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

  اإلزالة

 يونيب   ة)خامسخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة ال
 ويونيدو

 (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) يونيب   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 ويونيدو

 

  

 
  .)19- فيروس كورونا (كوفيدبسبب  *
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  مالوي

االجتماع الذي تمت خالله    الوكالة   ) عنوان المشروع أوال(
  الموافقة عليه 

  تدبير الرقابة 

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
  (المرحلة األولى) 

اليونيب (الرئيسية)  
  واليونيدو

  2020بحلول عام  %35  والستين ثانيال

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  4.94  2019السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 
  2019   السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ثالثا (

مكافحة    الرغاوي   األيروصوالت   كيميائي
  الحريق 

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات  
  المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
   الخدمة   التصنيع    القطاعي

 4.94    4.94      22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 
  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون) رابعا(

  10.80  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  10.80  : 2010- 2009فترة  لخط األساس ل

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 

  7.02  المتبقي: 3.78  موافق عليه بالفعل: 
 

  المجموع  2020  ) خطة األعمال خامسا(

 0.4 0.4  استنفاذ األوزون) إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   يونيب

  39,550 39,550  التمويل (دوالر أمريكي) 
 

-2011 2010  ) بيانات المشروع سادسا(
2012 

  المجموع 2020 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013

حدود االستهالك في بروتوكول  
  مونتريال 

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

غير  7.02 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 10.80 10.80
 متوفر

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

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

غير  7.02 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 10.80 10.80
 متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر  
  أمريكي)

تكاليف   يونيب
  المشروع 

60,000 0 55,000 0 0 40,000 0 40,000 0 35,000 230,000 

تكاليف 
  الدعم

7,800 0 7,150 0 0 5,200 0 5,200 0 4,550 29,900 

تكاليف   يونيدو
  المشروع 

60,000 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 120,000 

تكاليف 
  الدعم

5,400 0 0 0 0 5,400 0 0 0 0 10,800 

األموال الموافق عليها 
من قبل اللجنة التنفيذية  

  (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
  المشروع 

120,000 0 55,000 0 0 100,000 0 40,000 0 0 315,000 

تكاليف 
  الدعم

13,200 0 7,150 0 0 10,600 0 5,200 0 0 36,150 

إجمالي األموال  
عليها  المطلوب الموافقة 

خالل هذا االجتماع (دوالر  
  أمريكي) 

تكاليف 
  المشروع 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 35,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,550 4,550 

 
  الموافقة الشمولية   األمانة:  ةتوصي
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  وصف المشروع

، طلبـاً الرئيسـية منفـذة الوكالـة بوصفه ال المتحدة للبيئة (اليونيب)برنامج األمم ، قدّم مالويبالنيابة عن حكومة  -1
 قيمـةبمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المرحلة األولى منة نهائيوالة خامسالشريحة ال لتمويل
يتضـمن الطلـب و 1.لليونيـب فقـط اأمريكيـ  ادوالر 04,55لوكالـة البالغـة ادعـم زائد تكاليف  ،اأمريكي ادوالر 00035,

، وتقريـر التحقـق عـن اسـتهالك المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة ةرابعـ العن تنفيـذ الشـريحة  امرحلي االمقدّم تقرير
  .2021 إلى 2020 للفترة منخطة تنفيذ الشريحة و 2019 إلى 2016للفترة من 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

المواد من  األوزون دطن من قدرات استنفا 4.94استهالك  عن مالويأبلغت حكومة  -2
 54بنسبة لهذه المواد لالمتثال المطلوب ، وهو استهالك دون خط األساس 2019في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .2015-2019للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك  1. ويبين الجدول في المائة

  )2019-2015للفترة  7(بيانات المادة  مالويالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 

 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 196.40 89.80 101.20 128.80 149.60 162.00  ن متريةناأط

 10.80 4.94 5.57 7.08 8.23 8.91  أطنان من قدرات استنفاد األوزون

  
 
هو المادة الوحيدة المستوردة في مالوي ويستخدم في خدمة معدات التبريد  22-والهيدروكلوروفلوروكربون -3

إنفاذ نظام الترخيص والحصص  إلى 22-الهيدروکلوروفلوروکربوناستهالك  ض فينخفااال عزىويوتكييف الهواء. 
خطة  برامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التبريد بموجبوتنفيذ على إدارة المواد المستنفدة لألوزون؛  لوائحوال

؛ واستعمال معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على غازات تبريد ال إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية
). وهناك أيضا استهالك متزايد R-407Cو R-404Aو R-410A(أي  22-تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون

  .)R-290و R-600aأي في غازات التبريد القابلة لالشتعال (

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير الستهعن البيانات القطاعية ال مالويأبلغت حكومة  -4
بروتوكول من  7 مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة  والتي تتسق، 2019عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

 مونتريال.

 تقرير التحقق

لترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد اأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام  -5
 7ب المادة جالهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموالهيدروكلوروفلوروكربونية وأن االستهالك اإلجمالي للمواد 

أعاله).  1كانت صحيحة (على النحو المبين في الجدول  2019إلى  2016من بروتوكول مونتريال في الفترة من 
وتضمن تقرير التحقق توصيات لتعزيز التعاون بين وحدة األوزون الوطنية وإدارة الجمارك وهيئات اإلنفاذ األخرى؛ 

الواردات غير المشروعة من على بة قارال؛ وتسجيل البياناتية المسائل المتعلقة بالحصص والواردات الفعلية ووتسو
المواد المستنفدة لألوزون؛ وتزويد إدارة الجمارك بمحددات غازات التبريد والتدريب المستمر لموظفي الجمارك. 

الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد وأكد اليونيب أن هذه التوصيات سيتم تنفيذها خالل 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 
  من إدارة الشؤون البيئية في مالوي إلى األمانة. 2020مارس/آذار  5وفقاً للخطاب بتاريخ  1
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  الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  ةلرابعاالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

تنفيذ النظام العملي للترخيص والحصص لواردات المواد  مالويتواصل حكومة  -6
ساعد أيضا في تي توعالوة على ذلك، اعتمدت المبادئ التوجيهية لتقييم األثر البيئي، ال فلوروكربونية.الهيدروكلورو

التحديد والضمانات مقابل المشروعات (أي مباني اإلدارة المشتركة التي تحتاج إلى تكييف الهواء، والمشروعات 
المواد  بما في ذلكالمواد المستنفدة لألوزون  الصناعية التي تتطلب التبريد) والتي يحتمل أن تستخدم الزراعية 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  بريدقطاع خدمة الت

 ها ما يلي:ؤتشمل األنشطة الرئيسية التي تم إجرا -7

مرأة) على تحديد غازات التبريد ا 25من موظفي الجمارك (بما فيهم  75تدريب ما مجموعه   (أ)
لمواد المستنفدة لألوزون والمعدات لباستخدام المحدد، ورصد ومنع التجارة غير المشروعة 

