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 بوروندي مقترح مشروع :
  
  

  :بشأن مقترح المشروع التالي تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي
  

 اإلزالة
  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة    د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواإزالة إدارة طة خ 
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية   )والرابعة الثالثة تانلشريحولى، ااأل المرحلة(

 الصناعية
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  مشروعات متعددة السنوات –المشروع  ورقة تقييم

  بوروندي
اإلجتماع الذي أقّر   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  المشروع
  تدبير الرقابة

 ,(رئيسية)برنامج األمم المتحدة للبيئة    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  اليونيدو

  2020% بحلول عام 35  الخامس والستون

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 4,51  2017السنة:   )1(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادةثانيا(

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 4,51    4,51      22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

 2,10  المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة  7,20  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 1,37  المتبقي: 0,73  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد    برنامج األمم المتحدة للبيئة
  األوزون)

0,48 0,0 0,25 0,96 

 143,510 37,516 0 72,094  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد  اليونيدو
  األوزون)

0,6 0,0 0,0 0,6 

200,87  التمويل (دوالر أمريكي)  0 0 87,200 

 

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

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال

 ال ينطبق 4,65 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 7,15 7,15  ال ينطبق

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطيق 1,37 2,10 2,10 6,48 6,48 6,48 7,2 7,2  ال ينطبق

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  للبيئة

تكاليف 
  المشروع

45,000 0 30,000 0 35,000 0 28,000 0 33,200 172,000 

تكاليف 
  الدعم

5,850 0 3,900 0 4.550 0 3.744 0 4,316 22,360 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

80,000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 160,000 

تكاليف 
  الدعم

7,200 0 0 0 7.200 0 0 0 0 14,400 

التويل الذي أقّرته اللجنة 
التنفيذية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

125,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 155,000 

تكاليف 
  الدعم

13,050 0 3,900 0 0 0 0 0 0 16,950 

إجمالي التمويل 
المطلوب إقراه في هذا 

اإلجتماع (دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 115,000 0 28,800 0 0 143,800 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 11,750 0 3,744 0 0 15,494 

 .مع طلب إقرار الشريحة الرابعة 2016ت متوجبة في عام كانيطلب إقرار الشريحة الثالثة التي * 

  فردية النظر فيه بصورة  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

  
ة الرئيسية، يقدم برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بوصفه الوكالة المنفذ ،بورونديبالنيابة عن حكومة   .1

ية بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونمن المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد والرابعة ة لثالثالتمويل الشريحتين  طلبًا
دوالراً أمريكياً لتكاليف  8,294دوالر أمريكي زائد  63,800دوالراً أمريكياً يخصص منه  159,294إجمالي قدره 

لتكاليف الدعم لمنظمة األمم المتحدة للتنمية دوالر أمريكي  7,200دوالر أمريكي زائد  80,000الدعم لليونيب و
واد تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق من استهالك الم عن. ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي 1الصناعية (اليونيدو)

وخطة تنفيذ الشريحة في خالل الفترة الواقعة بين عامي  2017-2013الهيدروكلوروفلوروكربونية في خالل الفترة 
  .2020و 2018

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلفادة عن استهالك 

  
من المواد  األوزون دمن قدرات استنفا طن 4,51أفادت حكومة بوروندي عن استهالك  .2

خّط أساس استهالك المواد عن بالمئة  38بنسبة كميّة تقّل  وهي 2017ية في عام الهيدروكلوروفلوروكربون
من الفترة خالل  ية فيالهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد لإلمتثال. ويرد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

  .1في الجدول  2017إلى  2013

  *)7ادة المقّدمة عمالً بالم 2017 – 2013ية في بوروندي (بيانات الفترة دروكلوروفلوروكربوناد الهيوم. استهالك ال1الجدول 
  خط األساس  2017  2016  2015  2014  2013  22-الهيدروفلوروكربون

  130,9  82,02  95,23  118,00  124,00  129,27  باألطنان المترية
من قدرات استنفاد باألطنان 

  األوزون
7,11  6,82  6,49  5,24  4,51  7,2  

  
إلى تنفيذ األنشطة المعتمدة يعزى جزئيًا ية الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك المواد التراجع المطرد في إّن  .3

