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اللجنــة التنفيـذيــــة للﺻنــدوق المــتﻌــدد اﻷطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
اﻻجتمــــــاع الﺨاﻣﺲ والثمانون
ﻣونتريال ،ﻣﻦ  25إلى  29ﻣايو/أيار 2020
*
ﻣﺆجﻞ :ﻣﻦ  19إلى  22يولية /تموز 2020

مقترح مشروع :مﻼوي
تتألف هذه الوثيقة ﻣﻦ تعليقات وتوصية اﻷﻣانة بشأن ﻣقترح المشروع التالي:
اﻹزالة


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة اﻷولى ،الشريحة الﺨاﻣﺴة(

يونيب
ويونيدو



خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية ،الشريحة اﻷولى(

يونيب
ويونيدو

* بﺴﺒب فيروس كورونا )كوفيد.(19-
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
مﻼوي
الوكالة

اﻻجتماع الذي تمت خﻼله
الموافقة عليه

تدبير الرقابة

اليونيب )الرئيﺴية(
واليونيدو

الثاني والﺴتيﻦ

 35%بحلول عام 2020

)أوﻻ( عنوان المشروع
خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة اﻷولى(

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

) 4.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

الﺴنة2019 :

)ثالﺜا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
اﻷيروصوﻻت الرغاوي ﻣﻜافحة
التﺒريد
كيميائي
الحريق
التصنيع

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

عاﻣﻞ
تصنيع

المذيﺒات

الﺨدﻣة

السنة2019 :
اﻻستﺨداﻣات
إجمالي
المعملية
اﻻستهﻼك
القطاعي
4.94

4.94

)رابعا( بيانات اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
10.80
نقطة الﺒداية للتﺨفيضات المجمعة المﺴتداﻣة:
خط اﻷساس للفترة :2010-2009
اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
3.78
المتﺒقي:
ﻣوافق عليه بالفعﻞ:
2020

)خامسا( خطة اﻷعمال
إزالة المواد المﺴتنفذة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون(
يونيب
التمويﻞ )دوﻻر أﻣريﻜي(

10.80
7.02

المجموع

0.4

0.4

39,550

39,550

)سادسا( بيانات المشروع

2010

-2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع

حدود اﻻستهﻼك في بروتوكول
ﻣونتريال
الحد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به
)طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون(
تﻜاليف
التمويﻞ
يونيب
المشروع
المتفق عليه
)دوﻻر
تﻜاليف
أﻣريﻜي(
الدعم
تﻜاليف
يونيدو
المشروع
تﻜاليف
الدعم
تﻜاليف
اﻷﻣوال الموافق عليها
المشروع
ﻣﻦ قﺒﻞ اللجنة التنفيذية
)دوﻻر أﻣريﻜي(
تﻜاليف
الدعم
تﻜاليف
إجمالي اﻷﻣوال
المشروع
المطلوب الموافقة عليها
خﻼل هذا اﻻجتماع )دوﻻر تﻜاليف
أﻣريﻜي(
الدعم

غير
ﻣتوفر

غير
ﻣتوفر

10.80

10.80

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

7.02

غير
ﻣتوفر

غير
ﻣتوفر

غير
ﻣتوفر

10.80

10.80

9.72

9.72

9.72

9.72

9.72

7.02

غير
ﻣتوفر

60,000

0

55,000

0

0

40,000

0

40,000

0

35,000

230,000

7,800

0

7,150

0

0

5,200

0

5,200

0

4,550

29,900

60,000

0

0

0

0

60,000

0

0

0

0

120,000

5,400

0

0

0

0

5,400

0

0

0

0

10,800

120,000

0

55,000

0

0

100,000

0

40,000

0

0

315,000

13,200

0

7,150

0

0

10,600

0

5,200

0

0

36,150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,550

4,550

الموافقة الشمولية

توصية اﻷمانة:
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وصف المشروع
بالنيابة عﻦ حﻜوﻣة ﻣﻼوي ،قدّم برناﻣج اﻷﻣم المتحدة للﺒيئة )اليونيب( بوصفه الوكالـة المنفـذة الرئيﺴـية ،طلﺒـا ً
-1
لتمويﻞ الشريحة الﺨاﻣﺴة والنهائية ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بقيمـة
 35,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعـم الوكالـة الﺒالغـة  4,550دوﻻرا أﻣريﻜيـ ا لليونيـب فقـط 1.ويتضـمﻦ الطلـب
المقدّم تقريرا ﻣرحليا عﻦ تنفيـذ الشـريحة الرابعـ ة ،وتقريـر التحقـق عـﻦ اسـتهﻼك المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة
للفترة ﻣﻦ  2016إلى  2019وخطة تنفيذ الشريحة للفترة ﻣﻦ  2020إلى .2021
التقرير عﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حﻜوﻣة ﻣﻼوي عﻦ استهﻼك  4.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد
-2
الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2019وهو استهﻼك دون خط اﻷساس المطلوب لﻼﻣتثال لهذه المواد بنﺴﺒة 54
في المائة .ويﺒيﻦ الجدول  1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة .2019-2015
الجدول  :1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مﻼوي )بيانات المادة  7للفترة (2019-2015
الهيدروكلوروفلوروكربون22-

2015

2016

2017

2018

2019

خط اﻷساس

أطنان ﻣترية

162.00

149.60

128.80

101.20

89.80

196.40

أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون

8.91

8.23

7.08

5.57

4.94

10.80

والهيدروكلوروفلوروكربون 22-هو المادة الوحيدة المﺴتوردة في ﻣﻼوي ويﺴتﺨدم في خدﻣة ﻣعدات التﺒريد
-3
وتﻜييف الهواء .ويعزى اﻻنﺨفاض في استهﻼك الهيدروکلوروفلوروکربون 22-إلى إنفاذ نظام الترخيص والحصص
واللوائح على إدارة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون؛ وتنفيذ براﻣج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التﺒريد بموجب خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية؛ واستعمال ﻣعدات تﺒريد وتﻜييف هواء قائمة على غازات تﺒريد ﻻ
تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون) 22-أي  R-410Aو R-404Aو .(R-407Cوهناك أيضا استهﻼك ﻣتزايد
في غازات التﺒريد القابلة لﻼشتعال )أي  R-600aو.(R-290

تقرير عﻦ تنفيذ الﺒرناﻣج القطري
أبلغت حﻜوﻣة ﻣﻼوي عﻦ الﺒيانات القطاعية ﻻستهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير
-4
عﻦ تنفيذ الﺒرناﻣج القطري لعام  ،2019والتي تتﺴق ﻣع الﺒيانات المﺒلغ عنها بمقتضى المادة  7ﻣﻦ بروتوكول
ﻣونتريال.

تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحﻜوﻣة تنفذ نظام الترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد
-5
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن اﻻستهﻼك اﻹجمالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المﺒلغ عنه بموجب المادة 7
ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال في الفترة ﻣﻦ  2016إلى  2019كانت صحيحة )على النحو المﺒيﻦ في الجدول  1أعﻼه(.
وتضمﻦ تقرير التحقق توصيات لتعزيز التعاون بيﻦ وحدة اﻷوزون الوطنية وإدارة الجمارك وهيئات اﻹنفاذ اﻷخرى؛
وتﺴوية المﺴائﻞ المتعلقة بالحصص والواردات الفعلية وتﺴجيﻞ الﺒيانات؛ والرقابة على الواردات غير المشروعة ﻣﻦ
المواد المﺴتنفدة لﻸوزون؛ وتزويد إدارة الجمارك بمحددات غازات التﺒريد والتدريب المﺴتمر لموظفي الجمارك.
وأكد اليونيب أن هذه التوصيات سيتم تنفيذها خﻼل الشريحة الﺨاﻣﺴة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 1وفقا ً للﺨطاب بتاريخ  5ﻣارس/آذار  2020ﻣﻦ إدارة الشﺆون الﺒيئية في ﻣﻼوي إلى اﻷﻣانة.
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التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريحة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
تواصﻞ حﻜوﻣة ﻣﻼوي تنفيذ النظام العملي للترخيص والحصص لواردات المواد
-6
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وعﻼوة على ذلك ،اعتمدت المﺒادئ التوجيهية لتقييم اﻷثر الﺒيئي ،التي تﺴاعد أيضا في
التحديد والضمانات ﻣقابﻞ المشروعات )أي ﻣﺒاني اﻹدارة المشتركة التي تحتاج إلى تﻜييف الهواء ،والمشروعات
الزراعية الصناعية التي تتطلب التﺒريد( والتي يحتمﻞ أن تﺴتﺨدم المواد المﺴتنفدة لﻸوزون بما في ذلك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.

