادم 41إلى  31

على ملخص الستهالك المواد  3يحتوي جدول  ما يتسبب في الحاجة إلى الشحن بشكل متكرر أكثر.

 الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع.
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 المسحاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع بناء على  :3جدول 

 

 إجمالي العدد القطاع

 طلب الخدمة إجمالي الشحن

 طن متري

أطنان 

من 

قدرات 

استنفاذ 

 طن متري األوزون

أطنان من 

قدرات 

استنفاذ 

 األوزون

 11.03 200.63 29.23 531.41 224,073 تكييف الهواء )نافذة ومقسم ومركزي(

 4.63 84.12 11.57 210.32 140,214 التبريد التجاري

يد الصناعي )برادات الماء التبر

 والتخزين المبرد(

1,636 16.43 0.90 5.25 0.29 

 15.95 290.00 41.70 758.16 365,923 المجموع

 

 االستهالك المتوقع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2121في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام  4تتوقع النيجر حدوث نمًوا قدره  .2

ويتوقع أن ينمو  في السيناريو غير المقيد بناء على الوضع الحالي والنمو المتوقع في المستقبل القتصاد البلد.

االستهالك بشكل كبير نتيجة للتطور في صناعة التعدين والتنقيب عن النفط في شرق وشمال البالد، باإلضافة إلى 

أدناه يحتوي على ملخص لالستهالك المتوقع للمواد  4جدول  إنشاؤهما في منطقة تاهوا.الجاري مصنعي األسمنت 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر.

 2121 - 2100استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع لفترة  :4جدول 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  السنة

 غير مقيد

 627.75 581.25 538.19 498.33 461.42 427.24 395.59 366.29 339.15 314.03 طن متري

أطنان من 

قدرات 

استنفاذ 

 األوزون

17.27 18.65 20.15 21.76 23.50 25.38 27.41 29.60 31.97 34.53 

 مقيد

 188.75 261.52 261.52 261.52 261.52 261.52 290.58 290.58 290.58 290.58 طن متري

أطنان من 

قدرات 

استنفاذ 

 ألوزونا

15.98 15.98 15.98 15.98 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 10.38 

\ 

 استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

تقترح حكومة النيجر االلتزام بالجدول الزمني لإلزالة المقدم في بروتوكول مونتريال وإقرار نهًجا مرحليًا  .01

. سوف 2141مع استمرار الخدمة حتى عام  2131لوروكربونية بحلول عام لإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروف

تركز أنشطة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على إحداث تخفيضات في 

من في قطاع الخدمة، وسوف تشمل التدريب ودعم األجهزة لتقنيي الخدمة للتقليل  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

حوادث التسرب واالنبعاثات عن طريق تحسين ممارسات الخدمة لديهم، ومن خالل استرداد غازات التبريد وإعادة 

كما ستراقب الحكومة المعروض من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والطلب عليها من خالل تنفيذ  استخدامها.

 0ضوابط لواردات األجهزة المعتمدة عليها بداية من الأنظمة الترخيص والحصص بالنسبة لهذه المواد ووضع 

 .6األنشطة التفصيلية موضحة في جدول  .2103يناير/ كانون الثاني 
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  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

نيجر بـ قدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لل .00

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( من  6.62طن متري ) 010.13دوالر أمريكي، تنتج عنها إزالة  611,111

  .6التوزيع التفصيلي للتكلفة بالنسبة لألنشطة موضح في جدول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

األولى من خطة إدارة إزالة المواد  األنشطة المحددة والفترة المقترحة للتنفيذ وتكلفة المرحلة :6جدول 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 الفترة الوكالة األنشطة والتمويل
التكلفة ) دوالر 

 أمريكي (

تحديث اإلطار التنظيمي وتدريب األفراد المعنيين بإنفاذ القانون على التنظيمات 

عنه  الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصد االستهالك واإلبالغ

 وإدارة المستخدم النهائي

 30,000 2020-2012 اليونيدو

تدريب التقنيين على الممارسات السليمة للخدمة واسترداد غازات التبريد وإعادة 

  استخدامها وإعادة تهيئتها

 160,000 2020 - 2012 اليونيب

توفير األدوات واألجهزة الالزمة السترداد وإعادة تدوير غازات التبريد 

 يب التقنيين على استخدام األجهزة المزودةوتدر

 210,000 2016 - 2012 اليونيدو

تدريب موظفي الجمارك واألفراد المعنيين بإنفاذ القانون على تتبع المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الملوثة والتوعية العامة وتوفير 

 أجهزة التعرف على غازات التبريد

 115,000 2020 - 2012 اليونيب

 45,000 2020 - 2013 اليونيدو الرصد والتنسيق واإلبالغ

 560,000   المجموع

 

