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 السنغال:  المشروع  مقترح

  
  

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

  اإلزالة

  

منظمة األمم المتحدة 
ة الصناعيـــة ـــللتنمي

(اليونيدو) وبرنامج األمم 
  المتحدة للبيئة (اليونيب) 

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

  تدبير الرقابة  له الموافقة عليهاالجتماع الذي تمت خال  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم المتحدة للبيئة 
(اليونيب)، منظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية (اليونيدو) 
  (رئيسية)

  2020بحلول عام  %35  الخامس والستين

  
رفق ج، المجموعة (الم 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 األولى)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 20.63   2015السنة: 

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

األيروصوال  كيميائي
  ت

مكافحة   الرغاوي
  الحريق

المذي  التبريد
  بات

عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
  20.6    20.6      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

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

  20.96  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  36.15  :2010- 2009خط األساس لفترة 
  طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (

  13.62  المتبقي:  7.34  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 2.2 0 0 1.2 3.4 

 316,083 112,887 0 0 203,196 0 والر أمريكي)التمويل (د

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية 

 (اليونيدو)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن 
 من قدرات استنفاذ األوزون)

0 2.0 0 0 0.9 2.8 

 247,482 75,482 0 0 172,000 0 التمويل (دوالر أمريكي)

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

 غير متوفر 23.50 32.54 32.54 32.54 32.54 32.54 36.15 36.15 غير متوفر غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 غير متوفر 13.62 15.90 16.80 17.70 18.86 20.96 20.96 20.96 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
للبيئة 

 (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

100,000 0 0 0 0 80,000 0 80,000 0 40,000 300,000 

تكاليف 
  الدعم

12,887 0 0 0 0 10,400 0 10,400 0 5,200 38,887 

نظمة األمم م
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
 (اليونيدو)

تكاليف 
  المشروع

200,000 0 0 0 0 80,000 0 20,000 0 30,000 330,000 

تكاليف 
  الدعم

15,000 0 0 0 0 6,000 0 1,500 0 2,250 24,750 

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

300,000          300,000 

تكاليف 
  الدعم

27,887          27,887 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  المشروع

     160,000     160,000 

تكاليف 
  الدعم

     16,400     16,400 

  
 ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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 وعوصف المشر

ة الصناعيةاألمم المتحدة  منظمة ت، قّدمالسنغالبالنيابة عن حكومة   -1 دو( للتنمي ذةاليوني ة منف ، رئيسية ) كوكال
اع  ى االجتم ابعإل 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  دوالر أمريكي، 80,000، يتألف من دوالر أمريكي 176,400 بمبلغ إجمالي قدرهالھيدروكلوروفلوروكربونية،  زائ
ة  ة البالغ دعم للوكال اليف ال دو)، و 6,000تك ة الصناعية (اليوني دة للتنمي م المتح ة األم  80,000دوالر أمريكي لمنظم

ةدوالر أمريكي،  ة البالغ م المتحدة دوالر أمريكي ل 10,400 زائد تكاليف الدعم للوكال امج األم . 1)اليونيب( ةللبيئبرن
ريحة  ذ الش ن تنفي ي ع ر مرحل ّدم تقري ب المق من الطل واد يتض تھالك الم ن اس ق م ر التحق ى وتقري األول

  .2018 إلى 2017للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة  2015و  2014و  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

نغال أبلغ  -2 ة الس نت حكوم تھالك  ع تنفا 20.63اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع دول 2015ف ين الج تھالك 1. ويب رة اس ة للفت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  الم

2015-2011.  

  )2015-2011للفترة  7ة (بيانات الماد السنغالالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 657.27 375.00 376.00 140.00 657.00 657.00  طن متري

 36.15 20.63 20.68 7.70 36.14 36.14  طن من قدرات استنفاد األوزون
 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة ال أبلغت حكومة السنغال عن  -3 تھالبيانات القطاعي ر الس ة بموجب التقري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
ادة، 2015عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  ا بمقتضى الم غ عنھ ات المبل من  7 وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيان

  بروتوكول مونتريال. 

