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  المشروع التالي:تتكّون ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترح 

  اإلزالة التدريجية
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   غيانا

  الرقابةتدابير   االجتماع الموافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
كربونية (المرحلة  فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

  األولى)
  ال ينطبق  ال ينطبق  (رئيسيتان) ، اليونيباليوئنديبي

 
 (المرفق جيم  المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  األولى)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  1.80  2014السنة: 

 
  2014  السنة:  األوزون) دالبيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفا) أحدث ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

المذيبا  التبريد
  ت

عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  مخبريةال

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.8    0.8      22لهيدروكلوروفلوروكربون 

 
  األوزون) د) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفارابعا(

 1.8  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.8  :2010-2009خط األساس 
  األوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلاالستهالك الم

 1.6  المتبقي: 0.2  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال
 

  المجموع 2020  2019  2018  2017 2016 2015  ) خطة األعمالخامسا(
إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   اليوئنديبي

  األوزون) داستنفا
0.0 8,000 8,000    16,000 

 0.0    0.0 0.0 0.0  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  0.0 24,000 0.0    24,000
 األوزون) داستنفا

 نيباليو 

  التمويل (دوالر أمريكي 0.0 0.0 0.0    0.0
                                                          

-2027 2030 المجموع
2029 

2026 202
5 

 سادسا)  بيانات المشروع  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال  1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 0.59 0.59 0.59 0.05 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به من االستھالك  1.62 1.52 1.42 1.32 1.22 1.12 0.91 0.69 0.48 0.26 0.05 0.05 0.05 0 ال ينطبق
   (طن من قدرات استنفاد األوزون)

242,50
0 

0 0 30,50
0 

0 0 45,50
0 

تكاليف  55,500 0 0 65,500 0 0 45,500 0
 المشروع

اليوني
  ب

المشاريع 
المطلوبة من حيث 
المبدأ (دوالر 

 أمريكي)
تكاليف  7,215 0 0 8,515 0 0 5,915 0 5,915 0 0 3,965 0 0 31,525

  الدعم
441,50

0 
0 0 55,00

0 
0 0 35,00

0 
0 125,00

0 
0 0 66,750 0 0 159,75

0 
تكاليف 
 المشروع

اليوئندي
 بي

تكاليف  11,183 0 0 4,673 0 0 8,750 0 2,450 0 0 3,850 0 0 30,905
  الدعم

684,00
0 

0 0 85,50
0 

0 0 80,50
0 

0 170,50
0 

0 0 132,25
0 

0 0 215,25
0 

مجموع األموال المطلوبة من  
 حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

مجموع تكاليف الدعم   18,398 0 0 13,188 0 0 14,665 0 8,365 0 0 7,815 0 0 62,430
المطلوبة من حيث المبدأ 

 (دوالر أمريكي)
746,43

0 
0 0 93,31

5 
0 0 88,86

5 
0 185,16

5 
0 0 145,43

8 
0 0 233,64

8 
مجموع األموال المطلوبة  

للحصول على الموافقة في ھذا 
 االجتماع (دوالر أمريكي)

 
 النظر في فرادى الحاالت  توصية األمانة:
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  وصف المشروع                                                    

  
والسبعين طلباً  خامساع المإلى االجت اليونيب، قّدم رئيسية، وبصفته الوكالة المنفذة الغيانا. بالنيابة عن حكومة 1

 ادوالر 746,430بمبلغ اجمالي خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، من  نيةلتمويل الشريحة الثا
ً   31,525 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ا،أمريكي ادوالر  242,500يتألف من مبلغ  ،اأمريكي  دوالراً أمريكيا

حسبما  ليوئنديبيلدوالرا أمريكيا  30,905ا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي ادوالر 441,500لليونيب ومبلغ 
لمواد الھيدرو طنا من المواد المستنفدة لألوزون ل 1.57وسوف يتم في تنفيذ المرحلة الثانية إزالة   قُدمت اصال. 

بحلول عام  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةفي المائة من  97.5، مما سيؤدي إلى إزالة كلورو فلورو كربونية
  .2030، واإلزالة الكاملة بحلول عام 2025

ا، يتألف من أمريكي ادوالر 233,648. قدمت اليونيب أيضا طلبا لتمويل الشريحة األولى من المرحلة الثانية يبلغ 2
لغ ا لليونيب، ومبأمريكي ادوالر 7,215ا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي ادوالر 55,500مبلغ 

كما قُدمت  ليوئنديبيا لأمريكي ادوالر 11,183ا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي ادوالر 159,750
إدارة إزالة  1خطةأصال، جنبا إلى جنب مع تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى ل

  .المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  
  ھيدرو كلورو فلورو كربونالك استھال

  
ً يبلغغيانا . بلّغت حكومة 3 ً من قدرات استنفاد األوزون   0.80استھالكا عام في ھيدرو كلورو فلورو كربون للطنا

  .1مبيّن في الجدول  2014-2010ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترة ال. واستھالك 2014

  
  )2014-2010لفترة  7مادة ال(بيانات  غيانافي   ھيدرو كلورو فلورو كربونال. استھالك 1الجدول 

  خط األساس 2014    2013 2012 2011 2010  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون
 31.0 14.5 42.843.9024.6917.42  أطنان مترية

