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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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 إريتريا:  المشروع  مقترح

  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
يئة (اليونيب) ومنظمة للب

األمم المتحدة للتنمية 
  الصناعية (اليونيدو)

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثانيةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  إريتريا

  تدبير الرقابة  الموافقة عليهاالجتماع الذي تمت خالله   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  
منظمة األمم المتحدة للتنمية ، (رئيسية)

  الصناعية (اليونيدو)

  2020بحلول عام  %35  السابع والستين

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.97   2015السنة:   ق ج، المجموعة األولى)(المرف 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2015 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  مالي إج

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  1.0    1.0      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

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

  1.08  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  1.09  :2010-2009خط األساس لفترة 

  درات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من ق

  0.7  المتبقي: 0.38  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع 2020 2019 2018  2017  2016

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

  (اليونيب) 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون)

0 0 0 0  0 

 50.285 19.775 0 0 0 30.510 التمويل (دوالر أمريكي)

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 
 (اليونيدو)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون)

0 0 0 0 0 0 

 43,600 0 0 0 0 43,600 التمويل (دوالر أمريكي)

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

 غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

الر (دو
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
للبيئة 

  (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

40,000 0 0 0 29,000 0 0 0 21,000 90,000 

تكاليف 
  الدعم

5,200 0 0 0 3,770 0 0 0 2,730 11,700 

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
 (اليونيدو)

تكاليف 
  المشروع

40,000 0 0 0 80,000 0 0 0 0 120,000 

تكاليف 
  الدعم

3,600 0 0 0 7,200 0 0 0 0 10,800 

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 

تكاليف 
  الدعم

8,800 0 0 0 0 0 0 0 0 8,800 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  اع (دوالر أمريكي)االجتم

  

تكاليف 
  المشروع

    109,000     109,000 

تكاليف 
  الدعم

    10,970     10,970 

  * البيانات من االتفاقية المحدثة التي ستتم الموافقة عليھا خالل االجتماع السابع والسبعين

 موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ذةاليوئنيب( للبيئةاألمم المتحدة  برنامجقّدم  ،إريتريابالنيابة عن حكومة   -1 ة منف اع رئيسية ) كوكال ى االجتم ، إل
ابع ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الثاني ى الش ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

د  أمريكي،دوالر  45,000يتألف من  دوالر أمريكي، 170,750 بمبلغ إجمالي قدرهالھيدروكلوروفلوروكربونية،  زائ
ة  ة البالغ دعم للوكال اليف ال ي  5,850تك دة لدوالر أمريك م المتح امج األم ةبرن ب( للبيئ دوالر  110,000، و)اليوني

دو)دوالر أمريكي  9,900 زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغةأمريكي،  . 1لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليوني
  .2020 إلى 2017للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة األولى حلي عن تنفيذ الشريحة يتضمن الطلب المقّدم تقرير مر

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة إلى أمانة األوزون في الوقت الذي كانت فيه ال 7بيانات المنقحة بمقتضى المادة إريتريا القّدمت   -2 ة التنفيذي لجن
ة ة إدارة إزال ي خط ر ف واد  تنظ ةالم ع  الھيدروكلوروفلوروكربوني اع الراب د االجتم ك، اعتم ى ذل اًء عل ا. وبن إلريتري

ري  1.85، الذي زاد خط أساس إريتريا من XXIV/16والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال المقرر  طن مت
ى  0.1( تنفاد األوزون) إل ري ( 19.7طن من قدرات اس ى  1.09طن مت تناداً إل تنفاد األوزون) اس درات اس طن من ق

، 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 20.31طن متري و 19.1يبلغ  2010و 2009استھالك منقح للعامين 
  على التوالي.