   الھيدروكلوروفلوروكربونية زالة الموادخطة إدارة إ الثانية منالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ريعات   -4 ي التش ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لتخصيص حصص الم ام العام م إدراج األحك ين ت ي ح ف
ام  ي ع ة ف واد 2008الوطني ص الم يص حص ة لتخص راءات الوطني ى اإلج ة عل ة الموافق ت عملي ، واجھ

ض ا ة بع دار الھيدروكلوروفلوروكربوني ي إلص راء مرحل ع إج م وض د ت عوبات. وق واد لص ص الم حص
ام  ن الع اني م ف الث ة للنص واد  2013الھيدروكلوروفلوروكربوني واردات الم دود ل جل مح ن س فر ع (أس

   ).2013الھيدروكلوروفلوروكربونية للعام 

ة في يحدث وزاري مشترك أمردخل   -5 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ز  السنغال لوائح الم ذحي ام  التنفي في ع
ام2014 ل نظ راخيص ، جع ام الحصص والت ل؛ وأدخل نظ امالً بالكام د تسجيل ع ي التبري ل لفني ة  وورش عم الخدم

ازات وزعي غ د وم د التبري دات التبري ة ومع ات خاص م ومتطلب ات لوس واد  الحاوي ى الم ة عل القائم
تيراد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ونظم وا اس ى الم ة عل دات القائم ةالمع م وضع. د الھيدروكلوروفلوروكربوني د ت  وق

ات دة بيان ة قاع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي للم ة، تتضمن ف دة األوزون الوطني ات وح اً بيان ق أيض بكة تتعل  بش
دوير، ادة الت ترداد وإع ة االس دة األوزون الوطني ل وح ً  وتعم ا ع حالي ة م لطات الجمركي ات الس دة بيان ا بقاع  لربطھ

ارك، ا يس الجم ةمم دة األوزون الوطني راخيص مح لوح ل ت ألوزون بتحمي تنفدة ل واد المس واد  الم والم
دريب  .2017عام  في أن يتم إنجاز النظام ومن المتوقع. الھيدروفلوروكربونية م ت ا مجموعهوقد ت اً من  125 م موظف

  المواد المستنفدة لألوزون.بشأن  على السياسة واللوائح موظفي الجمارك وموظفي اإلنفاذ

                                                 
ً للخطاب تاريخ  1 من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في السنغال إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  2016تشرين األول/اكتوبر  7وفقا

  دو).(اليوني
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  تقرير التحقق

ة   -6 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني راخيص وحصص واردات الم أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تطبق نظاماً لت
ام  ذ ع ام 2014من ه لع غ عن ة المبل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم م  2013، وأن اس ه ت ا أن اً بم ن دقيق م يك ل

ام تسجيل واردات محدودة فقط قبل أن يبدأ العمل ب ر التحقق وجود 2014تخصيص الحصص (في ع ). وأظھر تقري
ارك  ع الجم ات م وية البيان ى تس تناداً إل ي (اس تھالك الفعل دد االس ادر وح ف المص ي مختل ات ف ي البيان اربات ف تض

ري و  381بـ  2015و  2014و  2013والمستوردين) في األعوام  ري و  377طن مت ى  356طن مت ري عل طن مت
  التوالي. 

ت  -7 ة الصناعية اس دة للتنمي م المتح ة األم طة منظم نغال، بواس ة الس ت حكوم ق، تبن ر التحق ائج تقري ى نت ناداً إل
(اليونيدو) تنق لنقطة البداية ومستوى التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  في السنغال على النحو التالي :

تو ) أ( دة بمس ة جدي ـ  20.96ى نقطة بداي دالً من ال تنفاد األوزون، ب درات اس درات  36.15طن من ق طن من ق
واد  ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ب للمرحل ديم الطل ت تق ي وث ب ف تنفاد األوزون المحتس اس
امين  تھالك للع داف االس يح أھ م أيضاً تنق ق. وت ر التحق ائج تقري ى نت تناداً إل ة، اس الھيدروكلوروفلوروكربوني

طن من قدرات استنفاد األوزون،  13.62طن من قدرات استنفاد األوزون و  20.96لتصبح  2020و  2015
 على التوالي ؛

 تغييرات على اإلزالة واالستھالك المؤھل المتبقي استناداً إلى ما تبقى ؛  ) ب(

 .2) وفقاً للجدول 12(و)(44/60تنقيح التمويل عمالً بالمقرر  ) ج(

دول  ة للم2الج ة المنقح نغال : الميزاني ة للس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول رحل
  (دوالر أمريكي)

 المجموع 2020 2018 2016 2011 الوكالة مكون المشروع
 60,000 20,000 0 20,000 20,000 اليونيدو وضع السياسة

 160,000 20,000 50,000 40,000 50,000 اليونيب تحسين مناھج وأداء معاھد التدريب المھني
وير ادة التط ترداد وإع بطة االس ز ش تعزي