 

 تعليقــات األمانة وتوصياتـها
 

 التعليقـات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر في سياق المبادئ التوجيهية  .02

( ومعايير تمويل إزالة هذه 64/32لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزا

( والمقررات الالحقة بشأن هذه الخطط 11/44المواد في قطاع االستهالك المتفق عليه في االجتماع الستين )المقرر 

 .2104-2102وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 

 واد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك وخط األساس للم

 

راجعت األمانة المنهجية الخاصة بجمع البيانات وأك دت على أن البيانات التي تم جمعها من المسح أُعيد  .03

والمزيد من المشاورات مع  فحصها وتم تصحيح أخطاء الترميز بالنسبة للمواد غير الهيدروكلوروفلوروكربونية.

نيجر طلبت مراجعة استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة لخط أمانة األوزون أك دت على أن ال

إذا تمت الموافقة على مراجعة البيانات عن  ، لكن الطلب لم يُقد م بعد إلى لجنة التنفيذ.2112األساس الخاص بعام 

 21.06ى الحالي البالغ طريق أطراف بروتوكول مونتريال فسوف يُخف ض خط األساس الخاص بالنيجر من المستو

  أطنان من قدرات استنفاذ األوزون. 06.21أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إلى 

 نقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( الذي  06.26) 2112تحديد متوسط استهالك  حكومة النيجر على وافقت .04

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( المبلغ عنه بموجب  06.22) 2101تم الحصول عليه من المسح واستهالك 
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طن متري( كنقطة  221.32أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ) 06.21من بروتوكول مونتريال البالغ  1المادة 

ومع التسليم بحقيقة أن  وروكربونية في البلد.البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفل

  خط األساس المحدد يشتمل على أخطاء في البيانات، فقد طلبت النيجر بالفعل مراجعة خط األساس الخاص بها.

 المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة

 

 راجعت األمانة األنشطة المقترحة بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد .06

الهيدروكلوروفلوروكربونية واقترحت إدراج حصًصا لهذه المواد ومعاييًرا للسالمة بالنسبة للمواد الهيدروكربونية 

وقد تم تعديل خطة إدارة إزالة المواد  في إطار السياسة والتدريب الخاص بالمرحلة األولى من الخطة.

أنه في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  أوضحت اليونيدو أيًضا الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقًا لذلك.

الهيدروكلوروفلوروكربونية، لن يتم تنفيذ إعادة التهيئة على نطاق واسع مع األخذ بعين االعتبار األسعار المرتفعة 

اب ( الكتس2101للبدائل في الوقت الحالي، لكن ذلك سيكون محدوًدا بتدريب التقنيين بداية من الشريحة الثانية )

طلبت األمانة  للتطبيق من الناحية االقتصادية.إذا كانت قابلة ء أعمال إعادة التهيئة عندما مهارات إعادة التهيئة وأدا

تحديث المعلومات فيما يتعلق بمستوى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية وسألت عما إذا كان 

زالة النهائية يمكن استخدامه في األنشطة التي تشملها خطة إدارة إزالة المواد التمويل المتبقي من خطة إدارة اإل

أشارت اليونيدو إلى أن خطة إدارة اإلزالة النهائية إكتملت من الناحية التشغيلية وأن و الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وبعد  ندوق المتعدد األطراف.دوالر أمريكي وسوف تتم إعادته إلى الص 0,216الرصيد غير المتعهد به من الخطة 

المناقشة، سوف تبقى التكلفة الموافق عليها للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  .6بدون تغيير كما هي موضحة في جدول 

 األثر على المناخ

 

كلوروفلوروكربونية، التي تتضمن إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو .01

إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى 

وكل كيلوغرام )كغ( من  المستخدم لخدمة التبريد. 22-خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

طن من  0.4ت تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو ال ينبعث نتيجة ممارسا 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

وعلى الرغم من أن األثر على المناخ الذي تسببه األنشطة المقترحة لم يتم تقييمه في  مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لكن األنشطة المخططة عن طريق النيجر، والسيما تدريب 

قنيين على ممارسات الخدمة المحس نة واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها وتعزيز بدائل ذات إمكانيات الت

طن من مكافئ ثاني أكسيد  06,100منخفضة لالحترار العالمي، تشير إلى احتمال تحقيق البلد للتخفيض بمقدار 

غير أنه  .2104-2102در في خطة األعمال لفترة الكربون في االنبعاثات المتسربة إلى الغالف الجوي كما هو مق

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ  ا.ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ كميً  في الوقت الحالي

لمواد ا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة اعن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويً 

الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم 

 التي أعيدت تهيئتها. 22تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 التمويل المشترك

 

نيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى )ح( بشأن الحوافز المالية واإلمكا64/32استجابة للمقرر  .01

)ب( من المقرر 00من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة 

6/XIX  الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أشارت حكومة النيجر إلى أن االتحاد الوطني للتبريد سيقدم

لعينية من خالل دعم الخبراء خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المساهمة ا

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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 2104-2102خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 

دوالر أمريكي )شاملة تكاليف دعم الوكالة( لتنفيذ المرحلة  101,026يطلب كل من اليونيدو واليونيب مبلغ  .04

 2104-2102وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة  ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.ا

دوالر أمريكي الوارد في خطة 263,125دوالر أمريكي بما فيه تكاليف الدعم أعلى من المبلغ  310,026البالغ 

كلوروفلوروكربونية بالمستوى المطلوب، سوف يتم إذا تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو األعمال.

 .2104إلى  2102دوالر أمريكي إضافية في خطة أعمال الفترة من  34,111طلب 

واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة البالغ  .02

ينبغي أن  2121في المائة حتى عام  36ض بنسبة طن متري، فإن مخصصات النيجر لتحقيق هدف التخفي 221.32

 .11/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  611,111تكون 

 مشروع االتفاق

 

يرد مشروع اتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق  .21

 األول بهذه الوثيقة. 

 التوصيـات

 

 التنفيذية في أن تنظر في: قد ترغب اللجنة .20

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

في المائة من خط األساس في استهالك المواد  36لتحقيق التخفيض بنسبة  2121إلى  2102من 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  246,111دوالر أمريكي،  101,026الهيدروكلوروفلوركربونية، بمبلغ 

دوالر  36,161دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  216,111دوالر أمريكي لليونيدو و 20,316البالغة 

 أمريكي لليونيب،

قدرات  طن من 06.21مالحظة أن حكومة النيجر وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  (ب )

طن من قدرات استنفاد  06.26استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2112األوزون المبلغ عنه لعام 

 من بروتوكول 1بموجب المادة  2101طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  06.22و

مونتريال، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 

 ،هيدروكلوروفلوروكربونية في البلدال

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  6.62خصم  (ج )

 ونية،البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك  (د )

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية،

مطالبة أمانة الصندوق، في حال تعديل خط أساس االستهالك الخاص بالنيجر بناء على بيانات  (ه )

أ من االتفاق ليشمل األرقام المراجعة لخط األساس بمجرد -2المراجعة، لتحديث التذييل  1المادة 

 الموافقة عليها عن طريق أطراف بروتوكول مونتريال، و
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (و )

دوالر أمريكي،  310,026ذات الصلة بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر وخطة التنفيذ 

دوالر أمريكي لليونيدو  03,026دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  016,111

 دوالر أمريكي لليونيب. 03,111دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  011,111و
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 المرفـق األول

 

 متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمهورية النيجرحكومة اتّفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
 

 

 البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض)"جمهورية النيجر  هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مثّلي 1-

 13.01واّد"( إلى كمية ثابتة قدرها ألف )"الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  0303يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 

 .مونتريال

 

من  0-1ام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتز 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -0التذييل 

نفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة الت ألف.-1المشار إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 0الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-0من التذييل  0-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألفاق لجميع المواد هذا االت

 .)االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد 0-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد

 

نفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة الت 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -0من التذييل  1-0 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -0في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  يوافق البلد على 4-

 من تحقيق حدود االستهالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-0من التذييل  0.1صف الللمواد كما يأتي في 

 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 

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

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

 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف-0من التذييل  0-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

الغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبيوجد فيها 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؛
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"( تنفيذالارير وخطط ألف )"شكل تق-4تذييل على هيئة ال 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 

ائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت في الم 03الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

 بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط )د( 

أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

 الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛ جميع األنشطة

 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 

أن النظام يضمن امتثال بباإلنتاج والصادرات، و الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر،

البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

 مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنف -5ـل التذيي

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 .أعاله 4في الفقرة 

 

يذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من اللجنة التنفتوافق و 7-

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

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما  إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً  )أ(

أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  )د( 5في الفقرة الفرعية  حسبما هو متوقع

 ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

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

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في  (0)

 لمختلف الشرائح؛ 

يذ السنوية المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفتقديم  (4)

في المائة من مجموع  03أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

 ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة  )ب(

التنفيذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير الموافق عليها، والتي تكون عندئذ 

 و ؛الالحقالسنوي 

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة  )ج(

 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق
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 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـالقطسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في  8-

