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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى 27من  ،مونتريال
 

 

  مبيقاموزمقترح مشروع: 

  

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

  

  اإلزالة

  تان الثالثة ، الشريحاألولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة
  )والرابعة

 يونيب ويونيدو

  

  
  

   

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 .التنفيذية بعد صدورهاقد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 مبيقاموز

 
 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (المرحلة األولى)

  ،(رئيسية) يونيب

 يونيدو

 2020في المائة بحلول عام  35 السادس والستون

 

2017: السنة (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 5.03 

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

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 5.01   5.01      22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

2010-2009خط األساس للفترة  للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة البداية  8.69   8.69 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 5.65 المتبقي 3.04 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(
 0.54  0.54 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 81,750  81,750 (دوالر أمريكي)التمويل 

 0.66 0.22 0.44 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 101,700 33,900 67,800 التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  *) بيانات المشروعسادسا(
في بروتوكول حدود االستهالك 

 مونتريال
 ال ينطبق 5.65 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82 8.69 8.69 ال ينطبق

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

 ال ينطبق 5.65 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82 8.69 8.69 ال ينطبق

التمويل 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يونيب
 المشروع

40,000 0 35,000 0 37,500 0 30,000 0 30,000 172,500 

تكاليف 
 الدعم

5,200 0 4,550 0 4,875 0 3,900 0 3,900 22,425 

تكاليف   يونيدو
  المشروع

75,000 0 0 0 85,000 0 0 0 0 160,000 

تكاليف 
  الدعم

6,750 0 0 0 7,650 0 0 0  14,400 

المبالغ التي وافقت 
اللجنة التنفيذية عليها 

 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

115,000 0 35,000 0 122,500 0 30,000 0 30,000 332,500 

تكاليف 
 الدعم

11,950 0 4,550 0 12,525 0 3,900 0 3,900 36,825 

التمويل إجمالي 
المطلوب في هذا 
االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 152,500** 0 152,500 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 16,425** 0 16,4255 

  حسب االتفاق المعدل الذي ستتم الموافقة عليه في هذا االجتماع..* 

 على التوالي. 2018و  2016األعوام  فيا متشمل الشريحتين الثالثة والرابعة والتي كان ينبغي تقديمه** 

 الفرديةللدراسة  :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  

في االجتماع الثالث والسبعين، درست اللجنة التنفيذية طلبا للشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة   - 1
مع مالحظة أن الحكومة كانت قد طلبت من االجتماع السادس  ،1مبيقاإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموز

بروتوكول مونتريال أن يعيد النظر في بيانات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام والعشرين لألطراف في 
ه المواد لالمتثال ذطن من قدرات استنفاد األوزون، مما يؤدي إلى تغيير في خط األساس له 8.68إلى  4.30من  2009

دروكلوروفلوروكربونية. وتبعا لذلك وافقت اللجنة ونقطة البداية للتخفيضات المجتمعة المستدامة في استهالك المواد الهي
التنفيذية من جملة أمور على الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية شريطة أن توافق 

؛ 2009األطراف في اجتماعها السادس والعشرين على تغيير استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام بيانات االستهالك  8.69ظت أن نقطة البداية المعدلة ستكون والح

 2010طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  8.7و  2009طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  8.68المعدلة وهي 
توى المعدل من التمويل للمرحلة األولى من الخطة من بروتوكول مونتريال وأن المس 7والمبلغ عنها بموجب المادة 

)؛ وطلبت إلى األمانة أن تحدث االتفاق بين الحكومة 12(و) ( 60/44دوالر أمريكي، وفقا للمقرر  332,500سيكون 
 واللجنة التنفيذية بناء على خط األساس المحدد لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تقدمه مع طلب تمويل

في  2009الشريحة الثالثة للخطة، إذا ما وافقت األطراف على تغيير استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
  .2اجتماعها السادس والعشرين