 1.80 0.80 2.402.411.360.96  أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 
 ، وھو أقل بنسبةقدرات استنفاد األوزونمن  اطن 0.80، 2014بون في عام ھيدرو كلورو فلورو كربلغ استھالك ال. 4

ھيدرو كلورو . ويرجع الحد من استھالك القدرات استنفاد األوزونمن  اطن 1.80في المائة من خط األساس البالغ  56
، بما فلورو كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلوروإلى تنفيذ المرحلة األولى من  2012بون لعام فلورو كر

 2010بون ابتداء من عام ھيدرو كلورو فلورو كرفي ذلك فرض حظر على الواردات من المعدات التي تستخدم ال
بون، وتدريب فنيي التبريد على ممارسات ھيدرو كلورو فلورو كرفصاعدا، وضوابط الحصص على واردات ال

ھيدرو كلورو . ويُستخدم الخطةھا خالل المرحلة األولى من الالخدمة الجيدة، وأنشطة النھوض بالوعي التي تم تنفيذ
  بون حصرا لخدمة المعدات المعتمدة عليه.فلورو كر

  
  اإلطار القانوني

  
المواد الھيدرو . وضعت الحكومة أنظمة لدعم تنفيذ نظام التراخيص والحصص. ويجب على جميع مستوردي 5

فلورية التسجيل مع وحدة عمل األوزون الوطنية للحصول على ترخيص حصص الواردات.  كلورو فلورو كربونية

                                                 
ھيدرو الفي المائة من استھالك  10 البالغةتخفيض نسبة اللتلبية  لثالث والستينفي االجتماع ا  تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  1

 .2015بحلول عام  بونكلورو فلورو كر
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ويتم فرض الحصص من قبل ھيئة اإليرادات غيانا (مصلحة الجمارك). ويتم إصدار الترخيص للمستوردين من قبل 
لف المكتب الوطني وزارة السياحة والصناعة والتجارة وفقا للحصص التي وضعتھا وحدة عمل األوزون الوطنية. وكُ 

بون قد ھيدرو كلورو فلورو كرللمعايير بالتأكد من أن جميع المواد المستوردة المستنفدة لألوزون، بما في ذلك ال
. ويجري 2010وُصفت. وحظرت الحكومة أيضا استيراد المعدات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون منذ عام 

ة ونقل وتخزين المبردات القابلة لالشتعال من قبل المكتب الوطني للمعايير، حاليا مناقشة وضع معيار وطني للمناول
  .ومن المتوقع أن يتم تنفيذه الكامل  في المرحلة الثانية.

  

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  
فلورية. وتم تضمين الُمكّون عن  لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةا. تم بفعالية إنفاذ نظامي حصص وترخيص 6

لموظفي الجمارك. وقُدمت عشرة  دوريبروتوكول مونتريال وعن رصد المواد المستنفدة لألوزون في التدريب ال
 كربونيةالمواد الھيدرو كلورو فلورو من موظفي الجمارك على اللوائح وضبط استيراد  30ُمعّرفات للتبريد وُدرب 

  فلورية.

  
لتبريد، والتداول اآلمن لمواد التبريد الطبيعية ل الجيدة خدمةالفنيا على ممارسات  99 ما مجموعه تم تدريب. 7
الخاص بمنطقة  التأھيل المھنيمعيار إدخال  دعمتدريبية ل نماذجالتحديثي. وقد وضعت ثالث معدات التعديل و

منح تم إنشاء لجنة استشارية بشأن اإلجراءات والمعايير للحصول على و. )الكاريبي التأھيل المھني( الكاريبي
المعدات واألدوات وتوزيعھا وتم شراء  ين.فنيج خاص بمنح الترخيص للتنفيذ برنامالترخيص للفنيين، ويجري حاليا 

  على المدارس الفنية والفنيين.

  
ً   66,000يكيا من أصل دوالرا امر  56,680، تم صرف مبلغ 2015 عام أغسطس. اعتبارا من 8  دوالراً أمريكيا

دوالرا امريكيا لليونيب) تمت الموافقة عليھا حتى اآلن؛   18,000ومبلغ  ليوئنديبيدوالرا امريكيا ل  48,000(مبلغ 
دوالرا امريكيا لليونيب). وسيتم صرف الرصيد   8,680ومبلغ  ليوئنديبيدوالرا امريكيا ل  48,000وُصرف (مبلغ 

  .2016أو أوائل عام  2015في عام دوالرا امريكيا (اليونيب)   9,320البالغ 
  

  واألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية ھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ال استراتيجية
  
 استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية منفي المائة  97.5خفض  خالل المرحلة الثانية. تقترح الحكومة 9

الدروس المستفادة والبنية التحتية التي تستخدم . وسوف 2030واإلزالة الكاملة بحلول عام  2025بحلول عام  فلورية
االزالة النھائية والمرحلة األولى من  خطة إدارة إزالة المواد خطة ادارة  تم إنشاؤھا خالل تنفيذ المرحلة النھائية من

  .الخطة الالحقة ثانية منالھيدرو كلورو فلورو كربونية لتنفيذ المرحلة ال
  

الصناعة ويُعتقد من في مجال . مراعي للبيئةاقتصاد  خلق تخفيف آثار تغيرالمناخ والسعي إلىبتلتزم الحكومة . 10
 ذات الصفر من حيث مبرداتالحترار العالمي ولإلمنخفضة ال اتمكانياإلوأصحاب المصلحة أنه من المھم استخدام 

مع استراتيجية وطنية حفظ التناسق وبالتالي  ،التبريد وتكييف الھواء صيانة معدات نظمد عنالمواد المستنفدة لألوزون 
  للتصدي لتغير المناخ.