العامة  صص، والقضاياعلى المواد المستنفدة لألوزون، وعلى إنفاذ نظام الترخيص والحمعتمدة ال
  ؛المتعلقة ببروتوكول مونتريال)

من الفنيين (بما فيهم  40لـالممارسات الجيدة لخدمة التبريد بالنسبة  إجراء دورتين تدريب بشأن  (ب)
نساء). ولعب الفنيون دورا حيويا في نشر المعلومات إلى المستهلكين عن إزالة المواد  ثماني

الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، وتزويدهم بالمشورة بشأن نوع معدات التبريد وغازات 
 وجهة القانونية.التبريد المقبولة من ال

  عورتنفيذ ورصد المش  وحدة 

خطة إدارة ، والمؤسسات األخرى المشتركة في تنفيذ ألوزون الوطنيةوحدة ا من خالليجري إدارة المشروع  -8
اإليرادات ة هيئ، وهي لجنة األوزون الوطنية، ورابطة التبريد في مالوي، وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ات بين وحدة األوزون الوطنية للمعلوم بادل(إدارة الجمارك)، ووزارة التجارة. وهناك تعاون منتظم وتفي مالوي 
لرصد االمتثال من أجل التأكد من االستخدام الفعلي  انزياراتأجريت المؤسسات. وخالل المرحلة الرابعة،  ذه وه

واستخدم المبلغ المقرر لوحدة تنفيذ ورصد  لين.للحصص الموافق عليها للواردات من جانب المستوردين المسج
رات زياا)، وأمريكي دوالرا 2,000خبراء االستشاريين (لموظفين والا على اأمريكي دوالرا 5,000المشروع وقدره 
  دوالرا أمريكيا). 1,000لمصروفات المكتبية (ا)، واأمريكي دوالرا 2,000لرصد االمتثال (

  مستوى صرف األموال

الموافق عليه حتى اآلن، تم  اأمريكي ادوالر 315,000مبلغ ال، من أصل 2020 مارس/آذاراعتبارا من  -9
على دوالرا أمريكيا لليونيدو)  120,000لليونيب و اأمريكي ادوالر 180,000( أي  دوالرا أمريكيا 300,000 صرف

  .2020عام في  اأمريكي ادوالر 15,000. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2النحو المبيّن في الجدول 
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(دوالر  مالويالتقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في : 2الجدول 
  أمريكي)

 المجموع  يونيدو  يونيب  شريحة ال
معدل الصرف  

(%) 

 األولى 
 120,000 60,000 60,000 األموال الموافق عليها 

100 
 120,000 60,000 60,000  األموال المصروفة 

 الثانية
 55,000 0 55,000 األموال الموافق عليها 

100 
 55,000 0 55,000 األموال المصروفة 

  الثالثة
 100,000 60,000 40,000 األموال الموافق عليها 

100 
 100,000 60,000 40,000 األموال المصروفة 

  الرابعة
 40,000 0 40,000 األموال الموافق عليها 

63 
 25,000 0 25,000  األموال المصروفة 

 المجموع 
 315,000 120,000 195,000 األموال الموافق عليها 

95 
 300,000 120,000 180,000 األموال المصروفة 

  

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد رابعة والنهائية الخطة تنفيذ الشريحة 

  :2021 كانون األول/ديسمبرإلى  2020في الفترة من يونيه/حزيران األنشطة التالية سيتم تنفيذ  -10

واللوائح والتشريعات بخصوص  ،القضايا المتعلقة ببروتوكول مونتريال على عمل للتدريبحلقتين   )أ(
 10,000( (اليونيب) واإلنفاذموظفاً من موظفي الجمارك  60قضايا األوزون المتعلقة باإلنفاذ لعدد 

 ؛ا)أمريكي ادوالر

 من فنيي التبريد وتكييف الهواء 50لعدد التبريد  الممارسات الجيدة لخدمةتدريب على للدورتين   (ب)
 ؛دوالرا أمريكيا) 20,000((اليونيب) 

 5,000(االستمرار في رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و  (ج)
يين للمساعدة في رصد واردات وصادرات المواد خبراء استشار) بما في ذلك اأمريكي دوالرا

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد 
، والمصروفات األخرى )اأمريكي ادوالر 4,000( فنيي التبريد وتكييف الهواء، وجمع البيانات

  ليونيب).ادوالرا أمريكيا) ( 1,000(

  تعليقات وتوصية األمانة 

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةرابعالمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني

على استيراد وبيع وتركيب  احظرأنها ستفرض إلى  مالويحكومة خالل تقديم الشريحة السابقة، أشارت  -11
. وبعد التوضيح، شرح اليونيب أن 2020المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول يناير/كانون الثاني 

تاريخ أن وزارة العدل والشؤون الدستورية ما زالت تقوم في الوقت الحاضر باالنتهاء من إعداد مشروع اللوائح و
. وبينما ما زال هذا الحظر على المسار الصحيح لهذا ليتوافق مع تاريخ اعتماد اللوائحر يغتيقد اإلنفاذ لهذا الحظر 

واردات وصادرات غازات على بة قارت الحاضر بشكل مؤقت نظام الحصص للالعام، فالحكومة تستعمل في الوق
 ول مونتريال.التبريد القائمة على المواد الهيدروكروفلوروكربونية من أجل االمتثال ألحكام بروتوك
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ن، وهي وزطن من قدرات استنفاد األو 4.4بمقدار  2020وأصدرت حكومة مالوي حصص االستيراد لعام  -12
 طن من قدرات استنفاد األوزون لذلك العام. 7.02بة في بروتوكول مونتريال البالغة قارأقل من أهداف ال

  قطاع خدمة التبريد

وظفي لكل من تدريب م األشخاص المدربين أقل من الهدف المتوقعلماذا كان عدد  تساءلت األمانة عن السبب -13
ولكن  2020عام  من. وشرح اليونيب أن دورات تدريب إضافية كانت مزمعة للربع األول الجمارك وتدريب الفنيين

 ولى.؛ وأن هذه الدورات سيتم تنفيذها في إطار الشريحة النهائية من المرحلة األ19- تم تأجيلها نظرا لجائحة كوفيد

وردا على تساؤل األمانة بشأن استدامة برنامج التدريب وكيفية تأدية الممارسات الجيدة من جانب الفنيين،  -14
أفاد اليونيب أن وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع رابطة التبريد في مالوي تفحص بانتظام حلقات العمل الخاصة 

ارسات الجيدة في أنشطة الخدمة التي يؤدونها. وبينما لم ميين للمبالخدمة حيث تم تدريب الفنيين على رصد امتثال الفن
تفرض جزاءات على الذين لم يمتثلوا، فإن الرصد المنتظم يضمن أن حلقات العمل الخاصة بالخدمة تكون مزودة 

ريب للفنيين أخذت رابطة التبريد في مالوي زمام الريادة في إجراء التدبأساليب الخدمة الحديثة. وباإلضافة إلى ذلك، 
 أدوات الخدمة.  بمجموعاتيدها واالمتياز، التي تم تز زفي مراك