رين، وافقت األطراف على طلب حكومة موز  - 2 ادس والعش اس افي االجتماع الس مبيق بتنقيح بيانات خط األس
  .20093الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام للمواد 

ريحتين الثالثة ابالنيابة عن حكومة موز  - 3 ية، طلبا لتمويل الش فه الوكالة المنفذة الرئيس مبيق، قدم يونيب، بوص
 168,925والرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 

ل دوالر أم م ة  67,500ريكي تش الغ ة الب ال اليف دعم الوك د تك ب،  8,775دوالر أمريكي زائ دوالر أمريكي ليوني
مل الطلب تقريرا 4ليونيدو دوالر أمريكي 7,650زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 85,000 و . ويش

تهالك الموا أن اس ريحة الثانية، وتقرير تحقق بش أن تنفيذ الش د الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من عام مرحليا بش
  .2020و  2019، وخطة تنفيذ الشريحة لألعوام 2018إلى عام  2013

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة موز  - 4 ت حكوم تهالك يبلغ اأبلغ اد األوزون من المواد  5.03مبيق عن اس تنف درات اس طن من ق
بة 2017نية عام الهيدروكلوروفلوروكربو اس لالمتثال لهذه المو 42، وهو أقل بنس اد. ويبين في المائة من خط األس

  .2018-2014استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1الجدول 

 )7انات المادة بي 2014-2018( مبيقاموز. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 158.00 73.0 130.00130.00128.0091.58.00 طن متري

 8.69 4.02 7.157.157.045.03 طن من قدرات استنفاد األوزون
 بيانات من تقرير تحقق استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  *

تخدمة غالبا في قطاع خدمة التبريد احققت موز  - 5 مبيق تقدما في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمس
تهالك من عام  ص، وتدريب  2016وتكييف الهواء. ويرجع أكبر انخفاض في االس إلى إنفاذ نظام الترخيص والحص

ة والتي لم تخفض ف اهيري ة الجم د، وحمالت التوعي ارك وفنيي التبري قط من واردات المواد موظفي الجم

____________________ 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44.  
  .73/61المقرر  2
  .XXVI/14المقرر  3
  .من وزارة األراضي والبيئة والتنمية الريفية في موزامبيق إلى األمانة 2019آذار/مارس  21حسب رسالة مؤرخة  4
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  .منخفضة الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنما زادت أيضا من استيعاب السوق للبدائل ذات إمكانية احترار عالمية

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ اأبلغت حكومة موز  - 6 مبيق عن بيانات اس
عام البرنامج  مادة  2017القطري ل ها بموجب ال نات المبلغ عن يا قة والب من بروتوكول مونتريال. ومن  7وهي متس

  .2019بنهاية نيسان/أبريل  2018المتوقع وصول بيانات البرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق

ام   - 7 ا بين ع ام  2013غطى تقرير التحقق الفترة م ة موز2018وع د أن حكوم ام  مبيق تقوما. وأك ذ نظ بتنفي
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون ص بفاعلية وأن اس قد بلغ  2018الذي تم التحقق منه لعام  22-الترخيص والحص

تنفاد األوزون، حوالي  4.02 اس لالمتثال لهذه المواد. وأكد التحقق  54طن من قدرات اس في المائة أقل من خط األس
ين التخطيط و رورة تحس االت في إعادة تكليف موظفي الجمارك واإلنفاذ ذوي على بعض التحديات مثل ض االتص

توردي المواد  فافية مع مس طة اإلنفاذ؛ وتعزيز وحدة األوزون الوطنية وعملها والش الخبرة للحد من االرتباك في أنش
ترداد عن تخدام وحدات االس ركات خدمة التبريد وتكييف الهواء على اس جيع ش تنفدة لألوزون؛ وتش ترداد  دالمس اس

  غازات التبريد.