قطاع خدﻣة التﺒريد
-7

تشمﻞ اﻷنشطة الرئيﺴية التي تم إجراؤها ﻣا يلي:
)أ(

تدريب ﻣا ﻣجموعه  75ﻣﻦ ﻣوظفي الجمارك )بما فيهم  25اﻣرأة( على تحديد غازات التﺒريد
باستﺨدام المحدد ،ورصد وﻣنع التجارة غير المشروعة للمواد المﺴتنفدة لﻸوزون والمعدات
المعتمدة على المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،وعلى إنفاذ نظام الترخيص والحصص ،والقضايا العاﻣة
المتعلقة بﺒروتوكول ﻣونتريال(؛

)ب(

إجراء دورتيﻦ تدريب بشأن الممارسات الجيدة لﺨدﻣة التﺒريد بالنﺴﺒة لـ 40ﻣﻦ الفنييﻦ )بما فيهم
ثماني نﺴاء( .ولعب الفنيون دورا حيويا في نشر المعلوﻣات إلى المﺴتهلﻜيﻦ عﻦ إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الﺒلد ،وتزويدهم بالمشورة بشأن نوع ﻣعدات التﺒريد وغازات
التﺒريد المقﺒولة ﻣﻦ الوجهة القانونية.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع
يجري إدارة المشروع ﻣﻦ خﻼل وحدة اﻷوزون الوطنية ،والمﺆسﺴات اﻷخرى المشتركة في تنفيذ خطة إدارة
-8
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وهي لجنة اﻷوزون الوطنية ،ورابطة التﺒريد في ﻣﻼوي ،وهيئة اﻹيرادات
في ﻣﻼوي )إدارة الجمارك( ،ووزارة التجارة .وهناك تعاون ﻣنتظم وتﺒادل للمعلوﻣات بيﻦ وحدة اﻷوزون الوطنية
وهذه المﺆسﺴات .وخﻼل المرحلة الرابعة ،أجريت زياراتان لرصد اﻻﻣتثال ﻣﻦ أجﻞ التأكد ﻣﻦ اﻻستﺨدام الفعلي
للحصص الموافق عليها للواردات ﻣﻦ جانب المﺴتورديﻦ المﺴجليﻦ .واستﺨدم المﺒلغ المقرر لوحدة تنفيذ ورصد
المشروع وقدره  5,000دوﻻرا أﻣريﻜيا على الموظفيﻦ والﺨﺒراء اﻻستشارييﻦ ) 2,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،وزيارات
لرصد اﻻﻣتثال ) 2,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،والمصروفات المﻜتﺒية ) 1,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(.
ﻣﺴتوى صرف اﻷﻣوال
اعتﺒارا ﻣﻦ ﻣارس/آذار  ،2020ﻣﻦ أصﻞ المﺒلغ  315,000دوﻻرا أﻣريﻜيا الموافق عليه حتى اﻵن ،تم
-9
صرف  300,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ) أي  180,000دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيب و 120,000دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيدو( على
النحو المﺒيّﻦ في الجدول  .2وسيتم صرف الرصيد الﺒالغ  15,000دوﻻرا أﻣريﻜيا في عام .2020
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الجدول  :2التقرير المالي عن المرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مﻼوي )دوﻻر
أمريكي(
الشريحة

يونيب
اﻷﻣوال الموافق عليها
اﻷﻣوال المصروفة
اﻷﻣوال الموافق عليها
اﻷﻣوال المصروفة
اﻷﻣوال الموافق عليها
اﻷﻣوال المصروفة
اﻷﻣوال الموافق عليها
اﻷﻣوال المصروفة
اﻷﻣوال الموافق عليها
اﻷﻣوال المصروفة

اﻷولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
المجموع

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

60,000
60,000
55,000
55,000
40,000
40,000
40,000
25,000
195,000
180,000

المجموع
120,000
120,000
55,000
55,000
100,000
100,000
40,000
25,000
315,000
300,000

معدل الصرف
)(%
100
100
100
63
95

خطة تنفيذ الشريحة الرابعة والنهائية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
-10

سيتم تنفيذ اﻷنشطة التالية في الفترة ﻣﻦ يونيه/حزيران  2020إلى ديﺴمﺒر/كانون اﻷول :2021
)أ(

حلقتيﻦ عمﻞ للتدريب على القضايا المتعلقة بﺒروتوكول ﻣونتريال ،واللوائح والتشريعات بﺨصوص
قضايا اﻷوزون المتعلقة باﻹنفاذ لعدد  60ﻣوظفا ً ﻣﻦ ﻣوظفي الجمارك واﻹنفاذ )اليونيب( )10,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)ب(

دورتيﻦ للتدريب على الممارسات الجيدة لﺨدﻣة التﺒريد لعدد  50ﻣﻦ فنيي التﺒريد وتﻜييف الهواء
)اليونيب( ) 20,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)ج(

واﻻستمرار في رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )5,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا( بما في ذلك خﺒراء استشارييﻦ للمﺴاعدة في رصد واردات وصادرات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتدريب
فنيي التﺒريد وتﻜييف الهواء ،وجمع الﺒيانات ) 4,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،والمصروفات اﻷخرى
) 1,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( )اليونيب(.

تعليقات وتوصية اﻷمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريحة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
 -11خﻼل تقديم الشريحة الﺴابقة ،أشارت حﻜوﻣة ﻣﻼوي إلى أنها ستفرض حظرا على استيراد وبيع وتركيب
المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول يناير/كانون الثاني  .2020وبعد التوضيح ،شرح اليونيب أن
وزارة العدل والشﺆون الدستورية ﻣا زالت تقوم في الوقت الحاضر باﻻنتهاء ﻣﻦ إعداد ﻣشروع اللوائح وأن تاريخ
اﻹنفاذ لهذا الحظر قد يتغير ليتوافق ﻣع تاريخ اعتماد اللوائح .وبينما ﻣا زال هذا الحظر على المﺴار الصحيح لهذا
العام ،فالحﻜوﻣة تﺴتعمﻞ في الوقت الحاضر بشﻜﻞ ﻣﺆقت نظام الحصص للرقابة على واردات وصادرات غازات
التﺒريد القائمة على المواد الهيدروكروفلوروكربونية ﻣﻦ أجﻞ اﻻﻣتثال ﻷحﻜام بروتوكول ﻣونتريال.
5
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 -12وأصدرت حﻜوﻣة ﻣﻼوي حصص اﻻستيراد لعام  2020بمقدار  4.4طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ،وهي
أقﻞ ﻣﻦ أهداف الرقابة في بروتوكول ﻣونتريال الﺒالغة  7.02طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون لذلك العام.

قطاع خدﻣة التﺒريد
 -13تﺴاءلت اﻷﻣانة عﻦ الﺴﺒب لماذا كان عدد اﻷشﺨاص المدربيﻦ أقﻞ ﻣﻦ الهدف المتوقع لﻜﻞ ﻣﻦ تدريب ﻣوظفي
الجمارك وتدريب الفنييﻦ  .وشرح اليونيب أن دورات تدريب إضافية كانت ﻣزﻣعة للربع اﻷول ﻣﻦ عام  2020ولﻜﻦ
تم تأجيلها نظرا لجائحة كوفيد19-؛ وأن هذه الدورات سيتم تنفيذها في إطار الشريحة النهائية ﻣﻦ المرحلة اﻷولى.
 -14وردا على تﺴاؤل اﻷﻣانة بشأن استداﻣة برناﻣج التدريب وكيفية تأدية الممارسات الجيدة ﻣﻦ جانب الفنييﻦ،
أفاد اليونيب أن وحدة اﻷوزون الوطنية بالتعاون ﻣع رابطة التﺒريد في ﻣﻼوي تفحص بانتظام حلقات العمﻞ الﺨاصة
بالﺨدﻣة حيث تم تدريب الفنييﻦ على رصد اﻣتثال الفنييﻦ للممارسات الجيدة في أنشطة الﺨدﻣة التي يﺆدونها .وبينما لم
تفرض جزاءات على الذيﻦ لم يمتثلوا ،فإن الرصد المنتظم يضمﻦ أن حلقات العمﻞ الﺨاصة بالﺨدﻣة تﻜون ﻣزودة
بأساليب الﺨدﻣة الحديثة .وباﻹضافة إلى ذلك ،أخذت رابطة التﺒريد في ﻣﻼوي زﻣام الريادة في إجراء التدريب للفنييﻦ
في ﻣراكز اﻻﻣتياز ،التي تم تزويدها بمجموعات أدوات الﺨدﻣة.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع
 -15عند توضيح تلك اﻷنشطة التي يمﻜﻦ أن تتشابه ﻣع اﻷنشطة التي يتم تنفيذها في إطار ﻣشروع التعزيز
المﺆسﺴي ،شرح اليونيب أن الرصد الذي يتم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو
لضمان أن جميع ﻣﻜونات المشروع يتم تنفيذها على النحو المقرر وتحقق النواتج المقترحة .ويرتﺒط ﻣشروع التعزيز
المﺆسﺴي بج وانب الﺴياسة اﻷوسع نطاقا لﺒروتوكول ﻣونتريال بما في ذلك اﻹبﻼغ عﻦ الﺒيانات.

تنفيذ الﺴياسة الجنﺴانية

2

 -16ﻻحظت اﻷﻣانة أن هناك ﻣوظفتيﻦ في وحدة اﻷوزون الوطنية وأنه خﻼل تنفيذ الشريحة الرابعة ،قدﻣت
حﻜوﻣة ﻣﻼوي واليونيب التدريب لعدد  25ﻣﻦ الموظفات في إدارة الجمارك وثمانية فنيات في ﻣجال التﺒريد .وشدد
اليونيب على أن وحدة اﻷوزون الوطنية ستﺴتمر في تتﺒع الجنﺴانية في براﻣج التدريب والمﺴاعدة التقنية؛ وسوف
تجري وحدة اﻷوزون الوطنية ﻣناقشات ﻣع رابطة التﺒريد وﻣديري ﻣراكز اﻻﻣتياز ﻣﻦ أجﻞ ضمان أن الفنيات يتمتعﻦ
بنفﺲ الفرص لتطوير وظائفهﻦ .وعﻼوة على ذلك ،سيتم اﻹبﻼغ عﻦ ﻣﺆشرات ﻣحددة تتعلق بالجنﺴانية كجزء ﻣﻦ
طلﺒات الشرائح للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استداﻣة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -17قاﻣت حﻜوﻣة ﻣﻼوي بإدﻣاج لوائح المواد المﺴتنفدة لﻸوزون وقانون الضرائب في المناهج الدراسية لتدريب
ﻣوظفي الجمارك .وقد عزز التدريب قدرات ﻣوظفي اﻹنفاذ على رصد التجارة غير المشروعة للمواد المﺴتنفدة
لﻸوزون والمعدات القائمة على المواد المﺴتنفدة لﻸوزون .وتضمﻦ الزيارات المنتظمة لوحدة اﻷوزون الوطنية
ورابطة التﺒريد في ﻣﻼوي إلى ورش الﺨدﻣة اﻣتثال الفنييﻦ للممارسات الجيدة للﺨدﻣة .وسيتم دعم هذه اﻹجراءات
بنظام ترخيص للفنييﻦ سيﻜون ﻣوجودا في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
فضﻼ عﻦ تحديث ﻣدونات الممارسات الوطنية للتﺒريد .وستضمﻦ كﻞ هذه التدابير المذكورة سالفا استداﻣة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الﺒلد.