وإلى نمو الواردات من أجهزة التبريد القائمة على غازات ية الهيدروكلوروفلوروكربونفي إطار خطة إدارة إزالة المواد 
 . 22-الهيدروفلوروكربونمن غير مادة 

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ية في التقرير عن الهيدروكلوروفلوروكربونطاعي للمواد االستهالك القبلّغت حكومة بوروندي عن بيانات  .4
  من بروتوكول مونتريال. 7وهي تتماشى مع البيانات المبلغ عنها عمًال بالمادة  2017تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق
  
المعني باستيراد المواد و 2003مايو/أيّار  14المؤرخ  07/99التقرير أّن المرسوم االشتراعي رقم  وقد ورد في .5

نوفمبر/تشرين الثاني المستنفدة لطبقة األوزون كان المرجع القانوني لرقابة الواردات من هذه المواد. وقد صدر في شهر 
ية الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد م استيراد نظيالذي  CAB/2017/770/2148الوزاري رقم  القرار 2017

  .2018يناير/كانون الثاني أصبح ساريًا في األّول من وقد  وتسويقها وتوزيعها

فضًال عن أخطاء في الجمركية ستيراد في الموانئ بيانات االأيًضا إلى أخطاء في قيد أشير في تقرير التحقق و .6
في إّال في الحاالت النادرة. و صيانةال تمسك سجالحيث ال تن والتقنيو الكميّات المقدّرة التي أفادت عنها المشاغل

                                                 
  .2018مارس/أبريل  26بموجب كتاب وجهته وزارة الماء والبيئة وإدارة األراضي واإلسكان في بوروندي إلى األمانة والمؤرخ  1
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األّول بنظام الحصص والتراخيص الذي أصبح ساريًا في في ما يتعلّق الوزاري  قرارلل يالتقرير توصية بالتنفيذ الفعل
  .2018من يناير/كانون الثاني 

  لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال
  

  اإلطار القانوني
  
وزارة الماء والبيئة وإدارة األراضي واإلسكان هي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة إّن  .7

وندي للبيئة وحماية بالتنسيق مع المعهد الوطني البور 2004بالبئية. إّن وحدة األوزون الوطنية ألتي أنشئت في عام 
  الطبيعة مسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال.

وقد صدرت األنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون واألجهزة القائمة عليها، بما في ذلك نظام  .8
تّمت مراجعته وأصبح ساريّا في . أّما نظام الحصص والتراخيص ف2013مايو/أيّار  14الحصص والتراخيص، في 
  .2018األّول من يناير/كانون الثاني 

  قطاع خدمة التبريد
  
  في ما يلي أهّم األنشطة التي تّم تنفيذها: .9

  
ية وأجهزة التبريد والتكييف القائمة الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد تحديد لتدريب على ثالث ورش ل  )أ(

عن قيد البيانات  ة المسؤولينمن موظفي الجمارك ومفتشي الشرط 45ومراقبتها شارك فيها  اعليه
عن المتعلقة باستيراد المواد المستنفدة لطبقة األوزون من أجل رفعها إلى وحدة األوزون الوطنية و

 مراقبة عمليات اإلستيراد وضبط كّل المواد المستوردة بصورة غير قانونية؛
 
من قطاعي التبريد وخدمة التبريد على الممارسات الطيّبة بما فيها  فنيا 140ع ورش عمل لتدريب وأرب  )ب(

 المناولة المأمونة لغازات التبريد القابلة لإلشتعال؛
 

ة إدارة المشاريع الخاصة بخطوثالثة اجتماعات مع جمعيّات التبريد التي تؤدي دوًرا رئيسيا في تنفيذ   )ج(
قدرات فنيّي التبريد  ع البيانات في قطاع التبريد وبناءية (مثل جمالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة 

والمشاركة في وضع الدورات التدريبيّة وتنفيذها وتقديم تقريرين مرحليين عن تنفيذ األنشطة المتصلة 
 ية).الهيدروكلوروفلوروكربونبخطة إدارة إزالة المواد 

 
 وحدة تنفيذ المشاريع والرصد

 
ا الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين الوطنية لرقابة وإدرة استيراد المواد إّن وحدة األوزون الوطنية بوصفه .10

  ية وإدارتها.الهيدروكلوروفلوروكربونالمواد المستنفدة لطبقة األوزون واستهالكها تقوم بتنسيق خطة إدارة إزالة 