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

عند توضيح تلك األنشطة التي يمكن أن تتشابه مع األنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مشروع التعزيز  -15
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو المؤسسي، شرح اليونيب أن الرصد الذي يتم في إطار خطة إدارة إزالة 

لضمان أن جميع مكونات المشروع يتم تنفيذها على النحو المقرر وتحقق النواتج المقترحة. ويرتبط مشروع التعزيز 
 وانب السياسة األوسع نطاقا لبروتوكول مونتريال بما في ذلك اإلبالغ عن البيانات.جالمؤسسي ب

  2سياسة الجنسانيةالتنفيذ 

أن هناك موظفتين في وحدة األوزون الوطنية وأنه خالل تنفيذ الشريحة الرابعة، قدمت  األمانة الحظت -16
في إدارة الجمارك وثمانية فنيات في مجال التبريد. وشدد  اتمن الموظف 25حكومة مالوي واليونيب التدريب لعدد 

في برامج التدريب والمساعدة التقنية؛ وسوف  ةالجنساني أن وحدة األوزون الوطنية ستستمر في تتبععلى اليونيب 
عن يات يتمتنتجري وحدة األوزون الوطنية مناقشات مع رابطة التبريد ومديري مراكز االمتياز من أجل ضمان أن الف

ة كجزء من وعالوة على ذلك، سيتم اإلبالغ عن مؤشرات محددة تتعلق بالجنساني. لتطوير وظائفهنبنفس الفرص 
 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.خطة إدارة إزالة اطلبات الشرائح للمرحلة الثانية من 

 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد استدامة إزالة 

ح المواد المستنفدة لألوزون وقانون الضرائب في المناهج الدراسية لتدريب مالوي بإدماج لوائحكومة قامت  -17
لمواد المستنفدة لموظفي الجمارك. وقد عزز التدريب قدرات موظفي اإلنفاذ على رصد التجارة غير المشروعة 

ون الوطنية لألوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون. وتضمن الزيارات المنتظمة لوحدة األوز
لممارسات الجيدة للخدمة. وسيتم دعم هذه اإلجراءات لورابطة التبريد في مالوي إلى ورش الخدمة امتثال الفنيين 

بنظام ترخيص للفنيين سيكون موجودا في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
التدابير المذكورة سالفا استدامة إزالة المواد  كل هذه للتبريد. وستضمن  فضال عن تحديث مدونات الممارسات الوطنية

  الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.

 
  .أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية على مدى دورة المشروع(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة 84/92طلب المقرر  2
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 الخالصة

من قدرات استنفاد  طن 4.94 كمية قدرها 2019عام في بلغ استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -18
ولدى الحكومة نظام فعلي للترخيص والحصص يعتبر . للبلدف االتفاق هدفي المائة أقل من  49األوزون وهو بنسبة 

تقديم التدريب لموظفي الجمارك  يستمرو في البلد. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواردات على ة قابرالمهما في 
ذي يتم ى بناء قدرات أصحاب المصلحة هؤالء، فضال عن برنامج ترخيص للفنيين النفاذ وفنيي الخدمة مما أدى إلإلوا

األنشطة على كل في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويسير تنفيذ اقتراحه 
حلة األولى من خطة إدارة في المائة. وسيستكمل البلد المر 95بنسبة  شاملنحو جيد، وقد حقق المشروع معدل صرف 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا التفاقها مع اللجنة التنفيذية.

  التوصية

ة من رابععلما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الاللجنة التنفيذية  توصي أمانة الصندوق بأن تحاط -19
ة موليي كذلك بالموافقة الشص؛ وتومالويالهيدروكلوروفلوروكربونية لالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

، مالوية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنهائية والخامسعلى الشريحة ال
 :دول أدناه ج، على مستوى التمويل المبين في ال2021-2020وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة للفترة 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم 

 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   (أ) 
 ة) خامس األولى، الشريحة ال

 يونيب 4,550 35,000
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  مالوي

  الوكالة   ) عنوان المشروع أوال(

  اليونيب (الرئيسية) واليونيدو   ) ثانية(المرحلة الخطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  4.94  2019السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 
  2019   السنة:  البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ) أحدث ثالثا (

مكافحة    الرغاوي   األيروصوالت   كيميائي
  الحريق 

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات  
  المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
   الخدمة   التصنيع    القطاعي

 4.94    4.94      22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 
  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون) رابعا(

  10.80  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  10.80  : 2010- 2009فترة  لخط األساس ل

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 

  7.02  المتبقي: 3.78  بالفعل: موافق عليه 
 

  المجموع   2022 2021 2020  ) خطة األعمال خامسا(

 0.55 0.00 0.00 0.55  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)   يونيب

 65,000 0 0 65,000  التمويل (دوالر أمريكي) 

 3.00 1.50 0.00 1.50  قدرات استنفاذ األوزون) إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من   يونيدو

 141,850 71,000 0 70,850  التمويل (دوالر أمريكي) 

 
-2021 2020  ) بيانات المشروع سادسا(

2024 
2025 -2026 

2029 
  المجموع 2030

 غير متوفر 0.27 3.51 3.51 7.02 7.02  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

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

 غير متوفر 0.00 3.51 3.51 7.02 7.02

تكاليف المشروع المطلوبة  
(دوالر   من حيث المبدأ

  أمريكي)

 450,000 85,000 0 160,000 0 205,000  تكاليف المشروع   يونيب

 58,500 11,050 0 20,800 0 26,650  تكاليف الدعم

 200,000 0 0 100,000 0 100,000  تكاليف المشروع   يونيدو

 18,000 0 0 9,000 0 9,000  تكاليف الدعم

(دوالر   المشروع المطلوبة من حيث المبدأ إجمالي تكاليف
 أمريكي)

305,000 0 260,000 0 85,000 650,000 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر  
 أمريكي)

35,650 0 29,800 0 11,050 76,500 

 726,500 96,050 0 289,800 0 340,650 (دوالر أمريكي) ة من حيث المبدأ إجمالي األموال المطلوب 

  
  ) 2020(سابعا) طلب لتمويل الشريحة األولى (عام 

  تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)   األموال المطلوبة (دوالر أمريكي)   الوكالة 

 26,650 205,000  يونيب

 9,000 100,000  يونيدو

 35,650 305,000  المجموع 

  ) على النحو المشار إليه أعاله2020الموافقة على التمويل للمرحلة األولى (  التمويل المطلوب 

  
  النظر الفردي   األمانة:  ةتوصي
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة مالوي، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الثانية من خطة  -20
 450,000دوالرا أمريكيا، تتألف من  726,500إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون، بتكلفة إجمالية قدرها 

دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم  200,000لليونيب، و 58,000دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 
وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية  3دوالرا أمريكيا لليونيدو على النحو المقدم في الطلب األصلي. 18,000الوكالة بقيمة 

من المواد المتبقي من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة االستهالك المؤهل 
المواد استهالك في المائة في خط أساس  67.5الهيدروكلوروفلوروكربونية للوفاء بهدف الخفض بنسبة 