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

توردين.   - 8 اريح ورخص المس دار التص نوية وإص ص الس ؤولة عن الحص إن وحدة األوزون الوطنية هي المس
كل وثيق وتعمل إدارة الجمارك، وهي في إطار وزا مع وحدة األوزون رة المالية، وهيئات إنفاذ القانون األخرى بش

غيله منذ أول كانون الثاني/يناير  ص وقد بدأ تش . وقد تم تدريب 2013الوطنية على إنفاذ نظام الترخيص والحص
تنفدة لألوزون  نيفها وعلى الموظفي الجمارك وهيئات إنفاذ القانون على التعرف على المواد المس د واإلبالغ وتص رص

  لوحدة األوزون الوطنية بشأن الواردات السنوية.

وزارة الموارد المعدنية والطاقة، وهي عضو في اللجنة التوجيهية في بروتوكول مونتريال، هي المسؤولة إن   - 9
  عن لوائح وسياسة فاعلية الطاقة وتؤكد على هذه المسائل في اجتماعات اللجنة.

تيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ   - 10 كانون أول تحدد اللوائح المنقحة حظر اس
راء وعن 2020الثاني/يناير  ؤولة عن الش . وحاليا تقوم وحدة األوزون الوطنية بالتفاوض مع وزارة المالية وهي المس

تيراد على التكن وم االس ة إدارة الجمارك، من أجل إزالة رس ولوجيات البديلة ذات إمكانية احترار عالمية منخفض
  وزيادتها على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  قطاع خدمة التبريد

  شملت أهم األنشطة التي تمت ما يلي:  - 11

ب   (أ)   دري درات: تم ت اء الق ب وبن دري ارك و  223الت ة و  15موظف جم ة  30مفتش بيئ ط مفتش أنش
ادية و  رطة البلدية و  85إداري ومالي و رئيس  52اقتص ار جمركي وغيرهم من  13من الش مس س

ات ولوائح المواد  ياس د وإنفاذ س أن الرص موظفي إنفاذ القانون وذلك من خالل دورتين تدريبيتين بش
  المستنفدة لألوزون؛

تخ 345تدريب فنيي التبريد: تم تدريب   (ب)   ما في ذلك اس ات التبريد الجيدة، ب يا على ممارس دام فن
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تكنولوجيات الهيدروكربون، وقد تم تنظيم اجتماع مع جمعية التبريد وتكييف الهواء وخالله تم اعتماد 
  مدونة سلوك الفنيين لكي يتم تنفيذها باإلضافة إلى خطة عمل لنظام االعتماد؛ و 

ة أجهزة متطورة للتعرف على غازات  (ج)   راء خمس التبريد  تعزيز مراكز االمتياز وتوفير المعدات: تم ش
ومضخات فراغية ومقاييس منوعة، ومحطات شحن الهيدروكربون ومحطات مختلطة وأجهزة كشف 
ناعي والتجاري لماتوال للمنطقة  رب لكي يتم توزيعها على مراكز االمتياز الثالثة (المعهد الص التس

ري في نمابوال الجنوبية، والمعهد الصناعي التجاري في بايرا لمنطقة الوسط والمعهد الصناعي والتجا
عالمية  ية احترار  ئل ذات إمكان بدا نة لل جة اآلم تدريب على المعال ية)، كما ركز ال مال للمنطقة الش

  منخفضة أو صفر والقابلة لالشتعال.

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

ي والبيئة تقود وحدة األوزون الوطنية وهي تحت مظلة المديرية الوطنية   - 12 والتنمية لبيئة في وزارة األراض
تنفدة ألوزون في موز طة إزالة المواد المس يق تنفيذ إزالة المواد االريفية، عملية تنفيذ أنش ا بتنس مبيق، وتقوم أيض

المستنفدة لألوزون ورصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. والمؤسسات األخرى المساهمة 
واد المعدنية والطاقة وهيئة الدخل (إدارة الجمارك) ولجنة األوزون الوطنية والم ةفي تنفيذ الخطة هي وزارة التجار

  وجمعية فنيي التبريد.

