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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 السودان

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

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

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 45.74 0212السنة:  (1)المرفق جيم، المجموعة  7( أحدث بيانات المادة ثانيا)
 

 0212السنة:  ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(ثالثا)

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

إجمالي استهالك 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          601-الهيدروكلوروفلوروكربون

          605-الهيدروكلوروفلوروكربون

 42.26     21.19  21.07  ب 656-الهيدروكلوروفلوروكربون

          ب 650-الهيدروكلوروفلوروكربون

 12.49    12.49     00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 نفاد األوزون(( بيانات االستهالك )طن من قدرات استرابعا)

 50.6 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 40.17 0262-0222خط األساس للفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 34.45 المتبقي: 11.87 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2014 2013 2012 ( خطة األعمالخامسا)

 6.8 0 1.8 5.0 اد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات استنفاد األوزون(إزالة المو اليونيدو

 626,470 0 161,250 465,220 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ( بيانات المشروعسادسا)

 - 47.40 47.40 47.40 52.67 52.67 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 - 36.87 42.13 47.40 52.67 52.67 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

تكاليف المشروع 

المطلوبة من حيث 

المبدأ )دوالر 

 أمريكي(

تكاليف  اليونيدو

 المشروع

1,056,341 0 250,000 0 110,000 0 0 40,000 1,456,341 

تكاليف 

 الدعم

79,226 0 18,750 0 8,250 0 0 3,000 109,226 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 

 1,456,341 40,000 0 0 110,000 0 250,000 0 1,056,341 المبدأ )دوالر أمريكي(

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 109,226 3,000 0 0 8,250 0 18,750 0 79,226 )دوالر أمريكي(

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 1,565,567 43,000 0 0 118,250 0 268,750 0 *1,135,567 )دوالر أمريكي(

 في االجتماع الثاني والستين. عليه تمت الموافقة )*(
 

 (0210( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا)

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

 18,750 250,000 اليونيدو

 

 ( كما هو مبين أعاله0260الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل فردي توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

لوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع السادس بالنيابة عن حكومة السودان، قدمت اليونيدو، بوصفها ا - 1
ة إجمالية د الهيدروكلوروفوروكربونية بتكلفمن خطة إدارة إزالة الموا األولى والستين للجنة التنفيذية المرحلة

دوالر أمريكي كما هي مقدمة أصال،  1616,66دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1616661,1
دوالر أمريكي  1623661,1. وتشمل هذه المبالغ 1212في المائة بحلول عام  13التخفيض بنسبة  لتحقيق خطوة

طن متري  126.22دوالر أمريكي لليونيدو لمشروع جامع إلزالة  626116زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
م من إنتاج رغاوي ب المستخد 1,1 –طن من قدرات استنفاذ األوزون( من الهيدروكلوروفوروكربون  11.76)

الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين )المقرر والعزل البوليوريتان للمبردات المنزلية والتجارية ولأللواح 
61/16.) 

دوالر أمريكي  1226222تبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى الجاري طلبها في هذا االجتماع  - 1
دوالر أمريكي ليونيدو، كما هي مقدمة أصال، )ال تشمل هذه المبالغ  126132غة زائد تكاليف دعم الوكالة البال

 مستوى التمويل للمشروع الجامع الموافق عليه سابقا ليونيدو(.

 خلفيــة

مليون نسمة ومنهم حوالي  16.6يعد السودان أكبر دولة في أفريقيا ويبلغ إجمالي عدد السكان أكثر من  - 1
مليون نسمة من جنوب السودان، والذي  7.1المناطق الحضرية. وال تشمل هذه البيانات مليون يعيشون في  6.,1

وأصبح اآلن طرف في بروتوكول مونتلاير. وقد صدقت  1211 تموز/يوليهأصبح دولة مستقلة في التاسع من 
 حكومة السودان على جميع تعديالت بروتوكول مونتلاير.

روكلوروفوروكربونية للسودان فإن انفصال الجنوب ليس له أثر وحسب خطة إدارة إزالة المواد الهيد - ,
ملموس. ولم يتم تحديد أي صناعات مستهلكة للمواد الهيدروكلوروفوروكربونية في جنوب السودان، كما أن قطاع 

أي  في المائة من سكانه من الريفيين وليس لهم 72التبريد وتكييف الهواء فيه أقل تطورا بكثير نظرا ألن أكثر من 
اتصال بالشبكة الكهربائية. وحاليا ال توجد أي بيانات يعتمد عليها حول استيراد واستهالك المواد 

في المائة فقط من استهالك السودان قبل  1يمكن أن تشكل  وهيروكربونية في جنوب السودان؛ فلوكلوروهيدروال
 االنفصال.

 تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

بيئة والموارد الطبيعية، وهو أعلى مؤسسة حكومية في السودان، هو المسؤول عن المجلس األعلى لل - 3
السياسة البيئية والقضايا الخاصة بها ويشرف على وحدة األوزون الوطنية وينسق أنشطة إزالة المواد المستنفدة 

عدة منظمات من ل وحدة األوزون الوطنية في إطار وزارة الصناعة وتساندها لجنة وطنية تضم عموت .لألوزون
أصحاب المصلحة تشمل الصناعات ومنظمات الجمارك ومنظمات محلية أخرى بما فيها جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا.