 2طلب المقرر )92/84د( إلى الوكاﻻت الثنائية والمنفذة أن تطﺒق الﺴياسة العملية عﻦ تعميم الجنﺴانية على ﻣدى دورة المشروع.
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الﺨﻼصة
 -18بلغ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2019كمية قدرها  4.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون وهو بنﺴﺒة  49في المائة أقﻞ ﻣﻦ هدف اﻻتفاق للﺒلد .ولدى الحﻜوﻣة نظام فعلي للترخيص والحصص يعتﺒر
ﻣهما في الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الﺒلد .ويﺴتمر تقديم التدريب لموظفي الجمارك
واﻹنفاذ وفنيي الﺨدﻣة ﻣما أدى إل ى بناء قدرات أصحاب المصلحة هﺆﻻء ،فضﻼ عﻦ برناﻣج ترخيص للفنييﻦ الذي يتم
اقتراحه في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ويﺴير تنفيذ كﻞ اﻷنشطة على
نحو جيد ،وقد حقق المشروع ﻣعدل صرف شاﻣﻞ بنﺴﺒة  95في المائة .وسيﺴتﻜمﻞ الﺒلد المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ﻻتفاقها ﻣع اللجنة التنفيذية.
التوصية
 -19توصي أﻣانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريحة الرابعة ﻣﻦ
المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمﻼوي؛ وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية
على الشريحة الﺨاﻣﺴة والنهائية ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمﻼوي،
وخطة تنفيذ الشريحة المصاحﺒة للفترة  ،2021-2020على ﻣﺴتوى التمويﻞ المﺒيﻦ في الجدول أدناه:
تمويل المشروع
)دوﻻر أمريكي(

عنوان المشروع

)أ(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
اﻷولى ،الشريحة الﺨاﻣﺴة(

7

35,000

تكاليف الدعم
)دوﻻر أمريكي(

4,550

الوكالة المنفذة

يونيب

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/37
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
مﻼوي
الوكالة

)أوﻻ( عنوان المشروع

اليونيب )الرئيﺴية( واليونيدو

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(
الﺴنة2019 :

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

)ثالﺜا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
اﻷيروصوﻻت الرغاوي ﻣﻜافحة
التﺒريد
كيميائي
الحريق
التصنيع

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

) 4.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(
عاﻣﻞ
تصنيع

المذيﺒات

الﺨدﻣة
4.94

السنة2019 :
اﻻستﺨداﻣات
إجمالي
المعملية
اﻻستهﻼك
القطاعي
4.94

)رابعا( بيانات اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
نقطة الﺒداية للتﺨفيضات المجمعة المﺴتداﻣة:
10.80
خط اﻷساس للفترة :2010-2009
اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
المتﺒقي:
3.78
ﻣوافق عليه بالفعﻞ:
)خامسا( خطة اﻷعمال
إزالة المواد المﺴتنفذة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون(
يونيب
التمويﻞ )دوﻻر أﻣريﻜي(
إزالة المواد المﺴتنفذة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون(
يونيدو
التمويﻞ )دوﻻر أﻣريﻜي(

2021

2020

10.80
7.02
المجموع

2022

0.55

0.00

0.00

0.55

65,000

0

0

65,000

1.50

0.00

1.50

3.00

70,850

0

71,000

141,850

)سادسا( بيانات المشروع

2020

-2021
2024

2025

-2026
2029

2030

المجموع

حدود اﻻستهﻼك في بروتوكول ﻣونتريال
الحد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاذ اﻷوزون(
تﻜاليف المشروع المطلوبة يونيب تﻜاليف المشروع
ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر
تﻜاليف الدعم
أﻣريﻜي(
يونيدو تﻜاليف المشروع
تﻜاليف الدعم
إجمالي تﻜاليف المشروع المطلوبة ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر
أﻣريﻜي(
إجمالي تﻜاليف الدعم المطلوبة ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر
أﻣريﻜي(
إجمالي اﻷﻣوال المطلوبة ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر أﻣريﻜي(

7.02

7.02

3.51

3.51

0.27

غير ﻣتوفر

7.02

7.02

3.51

3.51

0.00

غير ﻣتوفر

205,000

0

160,000

0

85,000

450,000

26,650

0

20,800

0

11,050

58,500

100,000

0

100,000

0

0

200,000

9,000

0

9,000

0

0

18,000

305,000

0

260,000

0

85,000

650,000

35,650

0

29,800

0

11,050

76,500

340,650

0

289,800

0

96,050

726,500

)سابعا( طلب لتمويل الشريحة اﻷولى )عام (2020
تكاليف الدعم )دوﻻر أمريكي(
اﻷموال المطلوبة )دوﻻر أمريكي(
الوكالة
26,650
205,000
يونيب
9,000
100,000
يونيدو
35,650
305,000
المجموع
الموافقة على التمويﻞ للمرحلة اﻷولى ) (2020على النحو المشار إليه أعﻼه
التمويﻞ المطلوب
النظر الفردي

توصية اﻷمانة:
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وصف المشروع
 -20بالنيابة عﻦ حﻜوﻣة ﻣﻼوي ،قدم اليونيب ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيﺴية ،طلﺒا للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون ،بتﻜلفة إجمالية قدرها  726,500دوﻻرا أﻣريﻜيا ،تتألف ﻣﻦ 450,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة بقيمة  58,000لليونيب ،و 200,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم
الوكالة بقيمة  18,000دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيدو على النحو المقدم في الطلب اﻷصلي 3.وسيﺆدي تنفيذ المرحلة الثانية
ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة اﻻستهﻼك المﺆهﻞ المتﺒقي ﻣﻦ المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للوفاء بهدف الﺨفض بنﺴﺒة  67.5في المائة في خط أساس استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2025وخفض بنﺴﺒة  100في المائة بحلول عام .2030
 -21والطلب المقدم في هذا اﻻجتماع هو للشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ويﺒلغ  340,650دوﻻرا أﻣريﻜيا،
يتألف ﻣﻦ  205,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة بقيمة  26,650دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيب ،و100,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة بقيمة  9,000دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيدو ،على النحو المقدم في الطلب اﻷصلي.
حالة تنفيذ المرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -22تمت الموافقة على المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اﻻجتماع
الثاني والﺴتيﻦ 4للوفاء بتحقيق خفض بنﺴﺒة  35في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس بحلول عام  2020بتﻜلفة إجمالية قدرها
 350,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،ﻹزالة كمية  3.78طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون.22-
وتمت الموافقة على شرائح التمويﻞ في اﻻجتماعات الﺴﺒعيﻦ والﺴابع والﺴﺒعيﻦ والحادي والثمانيﻦ .ويرد في الفقرات
ﻣﻦ  1إلى  19ﻣﻦ الوثيقة الحالية التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تحليﻞ ﻻستهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية
والمالية عﻦ التنفيذ؛ وطلب للشريحة الﺨاﻣﺴة والنهائية المقدﻣة إلى اﻻجتماع الحالي.
المرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -23بعد خصم كمية  3.78طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المرتﺒطة
بالمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،يﺒلغ اﻻستهﻼك المتﺒقي المﺆهﻞ للتمويﻞ في
المرحلة الثانية  7.02طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون .22-وقد أظهرت نتائج المﺴح
الذي أجري ﻹعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن ﻣﻼوي بها حوالي  1,500ﻣﻦ الفنييﻦ )أي
 520فني لديهم تدريب رسمي/ﻣهني وأكثر ﻣﻦ  1,000فني لديهم تدريب أثناء العمﻞ( .وهناك  72ورشة ﻣﺴجلة
لﺨدﻣة التﺒريد وتﻜييف الهواء وحوالي  30ورشة غير ﻣﺴجلة .وﻣعظم الفنييﻦ غير الرسمييﻦ يﺨدﻣون المعدات
المنزلية بينما يﺨدم الفنيون الرسميون جميع أنواع ﻣعدات التﺒريد.
استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واﻷنشطة المقترحة في المرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -24ستركز المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تعزيز نظام الترخيص
والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ﻣع الترويج لﻼنتقال إلى تﻜنولوجيات ذات إﻣﻜانية ﻣنﺨفضة لﻼحترار
العالمي في قطاع التﺒريد وتﻜييف الهواء ،ﻣع تنفيذ الصﻜوك القانونية المتعلقة باﻻستﺨدام اﻵﻣﻦ للتﻜنولوجيات الجديدة،
وكذلك تعزيز القدرات في قطاع الﺨدﻣة ،وإنشاء نظام لترخيص الفنييﻦ .وسيتم استعمال الدروس المﺴتفادة والﺒنية

 3وفقا ً للﺨطاب بتاريخ  5فﺒراير/شﺒاط  2020ﻣﻦ إدارة الشﺆون الﺒيئية في ﻣﻼوي إلى اﻷﻣانة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/39 4
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التحتية المنشأة خﻼل تنفيذ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ هذه الﺨطة في المرحلة الثانية .وتلتزم حﻜوﻣة ﻣﻼوي بعدم استﺨدام أي
ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام .2030
اﻷنشطة المقترحة في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
-25

تقترح المرحلة الثانية اﻷنشطة التالية:
)أ(

تعزيز إنفاذ لوائح المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،بما في ذلك تدريب المدربيﻦ ،وتيﺴير حوارات على
الحدود ،وحلقات عمﻞ لتدريب ﻣوظفي الجمارك وغيرهم ﻣﻦ ﻣوظفي اﻹنفاذ )اليونيب( )80,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،وشراء ﻣحددات غازات التﺒريد )اليونيدو( ) 20,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)ب(