ا   -3 ة إريتري ت حكوم نأبلغ تھالك  ع تنفا 0.97اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ام  وروكربونيةالھيدروكلوروفل ل إلجراء التخفيض بنسبة 2015في ع وب  10، وھو استھالك ممتث ة المطل في المائ

ين الجدول  ال. ويب واد استھالك  1بموجب بروتوكول مونتري ةالم رة   الھيدروكلوروفلوروكربوني . 2011-2015للفت
  في قطاع خدمة التبريد.  22-ويتم كل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  )2015-2011للفترة  7(بيانات المادة  إريترياالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 

  خط األساس  2015  2014 2013 20112012 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 19.7 17.57 17.5018.3018.6018.20 طن متري

 1.09 0.97 0.961.011.021.00 طن من قدرات استنفاد األوزون

  ير عن تنفيذ البرنامج القطريتقر

ة ال  -4 ات القطاعي تھأبلغت حكومة إريتريا عن البيان ر الس ة بموجب التقري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
  . 7، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 2015عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

   الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن ذ الشريحة األولى التقرير المرحلي عن تنفي

  اإلطار القانوني

ال.   -5 ذ بروتوكول مونتري ى تنفي ة عل تشرف وحدة األوزون الوطنية ضمن شعبة تقييم ومعلومات الموارد البيئي
دات  واد في وتم نشر لوائح إصدار حصص واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون والمع ك الم ي تستخدم تل الت

. وتتضمن اللوائح أيضاً تدابير لمراقبة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من 2010الجريدة الرسمية في عام 
واد  تخدم الم ي تس دات الت ديثي للمع ديل التح ز التع ص ؛ وتعزي راخيص والحص نح الت ام لم الل نظ خ

  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ى  60رتين تدريبين أسفرت عن تدريب وأجريت دو  -6 انون عل اذ الق ارك وموظفي إنف اً من موظفي الجم موظف
د  ى غازات التبري زة للتعرف عل ة اجھ م شراء ثالث ألوزون. وت تنفدة ل رصد وإنفاذ السياسة واللوائح بشأن المواد المس

  ووزعت على المعابر الحدودية للبلد. 

                                                 
  من وزير األرض والمياه والبيئة في إريتريا إلى األمانة. 2016تشرين األول/اكتوبر  3وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  قطاع خدمة التبريد

  :رئيسية المنفذة ما يلياألنشطة التشمل   -7

فني  61تم تدريب ثالثين مدرباً على ممارسات التبريد الجيدة ومنحھم شھادات االتحاد األوروبي؛ وتم تدريب  ) أ(
 ؛على ممارسات التبريد الجيدة، بما في ذلك على صعيد استخدام تقنيات الھيدروكربون 

 ؛للفنيين عقد اجتماع مع رابطة التبريد تم فيه اعتماد مدونة السلوك   ) ب(

د   ) ج( تم شراء أدوات الخدمة (على سبيل المثال، كماشات وقواطع أنابيب خراطيم الشحن وإطالق غازات التبري
ھر  ي ش افية ف ألدوات اإلض روض ل ديم ع وة لتق تح دع م ف زات) وت يج والصمامات والتجھي ة التفل ومجموع

 ؛ و 2016ر ، من المتوقع استالمھا في شھر تشرين الثاني/نوفمب2016أيلول/سبتمبر 

ة اجتماعات للمستوردين  ) د( أُجريت أنشطة نشر توعية من خالل اإلعالم المطبوع واإللكتروني ومن خالل ثالث
 والمزودين وممارسي التبريد والفنيين والجمھور. 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ة إدارة إزال  -8 طة خط ذ أنش د تنفي ي رص اعدة ف ار للمس ة مستش دة األوزون الوطني ت وح واد وظّف ة الم
  الھيدروكلوروفلوروكربونية وجمع البيانات.

  مستوى صرف األموال

وبر   -9 ي تشرين األول/اكت ا ف ـ 2016كم غ ال ى اآلن  80,000، من أصل مبل ه حت ق علي دوالر أمريكي المواف
م صرف  40,000دوالر أمريكي لليونيب و  40,000( في  55دوالر أمريكي ( 44,329دوالر أمريكي لليونيدو)، ت

الغ  26,829دوالر أمريكي لليونيب و  17,500المائة) (  35,671دوالر أمريكي لليونيدو). وسيتم صرف الرصيد الب
  . 2017دوالر أمريكي في عام 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

  :األنشطة التاليةسيتم تنفيذ   -10

موظفاً من موظفي الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون على  30دريب حوالى ورشتي عمل لمواصلة ت ) أ(
 ؛دوالر أمريكي)  20,000رصد وإنفاذ السياسة واللوائح بشأن المواد المستنفدة لألوزون (اليونيب) (