 .2030مائة بحلول عام الفي  100وخفض بنسبة  2025بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالرا أمريكيا،  340,650 ويبلغلشريحة األولى من المرحلة الثانية هو لفي هذا االجتماع والطلب المقدم  -21
 100,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 26,650دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  205,000تألف من ي

 دوالرا أمريكيا لليونيدو، على النحو المقدم في الطلب األصلي. 9,000زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  دوالرا أمريكيا،

 حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع  تمت الموافقة على المرحلة األولى -22
بتكلفة إجمالية قدرها  2020في المائة من خط األساس بحلول عام  35للوفاء بتحقيق خفض بنسبة  4الثاني والستين

. 22-كربونمن قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلورو طن 3.78دوالرا أمريكيا، إلزالة كمية  350,000
وتمت الموافقة على شرائح التمويل في االجتماعات السبعين والسابع والسبعين والحادي والثمانين. ويرد في الفقرات 

من الوثيقة الحالية التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  19إلى  1من 
ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تحليل ال

 والمالية عن التنفيذ؛ وطلب للشريحة الخامسة والنهائية المقدمة إلى االجتماع الحالي.

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية

 ةالمرتبط 22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  3.78بعد خصم كمية  -23
بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في 

. وقد أظهرت نتائج المسح 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 7.02المرحلة الثانية 
من الفنيين (أي  1,500عداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن مالوي بها حوالي الذي أجري إل

ورشة مسجلة  72). وهناك أثناء العمل فني لديهم تدريب 1,000فني لديهم تدريب رسمي/مهني وأكثر من  520
غير الرسميين يخدمون المعدات  ورشة غير مسجلة. ومعظم الفنيين 30لخدمة التبريد وتكييف الهواء وحوالي 

 المنزلية بينما يخدم الفنيون الرسميون جميع أنواع معدات التبريد.

استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ستركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تعزيز نظام الترخيص  -24
النتقال إلى تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة لالحترار لوالحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع الترويج 

المتعلقة باالستخدام اآلمن للتكنولوجيات الجديدة،  نيةقانوالعالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، مع تنفيذ الصكوك ال
وكذلك تعزيز القدرات في قطاع الخدمة، وإنشاء نظام لترخيص الفنيين. وسيتم استعمال الدروس المستفادة والبنية 

 
  ون البيئية في مالوي إلى األمانة.من إدارة الشؤ 2020فبراير/شباط  5وفقاً للخطاب بتاريخ  3
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/39  
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م استخدام أي الخطة في المرحلة الثانية. وتلتزم حكومة مالوي بعدهذه التحتية المنشأة خالل تنفيذ المرحلة األولى من 
 .2030من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 

 األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 :تقترح المرحلة الثانية األنشطة التالية -25

دربين، وتيسير حوارات على المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك تدريب الم لوائحتعزيز إنفاذ   (أ)
 80,000(اليونيب) ( لتدريب موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي اإلنفاذ حلقات عملالحدود، و

  دوالرا أمريكيا)؛ 20,000دوالرا أمريكيا)، وشراء محددات غازات التبريد (اليونيدو) (

إعداد وتنفيذ المعايير الفنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء من أجل االستخدام اآلمن لمعدات   (ب)
التبريد وتكييف الهواء ذات إمكانية منخفضة لالحترار العالمي والترويج لعمليات الشراء المراعية 

يئيين وموظفي للبيئة؛ وتدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية، والموظفين العاديين، والمفتشين الب
 حلقاتالمشتريات على إنفاد معايير التبريد وتكييف الهواء وعمليات الشراء المراعية للبيئة؛ وتنفيذ 

لمعايير التبريد وتكييف الهواء، والمستوردين، وممثلي  الفنيين عمل للتوعية من أجل تعزيز امتثال
  دوالرا أمريكيا)؛ 130,000الصناعات (اليونيب) (

 بات فنيي التبريد وتكييف الهواء وإنشاء نظام للترخيص؛ وإجراء مشاورات مع أصحاتعزيز قدر  (ج)
تدريب الفنيين؛ وتنفيذ دورات لهج امنسات والممارالوطنية لل الرموز تنقيحالمصلحة من أجل 

؛ وتعزيز رابطة التبريد في مالوي ومؤسسات التدريب؛ وإجراء تدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء
يادة التوعية بين المستخدمين النهائيين بشأن إدخال معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على أنشطة لز

دوالرا  190,000(اليونيب) ( 22-الهيدروكلوروفلوروكربون ال تحتوي علىغازات تبريد 
  أمريكيا)؛

ز تعزيز مراكز االمتياز وتوفير المساعدة التقنية من أجل إعداد نموذج لألعمال لتشغيل مرك  (د)
استرداد غازات التبريد؛ وتحديد المعدات واألدوات وتوفيرها إلى ثالثة مراكز استرداد (مثال وحدة 
استرداد لغازات تبريد متعددة، ومحددات غازات التبريد، واالسطوانات، ووحداد االستعادة، 

(مثال، وحدات شحن ) ومعدات تكميلية لثالثة مراكز امتياز قائمة كانت قد أنشئت في السابق حجم وال
ووحدات اللحام، تبريد متعددة، وكاشفات التسرب،  متنقلة، ومقياس إلكتروني متشعب لغازات

  دوالرا أمريكيا). 180,000وأدوات السالمة) (اليونيدو) (

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده واإلبالغ عنه

تعتبر إدارة الشؤون البيئية في وزارة الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ  -26
بروتوكول مونتريال في مالوي. ووحدة األوزون الوطنية في إدارة الشؤون البيئية هي الوكالة الرئيسية التي ستقوم 

د الهيدروكلوروفلوروكربونية. وهناك مؤسسات رئيسية أخرى خطة إدارة إزالة الموابتنسيق تنفيذ المرحلة الثانية من 
مشتركة وهي لجنة األوزون الوطنية، وهي هيئة استشارية لوحدة األوزون الوطنية ورابطة التبريد في مالوي، 

 وإدارة الجمارك والضرائب.