  مستوى صرف األموال
  

دوالر أمريكي أقّرته اللجنة، صرف  155,000ومن أصل مبلغ إجمالي قدره  2018أبريل/نيسان بحلول شهر  .11
 أّما الرصيد. 2لليونيدو) على النحو الوارد في الجدول  73,800لليونيب و 60,000(أي دوالر أمريكي  133,800مبلغ 

  . 2020-2018الفترة فيصرف في دوالر أمريكي  21,200البالغ 
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  ية في بوروندي (دوالر أمريكي)اد الهيدروكلوروفلوروكربونومإزالة ال . التقرير المالي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة2الجدول 
  المبلغ اإلجمالي المقرر  الشريحة الثانية  الشريحة األولى  الوكالة

  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر  المصروف  المقرر
  60,000  75,000  15,000  30,000  45,000  45,000  برنامج األمم المتحدة للبيئة

األمم المتحدة للتنمية منظمة 
  الصناعية

80,000  73,800  0  0  80,000  73,800  

  133,800  155,000  15,000  30,000  11,800  125,000  اإلجمالي
  86  50  95  نسبة الصرف (%)

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من خطة إدارة إزالة  
  

  :2020وديسمبر/كانون األّول  2018المزمع تنفيذها بين يوليو/تموز في ما يلي األنشطة  .12

نقاط السيّة وفي يالموانئ الرئالعاملين في  الجمارك وأجهزة إنفاذ القانون من موظفي 80تدريب   )أ(
وأساليب الحدودية األخرى إلطالعهم على القوانين واألنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون 

ليل أنواع غازات التبريد ومراجعة دتحديد تزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية لولتنفيذها 
م بروتوكول مونتريال. ستنظّ الخاصة بقضايا تدريب موظفي الجمارك حتى تتناول المناهج الدراسية ال

غازات التبريد ورقابة المواد المستنفدة  تحديدتدريب موظفي الجمارك على استعمال أساليب لدورات 
 دوالر أمريكي)؛ 20,000لطبقة األوزون (برنامج األمم المتحدة للبيئة) (

 
من فنيي التدريب والمهندسين على الممارسات الطيبة في خدمة التبريد وإدارة غازات  150وتدريب   )ب(

 إلجراءات الكفيلة بالحدّ التدليل على االتبريد بما في ذلك المناولة المأمونة للغازات القابلة لإلشتعال؛ و
؛ واإلطالع على المجدولةمن إنبعاثات غازات التبريد في أثناء عمليات الصيانة الوقائية وغير 

وعلى تدابير السالمة الخاصة بغازات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكنولوجيا الخالية من 
 دوالر أمريكي)؛ 30,000التبريد القابلة لإلشتعال (برنامج األمم المتحدة للبئية) (

 
المزيد من أدوات الخدمة والمعدات تجهيز مراكز التدريب ومشاغل الخدمة وجمعيات التبريد بو  )ج(

التسرب  داد والمضخات الفراغية وأجهزة كشفاألساسية (مثل أسطوانات االسترداد ووحدات االستر
ومحطة شحن منقولة  وحدة اللحام بالنحاسو ن اإللكترونيالميزاوأساليب تحديد غازات التبريد و

وقطع الغيار) (برنامج األمم  مجموعة أدوات حرق الغازاتوالمشاعب و ننيتروجيلواسطوانة ا
 دوالر أمريكي)؛ 80,000المتحدة للتنمية الصناعية) (

 
وإدارتها وجمع البيانات بانتظام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتنسيق تنفيذ خطة إدارة إزالة   )د(

 دوالر أمريكي). 13,800(برنامج األمم المتحدة للبيئة) (
 

  تعليقات األمانة وتوصيتها
  

  التعليقات
  

  تصحيح نقطة البداية ومستويات التمويل وتعديل اإلتفاق
  

المواد استنادًا إلى عمليات المسح التي تّمت إعدادًا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .13
المواد الستهالك  البداية للتخفيضات المجمعة في بوروندي، حدّدت نقطة الهيدروكلوروفلوروكربونية
ندرة في وجه و هطن متري). بيد أنّ  130,9طن من قدرات استنفاد األوزون ( 7,20بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبيانات الموثوقة وهو األمر الوارد في تقرير التحقق وفي وجه الظروف اإلقتصادية والسياسية التي سادت البالد في ا
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ن نقطة البداية دون المستوى ، سلمت حكومة بوروندي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة أنّه يجوز أن تكوالقريب ماضيال
  حدّد لها أصًال.الم