ي التبري 40ورشتي عمل لتدريب حوالة   ) ب( اعين لرابطة فني دة واجتم د الجي ى ممارسات التبري د عل د فني تبري
زم  22,000بشأن نشر أحدث التطورات التكنولوجية (اليونيب) ( ر ملت دوالر أمريكي، بما في ذلك رصيد غي

 دوالر أمريكي من الشريحة األولى) ؛ 2,000به بقيمة 

ع  ) ج( د وشراء وتوزي إنشاء مركز استصالح، وخلق برنامج للمستخدمين النھائيين لتحسين احتواء غازات التبري
واء األدوات والمعدات ل ائيين لتحسين احت ة للمستخدمين النھ دريب واالستصالح، والمساعدة التقني مراكز الت

 دوالر أمريكي) ؛ و 110,000غازات التبريد (اليونيدو) (

ر  8,000الرصد واإلبالغ والتقييم المستمر لتنفيذ األنشطة (اليونيب) ( ) د( دوالر أمريكي، بما في ذلك رصيد غي
 أمريكي من الشريحة األولى) ؛ دوالر  3,000ملتزم به بقيمة 
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
11-   ً يا رر  تمش ع المق م ، 17/63م تالمت ي مُ  اس ام وطن ود نظ ة بوج ن الحكوم د م ذتأكي رخيص نف وحصص  للت

واردات  ادرات ال ول والص ال لبروتوك مان االمتث ى ض ادر عل ام ق ة وأن النظ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم م
من قدرات طناً  0.97 عند 2016مونتريال.  وتم تحديد حصص الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

تنفاد األوزون تند . اس ة، ستس نوات الالحق بة للس ب وبالنس ا بموج موح بھ تويات المس ى المس نوية إل الحصص الس
  .بروتوكول مونتريال

  قطاع خدمة التبريد

ديل   -12 دابير لتعزيزالتع ألوزون وضعت ت تنفدة ل واد المس تيراد وتصدير الم وائح اس أن ل اً ب ة علم أخذت األمان
واد  ة الم ة إدارة إزال ة وأن خط واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تخدم الم ي تس دات الت ديثي للمع التح
الھيدروكلوروفلوكربونية تضمنت أنشطة تھدف، من بين أمور أخرى، إلى تزويد فنيي التبريد بالمعرفة والمھارات في 

ديل مجال التعديل التحديثي وتقنيات الھيدروكربون. وكررت األمانة مخاوفھ رح إجراء تع ي تقت ا المتعلقة باألنشطة الت
ة لالشتعال  د قابل ازات تبري ة لغ تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
دات  ديل تحديثي للمع ات تع د عملي ه إذا أجرى البل ى أن د عل ذا االستخدام، وطلبت التأكي أو سامة لم تكن مخصصة لھ

  زات تبريد قابلة لالشتعال أو سامة والخدمة المرتبطة بھا، سيتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك.  لغا

دو أن  -13 د. أوضحت اليوني واء غازات التبري ى احت ز عل ديل التحديثي للتركي ى التع ز عل ر خطة التحفي م تغيي ه ت
د األ د ھو غاز التبري دأ "أفضل غاز تبري رويج لمب ت، وسيتم الت ه". وفي نفس الوق دات ل م تصميم المع ذي ت صلي ال

واد  تخدم الم ي تس دات الت ديل للمع د ب از تبري دروكربون كغ تخدمون الھي ين يس ض الفني أن بع دو ب ت اليوني اعترف
دروكلوروفلوروكربون تبدال الھي مح باس تھا ال تس ى أن سياس دو عل ددت اليوني ة. وش  22-الھيدروكلوروفلوروكربوني

؛ وسيواصل التدريب المقدم التركيز على السالمة والممارسات الجيدة، وال سيما في ما يتعلق بغازات  بالھيدروكربوت
تخدام  ان الس ا تروج ة إريتري دو وال حكوم ا أن ال اليوني ه بم ى أن دو عل ددت اليوني دروكربون. وش د الھي تبري

واد الھيدروكلور ل ال الھيدروكربون بمثابة غاز بديل للمعدات التي تستخدم الم ه ينبغي عدم تحمي ة، فإن وفلوروكربوني
  اليونيدو وال حكومة إريتريا المسؤولية في حال وقوع حوادث تشتمل على تعديل تحديثي لھذه المعدات.  