ليغطي  دوالرا أمريكيا ألنشطة رصد المشروع وتقييمه (اليونيب) 50,000 هوسيتم تخصيص ما مجموع -27
ستشاريين من أجل إعداد خطط عمل سنوية وتقارير مرحلية ومالية، ورصد خبراء االالمدفوعات إلى الموظفين وال

رصد االمتثال لدوالرا أمريكيا)؛ والسفر وزيارات  30,000وتقييم أنشطة المشروع، وإدراج المساواة بين الجنسين (
 دوالرا أمريكيا). 10,000أصحاب المصلحة (دوالرا أمريكيا)، واجتماعات التنسيق مع  10,000(
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 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلجمالية التكاليف 

 650,000تبلغ التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -28
في المائة من خط أساس استهالكها من  100المقدم في األصل لتحقيق خفض بنسبة الطلب دوالرا أمريكيا، حسب 

) بشأن مستوى التمويل 12(هـ)(74/50لمقرر ا يتوافق معوهو  2030المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
دوالرا  350,000ة ناقص تاملإلزالة الدوالر أمريكي  1,000,000ذو حجم استهالك منخفض (أي المؤهل لبلد 

أعاله  27 و 25 تين). ويرد في الفقر2020في المائة في عام  35أمريكيا لم يتم الموافقة عليه من أجل الخفض بنسبة 
 فقات واألنشطة المقررة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.توزيع النوصف ل

 األنشطة المقررة للشريحة األولى من المرحلة الثانية

دوالرا أمريكيا، وسيتم تنفيذها من  305,000تبلغ األموال المطلوبة للشريحة األولى من المرحلة الثانية  -29
 وستشمل األنشطة التالية: 2024إلى ديسمبر/كانون األول  2020يوليه/تموز 

موظفا من  150تدريب  :تعزيز إنفاذ ورصد لوائح المواد المستنفدة لألوزون والسياسات ذات الصلة  (أ)
، غير الرسمية للموافقة المسبقة المستنيرةلية اآلبة وتنفيذ قالرعلى تدابير اموظفي الجمارك واإلنفاذ 

وتوزيع خمسة دوالرا أمريكيا)، وشراء  80,000(اليونيب) ( بشأن الحدود الواحدة  وتيسير حوار
  دوالرا أمريكيا)؛ 20,000(اليونيدو) (لمراكز الجمارك على الحدود محددات غازات التبريد 

تعيين خبير وطني، وتنفيذ حلقة عمل تشاورية  :لتبريد وتكييف الهواءلإعداد المعايير الفنية   (ب)
بناء القدرات لدى للتدريب لمصلحة؛ وإصدار ونشر المعايير؛ وتنفيذ حلقتين عمل ألصحاب ال

وإنفاذ على رصد الرئيسيين موظفي المعايير والمفتشين البيئيين وغيرهم من أصحاب المصلحة 
مشاركا في كل حلقة عمل (اليونيب)  30المعايير الفنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء لعدد 

  دوالرا أمريكيا)؛ 45,000(

: إعداد السياسات لعمليات الترويج لعمليات الشراء المراعية للبيئة لنظم التبريد وتكييف الهواء  (ج)
موظفا من  20تدريب والشراء المراعية للبيئة لمعدات التبريد وتكييف الهواء للمؤسسات العامة؛ 

ات الشراء المراعية للبيئة لنظم التبريد المشتريات العامة على المعايير التي سيتم تنفيذها خالل عملي
مشاركا في كل منها لتوعية الجمهور على منافع اعتماد  25تنفيذ حلقتين عمل مع ووتكييف الهواء؛ 

زات تبريد ذات إمكانية منخفضة على االحترار اواستخدام نظم التبريد وتكييف الهواء القائمة على غ
  كيا)؛دوالرا أمري 25,000(اليونيب) ( العالمي

إنشاء نظام للترخيص، وبناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وتحديث مدونات الممارسات   (د)
: تعيين خبير إلعداد نظام ترخيص للتبريد وتكييف الوطنية لخدمة نظم التبريد وتكييف الهواء

تنفيذ حلقة عمل تشاورية ألصحاب المصلحة بشأن صياغة نظام ترخيص فعال للتبريد والهواء؛ 
تعيين ومشاركا في كل منها؛  30بشأن عملية الترخيص مع  للتدريبتين دورتنفيذ ووتكييف الهواء؛ 

تنفيذ حلقتين عمل والممارسات الوطنية لخدمة التبريد وتكييف الهواء؛  اتوطني لتحديث مدونخبير 
فني من فنيي التبريد وتكييف الهواء على الممارسات الجيدة للخدمة؛ وتحديث دليل  40لتدريب 

  دوالرا أمريكيا).  75,000) (ب(اليونيالتدريب وتعزيز رابطة التبريد في مالوي 

غازات التبريد بما  ردادكز است: إعداد نموذج لألعمال لمراعدة التقنيةتعزيز مراكز االمتياز والمس  (هـ)
عمليات شراء وتوزيع ألدوات ومعدات تكميلية ، وداداالستر صاصات لمضيف مركزفي ذلك اخت

ذات أربعة صمامات  شعبةقاييس متمجموعات مولثالثة مراكز امتياز (مثال، مجموعات اللحام؛ 
غازات تبريد متعددة؛ ومحطات شحن متنقلة لغازات التبريد القابلة لالشتعال؛ ووحدات استعادة ل

لغازات التبريد بما في ذلك غازات التبريد القابلة لالشتعال؛ وشراء المعدات لمركز استرداد جديد 
  دوالرا أمريكيا)؛ 80,000(اليونيدو) (
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 10,000أمريكيا) للموظفين والخبراء االستشاريين ( دوالرا 20,000الرصد والتقييم (اليونيب) (  (و)
دوالرا أمريكيا)، وحلقات عمل  5,000أمريكيا)؛ والسفر وزيارات رصد االمتثال ( دوالرا

  .) دوالرا أمريكيا)5,000استشارية (

  تعليقات وتوصية األمانة 

 التعليقات

يدروكلوروفلوروكربونية في ضوء استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اله -30
المرحلة األولى، والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المعايير الخاصة بتمويل 
إزالة المواد الهيدروكلوروفلروكربونية في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 .2022 – 2020مال الصندوق المتعدد األطراف للفترة أع)، وخطة 74/50المقرر الهيدروكلوروفلوروكربونية (

 2020التزام الحكومة لإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

في المائة في خط أساس استهالكها  100ا لتحقيق خفض بنسبة هقدمت حكومة مالوي خطابا يشير إلى التزام -31
، وأن البلد لن 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية والوفاء بااللتزام لتدابير بروتوكول مونتريال، بحلول عام من المواد 

 .2030يتطلب أي مواد هيدروكلوروفلوروكربونية الحتياجات الخدمة بعد عام 

 المسائل التقنية

لبيئة لمعدات التبريد ن المتعلق بإعداد السياسات من أجل عمليات الشراء المراعية لعند توضيح المكوّ  -32
وتكييف الهواء، شرح اليونيب أن هناك قدر محدود من المعارف والمعلومات عن عمليات الشراء المراعية للبيئة في 

لمؤسسات على عمليات الشراء المراعية للبيئة وذات ا سيوجهالمؤسسات العامة والخاصة؛ وأن النشاط المقترح 
يتم  . ومن شأن إعداد المعايير التقنية أن يضمن أن المعداتلتبريد وتكييف الهواءالكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات ا

خدمتها على نحو فعال، وستقدم إرشادات للبلد تتعلق بإدارة غازات التبريد القابلة تركيبها على نحو سليم ويتم 
 لالشتعال والسامة.