وأشار برنامج األمم المتحدة للبيئة وبعد التشاور مع حكومة بوروندي إلى أّن البيانات المجّمعة في أثناء إعداد  .14
-2005اعتمدت على عملية مسح قام بها استشاريون وطنيون للفترة  وروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكلخطة إدراة إزالة 

تفوق بكثير بيانات لى اإلجتماع الخامس والستين إ امسح اإلستهالك السنوي المبلّغ عنهالبيانات المستمدة من . و2010
وتبيّن مؤّخًرا . 2ديد مستوى نقطة البدايةمن بروتوكول مونتريال مما أثّر على تح 7اإلستهالك المبلّغ عنه عمًال بالمادة 

التي تعذر التحقق منها كاملة نظًرا للمشاكل األمنية التي حالت والموانئ الجمركية ه ثمة أخطاء في البيانات المقيّدة في أنّ 
وافقت  حكومة بوروندي وتسليًما منها بأن تقدير اإلستهالك غير موثوق فإنّ وعليه دون السفر إلى عدد من المناطق. 

طن  2,10إلى  7,20من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية للتخفيضات المجّمعة الستهالك  على تخفيض
أساس تحديد حصص اإلستيراد بدًءا من عام المحيّن مستوى االستهالك  يشّكلوعلى أن من قدرات استنفاد األوزون. 

2018.  

المواد ن حيث المبدأ لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة م ارهأقرتّم جمالي الذي أّما التمويل اإل .15
% من خط أساس 35نسبة والر أمريكي من أجل تحقيق تخفيض بد 332,000 فقد حدّد بـ الهيدروكلوروفلوروكربونية

لتمويل . إنّما وبعد تصحيح نقطة البداية، يصبح سقف ا2020بحلول عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 
إذ أدركت أن تصحيح نقطة البداية دوالر أمريكي للفترة عينها. والحكومة و 210,000) 12(و)(60/44بموجب المقرر 

دوالر أمريكي  122,000بمبلغ  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيؤدي إلى خفض التمويل المقدّم لخطة إدارة إزالة 
المواد قرار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة اقترحت أن يراعى مستوى التمويل المصحح عند إ

محصوًرا  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى أن يبقى مستوى التمويل لإلزالة التامة ل الهيدروكلوروفلوروكربونية
  )).12(ج)(74/50المقرر ب عمًال دوالر أمريكي ( 750,000بمبلغ 

نامج األمم المتحدة للبيئة أن يساعد حكومة بوروندي على وعند تصحيح نقطة البداية، اقترحت األمانة على بر .16
من بروتوكول  7المبلغ عنها عمًال بالمادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتصصح بيانات استهالك طلب رفع 

  إلى أمانة األوزون.مونتريال 

  لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال
  

  اإلطار القانوني
  

أخذت األمانة علًما بأن برنامج األمم المتحدة للبيئة قام بمساعدة حكومة بورودي على إنجاز النظام الرسمي  .17
ذلك . وجراء )1(ب)(77/15والترخيص لها وفقًا للمقرر  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتحديد حصص استيراد 

وأنشئ نظام  2017في نوفمبر/تشرين الثاني  CAB/2017/770/2148رقم  صدر عن حكومة بوروندي القرار
  .2018خيص الذي أصبح ساريًا في األّول من يناير/كانون الثاني االحصص والتر

حتى ال تتجاوز  2018لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةستصحح حكومة بوروندي حصص استيراد  .18
  طن من قدرات استنفاد األوزون. 2,10كميّة 

  تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة بالتزامن
  

طلب تمويل الشرحيتين الثالثة والرابعة من المرحلة األولى بالتزامن نظًرا  قدّم برنامج األمم المتحدة للبيئة .19
ب ياليون تالتأخير للوضع السياسي واألمني في بوروندي. وأّكدى ال أنشطة الشريحة الثانية. ويعزللتأخر في استكم

ان على تنفيذ األنشطة المشمولة بالشريحتين المطلوب تمويلهما إلى اإلجتماع الحادي والثمانين. تواليونيدو أنّهما قادر

                                                 
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/27 1، الجدول  
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حتى تعزز األطر المساعدة العاجلة لحكومة بوروندي آخذة علًما بضرورة توفير وتعتبر األمانة الطلب في محلّه 
  المؤسسية والتنظيمية بما في ذلك نظام الحصص والتراخيص الجديد وبناء قدرات فنيي خدمة التبريد.

