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  ت متعددة السنواتمشروعا –ورقة تقييم المشروع 
  ملديفال

 الوكالة عنوان المشروع) 1(

 يونيب (رئيسية)/يوئنديبي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطة
 

 )(طن من قدرات استنفاد األوزون 3.67 2011السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة 2(
 

 2011السنة:   نامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبر3(
االستخدامات  عامل تصنيع المذيبات التبريد مكافحة الحريق الرغاوى اإليروصوالت كيميائي

 المعملية
إجمالي استھالك 

 القطاع
  الخدمة التصنيع 

          123- الھيدروكلوروفلوروكربون
           124- الھيدروكلوروفلوروكربون
          ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
          ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 3.7    3.7     22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)4(

 3.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 4.60 2010-2009خط األساس للفترة 

 ستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)اال

 0 المتبقي: 3.7 موافق عليه بالفعل
  

  المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ) خطة األعمال5(

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

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

 21,500 0 0 0 0 21,500 0 ر أمريكي)التمويل (دوال

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

 0.6  0.3  0.2 1.1 

 366,188 56,500  113,746  195,942  التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروع6(

حدود االستھالك في بروتوكول 
 مونتريال

 ال ينطبق 2.99 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.60 4.60ال ينطبقال ينطبق ال ينطبق

أقصى استھالك مسموح به (طن 
 من قدرات استنفاد األوزون)

0.092 1.2 1.2 2.4 2.4 3.0 3.3 3.3 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
5 

 ال ينطبق

التمويل 
لمتفق عليه ا

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  يوئنديبي
 المشروع

400,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 420,000 

تكاليف 
 الدعم

30,000 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 31,500 

تكاليف  يونيب
 المشروع

355,940 0 0 173,400 0 100,660 0 50,000 0 0 0 680,000 

تكاليف 
 الدعم

46,272 0 0 22,542 0 13,086 0 6,500 0 0 0 88,400 

المبالغ التي وافقت عليھا 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

755,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755,940 

تكاليف 
 الدعم

76,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,272 

إجمالي المبلغ المطلوب 
الموافقة عليه في ھذا 

االجتماع (دوالر 
 أمريكي)

كاليف ت
 المشروع

0 0 0 193,400 0 0 0 0 0 0 0 193,400 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 24,042 0 0 0 0 0 0 0 24,042 

  

 موافقة شمولية توصية األمانة
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  وصف المشروع
  
إلى االجتماع التاسع والستين  ،، قدم يونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسيةملديفعن حكومة ال بالنيابة  - 1

نفيذية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية للجنة الت
 22,542دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  173,400دوالر أمريكي، تتضمن  217,442تبلغ 

دوالر أمريكي  1,500كالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الو 20,000دوالر أمريكي ليونيب، و 
ليوئنديبي. وتضمن الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  . 2015-2013الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط تنفيذ الشريحة لألعوام 

  معلومات أساسية

في  ملديفلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقامت اللجنة التنفيذية بالموافقة على خطة إدارة إزالة   - 2
مع نسبة ، 2020عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلوللمواد الستين من أجل اإلزالة الكاملة الستھالك ااجتماعھا 

. ويبلغ إجمالي التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 2025الخدمة حتى عام  ستمرارفي المائة ال 25
دوالر أمريكي. وفي االجتماع الستين  119,900مريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أ 1,100,000

على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  بالموافقةقامت اللجنة التنفيذية أيضا 
دوالر أمريكي شاملة مبلغ  76,272دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  755,940بمبلغ إجمالي 

دوالر  400,000دوالر أمريكي ليونيب و  46,272دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  355,940
  . دوالر أمريكي ليوئنديبي لتنفيذ السنتين األوليتين من البرنامج.  30,000أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  شريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي حول تنفيذ ال

تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   - 3
رسات إطار العنصر الخاص بيونيب: تحديد المستوردين المرخصين بشكل رسمي؛ تدريب فنيي الخدمة على مما