إعداد وتنفيذ المعايير الفنية في قطاع التﺒريد وتﻜييف الهواء ﻣﻦ أجﻞ اﻻستﺨدام اﻵﻣﻦ لمعدات
التﺒريد وتﻜييف الهواء ذات إﻣﻜانية ﻣنﺨفضة لﻼحترار العالمي والترويج لعمليات الشراء المراعية
للﺒيئة؛ وتدريب ﻣوظفي وحدة اﻷوزون الوطنية ،والموظفيﻦ العادييﻦ ،والمفتشيﻦ الﺒيئييﻦ وﻣوظفي
المشتريات على إنفاد ﻣعايير التﺒريد وتﻜييف الهواء وعمليات الشراء المراعية للﺒيئة؛ وتنفيذ حلقات
عمﻞ للتوعية ﻣﻦ أجﻞ تعزيز اﻣتثال الفنييﻦ لمعايير التﺒريد وتﻜييف الهواء ،والمﺴتورديﻦ ،وﻣمثلي
الصناعات )اليونيب( ) 130,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)ج(

تعزيز قدرات فنيي التﺒريد وتﻜييف الهواء وإنشاء نظام للترخيص؛ وإجراء ﻣشاورات ﻣع أصحاب
المصلحة ﻣﻦ أجﻞ تنقيح الرﻣوز الوطنية للممارسات والمناهج لتدريب الفنييﻦ؛ وتنفيذ دورات
تدريب لفنيي التﺒريد وتﻜييف الهواء؛ وتعزيز رابطة التﺒريد في ﻣﻼوي وﻣﺆسﺴات التدريب؛ وإجراء
أنشطة لز يادة التوعية بيﻦ المﺴتﺨدﻣيﻦ النهائييﻦ بشأن إدخال ﻣعدات تﺒريد وتﻜييف هواء قائمة على
غازات تﺒريد ﻻ تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون) 22-اليونيب( ) 190,000دوﻻرا
أﻣريﻜيا(؛

)د(

تعزيز ﻣراكز اﻻﻣتياز وتوفير المﺴاعدة التقنية ﻣﻦ أجﻞ إعداد نموذج لﻸعمال لتشغيﻞ ﻣركز
استرداد غازات التﺒريد؛ وتحديد المعدات واﻷدوات وتوفيرها إلى ثﻼثة ﻣراكز استرداد )ﻣثﻼ وحدة
استرداد لغازات تﺒريد ﻣتعددة ،وﻣحددات غازات التﺒريد ،واﻻسطوانات ،ووحداد اﻻستعادة،
والحجم( وﻣعدات تﻜميلية لثﻼثة ﻣراكز اﻣتياز قائمة كانت قد أنشئت في الﺴابق )ﻣثﻼ ،وحدات شحﻦ
ﻣتنقلة ،وﻣقياس إلﻜتروني ﻣتشعب لغازات تﺒريد ﻣتعددة ،وكاشفات التﺴرب ،ووحدات اللحام،
وأدوات الﺴﻼﻣة( )اليونيدو( ) 180,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(.

وحدة تنفيذ المشروع ورصده واﻹبﻼغ عنه
 -26تعتﺒر إدارة الشﺆون الﺒيئية في وزارة الموارد الطﺒيعية والطاقة والتعديﻦ هي الﺴلطة المﺴﺆولة عﻦ تنفيذ
بروتوكول ﻣونتريال في ﻣﻼوي .ووحدة اﻷوزون الوطنية في إدارة الشﺆون الﺒيئية هي الوكالة الرئيﺴية التي ستقوم
بتنﺴيق تنفيذ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وهناك ﻣﺆسﺴات رئيﺴية أخرى
ﻣشتركة وهي لجنة اﻷوزون الوطنية ،وهي هيئة استشارية لوحدة اﻷوزون الوطنية ورابطة التﺒريد في ﻣﻼوي،
وإدارة الجمارك والضرائب.
 -27وسيتم تﺨصيص ﻣا ﻣجموعه  50,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ﻷنشطة رصد المشروع وتقييمه )اليونيب( ليغطي
المدفوعات إلى الموظفيﻦ والﺨﺒراء اﻻستشارييﻦ ﻣﻦ أجﻞ إعداد خطط عمﻞ سنوية وتقارير ﻣرحلية وﻣالية ،ورصد
وتقييم أنشطة المشروع ،وإدراج المﺴاواة بيﻦ الجنﺴيﻦ ) 30,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛ والﺴفر وزيارات لرصد اﻻﻣتثال
) 10,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،واجتماعات التنﺴيق ﻣع أصحاب المصلحة ) 10,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(.
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التﻜاليف اﻹجمالية للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -28تﺒلغ التﻜاليف اﻹجمالية للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 650,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا ،حﺴب الطلب المقدم في اﻷصﻞ لتحقيق خفض بنﺴﺒة  100في المائة ﻣﻦ خط أساس استهﻼكها ﻣﻦ
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  2030وهو يتوافق ﻣع المقرر )50/74هـ() (12بشأن ﻣﺴتوى التمويﻞ
المﺆهﻞ لﺒلد ذو حجم استهﻼك ﻣنﺨفض )أي  1,000,000دوﻻر أﻣريﻜي لﻺزالة التاﻣة ناقص  350,000دوﻻرا
أﻣريﻜيا لم يتم الموافقة عليه ﻣﻦ أجﻞ الﺨفض بنﺴﺒة  35في المائة في عام  .(2020ويرد في الفقرتيﻦ  25و  27أعﻼه
وصف لتوزيع النفقات واﻷنشطة المقررة في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
اﻷنشطة المقررة للشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية
 -29تﺒلغ اﻷﻣوال المطلوبة للشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية  305,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،وسيتم تنفيذها ﻣﻦ
يوليه/تموز  2020إلى ديﺴمﺒر/كانون اﻷول  2024وستشمﻞ اﻷنشطة التالية:
)أ(

تعزيز إنفاذ ورصد لوائح المواد المﺴتنفدة لﻸوزون والﺴياسات ذات الصلة :تدريب  150ﻣوظفا ﻣﻦ
ﻣوظفي الجمارك واﻹنفاذ على تدابير الرقابة وتنفيذ اﻵلية غير الرسمية للموافقة المﺴﺒقة المﺴتنيرة،
وتيﺴير حوار بشأن الحدود الواحدة )اليونيب( ) 80,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،وشراء وتوزيع خمﺴة
ﻣحددات غازات التﺒريد لمراكز الجمارك على الحدود )اليونيدو( ) 20,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)ب(

إعداد المعايير الفنية للتﺒريد وتﻜييف الهواء :تعييﻦ خﺒير وطني ،وتنفيذ حلقة عمﻞ تشاورية
ﻷصحاب المصلحة؛ وإصدار ونشر المعايير؛ وتنفيذ حلقتيﻦ عمﻞ للتدريب لﺒناء القدرات لدى
ﻣوظفي المعايير والمفتشيﻦ الﺒيئييﻦ وغيرهم ﻣﻦ أصحاب المصلحة الرئيﺴييﻦ على رصد وإنفاذ
المعايير الفنية في قطاع التﺒريد وتﻜييف الهواء لعدد  30ﻣشاركا في كﻞ حلقة عمﻞ )اليونيب(
) 45,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)ج(

الترويج لعمليات الشراء المراعية للﺒيئة لنظم التﺒريد وتﻜييف الهواء :إعداد الﺴياسات لعمليات
الشراء المراعية للﺒيئة لمعدات التﺒريد وتﻜييف الهواء للمﺆسﺴات العاﻣة؛ وتدريب  20ﻣوظفا ﻣﻦ
المشتريات العاﻣة على المعايير التي سيتم تنفيذها خﻼل عمليات الشراء المراعية للﺒيئة لنظم التﺒريد
وتﻜييف الهواء؛ وتنفيذ حلقتيﻦ عمﻞ ﻣع  25ﻣشاركا في كﻞ ﻣنها لتوعية الجمهور على ﻣنافع اعتماد
واستﺨدام نظم التﺒريد وتﻜييف الهواء القائمة على غازات تﺒريد ذات إﻣﻜانية ﻣنﺨفضة على اﻻحترار
العالمي )اليونيب( ) 25,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛

)د(

إنشاء نظام للترخيص ،وبناء قدرات فنيي التﺒريد وتﻜييف الهواء وتحديث ﻣدونات الممارسات
الوطنية لﺨدﻣة نظم التﺒريد وتﻜييف الهواء :تعييﻦ خﺒير ﻹعداد نظام ترخيص للتﺒريد وتﻜييف
الهواء؛ وتنفيذ حلقة عمﻞ تشاورية ﻷصحاب المصلحة بشأن صياغة نظام ترخيص فعال للتﺒريد
وتﻜييف الهواء؛ وتنفيذ دورتيﻦ للتدريب بشأن عملية الترخيص ﻣع  30ﻣشاركا في كﻞ ﻣنها؛ وتعييﻦ
خﺒير وطني لتحديث ﻣدونات الممارسات الوطنية لﺨدﻣة التﺒريد وتﻜييف الهواء؛ وتنفيذ حلقتيﻦ عمﻞ
لتدريب  40فني ﻣﻦ فنيي التﺒريد وتﻜييف الهواء على الممارسات الجيدة للﺨدﻣة؛ وتحديث دليﻞ
التدريب وتعزيز رابطة التﺒريد في ﻣﻼوي )اليونيب( ) 75,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(.

)هـ(

تعزيز ﻣراكز اﻻﻣتياز والمﺴاعدة التقنية :إعداد نموذج لﻸعمال لمركز استرداد غازات التﺒريد بما
في ذلك اختصاصات لمضيف ﻣركز اﻻسترداد ،وعمليات شراء وتوزيع ﻷدوات وﻣعدات تﻜميلية
لثﻼثة ﻣراكز اﻣتياز )ﻣثﻼ ،ﻣجموعات اللحام؛ وﻣجموعات ﻣقاييﺲ ﻣتشعﺒة ذات أربعة صماﻣات
لغازات تﺒريد ﻣتعددة؛ وﻣحطات شحﻦ ﻣتنقلة لغازات التﺒريد القابلة لﻼشتعال؛ ووحدات استعادة
لغازات التﺒريد بما في ذلك غازات التﺒريد القابلة لﻼشتعال؛ وشراء المعدات لمركز استرداد جديد
)اليونيدو( ) 80,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛
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)و(

الرصد والتقييم )اليونيب( ) 20,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( للموظفيﻦ والﺨﺒراء اﻻستشارييﻦ )10,000
دوﻻرا أﻣريﻜيا(؛ والﺴفر وزيارات رصد اﻻﻣتثال ) 5,000دوﻻرا أﻣريﻜيا( ،وحلقات عمﻞ
استشارية ) (5,000دوﻻرا أﻣريﻜيا(.