واقترحت األمانة على برنامج األمم المتحدة للبيئة أن يقدّم مساعدة إضافية إلى حكومة بوروندي عن طريق  .20
بتعزيز األطر المؤسسية والتنظيمية وذلك فضًال عن تنفيذ األنشطة برنامج المساعدة على األمتثال ال سيما في ما يتعلق 

  .المجتمعتين الممولة بالشرحتين الثالثة والرابعة

  تعديل اإلتفاق
  

المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة في بعد تصحيح نقطة البداية لبوروندي وتصويب توزيع شرائح التمويل  .21
حتى تبيّن أن اإلتفاق  16الفقرة ألف و-2ألف و-1من الضميمتين  1، تعدل الفقرة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

. ويرفق ورقةعلى النحو الوارد في المرفق األّول من هذه ال أقّره اإلجتماع الخامس والستيناإلتفاق الذي لغي المحيّن ي
  بالتقرير النهائي عن اإلجتماع الحادي والثمانين. نص اإلتفاق المعدل كامًال 

  الخالصة
  

في عام  االمبلغ عنه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  4,51إّن استهالك  .22
نقطة البداية وسلمت به مع العلم أن  صحيحفي المئة وقد أخذت األمانة علًما بت 38يقّل عن خط األساس بنسبة  2017

المواد ويل في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة حكومة بوروندي وافقت على تعديل مستويات التم
 2018. أصبح نظام الحصص والتراخيص الجديد ساريًا في األّول من يناير/كانون الثاني الهيدروكلوروفلوروكربونية

تماشيًا مع تصحيح نقطة البداية والتي هي دون أهداف  2018كما أنّه تّم تصحيح حصص اإلستيراد بدًءا من عام 
ر الشريحتين في المئة. واألنشطة المخطط تنفيذها في إطا 86وكول مونتريال. إن مستوى صرف األموال تجاوز بروت

التبريد في بوروندي خدمة بدورها في تعزيز األطر المؤسسية والتنظيمية وقطاع  تساهمين الثالثة والرابعة المجتمعت
امات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال واإلتفاق المبرم وتكفل استدامة األنشطة وتتيح للبلد فرصة الوفاء باإللتز

  مع اللجنة التفيذية.

  التوصية
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  .23

 :تأخذ علًماأن   )أ(
  

المواد بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   )1(
  في بوروندي؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
المواد في استهالك  للتخفيضات المجمعة المستدامةصححة المنقطة البداية وبأّن   )2(

قدرات استنفاد األوزون باإلستناد إلى  طن من 2,10حددت بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  استعراض مستويات اإلستهالك ال سيما في الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية الراهنة؛

  
وبأّن التمويل اإلجمالي الذي أقّرته اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ في اجتماعها الخامس   )3(

المواد في المئة من خط األساس الستهالك  35والستين من أجل تحقيق تخفيض يمثل 
دوالر  210,000 دوالر أمريكي عوًضا عن 332,000قدره  الهيدروكلوروفلوروكربونية

)؛ وبأن الحدّ األقصى للتمويل الذي كانت بوروندي 12(و)(60/44المقرر ب أمريكي عمًال 
دوالر  418,000هو  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمؤهلة الحصول عليه إلزالة 

)؛ وبأّن التصحيح المطلوب على مستوى التمويل 12(ج)(74/50المقرر ب عمًال أمريكي 
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة سيعتمد في خالل إقرار المرحلة الثانية لخطة 
  بوروندي؛في 

  
ألف من اإلتفاق -2ألف و-1وبأّن أمانة الصندوق قد حيّنت الفقرة األولى من الضميمتين   )4(

آخذة في اإلعتبار نقطة البداية المصححة وكذلك المبرم بين حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية 
م في أعقاب اإلجتماع الخامس لغي ذاك الذي أبرتفاق المحيّن يلإلشارة إلى أّن اإل 16الفقرة 

  والستين، على النحو الوارد في المرفق األّول من هذه الورقة؛ 
  

المواد وأن تقّر الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )ب(
بقيمة  2020 – 2018للفترة  وخطة التنفيذ ذات الصلةفي بوروندي  الهيدروكلوروفلوروكربونية