 :لما يلي

 

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة بالمقررين بعين االعتبار الكامل الشروط الواردالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب(

 خالل تنفيذ الخطة. 44/6و 41/133

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

 كون الوكالةتعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

كون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة لى أن ياليونيب ع وافقوالمنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( 

ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق.  المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

جري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُ 

 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 

ا ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنهستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل هذه  )ب(. 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

كالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الو

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات ة بالترتيبات بين الوكالتين المتعلقبشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-0من التذييـل  4-0و   0-0 ةاألفقي وففالص

 

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 لن ألف-0من التذييل  0-1الصف األفقي 

له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد يحّق 

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. قبل تسلأن تتحقق  ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

)"تخفيضات في  ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

أي سنة من السنوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال"(

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

 .أعاله 5رة المقبلة وفقا للفق

 

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

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

على  اإلطالع والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لهذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 

في واالتفاق المقترن بها الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي حالة -0االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

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

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال هاإتمام

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفرعية

 

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

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

 .ذلك
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 15.47 األولى جيم 00-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2121 2102 2102 2102 2102 2102 2102 2102 2102  المفردات الصف

خفيضات بروتوكول جدول ت 1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون(

 ال يوجد 17.33 00.54 00.54 00.54 00.54 00.54 06.15 06.15 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-0

لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى )أطنان 

 وزون( قدرات استهالك األ

 ال يوجد 13.01 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07 15.47 15.47 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  0-1

( )دوالر اليونيدوالرئيسية )

 أمريكي(

175.333 3 3 3 43.333 3 3 3 03.333 015.333 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  0-0

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

10.105 3 3 3 6.753 3 3 3 1.533 01.075 

التمويل الموافق عليه  0-0

للوكالة المنفذة المتعاونة 

( )دوالر اليونيب)

 أمريكي(

133.333 3 3 3 105.333 3 3 3 53.333 075.333 

تكاليف دعم الوكالة  0-4

المنفذة المتعاونة )دوالر 

 أمريكي( 

10.333 3 3 3 16.053 3 3 3 6.533 05.753 

التمويل المتفق عليه  إجمالي 0-1

 )دوالر أمريكي(

075.333 3 3 3 015.333 3 3 3 73.333 563.333 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر  0-0

 أمريكي(

06.105 3 3 3 00.333 3 3 3 1.333 57.105 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  0-0

 )دوالر أمريكي(

031.105 3 3 3 001.333 3 3 3 71.333 617.105 

 5.54 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 00-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 ال يوجد أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 00-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4-1-0

 13.01 أطنان قدرات استهالك األوزون()  00-ك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهال 4-1-0
 

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -2التذييل 

 ألف.-0في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
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 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -2التذييل 
 

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

 

 السنة السابقة للتقريررمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود )أ(

وكيفيررة إسررهام مختلررف النشرراطات فيهررا،  السررابق، وتعليررق علررى حالررة البلررد فيمررا يتعلررق بإزالررة المررواد،

 التري أزيلرتوينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لرألوزون وكيفية ارتباط بعضها ببعض. 

لتنفيرذ األنشرطة، حسرب المرادة، والتكنولوجيرا البديلرة المسرتخدمة والبردائل ذات الصرلة  جة مباشرةينتك

يرر فري االنبعاثرات ذات يات للجنة التنفيذية عما ينتج مرن تغالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلوم

وينبغرري أن يسررلط التقريررر الضرروء كررذلك علررى اإلنجررازات والخبرررات والتحررديات  الصررلة بالمنررا .

تغييررات تطررأ علرى الظرروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلرق علرى 

علررى  أيضررامررات ذات الصررلة. وينبغرري أن يشررتمل التقريررر فرري البلررد، وأن يقرردم غيررر ذلررك مررن المعلو

السرابق تقرديمها، كحراالت الترأخير، التنفيرذ السرنوية  مقارنة بخطة )خطرط(معلومات عن أي تغييرات 

وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خرالل تنفيرذ الشرريحة، علرى النحرو المنصروص 

غير ذلك من التغييرات، وأن يقردم مبرررات حردوثها. وسريغطي من هذا االتفاق، أو  7عليه في الفقرة 

)أ( مرن االتفراق، ويمكرن 5التقرير المسررود جميرع السرنوات ذات الصرلة المحرددة فري الفقررة الفرعيرة 

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

الهيدروكلوروفلوروكربونيررة واسررتهالك المررواد  تقريررر للتحقررق مررن نتررائج خطررة إدارة إزالررة المررواد )ب(

