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مقترح مشروع :جمھورية جنوب السودان
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

يونيب/يوئنديبي
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
جنوب السودان
الوكالة

)أوال( عنوان المشروع

يونيب )رئيسية( يوئنديبي

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

السنة2015 :

)ثانيا( أحدث بيانات المادة ) 7المرفق جيم المجموعة األولى(

) 3.36طن من قدرات استنفاد
األوزون(

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(
اإليروصوال
ت

كيميائي

الرغاو
ي

مكافحة
الحريق

السنة2015 :

التبريد
التصنيع

المذيبا
ت

عامل
تصن

إجمالي استھالك
القطاع

االستخداما
ت المعملية

الخدمة
3.36

الھيدروكلوروفلوروكربون-
)رابعا( بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاد األوزون(
خط األساس للفترة 2010-2009

4.10

3.36

1.64

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(
0.0

موافق عليه بالفعل
)خامسا( خطة العمل
يونيب

يوئنديبي

المتبقي:
2016

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن
من قدرات استنفاد األوزون(
التمويل )دوالر أمريكي(
إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن
من قدرات استنفاد األوزون(
التمويل )دوالر أمريكي(

)سادسا( بيانات المشروع
حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستھالك المسموح به )طن من قدرات استنفاد األوزون(

تكاليف المشروع
يونيب
التمويل الموافق
تكاليف الدعم
عليه بالدوالر
تكاليف المشروع
األمريكي
يوئديبي
تكاليف الدعم
إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر
أمريكي(
إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر
أمريكي(
إجمالي المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

2017

1.64

2018

2020

2019

المجموع

0

0

0

0

0

0

109,935

0

0

0

36,645

146,580

0

0.94

0

0.70

0.70

2.34

0

20,625

0

27,868

27,868

76,361

2016
3.69
1.48

2017
3.69
1.48

20,000
2,600
0
0

0
0
0
0

20,000

0

2,600

0

22,600

0

2018
3.69
1.48
70,500

2019
3.69
1.48
0

9,165

0

3,835

15,600

50,000

0

40,000

90,000

4,500

0

3,600

8,100

120,500
13,665
134,165

0
0
0

2020
2.67
1.07
29,500

المجموع
ال ينطبق
ال ينطبق
120,000

69,500
7,435
76,935

210,000
23,700
233,700

)سابعا( طلب التمويل للشريحة األولى )(2016
الوكالة
يونيب
طلب التمويل:
توصيلة األمانة:

تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(

المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي(

20,000
الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) (2016كالمبين أعاله
للدراسة الفردية

2

2,600
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة جنوب السودان ،قدم يونيب ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلى االجتماع السابع
-1
والسبعين طلبا لتمويل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) ،(1بتكلفة إجمالية تبلغ
 350,950دوالر أمريكي ،تشمل  190,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  24,700دوالر أمريكي
ليونيب ،و  125,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,250دوالر أمريكي ليوئنديبي .كما قدمت
في األصل لتحقيق تخفيض  35في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام .2020
تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة
-2
في ھذا االجتماع  178,000دوالر أمريكي ،تشمل  90,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,700
دوالر أمريكي ليونيب؛ و  70,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6,300دوالر أمريكي ليوئنديبي،
كما قدمت في األصل.
الخلفية
إن جنوب السودان دولة مغلقة تقع في شمال شرق أفريقيا حصلت على االستقالل عام  .2011ويبلغ إجمالي
-3
عدد السكان فيھا حوالي  12مليون نسمة وصدقت على بروتوكول مونتريال وكافة تعديالته عام  .2012وعانت البالد
من نزاعات سياسية واضطرابات اقتصادية وھي حاليا تحت إدارة حكومة انتقالية.
لوائح المواد المستنفدة لألوزون
تعتبر وزارة البيئة وحدة التنسيق لتنفيذ بروتوكول مونتريال وتستضيف وحدة األوزون الوطنية والتي تقوم
-4
بتنسيق األنشطة على المستوى التشغيلي .وقد أقامت حكومة جنوب السودان نظاما للترخيص لرقابة واردات
وصادرات المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وذلك بموجب أمر وزاري).(2
كما اعتمدت أيضا السياسة الوطنية للبيئة للفترة من  2015إلى  ،2025والتي تخول وزارة البيئة تنفيذ نظام ترخيص
وحصص المواد المستنفدة لألوزون .وتم تشكيل لجنة توجيھية وطنية لألوزون كي تعمل على تنسيق كافة أنشطة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وقطاع التوزيع
خالل اإلعداد لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تم إجراء مسوحات ميدانية لجمع بيانات
-5
استھالك ھذه المواد .وعلى أساس ھذا المسح ،تبين أن الھيدروكلوروفلوروكربون 22-ھو المادة الوحيدة التي يتم
استيرادھا وتستخدم فقط في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء .وتشمل غازات التبريد األخرى المستخدمة في البلد
مواد الھيدروفلوروكربونية ) R-410Aو  HFC-134aو  (R-404Aومواد ھيدروكربونية ) .(HC-600aويبين
الجدول  1بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
الجدول  .1استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية في جنوب السودان )بيانات المادة  7لألعوام (2019-2015
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
طن متري
طن من قدرات استنفاد األوزون