الخدمة الجيدة وتشغيل واستخدام معدات االسترداد واالستصالح. تم القيام بعدد من أنشطة التوعية والتواصل، 
وتضمنت حملة رفيعة المستوى إلطالق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ونشر مطبوعة تؤكد 

  . بالعيد الخامس والعشرين لبروتوكول مونتلایر على توجه البلد نحو الحياد الكربوني، فضال عن احتفاالت

في إطار العنصر المحدد الخاص بتعزيز المزايا المشتركة لألوزون والمناخ والذي يقوم يونيب بتنسيقه في   - 4
نطاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتمويل مشترك من الحكومة، تم تنفيذ عدة أنشطة تشمل 

دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج المعايير  500,000من مقترح مشروع بمساعدة ثنائية من حكومة الھند تبلغ االنتھاء 
ھيدروكلوروفلوروكربونية ة االقتصادية الفعالة ذات مواد والتصنيف المتكامل وعناصر اإلطار الخاص بالتنمي

ن خالل ورش عمل والتدريب؛ وتنظيم منخفضة؛ وعرض للمعدات المستخدمة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية م
  مؤتمر تكنولوجيا افتراضي ومائدة مستديرة للصناعة تدعو لبدائل صديقة للمناخ. 

بالنسبة للعنصر الخاص باالستثمار الذي ينفذه يوئنديبي، تضمنت األنشطة التي أقيمت التوقيع على خطاب   - 5
ي لمواصفات معدات االسترداد واالستصالح المطلوبة ، والتحديد النھائملديفاتفاق بين يوئنديبي وحكومة ال

للمشروع، فضال عن طلب العطاءات. وأشار التقرير إلى أن عملية العطاءات ما زالت جارية ومن المتوقع أن تنتھي 
. كما تقدم العمل أيضا في النظام الرائد لحوافز إعادة التھيئة. ونظرا للمستويات 2013الربع الثاني من عام  بحلول

العالية من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المصايد، تم تصميم النظام الرائد لحوافز إعادة 
في صناعة  22-التھيئة في البداية ليستھدف سفن الصيد وأماكن التخزين المستخدمة للھيدروكلوروفلوروكربون

  . 2011ووحدة األوزون الوطنية عام صيد. وعقدت مشاورات تفصيلية مع وزارة المصايد والزراعة لا
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  مستوى صرف التمويل

دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة  755,940، من إجمالي مبلغ 2012حتى كانون األول/ديسمبر   - 6
دوالر  277,738دوالر أمريكي. ومن ھذا المبلغ، صرف يونيب  342,780األولى، تم صرف أو االلتزام بمبلغ 

في  دوالر أمريكي تم االلتزام به 413,160دوالر أمريكي. والمبلغ المتبقي  43,042 أمريكي وصرف يوئنديبي
  . 2013األغلب وسيتم صرفه خالل عام

  خطط سنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  يلي:ما  2015و  2013تشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا بين عامي   - 7

  تھدف سياسات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعنصر اإلنفاذ إلى:   (أ)

تعزيز نظام الترخيص والحصص بغرض منع االستيراد غير المصرح به وتسھيل   )1(
  المعالجة السريعة لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المشروعة؛ 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول إنفاذ حظر على المعدات القائمة على ا  )2(
  ؛2015، إن كان ذلك ممكنا، على أال يتجاوز ذلك عام 2014حزيران/يونيه 

  البدء في أنشطة إلدخال نظام "ضرائب عالية بيئية خضراء" في أقرب وقت ممكن؛   )3(

   ؛إنفاذ اإلبالغ اإللزامي من جانب المستوردين بغرض المراجعة المقارنة والتحقق  )4(

  تحديد معايير إلدخال أجھزة جديدة؛  )5(

  اإلنفاذ. لمسئولياالستمرار في ورش عمل بناء القدرات   )6(

سيتم تعزيز التوعية والتواصل من خالل وضع وتحديث استراتيجية االتصال إلزالة المواد   (ب)
سلطات الھيدروكلوروفلوروكربونية مع بناء القدرات وبالشراكة مع وسائل اإلعالم، وتدريب ال