تعليقات وتوصية اﻷمانة
التعليقات
 -30استعرضت اﻷﻣانة المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء
المرحلة اﻷولى ،والﺴياسات والمﺒادئ التوجيهية للصندوق المتعدد اﻷطراف ،بما في ذلك المعايير الﺨاصة بتمويﻞ
إزالة المواد الهيدروكلوروفلروكربونية في قطاع اﻻستهﻼك للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  ،(50/74وخطة أعمال الصندوق المتعدد اﻷطراف للفترة .2022 – 2020
التزام الحﻜوﻣة لﻺزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2020
 -31قدﻣت حﻜوﻣة ﻣﻼوي خطابا يشير إلى التزاﻣها لتحقيق خفض بنﺴﺒة  100في المائة في خط أساس استهﻼكها
ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والوفاء باﻻلتزام لتدابير بروتوكول ﻣونتريال ،بحلول عام  ،2020وأن الﺒلد لﻦ
يتطلب أي ﻣواد هيدروكلوروفلوروكربونية ﻻحتياجات الﺨدﻣة بعد عام .2030
المﺴائﻞ التقنية
المﻜون المتعلق بإعداد الﺴياسات ﻣﻦ أجﻞ عمليات الشراء المراعية للﺒيئة لمعدات التﺒريد
 -32عند توضيح
ّ
وتﻜييف الهواء ،شرح اليونيب أن هناك قدر ﻣحدود ﻣﻦ المعارف والمعلوﻣات عﻦ عمليات الشراء المراعية للﺒيئة في
المﺆسﺴات العاﻣة والﺨاصة؛ وأن النشاط المقترح سيوجه المﺆسﺴات على عمليات الشراء المراعية للﺒيئة وذات
الﻜفاءة في استﺨدام الطاقة لمعدات التﺒريد وتﻜييف الهواء .وﻣﻦ شأن إعداد المعايير التقنية أن يضمﻦ أن المعدات يتم
تركيﺒها على نحو سليم ويتم خدﻣتها على نحو فعال ،وستقدم إرشادات للﺒلد تتعلق بإدارة غازات التﺒريد القابلة
لﻼشتعال والﺴاﻣة.
 -33وفيما يتعلق بنظام ترخيص الفنييﻦ ،أوضح اليونيب أن الترخيص سينطﺒق على الفنييﻦ الذيﻦ تلقوا تدريﺒا
رسميا وعلى الذيﻦ لم يتلقوه بعد .وفي حيﻦ أنه قد يﺴتغرق بعض الوقت لتأسيﺲ برناﻣج الترخيص هذا ،ستنصب
اﻷولوية الفورية على تفعيﻞ إطار قانوني ﻣﻦ شأنه أن يدعم العملية .وباﻹضافة إلى ذلك ،شدد اليونيب على أنه ﻣع
إعداد المعايير والتدريب الﻼحق الذي سيتﺒع ذلك ،سيتم تشجيع قطاع خدﻣة التﺒريد وتﻜييف الهواء على التنفيذ الﻜاﻣﻞ
لمدونات الممارسات الجيدة خﻼل خدﻣة نظم التﺒريد وتﻜييف الهواء.
اﻷثر على المناخ
 -34ﻣﻦ شأن اﻷنشطة المقترحة في قطاع الﺨدﻣة ،التي تشمﻞ احتواء أفضﻞ لغازات التﺒريد ﻣﻦ خﻼل التدريب
وتوفير المعدات ،أن تﺨفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المﺴتﺨدم لﺨدﻣة التﺒريد .وكﻞ كيلوغرام ﻣﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-غير المنﺒعث نتيجة لممارسات التﺒريد اﻷفضﻞ ينتج عنه وفورات بحوالي  1.8طﻦ
ﻣﻦ ﻣﻜافئ ثاني أكﺴيد الﻜربون .وعلى الرغم ﻣﻦ أن حﺴاب اﻷثر على المناخ لم يﻜﻦ ﻣدرجا في خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تشير اﻷنشطة المقررة بواسطة ﻣﻼوي إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربوني ة سيﺨفض انﺒعاثات غازات التﺒريد في الغﻼف الجوي ،وبذلك ينتج عنه ﻣنافع للمناخ.
التمويل المشترك
 -35التزﻣت حﻜوﻣة ﻣﻼوي بالمﺴاهمة العينية لتنفيذ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ﻣﻦ خﻼل الدعم اللوجﺴتي ودعم الموظفيﻦ في الحاﻻت التي تقتضي ذلك.
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خطة أعمال الصندوق المتعدد اﻷطراف للفترة 2022-2020
 -36يطلب اليونيب واليونيدو ﻣﺒلغا قدره  650,000دوﻻرا أﻣريﻜيا زائد تﻜاليف دعم الوكالة ،لتنفيذ المرحلة
الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمﻼوي .وتﺒلغ القيمة اﻹجمالية المطلوبة وقدرها
 340,650دوﻻرا أﻣريﻜيا بما في ذلك تﻜاليف دعم الوكالة هي أعلى ﻣﻦ المﺒلغ  133,800دوﻻرا أﻣريﻜيا المذكور في
خطة اﻷعمال للفترة .2022-2020
مشروع اﻻتفاق
 -37يرد في المرفق اﻷول بالوثيقة الحالية ﻣشروع اتفاق بيﻦ حﻜوﻣة ﻣﻼوي واللجنة التنفيذية ﻹزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
-38

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
)أ(

الموافقة ،ﻣﻦ حيث المﺒدأ ،على المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمﻼوي للفترة  2020إلى  2030ﻣﻦ أجﻞ اﻹزالة التاﻣة ﻻستهﻼك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بمﺒلغ  726,500دوﻻرا أﻣريﻜيا ،يتألف ﻣﻦ  450,000دوﻻرا
أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة الﺒالغة  58,500دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيب ،و 200,000دوﻻرا
أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة الﺒالغة  18,000دوﻻرا أﻣريﻜيا لليونيدو؛

)ب(

اﻹحاطة علما بالتزام حﻜوﻣة ﻣﻼوي باﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول
 1يناير/كانون الثاني  ،2030ولﻦ يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون بعد ذلك التاريخ؛

)ج(

خصم كمية قدرها  7.02طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ﻣﻦ اﻻستهﻼك المتﺒقي المﺆهﻞ للتمويﻞ ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على ﻣشروع اﻻتفاق بيﻦ حﻜوﻣة ﻣﻼوي واللجنة التنفيذية لﺨفض استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق اﻷول بالوثيقة الحالية؛