نطبق على الفنيين الذين تلقوا تدريبا وفيما يتعلق بنظام ترخيص الفنيين، أوضح اليونيب أن الترخيص سي -33
برنامج الترخيص هذا، ستنصب  تأسيسلرق بعض الوقت غرسميا وعلى الذين لم يتلقوه بعد. وفي حين أنه قد يست

األولوية الفورية على تفعيل إطار قانوني من شأنه أن يدعم العملية. وباإلضافة إلى ذلك، شدد اليونيب على أنه مع 
لتدريب الالحق الذي سيتبع ذلك، سيتم تشجيع قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء على التنفيذ الكامل إعداد المعايير وا

 لمدونات الممارسات الجيدة خالل خدمة نظم التبريد وتكييف الهواء.

 األثر على المناخ

من شأن األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل احتواء أفضل لغازات التبريد من خالل التدريب  -34
المستخدم لخدمة التبريد. وكل كيلوغرام من  22-خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربونتوتوفير المعدات، أن 

 طن 1.8ينتج عنه وفورات بحوالي فضل غير المنبعث نتيجة لممارسات التبريد األ 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يكن مدرجا في خطة إدارة إزالة 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تشير األنشطة المقررة بواسطة مالوي إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

 ة سيخفض انبعاثات غازات التبريد في الغالف الجوي، وبذلك ينتج عنه منافع للمناخ.الهيدروكلوروفلوروكربوني

 التمويل المشترك

التزمت حكومة مالوي بالمساهمة العينية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  -35
 الحاالت التي تقتضي ذلك.الهيدروكلوروفلوروكربونية، من خالل الدعم اللوجستي ودعم الموظفين في 
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 2022-2020خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

لتنفيذ المرحلة  ،دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة  650,000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغا قدره  -36
مالية المطلوبة وقدرها الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالوي. وتبلغ القيمة اإلج

دوالرا أمريكيا المذكور في  133,800دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة هي أعلى من المبلغ  340,650
 .2022-2020ة األعمال للفترة طخ

 مشروع االتفاق

زالة المواد يرد في المرفق األول بالوثيقة الحالية مشروع اتفاق بين حكومة مالوي واللجنة التنفيذية إل -37
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي: -38

على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ،الموافقة، من حيث المبدأ  (أ)
ة الستهالك تاممن أجل اإلزالة ال 2030إلى  2020نية لمالوي للفترة الهيدروكلوروفلوروكربو

دوالرا  450,000دوالرا أمريكيا، يتألف من  726,500المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 
دوالرا  200,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 58,500أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ 18,000أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

ة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول تاماإلحاطة علما بالتزام حكومة مالوي باإلزالة ال  (ب)
  ، ولن يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون بعد ذلك التاريخ؛2030يناير/كانون الثاني  1

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  7.02خصم كمية قدرها   ج)(
  المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ من االستهالك

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة مالوي واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد   (د)
لوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

  الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛

والموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (هـ)
دوالرا  340,650الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالوي، وخطط تنفيذ الشرائح المصاحبة، بقيمة 

دوالرا  26,650دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  205,000أمريكيا، تتألف من 
 دوالرا 9,000دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  100,000يب، و أمريكيا لليون

  لليونيدو. اأمريكي
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  األولالمرفق 
  

  للصندوق المتعدد األطراف ةيذيواللجنة التنف جمهورية  مالويحکومة  نياتفاق بمشروع 
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستهالك المواد اله ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله
   

 غرضال
 
بتخفيض االستخدام  تعلقي مايف ةيذي("البلد") واللجنة التنف مالويحکومة بين  تفاهم الهذا االتفاق  مثلي -1

ً طن  صقرألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره  - 1 لييالمراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ من  ا
  مونتريال.بروتوكول الزمني للجدول لمتثاال ا 2030 كانون الثاني /يناير 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  
من  2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2

 عيجمل للتخفيضالزمني  اليجدول بروتوکول مونتر") في هذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األهداف والتمو -2لييالتذ
 ةيليالتمو اللتزاماتها ةيذيهذا االتفاق وأداء اللجنة التنف بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  - 1في التذييل  المذكورة المواد 

إضافي من الصندوق المتعدد األطراف أو  ليتمو یطلب للحصول عل م يمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة 
 ،ألف - 2من التذييل  2-1 األفقي تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استهالك للمواد  تعلقيما في هيالحصول عل

ألف، وفيما يتعلق بأي  -1خطوة التخفيض النهائية بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييلباعتباره 
  (االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل). 3-1-4ي ادة يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقاستهالك لكل م

 
 ريتوف یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالمحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف هرهنا بامتثال البلد اللتزامات -3

المبدأ،  ثيمن ح ل،يهذا التمو ةيذيألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي  ليالتمو
  ").ليالتمو یألف ("الجدول الزمني للموافقة عل -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذيفي اجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيهذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

 قيالبلد إجراء تحقق مستقل من تحق قبلي(ب) من هذا االتفاق، سوف  5 ةيووفقا للفقرة الفرع .("الخطة") المعتمدة 
 ستكلفوألف من هذا االتفاق.  -2 لييمن التذ 2- 1في الصف األفقي  نيالنحو المب یحدود االستهالك السنوي للمواد عل

 التحقق المذکور أعاله.بإجراء  المعنيةأو المنفذة  ةيالوکالة الثنائ
 

 شروط اإلفراج عن التمويل
 

 ةيالشروط التالالبلد  يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 فقط: األقل یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
ألفقي  کونيأن   )أ( ف المحددة في الصف ا السنوات  عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األهدا

. وتعفى االتفاق اة التي تمت فيها الموافقة على هذهي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية  لمستحقةالسنوات التي ال توجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية ا

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
أن  ةيذي، ما لم تقرر اللجنة التنفالمعنيةالسنوات  عيهذه األهداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تم يأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريهذا التحقق غ
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ن و  )ج( ج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأ  ذيوخطط تنف ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذ
األنشطة التي بدأت مع  ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر

ابقا کان س هايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو هايالشرائح الموافق عل
 في المائة؛ 20أکثر من 

 
 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(

ل الزمني للتمو هايف توقعيالتي السنة  و حالة الشر ةيالتال حةيالشر م يتقد ليالجد و في   ة،يالنهائ حةيأ
 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة

 
 الرصد

 
 لييفي التذ المذكورة بموجب هذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
وفقا وتقديم تقارير عنها السابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتهايألدوارها ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

وفقا  ،المعتمدةجزء من أو کل األموال  صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيتوافق اللجنة التنف -7
  ألف: -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستهالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
إل جبي  )أ( دة التوثيق المسبق  تعا تيتعدعلى أنها المصنفة  التخصيصا خطة تنف ةيسيرئ ال ما في   ذيإ

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
ل لتنفيذية ةيالحا ا للجنة  ع  جتما ي ا قبل أ م  ة  التي ستقد نبمد ب ةيثما وعيأسا  . عليها فقة   ستتعلق، للموا

 التغييرات الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقهاالمسائل التي يحتمل  )1(

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود هذتعدسالتغييرات التي و )2(

منفذة لمختلف أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو )3(
  الشرائح؛