المحلية لزيادة الوعي بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والكفاءة في الطاقة، وبرنامج بناء 
  ؛ القدرات الذي يستھدف بائعي التجزئة والموزعين

خطة للتخفيض التدريجي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتم إقامتھا بتزامن أنشطة   (ج)
وإنشاء أدوات سياسة لقطاع الخدمة  14001عملية التوحيد القياسي إيزو  إزالة ھذه المواد مع
  للممارسات الجيدة؛ 

تنفيذ نظام حوافز لقطاع الخدمة مع استمرار إيالء األولوية لقطاع المصايد، باإلضافة إلى برنامج   (د)
  صلحة؛ االسترداد واالستصالح ذلك ألن المعدات ستكون متاحة لتستخدمھا األطراف أصحاب الم

تعزيز المزايا المشتركة لألوزون والمناخ سوف يستمر تمويله من خالل التمويل المشترك. وخالل   (ھـ)
ھذه الفترة، سيتم تحقيق تنفيذ اقتراح التمويل من حكومة الھند. كما سيتم أيضا بحث التمويل في 

  إطار مرفق البيئة العالمي. 
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات

  تراخيص تشغيلينظام 

من خالل رسالة تلقتھا األمانة أنه قد أقيم نظام قابل لإلنفاذ  ملديف، أكدت حكومة ال63/17وفقا للمقرر   - 8
للترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان امتثال 

  . ونيةالبلد بجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب

   الھيدروكلوروفلوروكربونيةالك المواد استھ

طن من قدرات استنفاد  4.6تم تحديد خط األساس للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال عند   - 9
 2009من بروتوكول مونتلایر لعامي  7األوزون، على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

زالة في خطة إدارة إزالة إلسراع في اإلالجتماع الستين وبسبب طلب البلد ا. وفي األولاكما يبين الجدول  2010 و
 جمععلى تحديد نقطة البداية الخاصة بھا للتخفيض الم ملديفالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت حكومة ال

طن من قدرات استنفاد  3.7البالغ  2008في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أساس استھالك عام 
ن من قدرات استنفاد األوزون من خط األساس المحدد. ويتفق ھذا النھج والمقرر ط 0.9األوزون، وھو أقل بكمية 

  . ) و (د)ج( 60/44

كما تم اإلبالغ  2011إلى  2007المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام من  : مستوى استھالكألولاالجدول 
   7المادة  عنه بموجب

الھيدروكلورو  المواد
 فلوروكربونية

2007 2008 2009 2010 2011 
طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

الھيدروكلورو 
 22-فلوروكربون

4.4 79.91 3.70 67.42 5.02 91.36 2.70 49.09 3.67 66.65 

الھيدروكلورو 
 ب141-فلوروكربون

  0.02 0.23 0.04 0.34 1.33 12.09   

 66.65 3.67 61.2 4.0 91.7 5.06 67.65 3.72 79.91 4.4 المجموع
  

فقد ، ملديف، كان استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية متذبذبا في ال2011و  2008عامي ما بين   - 10
) إلى نفس مستوى 2011ثم انخفض في العامين التاليين. ويصل آخر استھالك مبلغ عنه (عام  2009تزايد عام 

بأنھا طبيعية مع األخذ في االعتبار بأن خطة إدارة إزالة  2009نقطة البداية. وتفسر الزيادة في االستھالك عام 
ق الخطة، فرضت الحكومة قواعد فقط. وبعد إطال 2011المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أطلقت رسميا عام 

 .صارمة على المستوردين أدت إلى تخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في العامين التاليين
  . 2013في طريقھا للوفاء بھدف التجميد عام  ملديفوبالنظر لھذا االتجاه في االستھالك، فال