  
   : خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةل التالي تقترح الحكومة اعتماد الجدول الزمني. 11

  
  ؛2020عام من خط األساس في المائة في  35نسبته  ما تخفيض  ) أ(

  
  . و2025في المائة في عام  97.5 الحد بنسبة )ب(
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  .2030ام زالة الكاملة في ع) اإلج(

  
برنامج التوعية والتبريد،  خدمة تنظيمية، والمساعدة التقنية لقطاعالجراءات تحقيق اإل المرحلة الثانية. يُتوقع في 12

  .تھاوإدار المشاريع العامة، وتنسيق
  

  اإلجراءات التنظيمية
  

  يتم تنفيذ اإلجراءات التنظيمية التالية:. سوف 13
  

  ؛نظم التبريد وتكيف الھواء تراخيص االستيراد على جميع المبردات وأجھزة فرض  (أ) 
  

نظم التبريد قطاع  ذات امكانية منخفضة لالحترار العالمي في (ب) تقديم حوافز اقتصادية إلدخال تكنولوجيات
  ؛وتكيف الھواء  

  
  لفنيي التبريد.منح التراخيص برنامج ل(ج) تنفيذ 

  
  المبردات وإعادة التدوير؛ و إلصالح (د) دعم إلزامي

  
  ستخدام المبردات القابلة لالشتعال.الجراءات اإلمعايير والوضع (ھ) 

  
 رفاتعّ خالل التدريب. وسيتم شراء مُ  القوانين قدرة الجمارك وضباط إنفاذ ، تعزيزطوال المرحلة الثانية. سيتم 14

  ومجموعة كبيرة من المبردات لتسھيل رصد أي تجارة غير قانونية محتملة. المزيجقادرة على تحديد الالتبريد 
  

  التبريدنظم األنشطة في قطاع خدمات 
  

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في بناء قدرات قطاع . سوف تستمر 15
إعادة استخدام من أجل   اإلصالحالخدمات من خالل تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، وتوفير وحدات 

 صيانة مطالبمن المبردات، والحد من رب التبريد والمعدات األساسية واألدوات الالزمة لكشف وتقليل التسّ نظم 
في القطاع الرسمي و  افني 600الكل ل يتم مزيد من التدريب المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. ومن المتوقع أن

 وفسوللفنيين.  برنامج منح الترخيص محدودة). وسيتم تنفيذالالتدريب التقني ذوي (أو  ينمسجلالغير  افني 400ال
 موصى عليه تدريب لتدريب لضمان مأسسة واستدامة تدريب الفنيين. وسيتم توفير نماذج ومجلسمؤسسات ا تُعزز

خطة للمساعدة في  الغيانية التبريد والتھويةونظم جمعية تكييف الھواء،  تعزيزسيتم وتدريب. للإلنشاء ثالثة مختبرات 
عندما  لإلحترار العالمي خفضةاإلمكانيات المن وإدخال تكنولوجياتإدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 

  تكون متاحة تجاريا.

لمبردات القابلة لالشتعال. ل: وضع لوائح ومعايير السالمة ما يلي تشمل األنشطة المخططة للشريحة األولى. 16
 وشراءلفنيين. منح الترخيص ل تنفيذ برنامج و. افني 120با و درِ مُ  20تدريب والجمارك؛  ا منضباط 100تدريب و
التبريد ونظم جمعية تكييف الھواء، لتقديم الدعم و؛ صيانةوإعادة التدوير وأدوات ال صالحلتبريد، وآالت اإللفات عرّ مُ 

  .ھاوتنسيق مراقبة المشاريعتنفيذ برنامج توعية الجمھور؛ ومواصلة و. الغيانية والتھوية

 
  الة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إز

  
تبلغ التكلفة اإلجمالية لألنشطة المقترحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو . 17
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ؤدي تسوف و. 2(باستثناء تكاليف دعم الوكالة) كما ھو مبين في الجدول رقم  دوالرا أمريكيا 684,000لغ مبكربونية 
  في البالد. لمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةلجميع ما تبقى من االستھالك المؤھل  إلى إزالةألنشطة ھذه ا

  
 لغيانا خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من  2الجدول 

التمويل 
اإلجمالي 
(بالدوالر 
 األمريكي)

 االنشطة الوكالة المنفذة 2015 2018 2021 2023 2026

وضع لوائح ومعايير لالستخدام اآلمن للمبردات القابلة  اليونيب 10,000  0  0  0  0  10,000
لالشتعال. وبرامج منح التراخيص للفنيين؛ والحوافز 
االقتصادية لتكنولوجيات اإلمكانية المنخفضة لالحترار 

  العالمي.
 