2009
74.54
4.10

2010
74.54
4.10

2012 2011
84.36 78.18
4.64 4.30

2013
42.00
2.31

2014
58.91
3.24

2015
61.00
3.36

خط األساس

74.54
4.10

) (1حسب رسالة من وزارة البيئة في جمھورية جنوب السودان إلى األمانة والمؤرخة في  25آب/أغسطس .2016
) (2في االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذ ،أبلغت حكومة جنوب السودان عن إنشاء وتشغيل نظام الترخيص )التوصية  8/56من الوثيقة
.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/4
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-6

ھناك حوالي  40,000وحدة معدات تبريد وتكييف ھواء مركبة في البلد ،و  90في المائة منھا تقريبا

تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون .22-ويوضح الجدول  2توزيع المعدات
الجدول  .2استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربون 22-حسب القطاع على أساس الدراسة
نوع المعدات

عدد
الوحدات

متوسط
الشحن
)كجم/وحدة(

مجموع غاز التبريد
الذي تم تركيبه
)طن متري(

ثالجات تجارية ،ثالجات عرض،
فريزر صندوق
تخزين بارد وتصنيع الثلج
تكييف ھواء شباك
تكييف ھواء سبليت
نظام تكييف ھواء مركزي/مبردات
المجموع

احتياجات الخدمة المقدرة

نسبة
التسرب
)(%

)طن متري(

8,000

2.0

16.00

20

3.20

)طن من قدرات
استنفاد األوزون(
0.18

10
7,000
21,000
12
36,022

6.0
2.0
1.2
8.0

0.06
14.00
25.20
0.096
55.36

85
10
250
50

0.05
1.40
63.75
0.05
68.45

0.00
0.08
3.51
0.00
3.77

توقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لم تكن التنمية االقتصادية متساوية في جنوب السودان منذ االستقالل بسبب النزاعات األھلية التي أثرت على
-7
إنتاج النفط .وإذا ما استمر االستقرار وانتعش إنتاج النفط ،فمن المتوقع أن ينمو االقتصاد بسرعة بتوقعات نمو تصل
إلى  8في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار سيناريو غير مقيد على أساس االحتياجات
لمعدات خدمة التبريد وتكييف الھواء.
استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ستتبع حكومة جنوب السودان جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال وتعتمد نھجا مرحليا إلزالة المواد
-8
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتقترح الحكومة تحقيق االمتثال بأھداف رقابة بروتوكول مونتريال حتى عام  2020من
خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وسوف تركز على أنشطة في
قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء.
خالل المرحلة األولى ،ستقوم الحكومة بزيادة تعزيز اإلطار القانوني من خالل وضع لوائح توفر مساندة
-9
أقوى لتنفيذ نظام الحصص والترخيص .وسيتم إعداد قاعدة بيانات شاملة تغطي مستوردي المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وأغلب معدات الھيدروكلوروفلوروكربون المقامة في البلد ،وورش عمل للخدمة
والمستخدمين التجاريين .كما سيساعد تدريب موظفي الجمارك وتوفير أجھزة كشف غازات التبريد على تحديد المواد
المستنفدة لألوزون وعلى رصد أفضل لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .كما سيمكن تدريب الفنيين وتوفير
أدوات الخدمة من تحقيق ممارسات جيدة للخدمة وخفض الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وستقوم
الحكومة أيضا بتدريب فنيين على معدات خدمة ببدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة.
الرصد والتنسيق
 - 10ستكون وحدة األوزون الوطنية ،بمساعدة يونيب ،مسؤولة عن تنسيق ورصد واإلبالغ عن التقدم في تنفيذ
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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التكلفة الشاملة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 - 11قدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ
 315,000دوالر أمريكي لتحقيق تخفيض نسبته  35في المائة في استھالك ھذه المواد بحلول عام  ،2020كما يوضح
الجدول  .3وسيؤدي ذلك إلى إزالة  26.09طن متري ) 1.44طن من قدرات استنفاد األوزون( من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
الجدول  :3التكلفة الشاملة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بجنوب السودان
وصف النشاط
تعزيز اإلطار التنظيمي
تدريب مسؤولي الجمارك وإنفاذ القانون
تدريب فنيي خدمة التبريد وإنشاء رابطة لفنيي التبريد
أدوات ومعدات للفنيين
إدارة المشروع والرصد واإلبالغ
المجموع