  لمقدم من يونيبا 2012-2010ام وعألاستعراض التقرير المرحلي ل

تقديم مزيد من التفاصيل حول النتائج المحرزة في األنشطة التي تم االضطالع بھا طلبت األمانة من يونيب   - 11
خالل الشريحة األولى، فيما يتعلق بسياسة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وزيادة التوعية المعززة، إلخ. وكيف 

إلى أن الحكومة قد أصدرت  التزاماته بموجب بروتوكول مونتلایر. أشار يونيبيمكن لذلك أن يسھم في وفاء البلد ب
حزيران/يونيه  5را على واردات المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وسيبدأ في اآلن حظ
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واألطراف  والتزام المسؤولين على أعلى مستوى ،فضال عن التدريب الذي تم بالفعل ،. وسيمكن ھذا الحظر2014
البلد من الوفاء بأھداف اإلزالة الصعبة والتي تم تحديدھا قبل الجدول  ،ملديفاألخرى أصحاب المصلحة في ال

  . الزمني لبروتوكول مونتلایر

فيما يتعلق بالعنصر الخاص باالستثمار، لفتت األمانة نظر يونيب إلى أنه قد تمت الموافقة على مبلغ إجمالي   - 12
أمريكي ليوئنديبي لتنفيذ برامج االستصالح وإعادة التھيئة في إطار الشريحة األولى، وھي ينبغي  دوالر 400,000

) وذلك من أجل المساندة الفعالة لإلزالة 2014-2010أن تستكمل خالل السنوات الخمس األولى من التنفيذ (
نشطة، خصوصا عملية العطاءات . وطرحت عدة ملحوظات حول التقدم المحرز في تنفيذ األملديفالمتسارعة في ال

على المعدات وإذا ما كان التأخر في الشراء يمكن أن يتسبب في توقف عن أداء العمل في إطار ھذا العنصر. أوضح 
يونيب، بالنيابة عن يوئنديبي، أن ھذا العنصر يعتبر جزء أساسي من خطة إدارة إزالة المواد 

، بالرغم من أنھا صغيرة للغاية، مطلوبة لضمان أن أنشطة العنصر الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن ھذه الشريحة
  يتم استكمالھا بشكل شامل. أكد يونيب أيضا أن األنشطة حاليا تسير في طريقھا ولن تؤثر على امتثال البلد. 

مشتركة لفتت األمانة أيضا انتباه يونيب لعدد األنشطة التي تتم في إطار العنصر الخاص بتعزيز المزايا ال  - 13
للمناخ واألوزون والتي يمكن تمويلھا من خارج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وطلبت 

حول وضع التمويل المشترك الذي تم تعبئته ومتى سيتم تنفيذه، وسألت يونيب أن يوفر معلومات حول درجة  إيضاحا
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومساندة ھدف البلد في إزالة تأثير ذلك على الھدف العام لخطة إدارة إزالة المواد 

  . سريعة لھذه المواد. أوضح يونيب أنه قد تم تقديم مقترح المساعدة الثنائية من حكومة الھند وأنه ينتظر فقط الموافقة

 قدرت األمانة جھود يونيب في الحصول على تمويل إضافي من أجل تحقيق أقصى مزايا مناخية، ولكن،  - 14
، طلبت األمانة من يونيب أن يشير إلى الميعاد المتوقع لتعبئة التمويل ملديفنظرا لجدول اإلزالة السريعة في ال

اإلضافي من مصادر غير الحكومة الھندية المشار إليھا في التقرير (أي مرفق البيئة العالمي، وجمعية جنوب آسيا 
يعتمد على الموافقة المبدئية لالقتراح الثنائي كما أشير أعاله. كما للتعاون اإلقليمي). شرح يونيب أن التمويل اآلخر س