 اليونيدو الموجودة
150,000 50,000 10,000  0 210,000 

 140,000 20,000 30,000 40,000 50,000 اليونيب التدريب بشأن الجمارك والتوعية العامة
 60,000 10,000 10,000 10,000 30,000 اليونيدو  التنسيق واإلدارة

 630,000 70,000 100,000 160,000 300,000  المجموع

  قطاع خدمة التبريد

ديم  156في الشريحة األولى : تم تدريب  تم تنفيذ األنشطة التالية  -8 ة تق م إطالق عملي ة ؛ وت ي الخدم فنياً من فني
م وضع جردة ؛ ت 2017العروض لمعدات االسترداد وإعادة التدوير لورش عمل العمل والتسليم متوقع في مطلع العام 

اھج  م تحسين من دريب وت ليمھا لمعھدي ت زة للتعرف وتس ة أجھ م شراء أربع لفنيي ورابطات وورش عمل التبريد ؛ ت
ة  وفير الطاق ة وت ات البديل ول التقني ات ح دة وإضافة معلوم ات الجي ول الممارس ات ح ك المعلوم ي ذل ا ف دريب بم الت

  وتم تنفيذ أنشطة توعية.  والحاجة إلى معالجة المواد الھيدروفلوروكربونية ؛

  مستوى صرف األموال

وبر   -9 ـ 2016كما في تشرين األول/اكت غ ال ى اآلن  300,000، من أصل مبل ه حت دوالر أمريكي الموافق علي
دو) و  200,000( ة الصناعية (اليوني م المتحدة للتنمي ة األم امج  100,000دوالر أمريكي لمنظم دوالر أمريكي لبرن

دوالر أمريكي لمنظمة األمم  129,509في المائة) ( 74.8دوالر أمريكي ( 224,509يئة)، تم صرف األمم المتحدة للب
دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)). وسيتم صرف  95,000المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) و 

  .2017دوالر أمريكي في عام  75,491الرصيد البالغ 
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  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةيحة خطة تنفيذ الشر

رة   -10 ة للفت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم  2016-2020تم تنقيح األولويات االستراتيجية لخطة إدارة إزال
راخيص من خالل لتوفير تركيز أكبر على إنفاذ التشريعات المعتمدة حديثاً وضمان دفة سجل تنفيذ نظام الجمارك والت

تطبيق آلية للتحقق بالمقارنة من البيانات بين مختلف المؤسسات في السنغال، بما في ذلك من بين أمور أخرى، السجل 
  التجاري والسلطات الجمركية ووزارة البيئة. 

  :األنشطة التالية في تنفيذ شريحة التمويل الثانيةبالتالي، ستقوم الحكومة ب  -11

مواصلة العمل على ربط قاعدة بيانات وحدة األوزون الوطنية وقاعدة بيانات الجمارك (منظمة األمم المتحدة  ) أ(
 ؛دوالر أمريكي)  20,000للتنمية الصناعية (اليونيدو)) (

دربين و  20تدريب   ) ب( ى  150موظفاً من موظفي الجمارك كم اذ عل ارك واإلنف اً آخراً من موظفي الجم موظف
دات رصد وتنفيذ سيا ألوزون والمع تنفدة ل واد المس ى الم ألوزون والتعرف عل تنفدة ل واد المس وائح الم سة ول

ة (اليونيب)) ( م المتحدة للبيئ امج األم ة (برن ألوزون وأنشطة توعي تنفدة ل واد المس ى الم ة عل  40,000القائم
 دوالر أمريكي) ؛ 

دريب  ) ج( ك خفض االن 100ت ا ذل دة، بم د الجي ات التبري ى ممارس اً عل رب فني دل التس ن مع ق م ات والتحق بعاث
 دوالر أمريكي) ؛ 40,000( ومعاھد التدريب المھني (برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)) (

تسليم معدات االسترداد وإعادة التدوير التي تم شراؤھا في الشريحة األولى ومواصلة تسجيل ومنح الشھادات  ) د(
د ات الجي أن الممارس ب بش داد كتي ين وإع ناعية للفني ة الص دة للتنمي م المتح ة األم ات (منظم ع االنبعاث ة لمن

 دوالر أمريكي) ؛ و 50,000(اليونيدو) (

 دوالر أمريكي). 10,000(ه) التنسيق واإلدارة االنبعاثات (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) (

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  ات التمويل والتعديالت على االتفاقتنقيح نقطة البداية ومستوي