الوكالة
يونيب
يونيب
يونيب
يوئنديبي
يونيب

2016

2018

2020

المجموع

)دوالر أمريكي(
30,000
35,000
15,000
70,000
10,000
160,000

)دوالر أمريكي(

)دوالر أمريكي(

)دوالر أمريكي(
30,000
50,000
80,000
125,000
30,000
315,000

51,000
43,500
55,000
10,000
123,500

21,500
10,000
31,500

األنشطة المخطط لھا في الشريحة األولى
 - 12تشمل األنشطة المخطط لھا في الشريحة األولى المشاورة الوطنية والخدمات القانونية لتطوير السياسات؛
وإعداد مواد التدريب؛ وتدريب  10مدربين للجمارك وتوفير جھازين للتعرف على غازات التبريد؛ وتدريب 10
مدربين على ممارسات الخدمة الجيدة والمساعدة على إنشاء رابطة للتبريد؛ وتوفير األدوات والمعدات للممارسات
الجيدة واسترداد غاز التبريد وإعادة التھيئة؛ والرصد واإلبالغ.
تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقات
 - 13استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان في إطار الخطوط
التوجيھية إلعداد ھذه الخطط )المقرر  ،(39/54ومعايير تمويل المرحلة األولى من إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك والمتفق عليھا في االجتماع الستين )المقرر (44/60؛ والمقررات
التالية بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة
.2018-2016
نظام الترخيص التشغيلي
 - 14وفقا للمقرر  ،17/63أكدت حكومة جنوب السودان من جديد التزامھا باالمتثال بأھداف رقابة بروتوكول
مونتريال من خالل تنفيذ وإنفاذ نظام ترخيص وحصص .كما أعدت الحكومة أيضا مشروع لوائح إلدارة المواد
المستنفدة لألوزون ،حددت فيه إجراءات تفصيلية إلصدار التراخيص ورصد الواردات .وسيتم تحديد الحصص لعام
 2017على  1.48طن من قدرات استنفاد األوزون.
نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 - 15بدأ إبالغ جنوب السودان عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2012فقط ،على إثر
تصديق البالد على بروتوكول مونتريال .وتم تقدير خط األساس على أساس مسح أجري خالل التحضير لخطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وعند استعراض الخطة ،الحظت األمانة أن استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي أبلغت عنه الحكومة كان قائما على تقدير احتياجات الخدمة لعدد  36,000وحدة
5
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تبريد وتكييف ھواء العاملة فعال )كما يتضح من الجدول  .(2وكان التقدير أن استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لخدمة معدات  21,000وحدة تكييف ھواء سبليت يبلغ  63.75طن متري ،مما يمثل
نسبة تسرب  250في المائة .وبعد مزيد من المناقشات مع يونيب ،تم االتفاق على اعتبار نسبة تسرب أقل في استھالك
سنوي يبلغ  25.20طن متري .وعلى ھذا األساس ،تم تقدير االستھالك الشامل عند  29.90طن متري ) 1.64طن من
قدرات استنفاد األوزون بدال من  68.45طن متري أو  3.76طن من قدرات استنفاد األوزون( .وسيدرس يونيب مع
الحكومة تخفيض خط األساس بناء على بيانات المسح المعدلة.
مسائل متعلقة بالتكلفة
 - 16على أساس نقطة بداية تبلغ  29.90طن متري ) 1.64طن من قدرات استنفاد األوزون( يبلغ التمويل المؤھل
لجنوب السودان لتحقيق تخفيض  35في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام ،2020
 210,000دوالر أمريكي .ويبين الجدول  4التكلفة المنقحة واألنشطة.
الجدول  :4التكلفة الشاملة الموافق عليھا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان
وصف النشاط
تعزيز اإلطار التنظيمي
تدريب مسؤولي الجمارك وإنفاذ القانون
تدريب فنيي خدمة التبريد وإنشاء رابطة لفنيي التبريد
أدوات ومعدات للفنيين
إدارة المشروع والرصد واإلبالغ
المجموع