نشاط  حذفأو  ،المعتمدة  ةيالحال حةيالشر ذيالمدرجة في خطة تنف ريلألنشطة غ ليتمو وتوفير )4(
 حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيخطة تنف من

  ؛معتمدة 

التكاليف  قبيلهذا ال منمقدم أي طلب يحدد التغييرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس أن  )5(
اإلضافية المرتبطة بها، والتأثير المحتمل على المناخ، وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاد 

البلد على أن الوفورات  ةوافقم كذلكد كوأن يؤ، عند االقتضاء إزالتها،األوزون التي يتعين 
ويل الكلي بموجب من مستوى التمبالتالي بتغيير التكنولوجيا ستقلل  تعلقا يمتحقيقها في المحتمل

  ؛االتفاق اهذ
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 حةيالشر ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 حةيالشر ذيتنف ريفي تقرعنها  ةيذياللجنة التنفوإبالغ في ذلك الوقت،  الجاري تنفيذها ،المعتمدة 
 الالحق؛

وافق البلد، في الحاالت التي تختار فيها تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد ي  (ج) 
رصد يالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع األخذ في الحسبان الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة: أن 

في مراجعة معايير اللوائح والحوافز  عندأن ينظر وبدائل التي تقلل اآلثار على المناخ إلى أدنى حد؛ توافر ال
األحكام المناسبة التي تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ وأن ينظر في إمكانية اعتماد البدائل ذات الفعالية 
من حيث التكلفة التي تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

  بلغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز وفقا لتقارير تنفيذ الشريحة؛ وحسب االقتضاء، وأن ي

 
الصندوق  یأو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إل ةيتحتفظ بها الوکاالت الثنائ ةيأي أموال متبق عادت  (هـ)

  المتوقعة بموجب هذا االتفاق. رة ياألخ حةياالنتهاء من الشر بعدالمتعدد األطراف 
  
  
 

 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر
 
  ، وبصفة خاصة:ديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اهتمام  یوليسوف  -8
 

الخاصة التي  اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب هذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
ت الصلة  المعنيةأو المنفذة  /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ ويراعي   )ب( ت ذا  ديقطاع خدمة التبربالقرارا

 الخطة. ذيخالل تنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 تنفذأو  ينفذهاهذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي  ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
الوکالة المنفذة  کونتأن  یعل باليوني تبموجب هذا االتفاق. ووافقالمحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال

بأنشطة البلد  تعلقي مايف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ بقيادة الوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل دويونيووافق ال ةيسيالرئ
إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد  مکنيالتي  مييالتق اتيعمل یالبلد عل وافقيبموجب هذا االتفاق. والمحددة 

الوکالة أو  /و ةيسيالمنفذة الرئ بالوكالةالتقييم الخاص األطراف أو في إطار برنامج  ددالتابعة للصندوق المتع م ييوالتق
  المنفذة المتعاونة المشارکة في هذا االتفاق.

 
 عيعن جم وتقديم تقارير ينالمنسق ذيوالتنف طيمسؤولة عن ضمان التخط ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10

(ب).  5 ةيالمثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرع ليسب یعل التي تشملاألنشطة بموجب هذا االتفاق، 
لوکالة من االعام  قيالخطة في إطار التنس ذيمن خالل تنف ةيسيوستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ

باء  - 6 لييألف والتذ -6 لييتذوالوکالة المنفذة المتعاونة في ال ةيسي. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئةيسيالمنفذة الرئ
المنفذة المتعاونة  الةوالوک ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتوالي. وتوافق اللجنة التنف یعل

 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق الصفينفي  نةيبالرسوم المب
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 عدم االمتثال لالتفاق
 

ألي سبب ألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أهداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11
التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة يستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لهذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
المعدل الذي  ليالتمو یزمني للموافقة علالجدول لوفقا ل ليالتمو سيعاد ة،يذياللجنة التنف ريعلى التمويل. ووفقا لتقد

 حةيقبل استالم الشر استيفاؤهاالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنفحددته 
 مبلغأن تخفض  ةيذيللجنة التنف جوزي هبأنالبلد  قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل.  ةيالتال

 لوغرام يبکل ک تعلقي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ ليالتمو
 ةيذي. وسوف تناقش اللجنة التنفسنةفي أي  التي لم تتحققفي االستهالك  ضاتيمن قدرات استنفاد األوزون من التخف

حالة عدم لن تکون اتخاذ القرارات،  وبعدالبلد لهذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  هايف متثليلم  نةيمع ةکل حال
 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو م ياالمتثال لهذا االتفاق عائقا أمام تقد

 
 یفي المستقبل قد تؤثر عل ةيذيجنة التنفللتصدرها اأساس أي قرارات  یهذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تم يلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو

 
والوکالة المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13

إمكانية والوکالة المنفذة المتعاونة ب ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيهذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 
 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال له الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 همسموح ب یحد أقص هايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نها تم يس -14
في  كانت متوقعةو، ذلك الوقتفي  معلقةالتزال أنشطة  وإذا وجدتألف.  -2 لييفي التذالوارد إلجمالي االستهالك 

 ةيإنجاز الخطة حتى نها تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالالحقة وفقا للفقرة الفرع األخيرة وتعديالتها حةيلشرا ذيخطة تنف
 1(د) و  1(ب) و  1(أ) و  1 اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تليالسنة 

 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4) من التذييل ـ(ه
 
  صالحيةال
 

 یوعل اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي هذا االتفاق  هايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تم ي   15
لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول  فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في هذوالنحو المحدد في هذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك هنا.
 

المتعدد ه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق ؤال يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنها  16
 األطراف.
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  التذييالت
 

  ألف: المواد -1 التذييل
 

نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك (طن من  المجموعة  الفئة المادة
 قدرات استنفاذ األوزون)

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون  10.8 األولى جيم 
 

  ألف: األهداف و التمويل  -2التذييل 
  

-2021 2020 التفاصيل  الصف
2024 

2025 2026-
2029 

 المجموع 2030

الزمني  اليجدول بروتوکول مونتر 1.1
 م،يلمواد المدرجة في المرفق جالخفض 

قدرات استهالك  طن من( یاألول الفئة
 األوزون)

 غير متاح 0.27 3.51 3.51 7.02 7.02

جمالي إل هالمسموح ب یالحد األقص 1.2
 م،يالمرفق جاستهالك المواد المدرجة في 

قدرات استهالك  طن من( یاألول الفئة
 األوزون)

 غير متاح 0.00 3.51 3.51 7.02 7.02

التمويل (دوالر أمريكي) الموافق عليه  2.1
 من الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

205,000 0 160,000 0 85,000 450,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

26,650 0 20,800 0 11,050 58,500 

التمويل (دوالر أمريكي) الموافق عليه  2.3
 من الوكالة المنفذة المتعاونة ((اليونيدو)) 

100,000 0 100,000 0  200,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
 (دوالر أمريكي) 