اليونيب 4,000 4,000 4,000  4,000  4,000  20,000 ضباطا  من الجمارك على جمع البيانات  400تدريب 
  ورصد الواردات.

 
 

اليونيب 22,000 42,000 22,000  22,000  12,000  120,000 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة،  560تدريب 
وإصالح نظم التبريد وإعادة استخدامھا، و التعامل 

القابلة لالشتعال.اآلمن مع المبردات   
 
 

اليونيب 2,000 2,000 3,000  3,000  0  10,000  تنفيذ برنامج منح الترخيص للفنيين.

اليونيب 3,000 3,000 2,000  2,000  0  10,000 دعم جمعية تكييف الھواء ونظم التبريد والتھوية في 
 غيانا. 

 
 

اليوئنديبي 25,000  0 25,000  0  0  50,000  شراء ُمعّرفات نظم التبريد.

اليوئنديبي 76,750 66,750 100,000  35,000  55,000  333,500  
شراء آليات اإلصالح وإعادة التدوير، واالسطوانات، 

 واألدوات، و قطع الغيار والمواد المستھلكة.
 

اليوئنديبي 58,000 0  0  0  0  58,000 وإنشاء مختبرات شراء المعدات لسبع مؤسسات تدريب 
 للتدريب.

 
اليونيب 5,000 5,000 5,000  5,000  5,000  25,000  برنامج التوعية العامة.

 

اليونيب 9,500 9,500 9,500  9,500  9,500  47,500  مراقبة المشاريع وإدارتھا والتنسيق بشأنھا.
 
 

 المجموع  215,250 132,250 170,500  80,500  85,500  684,000

  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
  

لغيانا في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. استعرضت األمانة العامة المرحلة الثانية من 18
في قطاع  ھيدرو كلورو فلورو كربونضوء المبادئ التوجيھية الحالية للجنة التنفيذية، ومعايير تمويل خطة إزالة ال

ً (المقرر   -2015)، وخطة األعمال التجارية لإلعوام 74/50االستھالك للمرحلة الثانية من الخطة المشار إليھا أنفا
  الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف. 2017
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  2025بحلول عام  زالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالمرحلة الُمعّجلة إل

  
، إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية طخط، التزمت حكومة غيانا بتسريع 60/15. تمشيا مع المقرر 19

المواد الھيدرو كلورو فلورو وبدعم من اإلطار التنظيمي القائم، بما في ذلك نظام التراخيص والحصص الستيراد 
، 2010الذي أنشئ منذ عام  ھيدرو كلورو فلورو كربونال، وفرض حظر على استيراد المعدات التي تستخدم كربونية

. وسوف تصل معظم معدات نظم التبريد وتكييف الھواء الصغيرة الجاري تشغيلھا 2013وتم إنفاذه بفاعلية منذ عام 
نظم التبريد وإعادة  صالح. ويمكن أن تعتمد المعدات الكبيرة على إ2025إلى نھاية دورة حياتھا بحلول عام 

ھيدرو كلورو فلورو مھا في وقت الحق قبل الوصول إلى نھاية دورة حياتھا. وبالتالي، سيُقتصر الطلب على الاستخدا
. وعالوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن تصبح 2025لصيانة معدات نظم التبريد وتكييف الھواء بحلول عام  كربون

واإلمكانيات المنخفضة لإلحترار العالمي متوفرة  وناألوز دقدرات استنفاالتكنولوجيات الجديدة ذات الصفر من حيث 
. وسيتم تنفيذ االنتقال إلى ھذه التكنولوجيات الجديدة من خالل التدريب 2020تجاريا ومجدية اقتصاديا نحو عام 

  وبرنامج المساعدة التقنية، بدعم من الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة الثانية.

  
المواد الھيدرو كلورو فلورو ول ضرورة وجود خدمة محدودة حيث أن حجم استھالك . استفسرت األمانة ح20

). وأوضحت الحكومة أنه تشترط الخدمة األوزون دقدرات استنفاطن  0.05المتبقي سيكون صغيرا جدا ( كربونية
التي قد تكون قيد  ربونيةالمواد الھيدرو كلورو فلورو كالمحدودة لتسھيل تقديم الخدمات للمعدات المتبقية التي تستخدم 

  . وھي تستخدم كإجراء احتياطي من أجل الصناعة خالل المرحلة النھائية من المرحلة.2025التشغيل بعد عام 

  
  إدخال البدائل ذات اإلمكانيات المنخفضة من حيث اإلحترار العالمي في المرحلة الثانية

  
المواد الھيدرو كلورو فلورو د المعدات المعتمدة على . أشارت األمانة العامة إلى أن غيانا قد حظرت استيرا21

،  HFC-404A، و  HFC-410A. وكانت التكنولوجيات البديلة التي أدخلت أساسا ھي: 2010منذ عام  كربونية
 استورد عددلقد تم استيراد عدد قليل من الثالجات تستخدم الھيدروكربونات وو. R-717و،  HFC-407Cو

لھيدرو لخدمة تلك الثالجات. وتسآلت  األمانة العامة عما إذا كان اإلزالة المتسارعة ل HC 600Aصغيرمن مبردات 
ذات اإلمكانيات  ھيدروفلورو كربونمن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التمرحل لمبردات ال كلورو فلورو كربون