دوالًرا  8,294دوالر أمريكي زائد  63,800دوالًرا أمريكيًا يخصص منها  159,294إجمالية هي 
دوالر  7,200دوالر أمريكي زائد  80,000أمريكيًا لتكاليف الدعم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و

  اعية.أمريكي لتكاليف الدعم لبرنامج األمم المتحدة للتنمية الصن
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  األول المرفق  
  

النص الواجب إدراجه في اإلتفاق المعدل بين حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  روكربونيةوالمعني بخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلو
  (تسهيًال للقراءة أوردنا التعديالت بالخط العريض)

  
هم الذي توّصلت إليه كّل من حكومة بورودي (في ما يلي "البلد") واللجنة التنفيذية في شأن خفض المواد المستنفدة ايمثل هذا اإلتفاق التف .1

طن من قدرات  1,37يلي "المواد") إلى مستوى مستدام مقدر بـي ما فألف (-1الوارد ذكرها في الضميمة لطبقة األوزون والخاضعة للرقابة و
 إمتثاًال للجداول الزمنية المشار إليها في بروتوكول مونتريال. 2020استنفاد األوزون بحلول األّول من يناير/كانون الثاني 

  
  اإلتفاق الذي أبرمته حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية في اإلجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية. لغيإن هذا اإلتفاق المعدل ي  .16
 
  ألف: المواد-1 ضافةاال
  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  المجموعة  المرفق  المادة
 2.10  1  جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
  هداف والتمويلألف: األ-2الضميمة 

  
  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  الخصائص  الخط
جدول خفض المواد   1.1

المشمولة في 
المجموعة األولى من 

المرفق جيم من 
  بروتوكول مونتريال 

  ال ينطبق  4,65  6,44  6,44  6,44  6,44  6,44  7,15  7,15  ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى   2.1
لالستهالك المسموح 

من المواد به 
لمشمولة في ا

المجموعة األولى من 
(طن من المرفق جيم 

 استنفادقدرات 
  *األوزون)

  ال ينطبق  1,37  2,10  2,10  6,48  6,48  6,48  7,2  7,2  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المقرر   1.2
للوكالة المنفدة 
ب) يالرئيسية (اليون

  (دوالر أمريكي)

45,000  0  30,000  0  0  0  0  63,800  0  33,200  172,000  

تكاليف دعم الوكالة   2.2
المنفذة الرئيسية 
  (دوالر أمريكي)

5,850  0  3,900  0  0  0  0  8,294  0  4,316  22,360  

التمويل المقرر   3.2
للوكالة المنفذة 

المعاونة (اليونيدو) 
  (دوالر أمريكي)

80,000  0  0  0  0  0  0  80,000  0  0  160,000  

تكاليف دعم الوكالة   4.2
المنفذة المعاونة 
  (دوالر أمريكي)

7,200  0  0  0  0  0  0  7,200  0  0  14,400  

إجمالي التمويل   1.3
المقرر (دوالر 

  أمريكي)

125,000  0  30,000  0  0  0  0  143,800  0  33,200 332,000  

إجمالي تكاليف الدعم   2.3
  (دوالر أمريكي)

13,050  0  3,900  0  0  0  0  15,494  0  4,316  36,760  

إجمالي التكاليف   3.3
المقررة (دوالر 

  أمريكي)

138,050  0  33,900  0  0  0  0  159,294  0  37,516  368,760  

  0,73  المتفق على إزالتها بموجب هذا اإلتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من   1.1.4
  0,00  التي تزيلها المشاريع المقررة سابقًا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية   2.1.4
  1,37 المتبقي المؤهل للتمويل (طن قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربونك استهال  3.1.4

. ينبغي اّال يتجاوز تمويل المرحلة األولى من خطة إدارة 2018طن من قدرات استنفاد األوزون في اإلجتماع الحادي والثمانين في عام  2,10إلى  7,20*خفضت نقطة البداية من 
  .المواد المستنفدة لطبقة األوزونحلة الثانية من خطة إدارة إزالة دوالر أمريكي. ستتّم تسوية التمويل عند إقرار المر 210,000مبلغ  المواد المستنفدة لطبقة األوزونإزالة 

  

     
 