الوكالة
يونيب
يونيب
يونيب
يوئنديبي
يونيب

2016
)دوالر أمريكي(
20,000
0

2018
)دوالر أمريكي(
0
30,000

2020
)دوالر أمريكي(
0
10,000

المجموع
)دوالر أمريكي(
20,000
40,000

0
0
0
20,000

33,000
50,000
7,500
120,500

12,000
40,000
7,500
69,500

45,000
90,000
15,000
210,000

مسائل فنية
 - 17تمت مناقشة مسائل أخرى تشمل إدخال غازات تبريد قابلة لالشتعال وخفض زيادة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإجراءات تنفيذ وتمت معالجتھا بشكل مرض .وسوف يروج جنوب السودان لغازات
التبريد الطبيعية من خالل إدخال معدات جديدة فحسب .وسيقوم تدريب الفنيين على المعالجة اآلمنة لغازات التبريد
السامة والقابلة لالشتعال )مثل الھيدروكربون وثاني أكسيد الكربون و  (NH3وإعداد معايير السالمة المخطط لھا
للمرحلة األولى بمعالجة مشاغل األمن المرتبطة باستخدام غازات تبريد سامة وقابلة لالشتعال .ومن خالل نشر
المعلومات ،ستقوم الحكومة بالترويج الستخدام بدائل غير المواد المستنفدة لألوزون لخفض زيادة استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنوات المقبلة.
 - 18يعاني جنوب السودان من االضطرابات األھلية والنزاعات في السنوات األخيرة .وشعرت األمانة بالقلق إزاء
ما إذا كانت ھناك فعال بيئة مواتية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكيفية تنفيذ األنشطة
على الطبيعة .وبالرغم من أن العاصمة جوبا آمنة نسبيا وأن ھناك وكاالت أخرى ما زالت تزور البلد ،فنظرا للحالة
األمنية ،يمكن أن تكون ھناك صعوبات في تعبئة الموارد الدولية لتحقيق أنشطة التدريب في البلد .وبعد المناقشة مع
يونيب والتشاور مع الحكومة ،تم االتفاق على أن الشريحة األولى ستخطط فقط لتمويل أدنى يبلغ  20,000دوالر
أمريكي مع التركيز على تعزيز اإلطار المؤسسي والتنظيمي ،بإنشاء قنوات اتصال داخل الحكومة وإجراءات تنفيذ
نظام ترخيص وحصص المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية .وإذا ما سارت شريحة التنفيذ األولى على ما يرام ،يمكن
طلب مزيدا من التمويل في الشريحة الثانية لتيسير تطوير القدرات في قطاع الخدمة.
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األثر على المناخ
 - 19ستؤدي أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروكربونية ،والتي تشمل
إدخال ممارسات خدمة أفضل ،وإنفاذ رقابة على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون وخدمة وقائية أكثر تواترا
للمعدات وإحالل المعدات القائمة على ھذه المواد بمعدات غير قائمة عليھا ،إلى خفض كمية
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم في خدمة التبريد .كما تقترح حكومة جنوب السودان أيضا إدخال بدائل ذات
إمكانية احترار عالمية منخفضة مما سيسھم في مزيد من التخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .وكل كيلوغرام
من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو  1.8طن
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وھناك صعوبة في توفير بيانات يعتمد عليھا بشأن األثر على المناخ ذلك ألن بدائل
الھيدروكلوروفلوروكربون التي سيتم استخدامھا لم يتم تحديدھا بشكل واضح في ھذه المرحلة .وفي ھذه الفترة ،ال
تستطيع األمانة أن تقدر كميا أثر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ.
التمويل المشترك
 - 20استجابة للمقرر )39/54ح() ،(3أبلغ يونيب األمانة أن حكومة جنوب السودان تقوم باستكشاف إمكانية
التمويل المشترك .ويمكن أن يحدث ھذا خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
خطة أعمال الصندوق متعدد األطراف لألعوام 2018-2016
 - 21يطلب يونيب ويوئنديبي مبلغ  210,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ) .(2020-2016ومن ھذا المبلغ ،مطلوب  156,765دوالر
أمريكي لفترة السنوات الثالث  ،2018-2016وھو أعلى بمقدار  26,205دوالر أمريكي من إجمالي مبلغ خطة
األعمال لتلك السنوات الثالث.
مشروع االتفاق
 - 22يرد مشروع االتفاق بين حكومة جنوب السودان واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المرفق األول من ھذه الوثيقة.
التوصية
- 23