تبذل الجھود أيضا لربط أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمشروع ليونيب في إطار مرفق 
يتوقع يونيب  حول السياسة والعمل التنظيمي بشأن قضايا الطاقة. وبالنسبة لھذه الشريحة، 6 –البيئة العالمي 

  . دوالر من مصادر تمويل أخرى لتنفيذ ھذه العناصر 500,000الحصول على حوالي 

   2015-2013خطة عمل 

باستعراض خطة العمل التي قدمھا يونيب باالشتراك مع يوئنديبي، الحظت األمانة عدة مسائل تتعلق بصفة   - 15
ولوجيات المختارة لمختلف أنواع إعادة التھيئة وتكلفة خاصة بالعنصر الخاص باالستثمار، وطلبت تفسيرا حول التكن

الكيلوغرام؛ ومنھجية إيصال الحوافز للمستخدمين النھائيين؛ وحدود زمنية منقحة وتاريخ االستكمال (إذا كان 
 منطبقا). شرح يوئنديبي من خالل يونيب أن خيارات التكنولوجيا التي تتم دراستھا ھي الخيارات ذات إمكانية احترار
عالمية منخفضة أو صفر لمساعدة البلد على تحقيق أھدافه المزدوجة من إزالة المواد المستنفدة لألوزون والحياد 
الكربوني. وبالنسبة لقطاع التبريد، تتم دراسة المواد الھيدروكربونية وبعض التكنولوجيات غير النوعية المحتملة. 

للتشاور مع المستخدمين النھائيين  يتبع معايير محددة مسبقاوأوضح أيضا أن برنامج الحوافز للمستخدم النھائي 
  . والحكومة

فضال عن ذلك، طلبت األمانة من يوئنديبي أن يبرر الطلب للشريحة الثانية (واألخيرة) لعنصر االستثمار.   - 16
والمبالغ المصروفة، لتقدم مستوى اوعلى حين قدرت األمانة حجم وتعقيد المسائل المتعلقة بتنفيذ ھذا العنصر، نظرا ل

دوالر أمريكي يمكن أال يكون مطلوبا ذلك ألنه  20,000فإنھا الحظت أن الطلب الخاص بالشريحة األخيرة والبالغ 
يبدو أن ھناك أموال كافية من الشريحة األولى للقيام باألنشطة المخطط لھا. وكرر يوئنديبي من خالل يونيب أنه من 

تثمار كعنصر أساسي في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن أجل التنفيذ الكامل لعنصر االس
ھذه الشريحة األخيرة لعنصر االستثمار مطلوبة وينبغي الموافقة عليھا مع الطلب الخاص بالشريحة الثانية من 

ى األقل من في المائة عل 20الخطة. وأضاف يونيب أيضا أنه نظرا ألن من شروط دراسة شريحة ثانية صرف 
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الشريحة األولى، فإن الطلب الحالي ينبغي السماح به ذلك ألن المنصرف اإلجمالي لخطة إدارة إزالة المواد 
في المائة. والحظت األمانة أنه بصفة عامة قد حقق  45قد وصل إلى  ملديفالھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بال

  رف الشريحة الثانية. في المائة حتى يتم ص 20صرف نسبة   طالمشروع شر

طلبت األمانة أيضا من يونيب أن يدرج في جدول التمويل واألنشطة تلك األنشطة الخاصة بالشريحة األولى   - 17
  ، باإلضافة إلى الميزانية الخاصة بھا. وقد تم تنقيح ذلك الجدول وقدم لألمانة. 2013والتي سيتم تنفيذھا عام 

   الھيدروكلوروفلوروكربونيةاد تعديل اتفاق خطة إدارة إزالة المو

قبل تحديد خط األساس لھذه  ملديفتمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لل  - 18
والجدول الزمني لإلزالة  7بموجب المادة  ملديفالمواد لالمتثال. وعلى أساس البيانات التي أبلغت عنھا حكومة ال

ل الزمني لتخفيضات وبالجد ةألف ("األھداف والتمويل") في االتفاق باألرقام الخاص- 2التذييل السريعة، تم تحديث 
بروتوكول مونتلایر، كما تمت إضافة فقرة جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يجب االتفاق الذي تم التوصل له في 

ق نص االتفاق المنقح بالكامل بالتقرير االجتماع الستين، كما يتضح من المرفق األول في ھذه الوثيقة. وسيرف
  الختامي لالجتماع التاسع والستين.