مستوردي المواد المستنفدة لألوزون أن يقوموا بالتسجيل والحصول على مطلوب من  ,122ومنذ عام  - 6
مع حظر على استيراد  1221الكلوروفلوروكربونية عام وتم إدخال نظام للحصص للمواد  .تراخيص استيراد

وتم حظر استيراد الكميات غير المعبئة من المواد  .المعدات المستعملة المستخدمة للمواد المستنفدة لألوزون
. ويعمل 1223الكلوروفلوروكربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون وثالثي كلورو اإليثان وبروميد الميثيل عام 

يتم مراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  1222م التراخيص داخل هذا اإلطار الشامل، ومنذ عام نظا
من جانب وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. وتستخدم الهيئة نظام مراقبة بالحاسوب وتقوم 

كل عام باستخدام البيانات من تراخيص االستيراد باإلضافة  بإبالغ المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية مرتين
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إلى سجالت الهيئة العامة للجمارك. وقد حسن نظام قاعدة البيانات المشترك الخاص بالحصص والواردات الفعلية 
ظر من الرقابة على استيراد المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويشمل الح

 –المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون  المستعملة المحتوية على مواد مستنفدة لألوزون المعدات على المعدات
ولكن ليس هناك قواعد محددة خاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وليس هناك حصص استيراد لهذه  11

 المواد.

 القطاعياستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع 

دراسات إضافية  به وألحقت 1222لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان في أواخر عام ل تم مسح - 6
قبل عام  6. ولم يتم اإلبالغ عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المادة 1211و  1212عامي 
لم يكن  1226و  ,122أن االستهالك ما بين  ؛ إال أن مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضح1226
. وبناء على نتائج المسح، قدمت حكومة السودان طلبا رسميا إلى أمانة األوزون إلعادة النظر في استهالكها (1)صفرا

أدناه استهالك المواد  1. ويوضح الجدول 1222من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه قبل عام 
وقد تم تحديد  .من بروتوكول مونتلاير 6وروكربونية في السودان كما تمت مراجعته بموجب المادة الهيدروكلوروفل

 طن من قدرات استنفاد األوزون. 31.66خط األساس لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على 

 7المادة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان المبلغ عنه بموجب : 1الجدول 

 خط األساس  2010  2009  2008  2007  2006  2005  المادة

               طن متري

 369.50 384.00 355.00 328.50 318.00 308.50 302.80 ب 656 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 218.50 227.00 210.00 183.15 156.80 148.60 122.80 00 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 588.00 611.00 565.00 511.65 474.80 457.10 425.60 ن متري(المجموع )ط

        طن من قدرات استنفاد األوزون

 40.65 42.24 39.05 36.14 34.98 33.94 33.31 ب 656 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 12.02 12.49 11.55 10.07 8.62 8.17 6.75 00 –الهيدروكلوروفلوروكربون 
استنفاد  المجموع )طن من قدرات

 52.67 54.73 50.60 46.21 43.60 42.11 40.06 األوزون(
 

طن من قدرات استنفاذ األوزون( من  11.76طن متري ) 126.26يستخدم حوالي  - 7
ب في إنتاج رغاوي العزل في المبردات المنزلية والتجارية ولأللواح في أربع  1,1 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

مبردات الحديثة ومصنع أمين وشركة كولدير للهندسة وشركة أكادابي للصلب، ويتم شركات تصنيع وهي مصنع ال
 . أما(2)ين من خالل مشروع جامع تمت الموافقة عليه في االجتماع الثاني والستينلوجيا البنتتحويلها حاليا إلى تكنو

 ب 1,1 –وكربون طن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلور 12.16طن متري ) 166.12كمية 

الرغاوي المصبوبة لصناعة األثاث في  تفهي تستخدم إلنتاج ألواح ومواسير عزل ووسائد المركبات ومنتجا المتبقية
ثالث شركات قائمة وفي عدد متزايد من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم المنتجة للرغاوي وخدمات العزل 

لجديدة(. وبعض هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدراتها التقنية لمقاولي البناء )سواء لإلصالحات أو المباني ا
ب في هذه المؤسسات غير المنظمة  1,1 –محدودة. والمستويات الدقيقة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 

                                                 
(

1
طرحت األمانة هذه المسألة في إطار مشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لالجتماع الثاني والستين و "شرحت  (

لم يكن صفرا". وقد أكدت ذلك رسالة رسمية من  اليونيدو أنه بالرغم من أن الحكومة لم تبلغ عن استهالك لتلك السنوات، إال أنه كان من المعروف أنه

؛ حيث قيل إن "السودان لم يقم باإلبالغ عن استهالك مواد المرفق 0222أيلول/سبتمبر  07وزارة الصناعة في السودان إلى أمانة الصندوق مؤرخة في 

. إال أن ذلك ال يعني أنه لم يكن هناك استخدام 0227تى عام جيم، المجموعة األولى )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( وفقا لبروتوكول مونتريال ح

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد".

(
2

. 0266يتم تنظيم عمليات شراء المعدات والخدمات التقنية ذات الصلة على أساس العطاءات التنافسية، وتقيم العروض في كانون الثاني/يناير  (

 وفقا للجدول الزمني. 0260ويستكمل التحويل بنهاية عام  0260منتصف عام  وينبغي تسليم المعدات بحلول
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 بشكل صارم ليست متاحة، ذلك ألن أنشطتها تتم غالبا في الموقع وعلى فترات غير منتظمة.