)ب( مرن االتفراق. ومرا لرم تقررر 5ألرف، كمرا هرو مبرين فري الفقررة الفرعيرة -1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشررائح ويتعرين 

)أ( 5لسنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعيرة أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع ا

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

الشرريحة التاليرة،  لتقرديم طلرب ةمزمعرنهايرة السرنة الحترى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به )ج(

والتقدم المحرز في تنفيرذ الشررائح السرابقة  أخذ التجارب المكتسبةمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغرري أن يتضررمن ؛ وسررتقدم البيانررات الررواردة فرري الخطررة حسررب السررنة التقويميررةبعررين االعتبررار

ة إلررى الخطررة الشرراملة والتقرردم المحرررز، فضررال عررن أي تغييرررات ممكنررة مررن رإلشررااالوصررف أيضررا 

المحرددة فري الفقررة  السرنواتهرذا الوصرف  المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغري أن يغطري

علرى الخطرة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلرتالوصف ينبغي أن يحدد )د( من االتفاق. كما 5الفرعية 

بوصرفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفرس الوثيقرةهاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي

 ؛أعالهالتقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( 

ط التنفيرذ السرنوية المقدمرة خطرو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من )د(

سرتعدل هرذه المعلومرات الكميرة، التري يتعرين تقرديمها حسرب و .علرى اإلنترنرت قاعدة بياناتمن خالل 

ير )انظررر الفقرررة ، كررال مررن السرررود والوصررف الخرراص بررالتقرمررع كررل طلررب شررريحة السررنة التقويميررة

وخطررة التنفيررذ السرررنوية وأي )ج( أعرراله(، 1)أ( أعرراله( والخطررة )انظررر الفقرررة الفرعيررة 1الفرعيررة 

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

 ( أعاله.د)1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  (ه)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/44 
Annex I 

 

7 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -2التذييل  
     

 

سوف تكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن الرصد والتنسيق العام لألنشطة الوطنية خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة  1

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 

إلجراء التحقق عند الحاجة لتقييم اإلنجاز. كما سوف يتم توظيف استشاريًا مستقالً عن طريق الوكالة المنفذة الرئيسية  0

 سيتم إعداد تقريًرا سنويًا عن طريق وحدة األوزون الوطنية بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة.

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -2التذييل 
 

 :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقاألنشطة تحدد  ة منـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

ضررمان التحقّررق مررن األداء والتحقّررق المررالي بمقتضررى هررذا االتفرراق واإلجررراءات والمتطلّبررات الداخليررة  )أ(

الخاّصررة المررواد الهيدروكلوروفلوروكربونيررة إزالررة إدارة الخاّصررة برره، علررى النحررو المبرريّن فرري خطررة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـد في إعمساعدة البل )ب(

للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشرطة السرنوية المرتبطرة بهرا مستقل إلى اتحقّق  تقديم )ج(

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ن االعتبرار فري اسرتكماالت الخطرة الشراملة وفري يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطرة الشراملة علرى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  (ه)

تقرديم علرى  اإلبرالغ متطلبراتمل توتشر لتقرديمها إلرى اللجنرة التنفيذيرة.ألرف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

دت بهرا الوكالرة المنفرذة ين المرؤهّلين للمراجعرات التقنيَّرة التري تعهّرالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و(

 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفيررذ بطريقررة فعالررة ومتسررمة بالشررفافية واإلبررالغ الضررمان وجررود آليّررة تشررغيلية تمّكررن مررن تنفيررذ خطررة  )ح(

 الدقيق عن البيانات؛

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

مرن االتفراق، تحديرد، بالتشراور مرع البلرد  11في حالة خفض التمويل نتيجرة عردم االمتثرال وفقرا للفقررة  (ي)

تمويل كل وكالرة منفرذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

  ؛استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. (ل)
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  0

واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد  مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة كيان

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

 ألف.-4التذييل 

 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -2التذييل 

 

، وتشرتمل علرى الخطرة الشراملةتحدد هذه األنشرطة فري وأنشطة. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة  1

 األقل على:

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

مساعدة البلد في تنفيذ وتقيريم األنشرطة التري تمولهرا الوكالرة المنفرذة المتعاونرة، والرجروع إلرى الوكالرة  )ب(

  في األنشطة؛ المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحرو  )ج(

  ألف.-4الوارد في التذييل 

 

 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -2التذييل 
 

عن كّل دوالر أمريكي  113 ّصص بمقدارالتمويل المخ من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة  1

ها في تحققيلم ألف لكل سنة -0من التذييل  0-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  رامغيلوك

 ألف.-0من التذييل  0-1الهدف المحدد في الصف 

 

_ _ _ _ 
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