  مستوى صرف األموال

ان/أبريل   - 13 رف  150,000من مبلغ  2019بتاريخ نيس  135,000دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن، تم ص
يدو) كما يبين الجدول  35,000دوالر أمريكي ليونيب و  100,000دوالر أمريكي ( يتم 2دوالر أمريكي ليون . وس

  . 2020و  2019دوالر أمريكي ما بين عامي  15,000صرف الرصيد المتبقي وهو 

دول  ة لموز. 2الج دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ة األولى من خط الي للمرحل مبيق االتقرير الم
  (دوالر أمريكي)

 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المصروف الموافق عليه المصروفالموافق عليهالمصروفالموافق عليه

 75,000 75,000 35,000 35,000 40,000 40,000 يونيب
 60,000 75,000 0 0 60,000 75,000 يونيدو

 135,000 150,000 35,000 35,000 100,000 115,000المجموع
 90 100 87 (%) نسبة الصرف

  خطة تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2019سيتم تنفيذ األنشطة التالية ما بين تموز/يوليه    - 14

ب   (أ)   دري ارك و  200ت د  100موظف جم ل على رص ة من خالل خمس ورش عم اذ مفتش بيئ وإنف
تنفدة لألوزون، وتعزيز معاهد تدريب الجمارك اإلقليمية من خالل توفير  ات ولوائح المواد المس ياس س

  دوالر أمريكي)؛ 25,000مواد التدريب (يونيب) (

ت ورش عمل على تكنولوجيات الهيدروكربون والمعالجة اآلمنة  280تدريب   (ب)   فني تبريد من خالل س
اندة جمعية التبريد وتكييف لغازات التبريد وتوفير محا ية لهم للخدمة الجيدة؛ ومس اس فظ أدوات أس

  دوالر أمريكي)؛ 32,500الهواء بتنظيم ثالثة اجتماعات للجمعية (يونيب) (

تخدام غاز التبريد؛ وتنفيذ برنامج   (ج)   ترداد وإعادة اس تعزيز المراكز اإلقليمية لالمتياز بتوفير معدات اس
وحدة تجارية مستقلة  100يين للتبريد التجاري والصناعي ليتم إحالل حوالي حوافز للمستخدمين النهائ

بوحدات ذات كفاءة طاقة وال تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون  22-بالهيدروكلوروفلوروكربون
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امل لتخفيض انبعاثات الكربون  فر؛ وإعداد برنامج ش ة أو ص وذات إمكانية احترار عالمية منخفض
دروكلوروفلو دو) (والهي د وتكييف الهواء (يوني اع التبري دوالر أمريكي  85,000روكربون في قط

  وأموال من الشريحة السابقة)؛ و

  دوالر أمريكي). 10,000رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب) (  (د)  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  التحققتقرير 

أنه سوف يساند وحدة األوزون الوطنية لمواجهة التحديات التي تم التأكيد عليها في التحقق خالل أشار يونيب   - 15
اعدة على االمتثال. وقد أخذت خطة  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومن خالل برنامج المس

  لتوصيات الواردة في تقرير التحقق.العمل الخاصة بالشريحتين الثالثة والرابعة في االعتبار بالفعل ا

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

طن من قدرات استنفاد  2.75على  22-مبيق حصة استيراد الهيدروكلوروفلوروكربوناأصدرت حكومة موز  - 16
تنفاد األوزون لعام  2.2و  2019األوزون لعام  ، واالثنين أقل من أهداف رقابة بروتوكول 2020طن من قدرات اس

  مونتريال.