والذي يتم استيراده من الصين والهند، لخدمة معدات التبريد  11 –لوروفلوروكربون يستخدم الهيدروك - 2

. من 1)مثل معدات التبريد التجارية والصناعية الصغيرة ووحدات تكييف الهواء والمبردات( كما يتضح من الجدول 
ت تكييف الهواء والتبريد المتوقع أن يزداد هذا االستهالك بسرعة ذلك ألن توسع الحضر يزيد من الطلب على وحدا

تقني وعديد من المشغلين في الخدمة العامة غير  6,22,ل بها عمورشة تبريد ي 16722التجاري. وهناك حوالي 
 3إلى  1يتكون من ورش صغيرة يعمل بها من والمدربين في البلد. وقطاع صيانة الخدمة مقسم إلى حد ما 

 أشخاص.

 في السودان 22 –كربون استهالك الهيدروكلوروفلورو :2الجدول 

 الوحدات 00 –معدات الهيدروكلوروفلوروكربون 
  00 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 )طن متري(
  00 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(
 الخدمة التحميل الخدمة التحميل

 6.19 618.75 112.50 11,250.00 4,500,000 الثالجات التجارية

 0.02 0.15 0.42 2.80 140 ازن باردةمخ

 6.27 41.80 114.00 760.00 760,000 المنزلية مكيفات الهواء

 0.03 0.13 0.48 2.40 80 مبردات/أجهزة تكييف هواء مركزية

 12.51 660.84 227.40 12,015.20 5,260,220 المجموع

 

 1,1 –الهيدروكلوروفلوروكربون استيراد  مورد باستيراد غازات التبريد، على حين يتم 12يقوم حوالي  - 12
ب بشكل مباشر من قبل المؤسسات المستهلكة. وقد ارتفعت أسعار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات 

 أدناه. 1كما يوضح الجدول  1226التبريد منذ عام 

 للكيلوغرام( أسعار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد )دوالر أمريكي :3الجدول 

مواد هيدروكلوروفلوروكربونية وغير 

 هيدروكلوروفلوروكربونية
2007 2011 

1.72-1.04 00 –الهيدروكلوروفلوروكربون   7.42-66.02  
6.22-6.72 ب 656 –الهيدروكلوروفلوروكربون   0.62-0.12  
2.02-2... أ 615 –الهيدروكلوروفلوروكربون   61.72-05.22  

 

 زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأهداف واستراتيجية إ

و  1211الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي تخطط حكومة السودان لتحقيق أهداف الرقابة على المواد  - 11
يذ المشروع الجامع لقطاع التصنيع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين والذي سيقوم بإزالة بتنف 1213

من ب  1,1 –الهيدروكلوروفلوروكربون من قدرات استنفاد األوزون( من طن  11.76متري )طن  126.22
وأنشطة في قطاع  11 -الهيدروكلوروفلوروكربون ب و 1,1 –خالل تدابير تنظيمية للهيدروكلوروفلوروكربون 

في  13. وسيتم تحقيق الخفض بنسبة 11 –الخدمة الحتواء النمو السريع في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 
ر في تحويل قطاع الرغاوي وتنفيذ راباالستم 1212بحلول عام  يةالمائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

وخفض الواردات من المعدات القائمة على  11 –ممارسات إعادة تدوير الهيدروكلوروفلوروكربون 
جيع اعتماد تكنولوجيا وسيقوم تطبيق نظام التراخيص وحصص االستيراد بتش 11 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 لألوزون. غير قائمة على المواد المستنفدة
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 :1212وعام  1211تقترح الحكومة تنفيذ األنشطة التالية ما بين عام  - 11

أنشطة مؤسسية وقانونية إلدخال أدوات رقابية أضافية على االستيراد ونظام حصص للمواد  )أ(
دابير تنظيمية مثل الحظر على استيراد ؛ وت1213الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

وخفض رسوم االستيراد على  ؛المنتجات والمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون
ومساندة وحدة  ؛وتدريب موظفي الجمارك ؛المعدات غير القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون الوطنية للقيام بأنشطة إدارة المشروع؛

طاع الرغاوي باإلضافة إلى المشروع الجامع الموافق عليه للمؤسسات في االجتماع قي أنشطة ف )ب(
الثاني والستين بما في ذلك توفير معدات رغاوي أساسية )رشاشات الرغاوي أو أوعية صغيرة 

والمساعدة التقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول التكنولوجيات  ،لتركيبات النفخ بالماء(
 نة لألمان والممارسات الجيدة؛ والبديلة، والصيا

أنشطة المساعدة التقنية في قطاع خدمة التبريد على أساس التجارب والدروس المستفادة خالل  )ج(
كلوروفلوروكربونية. وسوف يشمل ذلك تحديث التعليم وقدرة التدريس في مراكز الإزالة المواد 

ات االسترداد وإعادة التدوير؛ وتعزيز التدريب؛ وتدريب تقني خدمة التدريب؛ وتوفير معدات وأدو
من  (3)إدخال غازات تبريد طبيعية من خالل مشروعات تدليلية واستخدام "مبردات الصحراء"
 11 –خالل دراسات جدوى؛ وبرنامج إدارة غاز التبريد النهائية لللهيدروكلوروفلوروكربون 

 المستهلك والمتوفر في البنوك.