حترارا العالمي غير متوفرة. المنخفضة لإلحترارا العالمي العالية، إذا كانت تكنولوجيات اإلمكانيات المنخفضة لإل
وأوضح اليونيب أن الحكومة كانت وسوف تستمر في تشجيع البدائل ذات اإلمكانيات المنخفضة من حيث اإلحترار 

، حيث من المتوقع أن تكون 2020العالمي عندما تكون متاحة تجاريا. وسوف يبدأ التسارع فقط اعتبارا من عام 
من حيث اإلحترار العالمي متاحة لجميع التطبيقات. وسيتم توفير التدريب للفنيين  البدائل ذات اإلمكانيات المنخفضة

على استخدام التكنولوجيات الجديدة لضمان انتقال سلس. وإذا لم تتوفر البدائل ذات اإلمكانيات المنخفضة من حيث 
كنولوجيا الھيدروكربونية من خالل اإلحترار العالمي الجديدة تجاريا الستخدامھا على المدى الطويل، فيمكن إدخال الت

المعدات الجديدة وكذلك من خالل إعادة تجھيز أنظمة تكييف الھواء الصغيرة ذات المبردات التي تشحن بأقل من كجم 
  واحد.

  
  التعديل التحديثي للھيدروكربونات

  
و  3(ج) 72/41، 72/217. نوقشت قضايا التعديل التحديثي المحتملة للھيدروكربونات في سياق المقرارات 22
. وينصح اليونيب أن ال يمارس أي تعديل تحديثي للھيدروكربونات من قبل الفنيين خارج الدورات التدريبية، 73/434

                                                 
إلى المبردات السامة أو القابلة  ھيدروكلوروفلوروكربونتعديل تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم ال إجراء تدرج الشرائح، والمشروعات، واألنشطة التي اقترحتأن   2

أنه إذا كان بلد ما يشارك في التعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم  ، تشير اللجنة التنفيذيةادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالشتعال في الموافقة على خطط
  ر المرتبطة بھا.إلى المبردات السامة أو القابلة لالشتعال وتقديم الصيانة المرتبطة بھا، فإنه يفعل ذلك على أساس أنه يتحمل المسؤوليات وكافة المخاط ھيدروكلوروفلوروكربونال
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أثناء ت عملية تعديل تحديثي نسبة ألن مبردات الھيدروكربونات غير متوفرة تجاريا في غيانا في الوقت الراھن. وتم
وحدات تكييف ھواء  10، لإدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية خطةالتدريب في المرحلة األولى من 

اآلمنة لغازات التبريد واللوائح الوطنية  الخاصة بالمعالجة إلى الھيدروكربونات، وذلك باتباع إرشادات السالمة الدولية
يجري مراقبتھا ألغراض تحليل للسالمة والصحة المھنية. وتم تركيب الوحدات الُمحّولة في مؤسسات التدريب و

األداء وتجريبه. وتعترف الحكومة بأنه يتعين وضع معايير وإجراءات السالمة، قبل السماح لصيانة المعدات الجديدة 
التي تستخدم الھيدروكربونات ومعدات تكييف الھواء الصغيرة المعدلة تحديثيا إلى المبردات القابلة لالشتعال. 

يذ برنامج منح الترخيص في مجال التعامل مع المبردات القابلة لالشتعال، ووضع العالمات وستنجزالحكومة أيضا تنف
اإللزامية للمعدات المستندة على الھيدروكربونات؛ وتتطلب توافر واقي شرارة المكونات الكھربائية لضمان سالمة 

  العملية. 

  
  استدامة األنشطة المقترحة في مجال قطاع الخدمات

  
ان االستدامة على المدى الطويل لتدريب الفنيين، سيتم تعزيز مراكز التدريب وسوف يستمرتنفيذ . من أجل ضم23

 ةخطبرنامج منح الترخيص للفنيين في المرحلة الثانية. ويجري إعداد وحدات التدريب في إطار المرحلة األولى من 
) الذي يسمح بحرية تنقل فنيين الكاريبي ل المھنيالتأھيلتقديم نظام ( إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  معتمدين داخل المجتمع الكاريبي. وسيتم استعراض وحدات التدريب وتحديثھا بانتظام لتشمل التكنولوجيات الجديدة.  
  

  التأثير على المناخ
  

األنشطة المقترحة في قطاع الخدمات، والتي تشمل احتواء أفضل لغازات التبريد من خالل التدريب وتوفير . إن 24
المستخدمة لصيانة نظم التبريد. فكل  22-المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالمعدات، سوف تقلل من كمية 

ه بسبب نتائج الممارسات األفضل للتبريد، ينتج لم يتم انبعاث 22-المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةكيلوغرام من 
. وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يُدرج اني أكسيد الكربونطنا من ث 1.8عنه توفير ما يعادل حوالي 

، فتشير األنشطة المخططة من قبل غيانا، وال سيما جھودھا إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ةخطفي 
لرامية إلى تعزيز البدائل ذات اإلمكانية المنخفضة من حيث اإلحترار العالمي، وإصالح نظم التبريد وإعادة ا