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تدرس:
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان للفترة من  2016إلى  2020لخفض استھالك ھذه
المواد بنسبة  35في المائة من خط األساس ،بمبلغ  233,700دوالر أمريكي تشمل 120,000
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  15,600دوالر أمريكي ليونيب ،و  90,000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  8,100دوالر أمريكي ليوئنديبي؛

)ب(

مالحظة أن حكومة جنوب السودان قد وافقت على تحديد نقطة البداية للتخفيضات المجمعة
المستدامة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على  1.64طن من قدرات استنفاد

) (3حوافز مالية محتملة وفرص لموارد إضافية لالستفادة القصوى من المزايا البيئية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للفقرة
) 11ب( من المقرر .6/ XIX
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األوزون ،على أساس البيانات التي تم تجميعھا من الدراسة خالل التحضير للمرحلة األولى من
الخطة؛
)ج(

تخفيض  0.57طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة من استھالك ھذه لمواد؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جنوب السودان واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية كما يرد في المرفق األول من ھذه الوثيقة؛ و

)ھـ(

الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب
السودان وخطة التنفيذ المقابلة لھا بمبلغ  20,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 2,600دوالر أمريكي ليونيب.

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63
Annex I

المرفق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة جنوب السودان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جنوب السودان )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  1.07طن
من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال.
يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستھـالك السنوي للمـوا ّد على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل
.2
-2ألف )"األھداف والتمويل"( في ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع
المواد المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل
المح ّددة في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي
استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات
بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز
المستوى المحدد لكل مادة في الصف ) ،3-1-4االستھالك المتبقي المؤھل(.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
.3
التمويل المح ّدد في الصف  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع
.4
المقدمة .ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود
االستھالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق .وسيجرى التحقيق
المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل
.5
ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيھا التزام بتقديم تقارير عن بيانات البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع
اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة؛ و

)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة.
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سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسسات المحددة في
.6
التذييل  -5ألف )"مؤسسات الرصد واألدوار"( وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط التنفيذ السنوية
السابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا المحددة في التذييل  -5ألف .سيتم أيضا تحقق مستقل لھذا الرصد كما يرد في
الفقرة  4أعاله.
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليھا أو جزء
.7
من ھا ،وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل  -1ألف:
)أ(

.8

عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة التنفيذ
السنوية مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة
تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

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

)(2

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

)(3

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة
لمختلف الشرائح؛ و

)(4

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة
الحالية ،أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من
مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ
السنوي الالحق؛ و

)ج(

سيتم إرجاع أي أموال إلى الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في
إطار ھذا االتفاق.

يولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد الفرعي ،وبصفة خاصة لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ
خالل تنفيذ المشروع؛ و

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار بالكامل متطلبات المقررات 100/41
و  6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريھا أو نيابة عنه
.9
من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .ووافق يونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة
المنفذة الرئيسية"( ووافق يوئنديبي على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"( تحت قيادة
الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم ،التي قد تتم في
إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم أي من الوكاالت المشاركة في ھذا
االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتشمل
2
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ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت المناسب وتسلسل األنشطة في التنفيذ وستدعم
الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة في تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل  -6باء في إطار التنسيق
الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية .وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق بشأن
الترتيبات الخاصة بالتخطيط بين الوكاالت واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة،
بما في ذلك عقد اجتماعات تنسيق منتظمة .وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على أن توفر للوكالة المنفذة
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الرسوم المحددة في الصفين  2-2و 4-2في التذييل  -2ألف.
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه
لن يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
ّ
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة
في أي سنة من السنوات ،وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة،
وتتخذ قرارات بشأنھا .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل ھذه الحالة عائقا أمام الشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5
المذكورة أعاله.
 .12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقرر للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 .14يتم إنجاز المرحلة ألولى من الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد
أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة
والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية ) 5د( والفقرة  ،7فسيرجأ االستكمال حتى نھاية السنة التالية لتنفيذ
األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من
التذييل -4ألف إلى حين االستكمال إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 .15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول مونتريال ،ما لم
يتم تحدد غير ذلك.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في
االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
1.64