 الهيدروكلوروفلوروكربونية تكلفة خطة إدارة إزالة المواد

الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ ذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد يتم تقدير إجمالي تكلفة تنف - 11
كما يتضح من  نظيردوالر أمريكي على شكل تمويل  7126112دوالر أمريكي ومنها سيتم توفير  162236622

 ., الجدول

 للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون للسودان ةاليالتكلفة اإلجم :4الجدول 

 النشاط
 التمويل )دوالر أمريكي(

 التمويل المشترك المطلوب المجموع

       أنشطة مؤسسية وقانونية

 50,000 100,000 150,000 تحديث التشريعات وتدابير تنظيمية

 10,000 50,000 60,000 تدريب موظفي الجمارك

 60,000 150,000 210,000 المجموع الفرعي

    قطاع الرغاوي

 614,319 1,056,341 1,670,660 المشروع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين

 100,000 400,000 500,000  يمشروع استثمار

 5,000 150,000 155,000 مساعدة تقنية

 719,319 1,606,341 2,325,660 المجموع الفرعي

    خدمة التبريد

  90,000 90,000 ريبمؤسسات التد ديثتح

  150,000 150,000 برنامج تدريب للتقنيين

 10,000 50,000 60,000 أنشطة توعية

                                                 
(

3
وحدة تقوم بتبريد الهواء من خالل تبخير المياه. يمكن خفض درجة حرارة الهواء الجاف بدرجة كبيرة من خالل االنتقال المرحلي من الماء  (

 السائل إلى بخار الماء مما يتطلب طاقة أقل بكثير من التبريد.
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 النشاط
 التمويل )دوالر أمريكي(

 التمويل المشترك المطلوب المجموع

 30,000 70,000 100,000 دراسة جدوى حول "مبردات الصحراء"

 10,000 50,000 60,000 إدارة غاز التبريد النهائي

 50,000 410,000 460,000 المجموع الفرعي

 829,319 2,166,341 2,995,660 المجموع 

 

 األمانة وتوصيتهاتعليقات 

 التعليقات

الهيدروكلوروفلوروكربونية للسودان في سياق المبادئ استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد  - ,1
( ومعايير تمويل 12/,3روكربونية )المقرر التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو

( ,,/62إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين )المقرر 
والمقررات الالحقة بشأن هذه الخطط. وناقشت األمانة مع اليونيدو القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة والتي تمت 

 كما يرد في الملخص أدناه. معالجتها

 قضية االمتثال

في االجتماع الثالث والعشرين حث أطراف بروتوكول مونتلاير حكومة السودان والتي شغلت نظام  - 13
تراخيص للمواد المستنفدة لألوزون ال يشمل الرقابة على الصادرات، على أن تكفل أن نظامها قد تمت هيكلته وفقا 

ل وينص على إصدار تراخيص الصادرات، وأن تقوم تقرير بذلك إلى أمانة األوزون ب من البروتوكو ,للمادة 
قدمت حكومة السودان بمساعدة اليونيدو خطابا إلى أمانة  ،(. بموجب هذا المقررXXIII/31من المقرر  ,)الفقرة 

ب من  ,ادة ا للمقيشير إلى أن نظام التراخيص قد تمت هيكلته اآلن وف 1211األوزون في أول آذار/مارس 
 بروتوكول مونتلاير وينص على ترخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون.

 حالة تنفيذ خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

تم تنفيذ الغالبية العظمى من األنشطة الواردة في خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. وبدأ من كانون  - 16
دوالر  161126,72دوالر أمريكي من مبلغ  1611363,3تم صرف أو االلتزام بمبلغ  1211 األول/ديسمبر

دوالر أمريكي المتبقى فهو الستكمال ورشة صغيرة  116213ة اإلزالة الوطنية. أما مبلغ طأمريكي الموافق عليه لخ
طن من قدرات  163يد الميثيل )إلجراءات االسترداد وإعادة التدوير وللمستشارين. وباستثناء كمية صغيرة من بروم

الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يتم استيراد أي مواد مستنفدة لألوزون في السودان عام استنفاذ األوزون( والمواد 
1212. 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد 

طن من قدرات استنفاد  32662هالك البالغ على أن يكون االست 1212وافقت حكومة السودان عام  - 16
من بروتوكول مونتلاير هو نقطة البداية إلجمالي  6بموجب المادة  1222األوزون المبلغ عنه لعام 

التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي آخر بيانات متاحة عندما تمت 
ب في االجتماع الثاني والستين  1,1 –هيدروكلوروفلوروكربون الموافقة على المشروع الجامع إلزالة ال

 (.(ب) 61/16)المقرر 

 استراتيجية اإلزالة
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طن من  36.7,الحظت األمانة أن السودان، ذو خط أساس لالمتثال للمواد الكلوروفلوروكربون يبلغ  - 17
منخفض. وتبعا لذلك، الستهالك الجم اح البلدان من ذاتغير  منقدرات استنفاد األوزون، كان دائما قد صنف كبلد 
 حدا يصل إلىالهيدروكلوروفلوروكربونية ال يمكنها إال أن تعالج فإن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

طن متري  126.22كما هو مقترح. فضال عن ذلك فإن الـ  1212وليس هدف عام  1213هدف االمتثال لعام 
ي تستخدمها المؤسسات تب ال 1,1 –الهيدروكلوروفلوروكربون األوزون( من طن من قدرات استنفاد  11.76)

في المائة من خط  11.3األربع التي يغطيها المشروع الجامع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين والتي تمثل 
. 1213وراء عام  األساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تمكن البلد من أن يكون ممتثال فيما

العمل المقترحة للمرحلة األولى أشارت اليونيدو إلى أنه باإلضافة إلى إزالة المواد  ةوتفسيرا للمنطق من وراء خط
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يغطيها المشروع الجامع، فإن السودان سوف يحتاج أيضا لتنفيذ أنشطة أخرى لكي 

نظرا لمستويات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في شركات  1213ام يكون ممتثال مع تدابير الرقابة لع
ذات البلدان من  غير الرغاوي األخرى وسرعة نمو قطاعات التبريد وتكييف الهواء. ولكن نظرا ألن السودان من