الل   -12 نغال خ ة للس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الثاني ب الش ديم طل م تق ت
دو). وحثت  ة الصناعية (اليوني م المتحدة للتنمي ة األم ل منظم د من قب ا بع االجتماع السادس والسبعين وتم سحبه في م

ة اللجنة التنفيذية حكو م المتحدة للتنمي ة األم ة (اليونيب) ومنظم م المتحدة للبيئ امج األم مة السنغال على العمل مع برن
وام  ق لألع ارير التحق ديم تق ى تق دو) عل ناعية (اليوني واد  2015و  2014و  2013الص تھالك الم داف اس ن أھ م

ا عيد بيان ى ص لة عل اكل ذات الص ة المش ة كاف ة ومعالج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم ت اس
ابع والسبعين مع خطة  اع الس ى االجتم ة إل ديم طلب الشريحة الثاني الھيدروكلوروفلوروكربونية بحيث يمكن إعادة تق

  2والشرائح الالحقة بعين االعتبار. 2015عمل منقحة ألخذ إعادة التخصيص للعام 

المقرر   -13 الً ب ة البدا4/76عم يح نقط نغال بتنق ة الس ت حكوم واد (ب)، قام تھالك الم ع الس يض المجم ة للتخف ي
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول تراتيجية المرحل ة واس الھيدروكلوروفلوروكربوني
راخيص والحصص  ارك والت دقيق عن الجم الغ ال اتية لضمان اإلب ات المؤسس ز اآللي ى تعزي ر عل ز أكب وفير تركي لت

ذييلين والبيانات، ومستوى التمو م تحديث الت ك، ت ألف -2ألف و -1يل بناًء على توصيات تقرير التحقق. وبناًء على ذل
هيحّل محّل االتفاق وتم إدراج فقرة جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  م التوصل إلي ذي ت اع  ال الخامس في االجتم

سيتم إرفاق االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي والستين والستين، على النحو المبين في المرفق األول لھذه الوثيقة. و
  لالجتماع السابع والسبعين بمثابة تذييل.

                                                 
  (ب).4/76المقرر  2
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  تقرير التحقق

ق،   -14 ر التحق ي تقري ا ف ة الموصى بھ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم ام اس اً بأرق ذت علم د أن أخ بع
امج القطري، طلبت 7المختلفة عن بيانات المادة  ر البرن ا إذا كانت وحدة األوزون  وتقري ة توضيحات بشأن م األمان

امين  ه للع غ عن ة 2015و  2014الوطنية قد طلبت تغيير في االستھالك المبل م المتحدة للتنمي ة األم . وأوضحت منظم
نقح  اق م ى اتف ة عل د الموافق رات بع ك التغيي ر إجراء تل الصناعية (اليونيدو) أن الحكومة اعتبرت أنه من المناسب أكث

  ھائي من قبل اللجنة التنفيذية. ن

ألوزون   -15 تنفدة ل واد المس دائل الم ى دراسة استقصائية بشأن ب ة عل ه تمت الموافق أعادت اللجنة إلى األذھان أن
د  دة في تحدي ة إجراء الدراسة االستقصائية كانت مفي ا إذا كانت عملي خالل االجتماع الخامس والسبعين وتحققت مم

بيانات، وتوضيح أسباب التضاربات في البيانات التي تم تحديدھا في تقرير التحقق. وأشارت كيف يمكن تحسين جمع ال
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى أن الدراسة االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون قد 

واد الھيدروكلوروفلوروكربو ة تحقق ساعدت في توضيح مستويات استھالك الم إجراء عملي ة، من خالل السماح ب ني
  بالمقارنة للبيانات، وعززت أھمية ربط قاعدة بيانات وحدة األوزون الوطنية بقاعدة بيانات الجمارك. 

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

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

واردات  ادرات ال ول والص ال لبروتوك مان االمتث ى ض ادر عل ام ق ة وأن النظ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم م
ال.   ة للعمونتري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني نغال حصص واردات الم ة الس بق وأصدرت حكوم ـ  2016ام وس ب

  طن من قدرات استنفاد األوزون. 18.86

 الخالصة

مّسلمةً بالمشاكل مع التبليغ عن البيانات التي تم تحديدھا في تقرير التحقق، تعتبر الحكومة أنه من المفيد تنقيح   -17
ذ خطة إ ة تنفي ة السنغال. إن عملي ا حكوم ي تبنتھ ل واالستراتيجية الت واد نقطة البداية ومستويات التموي ة الم دارة إزال