  تنقيح التفاق إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تناداً ) من األمانة، إذا تم تعديل استھالك خط األساھ( 27/67طلب المقرر   -14 ا، اس ال إلريتري س من أجل االمتث
ام االستھالك -2، أن تجري تحديثاً للتذييل 7إلى البيانات المنقحة بمقتضى المادة  ألف في االتفاق، ليصبح متضمناً أرق

ه وأي  األقصى المسموح به، وأن تُعلم اللجنة التنفيذية بالتغيير الحاصل في مستويات االستھالك األقصى المسموح ب
  ر محتمل ذات صلة بذلك، مع أي تسويات ضرورية تتم لدى تقديم الشريحة التالية. تأثي

واد   -15 ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ذ المرحل ا تنف ون إريتري ه ك ة أن حت األمان أوض
ى  ة األول ل المرحل نقح لتموي دوالر أمريكي  210,000الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا، سيكون المستوى الم

) وتم تقديم اتفاق 2. وعلى ھذا األساس، تم تعديل األنشطة المقترحة بناًء على ذلك (الجدول 44/60ستناداً إلى المقرر ا
منقح من قبل حكومة إريتريا لتنظر فيه اللجنة التنفيذية بغية إظھار خط األساس المنقح والمستوى األقصى لالستھالك 

رة والتغييرات في التمويل وتوزيع الشرائح، و اق المحدث  16تمت إضافة فق ى أن االتف دة لإلشارة إل ّل جدي ّل مح يح
يتم في االجتماع  الذي تم التوصل إليهاالتفاق  ة. وس ذه الوثيق ين في المرفق األول لھ ى النحو المب تين، عل ابع والس الس

   إرفاق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي لالجتماع السابع والسبعين بمثابة تذييل.
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  التمويل المعدل ألنشطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إريتريا: 2الجدول 

  المجموع (د. أ.)  2020 20122016  مكّون المشروع
رھم ارك وغي التدريب اإلضافي لموظفي الجم
دار ز م انون وتعزي اذ الق وظفي إنف ن م س م

وائح  ر الل ارك. نش ال الجم ي مج دريب ف الت
 أن المواد المستنفدة لألوزونالمعدلة بش

20,000 11,000 5,500 36,500 

 120,000 0 80,000 40,000 تعزيز مراكز التدريب اإلقليمية الثالثة
ي دريب فني ة وت د التقني تعزيز الرابطة والمعاھ

 التدريب على ممارسات التبريد الجيدة
15,000 13,000 10,500 38,500 

ةتنسيق ورصد واإلبالغ عن أنشطة إ دارة إزال
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

5.000 5.000 5.000 15.000 

 210,000 21,000 109,000 80,000 إجمالي التمويل المطلوب (دوالر أمريكي)

 الخالصة

ق   -16 مح بتحقي وف يس غيله وس اري تش د ج ي البل واردات ف رخيص وحصص ال ام الت ة أن نظ ت األمان الحظ
وا ة بشكل يتفق تخفيضات في استھالك الم ة في بروتوكول  مع جدولد الھيدروكلوروفلوروكربوني ال. اإلزال مونتري

أقل من المستوى  2015وتتقدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكان مستوى االستھالك في عام 
ي االتف ه ف ل من االستھالك األقصى المسموح ب ال وسيكون أق ول مونتري ي بروتوك ة المحدد ف ع اللجن اق المحدث م

رر  ا (المق نقح إلريتري اس الم ط األس ى خ تناداً إل ة اس توى الصرف  ).XXIV/16التنفيذي غ مس ة،  55ويبل ي المائ ف
ة  اع الخدم ز قط لة تعزي ى مواص ة إل ريحة الثاني ب الش ررة بموج ك المق ى اآلن وتل ذة حت طة المنف تؤدي األنش وس

  الوفاء بموجبات االمتثال التي يتوالھا بموجب البروتوكول.  واالستمرار في المساعدة في تمكين البلد على

  التوصية

  توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن:  -17

واد  ) أ( ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الثاني ذ الش ن تنفي ي ع التقرير المرحل اً ب ذ علم تأخ
 الھيدروكلوروفلوروكربونية إلريتريا ؛