استخدامھا، إلى أن تنفيذ الخطة سوف يقلل من انبعاث غازات التبريد في الغالف الجوي وبالتالي يعود بفوائد على 
م كمي أكثر دقة بشأن التأثير على المناخ. ويمكن بناء التأثير المناخ. ومع ذلك، ففي الوقت الراھن، ال يمكن إجراء تقيي

على المناخ من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق، من جملة أمور، بمقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 
الفنيين الذين تم  سنويا من بداية تنفيذ الخطة، وأعداد المبردات المبلغ عنھا التي يتم اصالحھا وإعادة تدويرھا، وعدد 

  التي يجري تعديلھا تحديثيا. 22-المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتدريبھم والمعدات التي تستخدم 
 

  2020-2015خطة  أعمال الصندوق متعدد األطراف لألعوام 
  

فيذ المرحلة الثانية دوالرا أمريكا، باإلضافة إلى تكاليف دعم وكالة، لتن 684,000مبلغ  اليوئنديبي. تطلب اليونيب و25
). ومن ھذا المبلغ المطلوب، طُلب 2025-2015لإلعوام ( إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من خطة

دوالرا أمريكا من المبلغ  193,648وھو أعلى بمبلغ  2017 - 2015دوالر أمريكي للسنوات الثالثة  233,648مبلغ 
  دوالرا أمريكا) لھذه السنوات. 40,000نيب البالغة (واليو ليوئنديبياإلجمالي في خطة ا

  
                                                                                                                                                             

) وضع لوائح وقواعد الممارسة، واعتماد 1، بأن تنظر، حسب الحاجة واإلقتضاء فيما يلي: (دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، عند تنفيذ خططھا الخاصة بإ5حث بلدان المادة تُ   3
) إجراء تدابير للحد من استيراد المعدات التي 2السلبية على الصحة المرتبط باستخدامھا؛ (معايير إلدخال آمن للمبردات السامة والقابلة لالشتعال نظرا للخطر المحتمل للحوادث واآلثار 

 ) تركيز األنشطة في قطاع خدمات التبريد على تدريب الفنيين، وعلى الممارسات الجيدة،3وتسھيل إدخال البدائل ذات الكفاءة الطاقية والمراعية للمناخ؛ و ( ھيدروكلوروفلوروكربونالتستخدم 
  .والتعامل اآلمن مع المبردات، واحتواء، واسترداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام المبردات التي تم إصالحھا بدال عن إجراء تعديل تحديثي

  
قابلة لالشتعال في المعدات المصممة أصال لمواد ، المضي قدما في عمليات التعديل التحديثي التي استخدمت مواد 72/17إذا كان بمقدور دولة ما أن تقرر، بعد األخذ في االعتبار القرار   4

  غير قابلة لالشتعال، فإنه ينبغي أن ال يتم القيام بذلك إال وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.
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طنا متريا، سيبلغ مجموع تخصيص  31البالغ  لھيدرو كلورو فلورو كربون. استنادا إلى استھالك خط األساس ل26
دوالرا أمريكيا)  684,000دوالرا أمريكيا. ويتماشى المبلغ المطلوب وقدره ( 750,000غيانا  لإلزالة اإلجمالية مبلغ 

، ھذا باإلشارة إلى أنه قد تمت الموافقة 74/50طنا متريا المتبقية مع المقرر  27.9من قبل الحكومة من أجل إزالة 
  .إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية دوالرا أمريكيا للمرحلة األولى من خطة 66,000ي مبلغ عل
  

  مشروع لالتفاق
  

في المرحلة الثانية  ھيدرو كلورو فلورو كربون. يرد مشروع لالتفاق بين حكومة غيانا واللجنة التنفيذية إلزالة ال27
  في المرفق األول لھذه الوثيقة. كلورو فلورو كربونية إدارة إزالة المواد الھيدرو من خطة

  
  التوصية

  
  . قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر فيما يلي:28

  
  (أ)     اإلشارة الى:

  
إدارة إزالة  التقرير المرحلي المعني بتنفيذ الشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى لخطة  ) 1(

  لغيانا؛ بونيةالمواد الھيدرو كلورو فلورو كر  

  
 35بنسبة  ھيدرو كلورو فلورو كربونالتقدير لحكومة غيانا التزامھا بتسريع خفض استھالك ال  ) 2(

، مع 2025في المائة في عام  97.5، نسبة 2020في المائة للحد من خط األساس في عام   
  ؛ و 2030في المائة سنويا حتى عام  2.5خدمة محدودة بنسبة   

  (ب)   الموافقة:

  
 إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من حيث المبدأ، المرحلة الثانية من خطة   )1(

ھيدرو كلورو فلورو مكرسه إلزالة كاملة من استھالك ال 2025-2015لغيانا لفترة السنوات   
2030)في المائة من خط األساس سنويا حتى عام  2.5(مع الخدمة المحدودة المتبقية بنسبة  كربون  
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى  242,500دوالرا أمريكيا، تتألف من مبلغ  746,430بمبلغ  
دوالرا  441,500دوالرا أمريكيا لليونيب؛ ومبلغ  31,525تكاليف دعم الوكالة األمريكية البالغة   
  .ليوئنديبيدوالرا أمريكيا ل 30,905أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  

  
المواد الھيدرو كلورو فلورو مشروع االتفاق بين حكومة غيانا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك   ) 2(