  قطاع خدمة التبريد

تأخير الذي حدث في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك   - 17 تمت معالجة ال
ليم ال كل مرٍض. ومن المتوقع تس رف األموال بش راء وص راع في  2019معدات بنهاية أيار/مايو الش يتم اإلس وس

شار  العنصر االستثماري في الخطة. وفيما يتعلق ببرنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين للتبريد التجاري والصناعي أ
ة على  ائم ة الق تقل ة المس اري دات التج ة إلحالل الوح افي اليف اإلض وف يغطي التك ام س ب إلى أن النظ يوني

فر (إن أمكن  22-فلوروكربونالهيدروكلورو ة أو ص بمعدات لديها كفاءة طاقة وذات إمكانية احترار عالمية منخفض
ا أنه ليس  مة مابوتو. كما أكد يونيب أيض يتم تنفيذه في العاص غازات تبريد غير قائمة على الهيدروكربون)، والذي س

مة على الهيدروك قائ ئة لمعدات تبريد وتكييف هواء  عادة تهي ئل من غازات التبريد هناك أي إ بدا لوروفلوروكربون ب
تخدام غازات التبريد الطبيعية ومعالجتها اآلمنة  مل اس تعال؛ إال أن تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء ش القابلة لالش
ية  مة على غازات تبريد طبيعية وذات إمكان قائ نت تروج إلدخال معدات تبريد وتكييف هواء  كا ذلك ألن الحكومة 

  المية منخفضة.احترار ع

  مشروع االتفاق

قا للمقررين   - 18 فاق بين حكومة XXVI/14و  73/61وف تذييالت االت لة و نة الفقرات ات الص ثت األما حد  ،
يتم إلحاق نص االتفاق بالكامل في تقرير هذا اموز ح من المرفق األول لهذه الوثيقة. وس مبيق واللجنة التنفيذية كما يتض

  االجتماع.

  الخالصة

مبيق قد عانت من تأخير في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ابالرغم من أن موز  - 19
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ندة  إال ا ياز، وتدريب الفنيين ومس فاذ، وتعزيز مراكز االمت تدريب موظفي الجمارك واإلن يا ب أن الحكومة تقوم حال
طة ال تدامة أنش من اس يض خطة. وأكد تقرير التحقق للبلد أن نظام الترخيص جمعيات التبريد وتكييف الهواء، مما س

االت في إعادة تكليف موظفي  ين التخطيط واالتص ار إلى بعض التحديات مثل: تحس ص يعمل، ولكنه أش والحص
اندة عمل وحدة األوزون الوطنية مع  طة اإلنفاذ؛ ومس الجمارك واإلنفاذ من ذوي الخبرة للحد من االرتباك في أنش

توردي المواد ال توردين؛ مس تنفدة لألوزون أمام المس وية اللجنة التوجيهية للمواد المس تنفدة لألوزون؛ وفتح عض مس
ترداد في عمليات  تخدام وحدات االس ركات خدمة التبريد وتكييف الهواء على اس جيع ش ترداد غازات التبريد. وتش اس

يات الت اند وحدة األوزون الوطنية في معالجة توص يس ار يونيب إلى أنه س اعدة على وأش حقق من خالل برنامج المس
طة  أن األنش ريحتين الثالثة والرابعة. ويتوقع التقرير المرحلي بش لة في خطة عمل الش طة ذات ص االمتثال وإدماج أنش

  مبيق سوف تحقق أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها.االتي تمت وتلك المخطط لها أن موز

  التوصية

  األمانةُ اللجنةَ التنفيذية: توصي  - 20

  بأن تأخد علما:  (أ)  

ة المواد   )1(   ة إدارة إزال ة من خط اني ة الث ريح ذ الش أن تنفي التقرير المرحلي بش ب
  مبيق؛االهيدروكلوروفلوروكربونية لموز

ندوق قد حدثت االتفاق بين حكومة موز  )2(   في  يردمبيق واللجنة التنفيذية كما ابأن أمانة الص
ة الفقرة األولى والتذييل  فة خاص ألف على  – 2ألف و  – 1المرفق األول لهذه الوثيقة، وبص

اس المقرر  لذين 73/61والمقرر  XXVI/14أس ثال للمواد  وا اس لالمت عدال خط األس
تهالك هذه  تدامة في اس ات المجمعة المس الهيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية للتخفيض