)هـ(

والموافقة على الشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمﻼوي ،وخطط تنفيذ الشرائح المصاحﺒة ،بقيمة 340,650
أﻣريﻜيا ،تتألف ﻣﻦ  205,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة بقيمة 26,650
أﻣريﻜيا لليونيب ،و  100,000دوﻻرا أﻣريﻜيا ،زائد تﻜاليف دعم الوكالة بقيمة 9,000
أﻣريﻜيا لليونيدو.
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المرفق اﻷول
مشروع اتفاق بيﻦ ﺣﮑﻮمﺔ جمهﻮريﺔ مﻼوي واللجنﺔ التنفيﺬيﺔ للصندوق المتعدد اﻷطراف
بشأن تخفيﺾ استهﻼك المﻮاد الهيدروکلﻮروفلﻮروکربﻮنيﺔ وفقا للمرﺣلﺔ الثانيﺔ
مﻦ خطﺔ إدارة إزالﺔ المﻮاد الهيدروکلﻮروفلﻮروکربﻮنيﺔ
الغرض
يﻤﺜﻞ هذا اﻻتفاق التفاهم بين ﺣﮑﻮﻣﺔ ﻣﻼوي )"البلد"( واللجنﺔ التنفيذيﺔ ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بتخفيض اﻻستخدام
-1
ً
الﻤراقب للﻤﻮاد الﻤستنفدة لﻸوزون الﻤحددة ﻓي التذييﻞ  -1ألف )" الﻤﻮاد "( إلى ﻣستﻮى ﻣستدام قدره ﺻﻘر طنا ﻣن
قدرات استنفاد اﻷوزون بحلﻮل  1يناير /كانﻮن الﺜاني  2030اﻣتﺜاﻻ للجدول الزﻣني لبروتﻮكﻮل ﻣﻮنتريال.
يﻮاﻓﻖ البلد علﯽ اﻻلتزام بحدود اﻻستهﻼك السنﻮي للﻤﻮاد علﯽ النحﻮ الﻤبين ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2-1ﻣن
-2
التذييﻞ -2ألف )"اﻷهداف والتﻤﻮيﻞ"( ﻓي هذا اﻻتفاق وکذلك ﻓي جدول بروتﻮکﻮل ﻣﻮنتريال الزﻣني للتخفيض لجﻤيﻊ
الﻤﻮاد الﻤذكﻮرة ﻓي التذييﻞ  -1ألف .ويﻮاﻓﻖ البلد على أنه بﻘبﻮله هذا اﻻتفاق وأداء اللجنﺔ التنفيذيﺔ ﻻلتزاﻣاتها التﻤﻮيليﺔ
الﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓي الفﻘرة  ،3يﻤنﻊ ﻣن تﻘديم طلب للحصﻮل علﯽ تﻤﻮيﻞ إضاﻓي ﻣن الصندوق الﻤتﻌدد اﻷطراف أو
الحصﻮل عليه ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بأي استهﻼك للﻤﻮاد يتجاوز الﻤستﻮى الﻤحدد ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2-1ﻣن التذييﻞ  -2ألف،
باعتباره خطﻮة التخفيض النهائيﺔ بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق لجﻤيﻊ الﻤﻮاد الﻤحددة ﻓي التذييﻞ -1ألف ،وﻓيﻤا يتﻌلﻖ بأي
استهﻼك لكﻞ ﻣادة يتجاوز الﻤستﻮى الﻤحدد ﻓي الصف اﻷﻓﻘي ) 3-1-4اﻻستهﻼك الﻤتبﻘي الﻤؤهﻞ للتﻤﻮيﻞ(.
رهنا باﻣتﺜال البلد ﻻلتزاﻣاته الﻤحددة ﻓي هذا اﻻتفاق ،تﻮاﻓﻖ اللجنﺔ التنفيذيﺔ ،ﻣن ﺣيﺚ الﻤبدأ ،علﯽ تﻮﻓير
-3
التﻤﻮيﻞ الﻤحدد ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  1-3ﻣن التذييﻞ  -2ألف للبلد .وستﻮﻓر اللجنﺔ التنفيذيﺔ هذا التﻤﻮيﻞ ،ﻣن ﺣيﺚ الﻤبدأ،
ﻓي اجتﻤاعات اللجنﺔ التنفيذيﺔ الﻤحددة ﻓي التذييﻞ  -3ألف )"الجدول الزﻣني للﻤﻮاﻓﻘﺔ علﯽ التﻤﻮيﻞ"(.
يﻮاﻓﻖ البلد علﯽ تنفيذ هذا اﻻتفاق وﻓﻘا للﻤرﺣلﺔ الﺜانيﺔ ﻣن خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروکلﻮروﻓلﻮروکربﻮنيﺔ
-4
الﻤﻌتﻤدة )"الخطﺔ"( .ووﻓﻘا للفﻘرة الفرعيﺔ ) 5ب( ﻣن هذا اﻻتفاق ،سﻮف يﻘبﻞ البلد إجراء تحﻘﻖ ﻣستﻘﻞ ﻣن تحﻘيﻖ
ﺣدود اﻻستهﻼك السنﻮي للﻤﻮاد علﯽ النحﻮ الﻤبين ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2-1ﻣن التذييﻞ  -2ألف ﻣن هذا اﻻتفاق .وستكلف
الﻮکالﺔ الﺜنائيﺔ أو الﻤنفذة الﻤﻌنيﺔ بإجراء التحﻘﻖ الﻤذکﻮر أعﻼه.
شروط اﻹفراج عﻦ التمﻮيل
ستﻘدم اللجنﺔ التنفيذيﺔ التﻤﻮيﻞ وﻓﻘا للجدول الزﻣني للﻤﻮاﻓﻘﺔ علﯽ التﻤﻮيﻞ عندﻣا يستﻮﻓي البلد الشروط التاليﺔ
-5
قبﻞ اجتﻤاع اللجنﺔ التنفيذيﺔ الﻤحدد ﻓي الجدول الزﻣني للﻤﻮاﻓﻘﺔ علﯽ التﻤﻮيﻞ بﻤدة ﺛﻤانيﺔ أسابيﻊ علﯽ اﻷقﻞ ﻓﻘﻂ:
)أ(

أن يﮑﻮن البلد قد ﺣﻘﻖ اﻷهدا ف الﻤحددة ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2 -1ﻣن التذ ييﻞ  -2ألف لجﻤيﻊ السنﻮات
الﻤﻌنيﺔ .والسنﻮات الﻤﻌنيﺔ هي جﻤيﻊ السنﻮات ﻣنذ السنﺔ التي تﻤت ﻓيها الﻤﻮاﻓﻘﺔ على هذا اﻻتفاق .وتﻌفى
السنﻮات التي ﻻ تﻮجد ﻓيها تﻘارير عن تنفيذ البراﻣج الﻘطريﺔ الﻤستحﻘﺔ ﻓي تاريخ اجتﻤاع اللجنﺔ التنفيذيﺔ
الذي يﻘدم ﻓيه طلب التﻤﻮيﻞ؛

)ب( وأن يتم التحﻘﻖ الﻤستﻘﻞ ﻣن تحﻘيﻖ هذه اﻷهداف لجﻤيﻊ السنﻮات الﻤﻌنيﺔ ،ﻣا لم تﻘرر اللجنﺔ التنفيذيﺔ أن
هذا التحﻘﻖ غير ﻣطلﻮب؛
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)ج( و أ ن يﮑﻮ ن البلد قد قدم تﻘر ير تنفيذ الشر يحﺔ ﻓي نﻤﻮذ ج التذ ييﻞ  -4ألف )"ﺷكﻞ تﻘار ير و خطﻂ تنفيذ
الشريحﺔ"( الذي يشﻤﻞ کﻞ سنﺔ تﻘﻮيﻤيﺔ سابﻘﺔ؛ وأنه ﺣﻘﻖ ﻣستﻮى کبيرا ﻣن تنفيذ اﻷنشطﺔ التي بدأت ﻣﻊ
الشرائح الﻤﻮاﻓﻖ عليها سابﻘا؛ وأن ﻣﻌدل ﺻرف التﻤﻮيﻞ الﻤتاح ﻣن الشريحﺔ الﻤﻮاﻓﻖ عليها سابﻘا کان
أکﺜر ﻣن  20ﻓي الﻤائﺔ؛
)د(

وأن يﮑﻮن البلد قد قدم خطﺔ تنفيذ الشريحﺔ ﻓي نﻤﻮذج التذييﻞ  -4ألف التي تشﻤﻞ کﻞ سنﺔ تﻘﻮيﻤيﺔ ﺣتﯽ
السنﺔ التي يتﻮقﻊ ﻓيها الجد و ل الز ﻣني للتﻤﻮ يﻞ تﻘد يم الشر يحﺔ التاليﺔ أ و ﻓي ﺣالﺔ الشر يحﺔ النهائيﺔ،
استكﻤال جﻤيﻊ اﻷنشطﺔ الﻤتﻮقﻌﺔ ويشﻤﻞ تلك السنﺔ أيضا.

الرصد
سﻮف يضﻤن البلد إجراء رﺻد دقيﻖ ﻷنشطته بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق .وستﻘﻮم الﻤؤسسات الﻤذكﻮرة ﻓي التذييﻞ
-6
 -5ألف )"ﻣؤسسات الرﺻد واﻷدوار"( برﺻد تنفيذ اﻷنشطﺔ ﻓي خطﻂ تنفيذ الشريحﺔ السابﻘﺔ وتﻘديم تﻘارير عنها وﻓﻘا
ﻷدوارها وﻣسؤولياتها الﻤحددة ﻓي التذييﻞ نفسه.
المرونﺔ في إعادة تخصيص اﻷمﻮال
تﻮاﻓﻖ اللجنﺔ التنفيذيﺔ علﯽ أن يتﻤتﻊ البلد بالﻤرونﺔ ﻓي إعادة تخصيﺺ جزء ﻣن أو کﻞ اﻷﻣﻮال الﻤﻌتﻤدة ،وﻓﻘا
-7
للظروف الﻤتطﻮرة ﻣن أجﻞ تحﻘيﻖ أسلس خفض ﻓي اﻻستهﻼك وإزالﺔ الﻤﻮاد الﻤحددة ﻓي التذييﻞ  -1ألف:
)أ(

يجب التﻮﺛيﻖ الﻤسبﻖ ﻹ عادة التخصيصا ت الﻤصنفﺔ على أنها تﻌد يﻼ ت رئيسيﺔ إ ﻣا ﻓي خطﺔ تنفيذ
الشريحﺔ علﯽ النحﻮ الﻤتﻮقﻊ ﻓي الفﻘرة الفرعيﺔ ) 5د( الﻤذكﻮرة أعﻼه ،أو كتﻌديﻞ لخطﺔ تنفيذ الشريحﺔ
الحاليﺔ التي ستﻘد م قبﻞ أ ي ا جتﻤا ع للجنﺔ التنفيذيﺔ بﻤد ة ﺛﻤانيﺔ أسابيﻊ  ،للﻤﻮا ﻓﻘﺔ عليها  .وستتﻌلﻖ
التغييرات الرئيسيﺔ بﻤا يلي:
) (1الﻤسائﻞ التي يحتﻤﻞ تﻌلﻘها بﻘﻮاعد وسياسات الصندوق الﻤتﻌدد اﻷطراف؛
) (2والتغييرات التي ستﻌدل أي بند ﻣن بنﻮد هذا اﻻتفاق؛
) (3والتغيرات ﻓي ﻣستﻮيات التﻤﻮيﻞ السنﻮيﺔ الﻤخصصﺔ لﮑﻞ وكالﺔ ﺛنائيﺔ أو ﻣنفذة لﻤختلف
الشرائح؛
) (4وتﻮﻓير تﻤﻮيﻞ لﻸنشطﺔ غير الﻤدرجﺔ ﻓي خطﺔ تنفيذ الشريحﺔ الحاليﺔ الﻤﻌتﻤدة ،أو ﺣذف نشاط
ﻣن خطﺔ تنفيذ الشريحﺔ ،بتﮑلفﺔ تتجاوز  30ﻓي الﻤائﺔ ﻣن ﻣجﻤﻮع تﮑاليف آخر ﺷريحﺔ
ﻣﻌتﻤدة؛
) (5التغييرات ﻓي التكنﻮلﻮجيات البديلﺔ ،على أساس أن يحدد أي طلب ﻣﻘدم ﻣن هذا الﻘبيﻞ التكاليف
اﻹضاﻓيﺔ الﻤرتبطﺔ بها ،والتأﺛير الﻤحتﻤﻞ على الﻤناخ ،وأي اختﻼﻓات ﻓي أطنان قدرات استنفاد
اﻷوزون التي يتﻌين إزالتها ،عند اﻻقتضاء ،وأن يؤكد كذلك ﻣﻮاﻓﻘﺔ البلد على أن الﻮﻓﻮرات
الﻤحتﻤﻞ تحﻘيﻘها ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بتغيير التكنﻮلﻮجيا ستﻘلﻞ بالتالي ﻣن ﻣستﻮى التﻤﻮيﻞ الكلي بﻤﻮجب
هذا اﻻتفاق؛
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) ب(