، والواردة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ، وفقا للمرحلة الثانية من خطةكربونية  
  في المرفق األول لھذه الوثيقة. و  

  
 إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لى من المرحلة الثانية لخطةإن الشريحة األو   )3(

دوالرا أمريكيا،  233,648، بمبلغ  2018 - 2015لغيانا، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة لألعوام   
دوالرا أمريكيا   7,215دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى دعم الوكالة البالغة  55,500تتألف من مبلغ   
 11,183دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة األمريكية  159,750لليونيب، ومبلغ   
، على أن يكون مفھوما أنه إذا كانت غيانا قد قررت المضي قدما في ليوئنديبيدوالرا أمريكيا ل  
نسبة لمعدات نظم التعديل التحديثي وتقديم الخدمات المرتبطة بالمبردات السامة والقابلة لالشتعال بال  
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التبريد وتكييف الھواءالمصممة أصال لمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھا تفعل ذلك على افتراض أنھا   
تتحمل  جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك، ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة   
 فقط.  
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  المرفق األول

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف غياناحكومة اتّفاق بين 

  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة

  
 

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" جمھوية غيانا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة.     1
طن   0.05ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 استنفاد األوزون بحلول عام  ا من قدراتوصفر طن 2025يناير/كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من
 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2030

 - 2 لـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  2.
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  من ھذا االتفاق، ألف ("األھداف والتمويل")

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة -1المشار إليھا في التذييل 
أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك  ، يفقد الحق في طلب3في الفقرة 

ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب -2من التذييل  2-1الصف للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
كل من المواد لبأي استھالك  ألف، وفيما يتعلق- 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 مؤھل للتمويل).ال(االستھالك المتبقي  4.1.3 الصفوف تجاوز المستوى المحدد فيتالتي 

بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  اَ ھنر 3.
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2يل من التذي 1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

وفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور 4.
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف في  السنوي للمواد على النحو المبيّنتحقيق حدود االستھالك 
 المنفّذة المعنية.الوكالة من الوكالة الثنائية أو بتكليف وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5. تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
وافقة على د في الجدول الزمني للممن اجتماع اللجنة التنفيذية المحدّ  ثمانية أسابيعقبل  ، على األقلبالشروط التالية

 التمويل:

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   ) ب(
 غير مطلوب؛
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كل تقارير وخطط التنفيذ") ألف ("ش-4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   ) ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

التي تغطي كل سنة تقويمية حتى  ألف-4 على ھئية التذييلقدم  خطة تنفيذ الشريحة  لبلد قديكون ا أن  ) د(
الجدول الزمني للتمويل تقديم الشريحة التالية أو، في حالة يتوقع فيھا وبما في ذلك السنة التي 

 الشريحة النھائية، حتى االنتھاء من جميع األنشطة المتوقعة.

د دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في يضمن البلد إجراء رصسوف  6.
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  المستقّل على النحو المبيّن  سيخضع ھذا الرصد للتحقّقكما ألف. -5وفقا
 أعاله. 4في الفقرة 

جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا،  7. أو 
دة في واد المحدّ ـالك وإزالة للمـفي االستھ أكثر سالسة وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق خفض ،الغـھذه المب من
 ألف:-1ل ـذييالت

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  ) ذ(
 شريحة راھنة يتم أو كتنقيح لخطة تنفيذ ،(د) أعاله 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

ليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة ع ھاتقدم
 يلي:

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

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ )2(

 الوكاالت التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو )3(
  ذة لمختلف الشرائح؛المنف

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة  )4(
في المائة  30السنوية، تزيد تكاليفه عن  الشريحة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ

  من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية التخصيص غير المصنّفة  عمليات إعادة  ) ر(
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  ) ج(
 خيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.األ

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: 8.

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   ) ح(
 و خالل تنفيذ المشروع؛
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خالل تنفيذ  72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   ) خ(
 .الخطة

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد 9.
كون الوكالة تعلى أن  باليوني تموجب ھذا االتفاق. وقد وافقالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات ب

أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة  اليوئنديبي، واتفقت المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
تفاق. ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االالمتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة المنفذة  ةالوكالللوكالة المنفذة الرئيسية و/أو برنامج التقييم التابع 

منفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة ال 10.
وتتضمن (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ.  ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت
باء - 6وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 
لى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إ

في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالتين، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من 
أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك االجتماعات المنتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث 

من  4.2و  2.2والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف  المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 ألف.-2التذييل 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11.
االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا -2من التذييل   2.1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

ة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكاف
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة ل من (قدرات استنافذ األوزون) امالتمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغر
في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت 

لن سوف ارات، عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القر
  أعاله. 5تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر سوف  12.
  .البلد على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في

أو الوكالة المنفذة المتعاونة  ،الوكالة المنفذة الرئيسية، أوالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية متثلسوف ي 13.
والوكاالت المنفذة أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  البلد علي على وجه الخصوص،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. 

 لضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.على المعلومات ا المتعاونة االطالع

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  14.
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5لتالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية والتنقيحات ا
(ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية سوف األنشطة المتبقية. و

 لتنفيذية خالف ذلك.اللجنة اما لم تحّدد  الخطة، ألف إلى حين إتمام-4من التذييل 
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نفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تُ  15.
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

  ذلك.د اللجنة التنفيذية غير حدّ تُ 

  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

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

 1.80 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
    

 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الوصف الصف
2027-
2029 

2030 
  المجموع

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 

قدرات من األولى (أطنان 
 استھالك األوزون)

ال  0.05 0.59 0.59 0.59 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
 ينطبق 

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة 

قدرات من األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

ال  0 0.05 0.05 0.05 0.26 0.48 0.69 0.91 1.12 1.22 1.32 1.42 1.52 1.62
 ينطبق

التمويل المتفق عليه  1.2
للوكالة المنفذة الرئيسية 

) (دوالر باليوني(
 أمريكي)

55,500   65,500   45,500  45,500   30,500   242,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

7,215   8,515   5,915  5,915   3,965   31,525 

التمويل الموافق عليه  3.2
المتعاونة لوكالة المنفذة ل

(اليوئنديبي) (دوالر 
أمريكي)

159,750   66,750   125,000  35,000   55,000   441,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 دوالر أمريكي)المتعاونة (

11,183   4,673   8,750  2,450   3,850   30,905 

التمويل المتفق  مجموع 1.3
عليه (دوالر أمريكي)

215,250   132,250   170,500  80,500   85,500   684,000 

مجموع تكاليف الدعم  2.3
(دوالر أمريكي

18,398   13,188   14,665  8,365   7,815   62,430 

التكاليف المتفق  مجموع 3.3
  عليه (دوالر أمريكي)

233,648   145,438   185,165  88,865   93,315   746,430 

 1.62  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 1.1.4

 0.18  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 2.1.4

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.1.4
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل  
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـفي االجتم اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1
 ألف.-2

  الشريحة تنفيذالخاصة بخطط التقارير وال صيغةألف :  -4التذييل 
  

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

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   ) أ(
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتللسماح لألمانة  لبدائل،ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن د، ويعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البل وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
وص عليه المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصواستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من ھذا االتفاق، أو  7  في الفقرة
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة   ) ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5جميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك ل

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   ) ج(
بة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة أخذ التجارب المكتسمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

المحددة في الفقرة  السنواتطي ھذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغ
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛(ب) أعالهالتقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ) د(
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

ير (انظر الفقرة السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقر
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة  في حال  .2
  واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ:

ستشير بشكل حصري إلى األنشطة تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق،   (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.التفاقات إدارة 

  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ -5التذييل 
 

.     وحدة عمل األوزون الوطنية، التي تعمل تحت إشراف دائرة األرصاد الجوية الھيدرولوجية التابعة لوزارة 1
ية كنقطة محورية لتنسيق مشروع خطة إدارة إزالة المواد الزراعة سوف تستمر في العمل خالل المرحلة الثان

الھيدروكلوروفلوروكربونية وإدارته. وسيتم االضطالع بھذا النشاط مباشرة من قبل مديري المشاريع من ذوي 
الخبرة الذين يعملون تحت إشراف رئيس دائرة األرصاد الجوية الھيدرولوجية الذي يعمل أيضا بصفته كنقطة اتصال 

مع بروتوكول مونتريال. وسيُضطلع بالعمل على مستوى عال من التشاور مع أصحاب المصلحة من مختلف  وطنية
  .الوكاالت الحكومية وأصحاب المصلحة الخارجيين والجمھور العام

  

سيجرى التنفيذ تحت اإلشراف المستمر من وزارة الزراعة ودائرة األرصاد الجوية الھيدرولوجية. وسوف  .2
الرئيسية المنفذة في جميع مراحل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلشراف على تُشرك الوكالة 

ُمكّون االستثمار للمشروع. وسوف تعمل الوكالة المنفذة المتعاونة بمثابة وكالة منفذة لدعم أنشطة االستثمار وتوفير 
ھذه الوكاالت من اإلجراءات المرعية التي تنظم المعدات وإنشاء مراكز التدريب المرتبطة بھا. وسوف تستفيد 

المشتريات واإلدارة المالية، وإعداد التقارير ومراقبة الوكالة المنفذة ذات الصلة ومرافق التمويل الدولية، وتحديدا 
الصندوق المتعدد األطراف. وسيتم دعم مواصلة التنفيذ من قبل مختلف الھيئات اإلدارية والخدمات داخل الحكومة 

  والمستشارين الدوليين والوطنيين، وموردي المعدات والخدمات، والمؤسسات المستفيدة.

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
 تشمل على األقل ما يلي: الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةتكون  .     1

ذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھ  ) أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   ) ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق   ) ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   ) د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ 
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وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
عن األنشطة . ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية- 4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ح)
  يق عن البيانات؛الدق

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
منفذة الوكالة المويل تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتوالوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

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

ء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آرا.     2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـرة الفرعياق والفقـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجّمعة على   (ج)
  ألف.-4ارد في التذييل النحو الو

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

دوالرا أمريكيا عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة      .1
من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق  ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف- 2التذييل 
الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم 
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نفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع ت
مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا 

  األكبر.المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون 

                                                                                        ---------------------------- 
 

    

 