راخيص  ة. إن نظام ت ة التنفيذي ه مع اللجن ال واتفاق ل لبروتوكول مونتري الھيدروكلوروفلوروكربونية تتقدم والبلد ممتث
ر من  وال أكث ي  74وحصص الواردات في البلد عامل. مستوى صرف األم ز األنشطة الت ة. وسيؤدي تعزي في المائ

ات سيتم تطبيقھا بموجب الشريحة الثانية إ ز اآللي ى تعزي لى مواصلة تعزيز قطاع الخدمة مع إبقاء التركيز المناسب عل
  المؤسساتية لضمان اإلبالغ الدقيق عن الجمارك والتراخيص والحصص والبيانات.

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:  -18

 أن تأخذ علماً بـ: ) أ(

واد من المرحلة األولى من األولىالمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير   ) 1( ة الم  خطة إدارة إزال
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنغال ؛

رة   ) 2( ديث الفق ة الصندوق قامت بتح ذييلين  1أن أمان ن الت ين -2ألف و-1م اق ب ألف من االتف
ه  ل المنقحين، وأن ة ومستوى التموي دة البداي حكومة السنغال واللجنة التنفيذية، استناداً إلى نق

الذي تم التوصل  ذلكيحّل محّل جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16تمت إضافة فقرة 
  الخامس والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة ؛االجتماع  خالل إليه

واد   ) 3( تھالك الم ي اس تدامة ف ة المس ات المجمع ة للتخفيض ة المنقح ة البداي أّن نقط
ان الھيدروكلوروفل ة ك ى  20.96وروكربوني تناداً إل تنفاد األوزون، اس درات اس ن ق ن م ط

ة  نقح للمرحل ل الم ابع والسبعين، وأن مستوى التموي اع الس ى االجتم دم إل تقرير التحقق المق
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ان  ة ك واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م دوالر  630,000األول
  ) ؛12(و)(44/60وفقاً للمقرر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة، 

واد   ) ب( ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الثاني ى الش ق عل أن تواف
غ  2017-2018الھيدروكلوروفلوروكربوينة للسنغال، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  ا، بمبل المقابلة لھ

ن  176,400 ألف م ي يت اليف ال 80,000دوالر أمريك د تك ي زائ ة دوالر أمريك ة البالغ دعم للوكال
د  80,000دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة اإلنمائي (اليونيدو) ؛ و  6,000 دوالر أمريكي، زائ

 دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب).   10,4000تكاليف الدعم للوكالة البالغة 
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  المرفق األول
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية السنغالحكومة  بينالمحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية) 

ي  -1 ة ف ة التنفيذي د") واللجن نغال ("البل ة الس ة جمھوري ين حكوم اھم ب اق التف ذا االتف ل ھ إجراء  يمثّ ق ب ا يتعل م
درھا -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  ة ق ألف ("المواّد") إلى كمية ثابت

ول  13.62 ل حل تنفاد األوزون قب اير  1من أطنان قدرات اس انون الثاني/ين ة  2020ك ا يتماشى مع الجداول الزمني بم
  لبروتوكول مونتريال.

واللجنة التنفيذية في  جمھورية السنغالھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان   .16
  للجنة التنفيذية. الخامس والستين االجتماع 

  ألف : المواد-1التذييل 

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

  I 20.96ج 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

الصف 
 األفقي

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل
 

 المجموع 2020 2019

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

توفرغير م غير  32.54 32.54 32.54 32.54 32.54 36.15 36.15غير متوفر 
 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد المرفق

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

 غير متوفر 13.62 15.90 16.80 20.9620.9620.9618.8617.70غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
األمم  منظمةالمنفذة الرئيسية (

) (دوالرللتنمية الصناعيةالمتحدة
 أمريكي)

200,000 000080,0000 20,000 0 30,000 330,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

15,000 00006,0000 1,500 0 2,250 24,750 

التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
) اليونيدوالمنفذة المتعاونة (
 (دوالر أمريكي)

100,000 000080,0000 80,000 0 40,000 300,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

12,887 000010,400010,40005,200 38,887 

المتفق عليه إجمالي التمويل  1.3
 (دوالر أمريكي)

300,000 0000160,0000100,000070,000 630,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

27,887 000016,400011,90007,450 63,637 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

327,887 0000176,4000111,900077,450 693,637 

 7.34 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4
متوفرغير  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4  
 13.62 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

     