ويﻤﮑن إدراج إعادة التخصيصات غير الﻤصنفﺔ على أنها تﻌديﻼت رئيسيﺔ ﻓي خطﺔ تنفيذ الشريحﺔ
الﻤﻌتﻤدة ،الجاري تنفيذها ﻓي ذلك الﻮقت ،وإبﻼغ اللجنﺔ التنفيذيﺔ عنها ﻓي تﻘرير تنفيذ الشريحﺔ
الﻼﺣﻖ؛

يﻮاﻓﻖ البلد ،ﻓي الحاﻻت التي تختار ﻓيها تكنﻮلﻮجيات الهيدروﻓلﻮروكربﻮن كبديﻞ للﻤﻮاد
)ج(
الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ ،وﻣﻊ اﻷخذ ﻓي الحسبان الظروف الﻮطنيﺔ الﻤتﻌلﻘﺔ بالصحﺔ والسﻼﻣﺔ :أن يرﺻد
تﻮاﻓر البدائﻞ التي تﻘلﻞ اﻵﺛار على الﻤناخ إلى أدنى ﺣد؛ وأن ينظر عند ﻣراجﻌﺔ ﻣﻌايير اللﻮائح والحﻮاﻓز ﻓي
اﻷﺣكام الﻤناسبﺔ التي تشجﻊ على إدخال ﻣﺜﻞ هذه البدائﻞ؛ وأن ينظر ﻓي إﻣكانيﺔ اعتﻤاد البدائﻞ ذات الفﻌاليﺔ
ﻣن ﺣيﺚ التكلفﺔ التي تﻘلﻞ اﻷﺛر على الﻤناخ ﻓي تنفيذ خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ،
ﺣسب اﻻقتضاء ،وأن ي بلغ اللجنﺔ التنفيذيﺔ عن التﻘدم الﻤحرز وﻓﻘا لتﻘارير تنفيذ الشريحﺔ؛ و
)هـ(

تﻌاد أي أﻣﻮال ﻣتبﻘيﺔ تحتفظ بها الﻮکاﻻت الﺜنائيﺔ أو الﻤنفذة أو البلد بﻤﻮجب الخطﺔ إلﯽ الصندوق
الﻤتﻌدد اﻷطراف بﻌد اﻻنتهاء ﻣن الشريحﺔ اﻷخيرة الﻤتﻮقﻌﺔ بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمﺔ التبريد
-8

سﻮف يﻮلﯽ اهتﻤام خاص لتنفيذ اﻷنشطﺔ الﻤدرجﺔ ﻓي الخطﺔ ﻓي قطاع خدﻣﺔ التبريد ،وبصفﺔ خاﺻﺔ:
)أ(

سﻮف يستﻌﻤﻞ البلد الﻤرونﺔ الﻤتاﺣﺔ له بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق ﻣن أجﻞ ﻣﻌالجﺔ اﻻﺣتياجات الخاﺻﺔ التي
قد تنشأ أﺛناء تنفيذ الﻤشروع؛

) ب(

ويراعي البلد والﻮکاﻻ ت الﺜنائيﺔ و  /أو الﻤنفذة الﻤﻌنيﺔ الﻘرارا ت ذا ت الصلﺔ بﻘطاع خدﻣﺔ التبر يد
خﻼل تنفيذ الخطﺔ.

الﻮكاﻻت الثنائيﺔ والمنفﺬة
يﻮاﻓﻖ البلد علﯽ تحﻤﻞ الﻤسؤوليﺔ الكاﻣلﺔ عن إدارة وتنفيذ هذا اﻻتفاق وعن کاﻓﺔ اﻷنشطﺔ التي ينفذها أو تنفذ
-9
بالنيابﺔ عنه ﻣن أجﻞ الﻮﻓاء باﻻلتزاﻣات الﻤحددة بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق .وواﻓﻘت اليﻮنيب علﯽ أن تﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة
الرئيسيﺔ وواﻓﻖ اليﻮنيدو علﯽ أن يﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ بﻘيادة الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بأنشطﺔ البلد
الﻤحددة بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق .ويﻮاﻓﻖ البلد علﯽ عﻤليات التﻘييم التي يﻤﮑن إجراؤها ﻓي إطار براﻣج عﻤﻞ الرﺻد
والتﻘييم التابﻌﺔ للصندوق الﻤتﻌدد اﻷطراف أو ﻓي إطار برناﻣج التﻘييم الخاص بالﻮكالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ و /أو الﻮکالﺔ
الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ الﻤشارکﺔ ﻓي هذا اﻻتفاق.
 -10ستﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ ﻣسؤولﺔ عن ضﻤان التخطيﻂ والتنفيذ الﻤنسﻘين وتﻘديم تﻘارير عن جﻤيﻊ
اﻷنشطﺔ بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق ،التي تشﻤﻞ علﯽ سبيﻞ الﻤﺜال ﻻ الحصر التحﻘﻖ الﻤستﻘﻞ وﻓﻘا للفﻘرة الفرعيﺔ ) 5ب(.
وستدعم الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ ﻣن خﻼل تنفيذ الخطﺔ ﻓي إطار التنسيﻖ الﻌام ﻣن الﻮکالﺔ
الﻤنفذة الرئيسيﺔ .وترد أدوار الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ والﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ﻓي التذييﻞ  -6ألف والتذييﻞ  -6باء
علﯽ التﻮالي .وتﻮاﻓﻖ اللجنﺔ التنفيذيﺔ ،ﻣن ﺣيﺚ الﻤبدأ ،علﯽ تزويد الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ والﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ
بالرسﻮم الﻤبينﺔ ﻓي الصفين اﻷﻓﻘيين  2-2و  4-2ﻣن التذييﻞ  -2ألف.
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عدم اﻻمتثال لﻼتفاق
ﻓي ﺣالﺔ عدم تحﻘيﻖ البلد أهداف إزالﺔ الﻤﻮاد الﻤحددة ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2-1ﻣن التذييﻞ  2-ألف ﻷي سبب
-11
ﻣن اﻷسباب أو عدم اﻣتﺜاله لهذا اﻻتفاق ،عندئذ ،يﻮاﻓﻖ البلد علﯽ أنه لن يستحﻖ التﻤﻮيﻞ وﻓﻘا للجدول الزﻣني للﻤﻮاﻓﻘﺔ
على التﻤﻮيﻞ .ووﻓﻘا لتﻘدير اللجنﺔ التنفيذيﺔ ،سيﻌاد التﻤﻮيﻞ وﻓﻘا للجدول الزﻣني للﻤﻮاﻓﻘﺔ علﯽ التﻤﻮيﻞ الﻤﻌدل الذي
ﺣددته اللجنﺔ التنفيذيﺔ بﻌد أن يﺜبت البلد أنه استﻮﻓى جﻤيﻊ التزاﻣاته التي کان ﻣن الﻤﻘرر استيفاؤها قبﻞ استﻼم الشريحﺔ
التاليﺔ ﻣن التﻤﻮيﻞ ﻓي إطار الجدول الزﻣني للﻤﻮاﻓﻘﺔ على التﻤﻮيﻞ .ويﻘر البلد بأنه يجﻮز للجنﺔ التنفيذيﺔ أن تخفض ﻣبلغ
التﻤﻮيﻞ بالﻤبلغ الﻤحدد ﻓي التذييﻞ  -7ألف )"تخفيضات ﻓي التﻤﻮيﻞ بسبب عدم اﻻﻣتﺜال"( ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بﮑﻞ کيلﻮغرام
ﻣن قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣن التخفيضات ﻓي اﻻستهﻼك التي لم تتحﻘﻖ ﻓي أي سنﺔ .وسﻮف تناقش اللجنﺔ التنفيذيﺔ
کﻞ ﺣالﺔ ﻣﻌينﺔ لم يﻤتﺜﻞ ﻓيها البلد لهذا اﻻتفاق ،وتتخذ الﻘرارات ذات الصلﺔ .وبﻌد اتخاذ الﻘرارات ،لن تﮑﻮن ﺣالﺔ عدم
اﻻﻣتﺜال لهذا اﻻتفاق عائﻘا أﻣام تﻘديم التﻤﻮيﻞ للشرائح الﻤستﻘبليﺔ وﻓﻘا للفﻘرة  5الﻤذكﻮرة أعﻼه.
 -12لن يتم تﻌديﻞ تﻤﻮيﻞ هذا اﻻتفاق علﯽ أساس أي قرارات تصدرها اللجنﺔ التنفيذيﺔ ﻓي الﻤستﻘبﻞ قد تؤﺛر علﯽ
تﻤﻮيﻞ أي ﻣشروعات أخرى ﻓي قطاع اﻻستهﻼك أو أي أنشطﺔ أخرى ذات ﺻلﺔ ﻓي البلد.
 -13سﻮف يستجيب البلد ﻷي طلب ﻣﻌﻘﻮل ﻣن اللجنﺔ التنفيذيﺔ والﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ والﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ
ﻣن أجﻞ تيسير تنفيذ هذا اﻻتفاق .وبصفﺔ خاﺻﺔ ،سيزود الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ والﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ بإﻣكانيﺔ
الحصﻮل علﯽ الﻤﻌلﻮﻣات الﻼزﻣﺔ للتحﻘﻖ ﻣن اﻻﻣتﺜال لهذا اﻻتفاق.
مﻮعد اﻹنجاز
 -14سيتم إنجاز الخطﺔ واﻻتفاق الﻤﻘترن بها ﻓي نهايﺔ السنﺔ التاليﺔ ﻵخر سنﺔ يحدد ﻓيها ﺣد أقصﯽ ﻣسﻤﻮح به
ﻹجﻤالي اﻻستهﻼك الﻮارد ﻓي التذييﻞ  -2ألف .وإذا وجدت أنشطﺔ ﻻتزال ﻣﻌلﻘﺔ ﻓي ذلك الﻮقت ،وكانت ﻣتﻮقﻌﺔ ﻓي
خطﺔ تنفيذ الشريحﺔ اﻷخيرة وتﻌديﻼتها الﻼﺣﻘﺔ وﻓﻘا للفﻘرة الفرعيﺔ ) 5د( والفﻘرة  ،7سيتأخر إنجاز الخطﺔ ﺣتى نهايﺔ
السنﺔ التي تلي تنفيذ اﻷنشطﺔ الﻤتبﻘيﺔ .وستستﻤر ﺷروط اﻹبﻼغ وﻓﻘا للفﻘرات الفرعيﺔ ) 1أ( و ) 1ب( و ) 1د( و 1
)هـ( ﻣن التذييﻞ  -4ألف ﺣتى وقت إنجاز الخطﺔ ﻣا لم تحدد اللجنﺔ التنفيذيﺔ خﻼف ذلك.
الصﻼﺣيﺔ
يتم تنفيذ جﻤيﻊ الشروط الﻤنصﻮص عليها ﻓي هذا اﻻتفاق على ﺣدة ضﻤن سياق بروتﻮکﻮل ﻣﻮنتريال وعلﯽ
15
النحﻮ الﻤحدد ﻓي هذا اﻻتفاق .وجﻤيﻊ الﻤصطلحات الﻤستخدﻣﺔ ﻓي هذا اﻻتفاق لها الﻤﻌنى الﻤنسﻮب إليها ﻓي بروتﻮكﻮل
ﻣﻮنتريال ﻣا لم يحدد خﻼف ذلك هنا.
ﻻ يجﻮز تﻌديﻞ هذا اﻻتفاق أو إنهاؤ ه إﻻ باﻻتفاق الكتابي الﻤتبادل بين البلد واللجنﺔ التنفيذيﺔ للصندوق الﻤتﻌدد
16
اﻷطراف.