  التوصية

  اللجنة التنفيذية:  بأن تالحظ توصي أمانة الصندوق  - 19

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو   (أ)
  ؛ ملديفكربونية في ال

واللجنة التنفيذية، على  ملديفألف من االتفاق بين حكومة ال- 2الصندوق قد حدثت التذييل أن أمانة   (ب)
أساس خط األساس المحدد لالمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه قد تمت إضافة فقرة 

 لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يجب االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع 16جديدة رقم 
   .الستين، كما يبين المرفق األول من ھذه الوثيقة

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  موافقة شموليةمانة باألتوصي   - 20
يرتبط بھا ، وما 2015إلى  2013الشريحة الخاصة بھا لألعوام تنفيذ ط ، وخطملديفلالھيدروكلوروفلوروكربونية ل

  دعم على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه: من تكاليف 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

 يونيب 22,542 173,400 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية) (أ)
 يوئنديبي 1,500 20,000 لھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)خطة إدارة إزالة المواد ا (ب)
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  المرفق األول  
  

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ملديفحكومة بين نّص يجب إدماجه في االتفاق المحّدث 
  كلوروفلوروكربونيةالھيدروو كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد ال

  ت المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)(والتغييرا
  

الستين واللجنة التنفيذية في االجتماع  لديفمان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   1
  للجنة التنفيذية، ويُبطل مفعوله. 

  ألف: األھداف والتمويل- 2التذييل 
  
لسنةا السطر   المجموع 2020 2019 2018 20162017 20142015 201120122013 2010 العنصر/

جدول بروتوكول مونتلایر لتخفيض 1.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

ير غ
 متوفر

متوفرير غ 2.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.6 4.6 4.6 4.6  

االستهالك اإلجمالي األقصى 2.1
المسموح به من مواد المرفق جيم، 

(أطنان من المجموعة األولى 
قدرات استنفاد األوزون)

ير غ
 متوفر

متوفرير غ 0.0925 1.2 1.2 3.73.73.33.33.02.42.4  

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
الرئيسية (يونيب) (دوالر أمريكي)

355,940 00173,400 100,660050,000 0 0 0 680,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 2.2
الرئيسية (دوالر أمريكي)

46,272 0022,542013,08606,500 0 0 0 88,400 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 3.2
) (دوالر ئنديبيالمتعاونة (يو 

أمريكي)
400,000 00 20,0000000 0 0 0 420,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 4.2
المتعاونة (دوالر أمريكي)

30,000 001,5000000 0 0 0 31,500 

التمويل اإلجمالي المتفق عليه 1.3
  مريكي)(دوالر أ

755,940 00193,4000100,660050,000 0 0 0 1,100,000 

تكلفة الدعم اإلجمالية (دوالر 2.3
  أمريكي)

76,272 0024,042013,08606,500 0 0 0 119,900 

المتفق عليها  ةالتكاليف اإلجمالي3.3
  (دوالر أمريكي)

832,212 00217,4420113,746056,500 0 0 0 1,219,900 

 3.7بمقتضى هذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-هيدرو كلورو فلورو كربوناإلزالة اإلجمالية ل1.1.4

 0(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)سابقا عليها  ةموافقتمت ال مشروعات في 22-هيدرو كلورو فلورو كربونإزالة 2.1.4

 0.0925تنفاد األوزون)(أطنان من قدرات اس 22-هيدرو كلورو فلورو كربوناالستهالك المتبقي المؤهل ل3.1.4
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