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل

الصف
1.1

2.1

1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4
2.1.4
3.1.4

2017

2016

الوصف
جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
2.67 3.69
3.69 3.69
3.69
المجموعة األولى )أطنان من
قدرات استنفاد األوزون(
الحد األقصى المسموح به
لالستھالك الكلي من مواد
1.07 1.48
1.48 1.48
المرفق جيم ،المجموعة األولى 1.48
)أطنان من قدرات استنفاد
األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة
29,500
0 70,500
المنفذة الرئيسية )يونيب( )دوالر 0 20,000
أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
3,835
0
9,165
0 2,600
الرئيسية )دوالر أمريكي(
التمويل الموافق عليه للوكالة
40,000
0 50,000
0
0
المنفذة المتعاونة )يوئنديبي(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
3,600
0
4,500
0
0
المتعاونة )دوالر أمريكي(
إجمالي التمويل الموافق عليه
69,500
0 120,500
0 20,000
)دوالر أمريكي(
إجمالي تكاليف الدعم الموافق
7,435
0 13,665
0 2,600
عليھا )دوالر أمريكي(
إجمالي التكاليف المتفق عليھا
76,935
0 134,165
0 22,600
)دوالر أمريكي(
مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق
)باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته في المشروعات الموافق عليھا سابقا
)باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤھل )باألطنان من قدرات استنفاد
األوزون(
4

2018

2019

2020

المجموع
ال ينطبق

ال ينطبق

120,000
15,600
90,000
8,100
210,000
23,700
233,700
0.57
0
1.07
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
-2ألف.

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع األخير في السنـة المحددة في التذييـل

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
.1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب السنة ،تصف التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير السابق،
ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة ھذه المواد ،وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا ،وكيف تتصل
ببعضھا البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن
تنفيذ األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح
لألمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما
ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة
المدرجة في الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات
األخرى ذات الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة
)خطط( التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7
من ھذا االتفاق ،أو أي تغييرات أخرى .ويغطي التقرير السردي كل السنوات ذات الصلة
المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية ) 5أ( من االتفاق ويمكن أيضا أن تتضمن معلومات حول
أنشطة تلك السنة؛

)ب(

تقرير تحقق لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة
في التذييل  -1ألف ،وفقا للفقرة الفرعية )5ب( في االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك،
يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من
االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق التي لم
تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى السنة المخطط فيھا تقديم طلب الشريحة التالية
وشاملة بھا ،مع إبراز الترابط بين األنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ
الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية .وينبغي أن
يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن أي تغييرات ممكنة
من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة وينبغي للوصف أن يغطي السنوات المحددة في الفقرة
الفرعية ) 5د( من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت .وتقدم ھذه المعلومات الكمية حسب السنة التقويمية مع كل
طلب شريحة ،وھي سوف تعدل السرد والوصف في التقرير )انظر الفقرة الفرعية ) 1أ( أعاله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية ) 1ج( أعاله( ،وخطة التنفيذ السنوي وأي تغييرات على الخطة
الشاملة ،وسوف تغطي نفس الفترات واألنشطة؛ و
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)ھ(
أعاله.

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى )1د(

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفيذ أنشطة المشروع وتعد تقرير مرحلي كل ثالثة شھور عن
.1
المشروع .وبالتالي سيضمن برنامج الرصد فاعلية جميع المشروعات المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل الرصد المستمر واالستعراض الدوري ألداء كل مشروع على حدة .وسيتم
تحقق مستقل يقوم به مستشار بترتيب من الوكالة المنفذة الرئيسية
ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد بموجب واليتھا لرصد
.2
.2
واردات المواد المستنفدة لألوزون ،وستستخدم ھذه السجالت كوسيلة لمراجعة جميع برامج الرصد لمختلف
مشروعات الخطة .كما ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية مع الوكالة المنفذة المتعاونة بالمھمة الصعبة الخاصة برصد
واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون غير المشروعة وتقديم المشورة للوكاالت الوطنية المناسبة من خالل
وحدة األوزون الوطنية.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
-1

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة تتضمن على األقل ما يلي:
)أ(

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة
بالبلد؛

) ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط ال تنفيذ والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في
التذييل  -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على
النحو المحدد في التذييل  -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن
األنشطة التي تنفذھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛
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)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ و

)ل(

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

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار ھيئة
.3
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة )5ب( من االتفـاق والفقرة الفرعيـة )1ب( من التذييـل
-4ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وھذه األنشطة محددة في الخطة
.1
الشاملة ،وتشمل على األقل ما يلي:
)أ(

تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ و

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجھا في التقارير المجمعة على
النحو الوارد في التذييل -4ألف؛

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالر أمريكي عن ك ّل
.1
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف.
---------------
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