مرحلة األولى في ال 1213االستهالك المنخفض، فإن الحكومة قد وافقت على معالجة هدف االمتثال حتى عام  حجم
 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

في إطار مشروع االستثمار إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي درس في االجتماع الثاني  - 12
بونية والستين، لوحظ أن "أنشطة غير استثمارية إضافية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

للسودان يمكن أن تشمل إنفاذ التشريعات، ومعالجة قطاع خدمة التبريد )تدريب التقنيين وموظفي الجمارك والتوعية( 
 واإلبالغ". وعلى هذا األساس، تم االتفاق على تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد: الرصدوتعزيز نظام 

دوالر  136222واد المستنفدة لألوزون بتكلفة قدرها الجمارك وإنفاذ لوائح الم يتدريب موظف )أ(
طن من قدرات استنفاد األوزون(  1,.2طن متري ) 6.7أمريكي مع ما ينتج عن ذلك من إزالة 

 دوالر أمريكي للكيلوغرام(؛ 32.,)بسعر  11 –من الهيدروكلوروفلوروكربون 

 غازاتبما في ذلك منع تسرب  خدمات التبريد وممارسات الخدمة الجيدة برامج تدريب لتقنيي )ب(
ة لتحديث تقنية تقنييين، وتقديم المساعدة التقنر أدوات الخدمة األساسية لليالتبريد ومراقبتها، وتوف

طن  62.22دوالر أمريكي يترتب عليها إزالة  1136222التبريد في الصحراء، بتكلفة مقدارها 
)بسعر  11 –روكلوروفلوروكربون ألوزون( من الهيدل ةدلمستنفمواد االطن من  1.73متري )
 و  دوالر أمريكي للكيلوغرام(؛ 32.,

 دوالر أمريكي. 326222وحدة لمراقبة المشروع بتكلفة مقدارها  )ج(

نتيجة للمناقشات التي تمت بين األمانة واليونيدو، سوف تؤدي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  - 12
ما هو لألوزون( ك ةدلمستنفمواد االطن من  16.13طن متري ) 173.67إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

 .3مبين في الجدول 
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 فلوروكربونية في السودان عليه في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو قمستوى التمويل المتف :5الجدول 

 أنشطة اإلزالة

المراد الهيدروكلوروفلوروكربونية واد مال

 التمويل  إزالتها 

 )بالدوالر األمريكي(
 )طن متري(

)أطنان المواد 

 المستنفدة لألوزن(

 1,056,341 11.87 107.90 في أربعة مشاريع* ب المستخدم 656 -لوروفلوروكربون الهيدروك إزالة

 315,000 3.85 70.00 نية في قطاع خدمات التبريدتقالمساعدة ال

 35,000 0.43 7.78 التشريعات الجمارك وإنفاذ يتدريب موظف

 50,000   وحدة مراقبة المشروع

 1,456,341 16.15 185.68 المجموع

 في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية. وافق عليهاالم )*(

طن من المواد المستنفدة  16.13يمكن أن تؤدي األنشطة في قطاعات خدمة التبريد والرغاوي إلى إزالة  - 11
في المائة من استهالك  12.6، وهذا يمثل 1213الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام ن الناجمة عن مواد لألوزو

المراد إزالتها، فإن  يةمواد الهيدروكلوروفلوروكربونالوفي ضوء المستوى المرتفع نسبيا الستهالك  .خط األساس
. وعلى 1213و استيفاء إجراءات الرقابة بعد عام ز تقدم نحمن شأنه أن يساعد البالد في إحراذ المرحلة األولى يتنف

بمقدار  يةمواد الهيدروكلوروفلوروكربونالهذا األساس بينت اليونيدو أن حكومة السودان التزمت بخفض استهالك 
ذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد يعن طريق تنف 1216في المائة من خط األساس بحلول عام  12

 وروكربونية.الهيدروكلوروفل

 األثر على المناخ

المعتمد في االجتماع الثاني والستين في السودان إلى تجنب انبعاث  سوف يؤدي تنفيذ المشروع الجامع - 11
 تقنية(. وفضال عن ذلك فإن أنشطة المساعدة ال6طن من ثاني أوكسيد الكربون في الجو )الجدول  ,66621

هيدروكلوروفلوروكربونية، والتي تتضمن إنفاذ  ضوابط استيراد المواد الالمقترحة في خطة إدارة إزالة المواد 
، من شأنها أن تؤدي إلى خفض كمية دريبي التينتقالهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب 

 بالذكر أن كل كيلوغرام منالتبريد. والجدير  المستخدمة في خدمة 11 –الهيدروكلوروفلوروكربون 
 1.7 حواليد يؤدي إلى توفر يتحسين ممارسات التبربسبب التي ال يتم انبعاثها  11 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

ثاني أوكسيد الكربون. واستنادا إلى األنشطة المقرر تنفيذها في المرحلة األولى، فإن السودان سوف  مكافئ طن من
ني أوكسيد الكربون طن من ثا 12.136 يتجنب حدوث انبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون في الجو أعلى من الـ

األثر على المناخ عن أكثر دقة  وقعات. وال يوجد حاليا ت,121إلى  1211ة من للفترعمال األالمقررة في خطة 
، منها عن طريق جملة أمورفي قطاع الخدمة. ويمكن تحديد األثر عن طريق تقييم تقارير التنفيذ،  المنفذة ألنشطةل

ذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ية سنويا منذ بدء تنفدمخالتبريد المست غازاتمقارنة مستويات 
القائمة نيين الذين تم تدريبهم والمعدات تقادها وإعادة تدويرها، وعدد الدراست أُبلغ عنالتبريد التي  غازاتوكميات 

المحتمل على المناخ لخطة إدارة  أدنى من األثرتهيئتها. واألرقام  أعيدوالتي  11 –الهيدروكلوروفلوروكربون  على
 طن من 2.6,3 مقدارها، ,121-1211إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموضحة في خطة أعمال 

 .ثاني أوكسيد الكربون مكافئ

 حساب األثر على المناخ المرتبط بقطاع الرغاوي :6الجدول 

 أطنان/في السنة العالمي االحترارإمكانية  المادة

اني أوكسيد الكربون مكافئ ث

 )بالطن/في السنة(

     قبل التحويل

 78,228 107.9 725 ب 656 -الهيدروكلوروفلوروكربون 

    بعد التحويل

 1,294 64.7 20 البنتين 

 (76,934)   األثر الصافي
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 التمويل المشترك

لموارد إضافية لتحقيق الحد )ح( بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة  12/,3استجابة للمقرر  - 11
)ب( من  11الهيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة ية من خطط إدارة إزالة المواد ئاألقصى من المنافع البي

إلزالة  جامعالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضحت اليونيدو أن المشروع ال XIX/6المقرر 
في االجتماع الثاني والستين يتضمن تمويال نظيرا مقداره  ب المعتمد 1,1 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

 دوالر أمريكي سوف تقدمها المشاريع المستفيدة. 61,6112

 ,121-1211خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

ن األولى مدوالر أمريكي تتضمن تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة  163636366تطلب اليونيدو مبلغ  - ,1
 ،,121-1211الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ إجمالي القيمة المطلوبة للفترة ة إدارة إزالة المواد خط

خطة األعمال ومقداره  دوالر أمريكي بما فيها تكاليف الدعم وهي أدنى من المبلغ الوارد في 1766222
 دوالر أمريكي. 6166222

 مشروع االتفاق

الهيدروكلوروفلوروكربونية في ودان واللجنة التنفيذية إلزالة المواد يرد مشروع اتفاق بين حكومة الس - 13
 المرفق األول بهذه الوثيقة.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في: - 16

ة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد قالمواف )أ(
يهدف خفض  1216إلى  1211الل الفترة من الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان خ

في المائة من خط األساس، بتكلفة مقدارها  12استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار 
لليونيدو، مع  دوالر أمريكي 126222زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 226222,

طن من  11.76الستين الموافقة على مشروع إزالة مالحظة أنه قد تم بالفعل في االجتماع الثاني و
ب المستخدم في إنتاج  1,1 –المواد المستنفدة لألوزون الناتجة عن الهيدروكلوروفلوروكربون 

رغاوي البوليوريثين الصلبة في تصنيع الثالجات المنزلية والثالجات التجارية وألوح عزل 
دوالر أمريكي زائد تكاليف  1623661,1دارها في أربع شركات، بتكلفة مق المركبة البوليوريثين

لليونيدو، وإدراجه في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  626116دعم الوكالة بمقدار 
 .؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

مالحظة أنه بإضافة المبالغ المشار إليها في الفقرة )أ( عاليه، يكون التمويل اإلجمالي للمرحلة  )ب(
 16,3661,1من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان هو  األولى

 ؛دوالر أمريكي 1226116دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

في  إلجمالي التخفيض المستداممالحظة بأن حكومة السودان قد وافقت على أن تكون نقطة البداية  )ج(
اد المستنفدة لألوزون طن من المو 32.62 لوروفلوروكربونية هو الـاستهالك المواد الهيدروك

من بروتوكول مونتلاير، والتي كانت آخر البيانات  6بموجب المادة  1222ها في عام عنالمبلغ 
ونية في االجتماع الثاني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب لمتاحة عند اعتماد المشروع الجامعا

 والستين؛
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 المواد الهيدروكلوروفلورو منطن من المواد المستنفدة لألوزون  11.76 تخفيضة مالحظ )د(
الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إلجمالي التخفيض المستدامكربونية من نقطة البداية 

طن أخرى من المواد المستنفدة  17.,وفقا للمشروع المعتمد في االجتماع الثاني والستين، وخفض
الناتجة عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، نتيجة لتنفيذ المرحلة األولى من  لألوزون

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قمالحظة أن المواف )هـ(
، اقتراحا لتخفيض استهالك المواد 1213بل عام ال تعفي السودان من أن يقدم، ق

الهيدروكلوروفلوروكربونية بأكثر مما هو وارد في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

استهالك المواد فيض بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية بشأن تخ قة على مشروع االتفاقالمواف )و(
 و وكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق األول لهذه الوثيقة؛الهيدر

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )ز(
دوالر  1326222، بمبلغ ذات الصلةالهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان، وخطة التنفيذ 

 دوالر أمريكي لليونيدو. 176632أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 
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 األولمرفـق ال

 
 متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة السودانحكومة اّتفاق بين مشروع 

 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
 
 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" السودان هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 36.87 واّد"( إلى كمية ثابتة قدرهاألف )"الم -1مراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال ال

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  7102يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 

 . مونتلاير

 

من  1.1الك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االسته 2-
 ببروتوكول مونتلاير تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  من هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -1التذييل 

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

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

 )االستهالك المؤهل المتبقي(.  4.7.3 و 4.0.3ين ألفقيا ينفي الصف لكل مادة المحدد

 

، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -1من التذييل  1.3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

 

قا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وف 4-
 السنوي من تحقيق حدود االستهالكتحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

ق المشار إليه أعاله وسيجرى التحقي .من هذا االتفاق ألف-1من التذييل  1.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 

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

ى لجدول الزمني للموافقة علفي ا المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية  على األقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية
 تمويل:ال

 

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

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 
 غ ببيانات البرام  القطرية في تاري  انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلباليوجد 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؛



 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/46 

Annex I 

 

2 

"( تنفيذالط رير وخطاألف )"شكل تق-4ذييل على هيئة الت السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق )ج(

وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  ؛تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة

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

 ئة ؛في الما 12الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

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 

أن النظام يضمن بالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
متثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في ا

 بروتوكول مونتلاير 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  خطيبلغ عن تنفألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وت -5التذييـل 

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

 

دة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعاتوافق 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( 5فاي الفقارة الفرعياة  متوقاع مقدمة حسابما هاو

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

 ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف (0)

 ؛ هذا االتفاقشروط ت التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من التغييرا (7)

 المنفاذة وألتمويال المخصاص لفارادى الوكااالت الثنائياة السانوية لمستويات الالتغييرات في  (4)
 و لمختلف الشرائل؛ 

تموياال إلااى الباارام  أو األنشااطة غياار المدرجااة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة تقااديم  (3)
فاي المائاة مان  41أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية، تزياد تكاليفاه عان  الحالية، أو إزالة
 ؛موافق عليها شريحةآخر مجموع تكاليف 

 الساانويةتنفيااذ اليمكن إدماجهااا فااي خطااة فااإعااادات التخصاايص غياار المصااّنفة كتعااديالت رئيسااية،  )ب(
التنفياذ يذياة بشاأنها فاي تقريار الموافق عليها، والتي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ، وياتّم إباال غ اللجناة التنف

 ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطاة إدارة  )ج(
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إزالاااة الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة الموافاااق عليهاااا، يتعاااين الحصاااول علاااى موافقاااة اللجناااة 
ذ سانوية أو تنقايل للخطاة الموافاق عليهاا. ويجاب أن ي حادد فاي الطلاب التنفيذية كجزء مان خطاة تنفيا

المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناا  وأي اخاتالف 
سايتم إزالتهاا، حسابما ينطباق األمار. ويوافاق البلاد علاى أن التاي في أطنان قدرات اساتنفاد األوزون 

حتملة في التكاليف اإلضاافية المتعلقاة بتغييار التكنولوجياا ساتؤدي إلاى خفاض مساتوى الوفورات الم
 و التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

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

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف ي ولى االهت 8-

 :لما يلي

 

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 معنياة الت الثنائية والمنفذة اليأخذ البلد والوكاأن  )ب(
 خالل تنفيذ الخطة. 34/6و 30/011

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

كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا  نيابة عنه التي ي ضطلع بها
وي وافق البلد على عمليات المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 

برنام  أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار  التقييم التي قد ت جري في إطار برام 
 في هذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابالتقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبال غ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  )ب(. 5 الفرعيةحقق المستقل وفقا للفقرة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

من  7.7 األفقي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف
 .ألف-1التذييـل 

 

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  1.1 الصف األفقي

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

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

من تخفيضات االستهالك غير الم نجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل "(تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال)"
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 

لقرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها ا
 .أعاله 5عائقا أمام الشرائل المقبلة وفقا للفقرة 

 



 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/46 

Annex I 

 

4 

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

 ك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاع االستهال

 

لتيسير تنفيذ هذا من الوكالة المنفذة الرئيسية  و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

ق من على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسيةعليه أن يتيل للوكا ةخاص بصفةاالتفاق. و
 .تفاقاالمتثال لهذا اال

 

في واالتفاق المقترن بها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي -1االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية خطة والتنقيحات التالية عليها وفقحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في ال

تستمر أنشطة اإلبال غ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال هاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.

 

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

د يتحديتم هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 
 .هنا غير ذلك
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 التتذيي

 ألف: المـواد -1التذييل 

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

 11.55 األولى جيم 11-الهيدروكلوروفلوروكربون

 30.25 األولى جيم ب141–الهيدروكلوروفلوروكربون

 52.02   المجموع
 

 

 ف والتمويلألف: األهدا -2التذييل 
 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

د المرفق جيم، المجموعة األولى المو

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

 ال يوجد 47.40 47.40 47.40 52.67 52.67 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

سموح به لالستهالك الحد األقصى الم 1.1

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

األولى )أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون(

 ال يوجد 36.87 42.13 47.40 52.67 52.67 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.1

 الرئيسية )اليونيدو( )دوالر أمريكي(

1,056,341 0 250,000 0 110,000 0 0 40,000 1,456,341 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي(

79,226 0 18,750 0 8,250 0 0 3,000 109,226 

إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر  1.3

 أمريكي(

1,056,341 0 250,000 0 110,000 0 0 40,000 1,456,341 

 109,226 3,000 0 0 8,250 0 18,750 0 79,226 (مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي 1.3

إجمالي التكاليف المتفق عليها )دوالر  3.3

 أمريكي(

1,135,567* 0 268,750 0 118,250 0 0 43,000 1,565,567 

 4.28 وزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األ 11-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

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

 7.27 )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 11-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0 استنفاد األوزون( قدرات ب المتفق علي تحقيقها بموجب هذا االتفاق )أطنان141-لهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من ا 1.1.4

 *11.87 استنفاد األوزون( قدرات ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )أطنان141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 27.18 ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(141-الهيدروكلوروفلوروكربون االستهالك المؤهل المتبقي من 3.1.4
 

 *   الموافق عليها في االجتماع الثاني والستين ألربع مؤسسات تقوم بتصنيع رغاوى العزل والداخلة في هذا االتفاق.
 