رة تأخذ علماً ب  ) ب( ة الصندوق حّدثت الفق ذييلين 1أن أمان ا -2ألف و-1، الت ة إريتري ين حكوم اق ب ألف من االتف
توى  ال ومس دد لإلمتث ة المح واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اس للم ط األس ى خ تناداً إل ة، اس ة التنفيذي واللجن

رة  اق المحدث 16التمويل المنقح، وأنه تمت إضافة فق ى أن االتف دة لإلشارة إل ّل  جدي ّل مح كيح م  ذل ذي ت ال
 السابع والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة ؛ واالجتماع  خالل التوصل إليه

واد  ) ج( تھالك الم ي اس تدامة ف ة المس ات المجمع ة للتخفيض ة البداي أن نقط اً ب اً أيض ذ علم تأخ
ت  ة كان تنفاد األوزو 1.08الھيدروكلوروفلوروكربوني درات اس ن ق ن م تھالك ط تخدام االس بة باس ن، محتس

تنفاد األوزون و  05.الفعلي لـ  امين  1.12طن من قدرات اس ه للع غ عن تنفاد األوزون مبل درات اس طن من ق
ادة 2010و  2009 والي، بمقتضى الم ى الت نقح  7، عل ل الم توى التموي ال، وأن مس ول مونتري ن بروتوك م

واد  ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول غ الھللمرحل ا بل ة إلريتري دوالر  210,000يدروكلوروفلوروكربوني
 ).12(و) ( 44/60أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة، وفقاً للمقرر 

ة الصندوق أيضاً   -18 ى من خطة إدارة توصي أمان ة األول ة من المرحل ى الشريحة الثاني ة الشمولية عل بالموافق
ي إريت ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ا، إزال رة ري ريحة للفت ذ الش ة تنفي ع  2017-2020وخط ا م ة لھ المقابل

ا  تكاليف الدعم المرتبطة بھا بمستويات التمويل المبيّنة في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أنّه إذا قررت إريتري
تعا د المباشرة بعمليات التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بھا لغازات التبريد القابلة لالش دات التبري ل والسامة في مع

تعال،  س ة لالش ر القابل واد غي ة المسؤوليات والمخاطر وتكييف الھواء المصممة في األساس للم المرتبطة تتحمل كاف
  بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة :
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تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثانيةاألولى، الشريحة 

امج 29,0003,770 دة  برن م المتح األم
  اليونيب)( للبيئة

واد (ب) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثانيةاألولى، الشريحة 

دة م  80,0007,200 م المتح ة األم نظم
ناعية  ة الص للتنمي

  (اليونيدو)
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األول المرفق  

 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إريتريابين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  مرجعية)(والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل ال

يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية إريتريا ("البلد") واللجنة التنفيذية في ما يتعلق بإجراء تخفيض   -1
ذييل  درھا -1في االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في الت ة ق ة ثابت ى كمي واّد") إل  0.71ألف ("الم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020كانون الثاني/يناير  1قبل حلول من أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  مونتريال.

السابع واللجنة التنفيذية في االجتماع  إريترياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
  للجنة التنفيذية. والستين 

 ألف : المواد-1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستھالك (طن  لمجموعةا المرفق  المادة
  من قدرات استنفاد األوزون) 

  I 1.08ج  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

 األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل العامود
 

 المجموع 2020

ريال جدول تخفيضات بروتوكول مونت 1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متوفر

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

األولى (أطنان قدرات استھالك 
 األوزون)

 غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
) للبيئةالرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

 (دوالر أمريكي)

40,000 00029,0000 0 0 21,000 90,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

5,200 0003,7700 0 0 2,730 11,700 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 ) (دوالر أمريكي)اليونيدوالمتعاونة (

40,000 00080,0000 0 0 0 120,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي)

3,600 0007,200000010,800 

ر إجمالي التمويل المتفق عليه (دوال 1.3
 أمريكي)

80,000 000109,00000021,000210,000 

 00010,9700002,73022,500 8,800مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

 أمريكي)
88,800 000119,97000023,730232,500 

 0.38  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -وفلوروكربون إجمالي اإلزالة من الھيدروكلور 1.1.4
   0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 0.70 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -كلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدرو 3.1.4

     
  