توى تمويل المرحلة األولى من خطة  8.69المواد إلى  تنفاد األوزون ومس طن من قدرات اس
ة  332,500مبيق إلى اموز الغ ة الب ال اليف دعم الوك د تك دوالر  36,825دوالر أمريكي زائ

افة فقرة 12(و) ( 60/44أمريكي وفقا للمقرر  ارة إلى أن  16) وأنه قد تمت إض جديدة لإلش
  تم التوصل إليه في االجتماع السادس والستين. االتفاق المعدل يجّب االتفاق الذي

شاملة على الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة األولى من خطة   - 21 توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة ال
ريحة المقابلة لعامي اإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموز على  2020-2019مبيق وخطة تنفيذ الش

  لتمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس أن: مستوى ا

  مبيق لديها استهالك في قطاع الخدمة فقط؛ واموز  (أ)  

برنامج الحوافز للمستخدم النهائي سوف يعزز استدامة تدريب فنيي الخدمة وأن المستخدمين النهائيين   (ب)  
  سوف يوفروا تمويال مشاركا حتى يتمكنوا من المشاركة في البرنامج.

 
 عنوان المشروع

تمويل المشروع (دوالر 
 أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 األولى، الشريحتان الثالثة والرابعة)

 يونيب 8,775 67,500

(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ب)
 األولى، الشريحتان الثالثة والرابعة)

 يونيدو 7,650 85,000
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  األول المرفق

 واللجنة التنفيذية  مبيقاموزنص سيتم إدراجه في االتفاق المعدل بين حكومة 
  ةللصندوق المتعدد األطراف لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

  بالبنط الداكن لسهولة الرجوع إليها) تظهر(التعديالت ذات الصلة 

مبيق ("البلد") واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض االستخدامات الخاضعة ايمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة موز  - 1
طن من قدرات  5.65ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام يبلغ -1للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون الوارد في التذييل 

  وفقا لجداول بروتوكول مونتريال. 2020د األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير استنفا

إن هذا االتفاق المعدل يحل محل االتفاق المعقود بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية في االجتماع   - 16
  .السادس والستين للجنة التنفيذية

  الموادألف:  - 1التذييل 

 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) المجموعة المرفق المادة

 8.69 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  

  األهداف والتمويلألف:  - 2التذييل 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الوصفالصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من قدرات 

 األوزون) استنفاد

 ال ينطبق 5.65 7.82 7.82 8.698.697.827.827.82 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي في المرفق جيم، المجموعة 
األولى (طن من قدرات استنفاد 

 األوزون)

 ال ينطبق 5.65 7.82 7.82 8.698.697.827.827.82 ال ينطبق

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 الرئيسية (يونيب) (دوالر أمريكي)

40,000 035,000037,5000 30,000 0 30,000 172,500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

5,200 04,55004,8750 3,900 0 3,900 22,425 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 المتعاونة (يونيدو) (دوالر أمريكي)

75,000 00085,0000 0 0 0 160,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي)

6,750 0007,6500 0 0 0 14,400 

التمويل الموافق عليه (دوالر إجمالي  1.3
 أمريكي)

115,000 035,0000122,5000 30,000 0 30,000 332,500 

 الموافق عليه إجمالي تكاليف الدعم 2.3
 (دوالر أمريكي)

11,950 04,550012,5250 3,900 0 3,900 36,825 

(دوالر إجمالي التكاليف الموافق عليه  3.3
 أمريكي)

126,950 039,5500135,0250 33,900 0 33,900 369,325 

 3.04 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون إجمالي1.1.4

 0 استنفاد األوزون)(باألطنان من قدرات في مشروعات موافق عليها سابقا إزالته الذي يتعين  22-الهيدروكلوروفلوروكربون2.1.4

 5.65 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 3.1.4

     

  