9,000 0 9,000 0  18,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3.1
 أمريكي) 

305,000 0 260,000 0 85,000 650,000 

 76,500 11,050 0 29,800 0 35,650 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)  3.2

إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر  3.3
 أمريكي) 

340,650 0 289,800 0 96,050 726,500 

المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 استنفاذ األوزون)

7.02 

التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقةً  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2  3.78 
المتبقي المؤهل للتمويل 22 -استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3  0.0 

2021كانون األول  /ديسمبر  31* موعد إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى:    
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  الجدول الزمني للموافقة على التمويلألف:  -3التذييل 
  
عل ليالنظر في تمو تم يس        -1 ع  يهالشرائح المقبلة للموافقة   -2 لييمن السنة المحددة في التذاألول في االجتما

 ألف.
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريصف التقدم المحرز منذ التقري حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
البعض.  ابعضهبتتعلق  فيتساهم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

ن  كنتيجة مباشرة أيضاً التقرير  يشملوينبغي أ زيلت  ن التي أ تنفيذ لكمية المواد المستنفدة لألوزو
، بدائلاإلدخال التدريجي للمن  يتعلق بهاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

جل تمكين ت عن باللجنة التنفيذية  تزويد منألمانة ا من أ ت ذات  الناتج تغيرالمعلوما النبعاثا في ا
و خ.  ن  نبغييالصلة بالمنا والخبر يوضحأ ت  حا تالنجا ألنشطة المختلفة  ا ت المتعلقة با والتحديا

خرى ذات األمعلومات ال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالمدرجة في الخطة، 
تييمعلومات عن أي تغأيضا  ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضاصلة. ال  ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق را

األموال  صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتها حةيالشر
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن هذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر ذيخالل تنف

 
(ب) من االتفاق. وإذا  5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستهالكنتائج الخطة عن تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق ويجب أن يقدم حةيهذا التحقق مع کل طلب شر م يتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيلم تقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنها تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستهالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرة المحدد في ا
 

 ذيمعالم التنف يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا لتقويميةالواردة في الخطة حسب السنة استقدم البيانات و ،السابقة

. كما ةعامفي الخطة الومتوقعة تغييرات محتملة أي  وكذلكة والتقدم المحرز، عامإشارة إلى الخطة ال
هذا يشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم وة امعهذه التغييرات في الخطة الل ا مفضالوصفينبغي أن يحدد 

 الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من نال
 أعاله؛ المذكورة 

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکم  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (هـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 نة،يفي سنة معمعا بالتوازي  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2
  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة  جبي
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األنشطة واألموال  یحصرا إل کجزء من هذا االتفاق م هيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 هذا االتفاق؛  المشمولة في

 
التنفيذ تحتوي علی أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

جب  معينة،  ألف -2التذييل بمو ق في سنة  ك الموادلكل اتفا الستهال ألدنى  ف ا م الهد  سيتم استخدا
  .المستقل لالمتثال لهذه االتفاقات وسيکون أساس التحقق كمرجعالهيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ف: مؤسسات الرصد واألدوارأل - 5التذييل 

ستقدم وحدة األوزون الوطنية إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة   -1
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

رصد إعداد خطة إدارة إزالة المواد مسؤولية ستتولى شركة محلية مستقلة أو خبراء استشاريون مستقلون   -2
 الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من إنجاز أهداف األداء.

 
  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ - 6 لييالتذ

 
  :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ          -1
 

في  نيالنحو المب یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقار  )ب(

 
ف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيجنة التنفللإلى ا تقدم  )ج( ألهدا  أنشطة الشرائح المرتبطة بها وإنجازا

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب یعل
 

والتقدم المحرز   )د( ب  ن التجار الشرائح  ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد نينعکساالتأکد من أ
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 

 
 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  استيفاء شروط  (هـ)

األنشطة التي تنفذها الوکالة المنفذة  تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل اتقديمهمن أجل ألف  -4
  المتعاونة؛

  
، بسنة أو أكثر كهدف استهال لها دحدالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب   (و)

 ةيذلك، عن المرحلة الحال نطبقي ثماي، ح التحقق وتقارير ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي
لى إ  ، لخطة ا قعة من  لمتو ا نشطة  أل ا جميع  تكتمل  ن  استهالك  تحققتو أ ف  ا هد أ

  ؛الهيدروكلوروفلوروكربون
  

  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء ضمان  (ز)
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 ؛الالزمةاإلشراف  مهام  تنفيذ  )ح(
 

ف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آل  (ط) إلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفا عن  الدقيقوا
  انات؛يالب

 
  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنس  (ي) 

 
بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة   (ك)

الوکالة المنفذة  ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص
  متعاونة؛المنفذة اللوکالة او ةيسيالرئ

 
  استخدام المؤشرات؛التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى   (ل) 

 
  ؛اللزوم عند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم      (م) 

 
ي ترت یالتوصل إل    (ن)  ن أ آلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأ تيتوافق في ا  قيوالتنس طيللتخط با

  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 
 

س)  ل في الوقت المناسب    ( ت /  للبلداإلفراج عن األموا استكمال األنشطة من أجل المشاركة المؤسسا
  المتعلقة بالمشروع.

  
 ةمستقل هيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

 -1 لييفي التذ المذكورةالمواد  واستهالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد اله ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا لألف، 

 
  المنفذة المتعاونةال ت باء: دور الوکا -6 لييالتذ

 
في الخطة، محددة هذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة.           -1

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزوم تقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
 
الوکالة  والرجوع إلىاألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  م ييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(

 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ
 

الموحدة وفقا  ريفي التقار إلدراجهاهذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار م يتقدو  )ج(
  .ألف -4 لييللتذ

  
مطلوبة للتخطيط   (د) ت  ي ترتيبا ن أ مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأ ء  را آل التوصل إلى توافق في ا

  من أجل تيسير تنفيذ الخطة.والتنسيق واإلبالغ 
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 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ
 
ً أمريكي اً دوالر  180 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة         -1 لكل كيلوغرام من  ا

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي يتجاوز المستوى المحدد في الصفالذي قدرات استنفاد األوزون من االستهالك 
  .ألف -2 ليين التذم 2-1 األفقي في الصف لم يتحقق فيها الهدف المحددسنة 

 
الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر أن أقصى تخفيض في التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل  أساس الفهم على          -2

  في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متتاليين.
  
تين من خطة إدارة إزالة يكون فيها اتفاقان نافذان (مرحل في حالة الحاجة إلى تطبيق الجزاءات لمدة سنة        -3

ة، سيتم تحديد تطبيق الجزاءات فالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاءات مختل
م يكن من على أساس كل حالة على حدة مع األخذ في الحسبان القطاعات المحددة التي أدت إلى عدم االمتثال. وإذا ل

 كبر.هو األالممكن تحديد القطاع، أو المرحلتين اللتين يتناوالن نفس القطاع، سيكون مستوى الجزاءات المطبقة 
 
 
     
 
 