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
في السنة المحددة في التذييل خير االجتماع األل المقبلة للموافقة عليه في سيجري النظر في تمويل الشرائ .1
 ألف.-1



 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/46 

Annex I 

 

6 

 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 

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

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

التاي وينبغي أن يشتمل التقرير على الماواد المساتنفدة لاألوزون فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. 
والتكنولوجياا البديلاة المساتخدمة والبادائل ذات  لتنفيذ األنشاطة، حساب الماادة، جة مباشرةينتك أزيلت
ياار فااي ياح لألمانااة بتااوفير معلومااات للجنااة التنفيذيااة عمااا يناات  ماان تغالتااي أدخلاات، للساامالصاالة 

وينبغي أن يسالط التقريار الضاوء كاذلك علاى اإلنجاازات والخبارات  االنبعاثات ذات الصلة بالمنا .
تغيياارات تطاارأ أي رجااة فااي الخطااة، وأن يعلااق علااى والتحااديات المرتبطااة بمختلااف النشاااطات المد

على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك مان المعلوماات ذات الصالة. وينبغاي أن يشاتمل التقريار 
السااابق تقااديمها، التنفيااذ الساانوية  مقارنااة بخطااة )خطااط(علااى معلومااات عاان أي تغيياارات  أيضااا

ة تخصيص المباالغ خاالل تنفياذ الشاريحة، علاى كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعاد
من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقادم مباررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 

)أ( مان 5حدوثها. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعياة 

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

تقرياار للتحقااق ماان نتااائ  خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة واسااتهالك المااواد  )ب(
)ب( مان االتفااق. وماا لام تقارر 5ألف، كما هو مباين فاي الفقارة الفرعياة -1المشار إليها في التذييل 

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

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

 الشاريحة التالياة لتقاديم طلاب ةمزمعاال نهاياة السانةحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سي ضطلع به )ج(
أخاذ التجاارب المكتسابة والتقادم المحارز فاي تنفياذ ماع و األنشطة ، مع إبراز الترابط بينوشاملة لها

. وينبغاي ؛ وستقدم البيانات الواردة فاي الخطاة حساب السانة التقويمياةالشرائل السابقة بعين االعتبار
الشاااملة والتقاادم المحاارز، فضااال عاان أي تغيياارات ة إلااى الخطااة رإلشااااأن يتضاامن الوصااف أيضااا 

المحاددة  السانواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصاف 
 بالتفصايل التغييارات التاي أدخلاتالوصاف ينبغي أن يحدد )د( من االتفاق. كما 5في الفقرة الفرعية 

ويمكن تقاديم وصاف األنشاطة المساتقبلية كجازء مان نفاس . هاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي
 ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله الوثيقة

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

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

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

 أعاله. د()1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  (ه)
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 األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

 

ستعين وحدة األوزون الوطنية مؤسسة وطنية تقوم برصد كافة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  1

ية. وسوف تقدم هذه المؤسسة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة من خالل وحدة الهيدروكلوروفلوروكربون
  .األوزون الوطنية إلى الوكالة المنفذة الرئيسية

ستقوم وحدة إدارة المشروع )موظف المشروع الوطني( بتنسيق العمل اليومي في تنفيذ المشروع كما  - 1

غير الحكومية والمنظمات على تنظيم أنشطتها من أجل التنفيذ السلس  ستساعد أيضا المؤسسات والحكومة والهيئات
 التنفيذ واإلبال غ إلى اللجنة التنفيذية.  فيللمشروع وتساعد الحكومة على رصد التقدم 

سيتم التحقق من تحقيق أهداف األداء المحددة في الخطة بناء على طلب من اللجنة التنفيذية وذلك من قبل  - 3

 .ستقلة أو مستشارين محليين مستقلين تتعاقد معهم الوكالة المنفذة الرئيسيةشركة محلية م
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 :تشمل ما يلي على األقلطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

فاااق واإلجااراءات والمتطلّبااات الداخليااة ضامان التحّقااق ماان األداء والتحّقااق المااالي بمقتضاى هااذا االت )أ(
الخاّصااة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة إزالااة 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 امستقل إلى تحّقق  تقديم )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البها 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  ويةالسنتنفيذ الخطط 

والخطااة الشاااملة  بتقااارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانويةالوفاااء بمتطلبااات اإلبااال غ الخاصااة  (ه)
 ؛لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 

 ؛ ين المؤّهلين للمراجعات التقني ةنيين المستقلالخبراء التق ضمان تنفيذ )و(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

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

االتفااق، تحدياد، بالتشااور ماع البلاد، مان  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ط(

 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

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

 قني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والت (ك)
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  1

واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائ  خطة إدارة إزالة المواد 
)ب( من 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5ا جاء بالفقرة الفرعية ألف، وفقا لم-1المذكورة في التذييل  المواد
 ألف.-4التذييل 

 

 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
 

عن كّل  دوالر أمريكي 122 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة  1
-1من التذييل  1.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من وزون من قدرات استنفاد األ رامغيلوك

 ألف.-1من التذييل  1.1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 

------- 
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