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/37
Annex I

التﺬييﻼت
التﺬييل  -1ألف :المﻮاد
المادة

الفئﺔ

المجمﻮعﺔ

الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن22 -

جيم

اﻷولى

نقطﺔ البدايﺔ ﻹجمالي تخفيضات اﻻستهﻼك )طﻦ مﻦ
قدرات استنفاذ اﻷوزون(
10.8

التﺬييل  -2ألف :اﻷهداف و التمﻮيل

الصف
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

التفاصيل

2020

7.02

20212024

7.02

2025

3.51

20262029

3.51

2030

0.27

جدول بروتﻮکﻮل ﻣﻮنتريال الزﻣني
لخفض الﻤﻮاد الﻤدرجﺔ ﻓي الﻤرﻓﻖ جيم،
الفئﺔ اﻷولﯽ )طن ﻣن قدرات استهﻼك
اﻷوزون(
0.00
3.51
3.51
7.02
7.02
الحد اﻷقصﯽ الﻤسﻤﻮح به ﻹجﻤالي
استهﻼك الﻤﻮاد الﻤدرجﺔ ﻓي الﻤرﻓﻖ جيم،
الفئﺔ اﻷولﯽ )طن ﻣن قدرات استهﻼك
اﻷوزون(
85,000
0
160,000
0
205,000
التﻤﻮيﻞ )دوﻻر أﻣريكي( الﻤﻮاﻓﻖ عليه
ﻣن الﻮكالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ )اليﻮنيب(
11,050
0
20,800
0
26,650
تكاليف الدعم للﻮكالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ
)دوﻻر أﻣريكي(
0
100,000
0
100,000
التﻤﻮيﻞ )دوﻻر أﻣريكي( الﻤﻮاﻓﻖ عليه
ﻣن الﻮكالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ))اليﻮنيدو((
0
9,000
0
9,000
تكاليف الدعم للﻮكالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ
)دوﻻر أﻣريكي(
85,000
0
260,000
0
305,000
إجﻤالي التﻤﻮيﻞ الﻤتفﻖ عليه )دوﻻر
أﻣريكي(
11,050
0
29,800
0
35,650
إجﻤالي تكاليف الدعم )دوﻻر أﻣريكي(
96,050
0
289,800
0
340,650
إجﻤالي التكاليف الﻤتفﻖ عليها )دوﻻر
أﻣريكي(
إزالﺔ الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن 22 -الﻤتفﻖ على تحﻘيﻘها بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق )طن ﻣن قدرات
استنفاذ اﻷوزون(
إزالﺔ الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن 22 -التي يتﻌين تحﻘيﻘها ﻓي الﻤرﺣلﺔ السابﻘﺔً
استهﻼك الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن 22 -الﻤتبﻘي الﻤؤهﻞ للتﻤﻮيﻞ

* ﻣﻮعد إنجاز الﻤرﺣلﺔ اﻷولى ﺣسب اتفاق الﻤرﺣلﺔ اﻷولى 31 :ديسﻤبر  /كانﻮن اﻷول 2021

5

المجمﻮع
غير ﻣتاح

غير ﻣتاح

450,000
58,500
200,000
18,000
650,000
76,500
726,500

7.02
3.78
0.0
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التﺬييل  -3ألف :الجدول الزمني للمﻮافقﺔ على التمﻮيل
-1
ألف.

سيتم النظر ﻓي تﻤﻮ يﻞ الشرائح الﻤﻘبلﺔ للﻤﻮاﻓﻘﺔ عليه ﻓي اﻻجتﻤاع اﻷول ﻣن السنﺔ الﻤحددة ﻓي التذ ييﻞ -2

التﺬييل  -4ألف :شﮑل تقارير وخطط تنفيﺬ الشرائح
-1

سيتألف تﻘرير وخطﺔ تنفيذ الشريحﺔ لﮑﻞ طلب ﺷريحﺔ ﻣن خﻤسﺔ أجزاء:
)أ(

تﻘرير سردي ،ﻣﻊ بيانات ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن الشريحﺔ ،يصف التﻘدم الﻤحرز ﻣنذ التﻘرير السابﻖ ،ويبين ﺣالﺔ
البلد ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بإزالﺔ الﻤﻮاد وکيف تساهم ﻣختلف اﻷنشطﺔ ﻓي ذلك ،وکيف تتﻌلﻖ ببﻌضها البﻌض.
وينبغي أ ن يشﻤﻞ التﻘرير أيضا ً كﻤيﺔ الﻤﻮاد الﻤستنفدة لﻸ و زو ن التي أ زيلت كنتيجﺔ ﻣباﺷرة لتنفيذ
اﻷنشطﺔ ،ﺣسب الﻤادة والتكنﻮلﻮجيا البديلﺔ الﻤستخدﻣﺔ وﻣا يتﻌلﻖ بها ﻣن اﻹدخال التدريجي للبدائﻞ،
ﻣن أ جﻞ تﻤكين ا ﻷﻣانﺔ ﻣن تزويد اللجنﺔ التنفيذيﺔ بﻤﻌلﻮﻣا ت عن التغير الناتج ﻓي ا ﻻنبﻌاﺛا ت ذات
الصلﺔ بالﻤنا خ .و ينبغي أ ن يﻮضح النجا ﺣا ت والخبر ا ت والتحديا ت الﻤتﻌلﻘﺔ با ﻷنشطﺔ الﻤختلفﺔ
الﻤدرجﺔ ﻓي الخطﺔ ،ويبين أي تغييرات ﻓي الظروف السائدة ﻓي البلد ،ويﻘدم الﻤﻌلﻮﻣات اﻷخرى ذات
الصلﺔ .وينبغي أيضا أن يشﻤﻞ التﻘر ير أيضا ﻣﻌلﻮﻣات عن أي تغييرا ت تتﻌلﻖ بخطﺔ )خطﻂ( تنفيذ
الشريحﺔ الﻤﻘدﻣﺔ سابﻘا وﻣبرراتها ،ﻣﺜﻞ التأخيرات واستخداﻣات الﻤرونﺔ ﻹعادة تخصيﺺ اﻷﻣﻮال
خﻼل تنفيذ الشريحﺔ ،علﯽ النحﻮ الﻤنصﻮص عليه ﻓي الفﻘرة  7ﻣن هذا اﻻتفاق ،أو تغييرات أخرى؛

)ب( تﻘرير تحﻘﻖ ﻣستﻘﻞ عن نتائج الخطﺔ واستهﻼك الﻤﻮاد ،وﻓﻘا للفﻘرة الفرعيﺔ ) 5ب( ﻣن اﻻتفاق .وإذا
لم تﻘرر اللجنﺔ التنفيذيﺔ خﻼف ذلك ،ينبغي تﻘديم هذا التحﻘﻖ ﻣﻊ کﻞ طلب ﺷريحﺔ ويجب أن يﻘدم تحﻘﻘا
ﻣن اﻻستهﻼك لجﻤيﻊ السنﻮات الﻤﻌنيﺔ التي لم تﻌلن اللجنﺔ استﻼم تﻘرير تحﻘﻖ بشأنها بﻌد ،علﯽ النحﻮ
الﻤحدد ﻓي الفﻘرة الفرعيﺔ ) 5أ(؛
)ج( وﺻف كتابي لﻸنشطﺔ التي ستنفذ خﻼل الفترة الﻤشﻤﻮلﺔ ﻓي الشريحﺔ الﻤطلﻮبﺔ ،يﻮضح ﻣﻌالم التنفيذ
وﻣﻮعد اﻹنجاز والترابﻂ بين اﻷنشطﺔ ،ويراعي الخبرات الﻤكتسبﺔ والتﻘدم الﻤحرز ﻓي تنفيذ الشرائح
السابﻘﺔ ،وستﻘدم البيانات الﻮاردة ﻓي الخطﺔ ﺣسب السنﺔ التﻘﻮيﻤيﺔ .وينبغي أن يتضﻤن الﻮﺻف أيضا
إﺷارة إلى الخطﺔ الﻌاﻣﺔ والتﻘدم الﻤحرز ،وكذلك أي تغييرات ﻣحتﻤلﺔ وﻣتﻮقﻌﺔ ﻓي الخطﺔ الﻌاﻣﺔ .كﻤا
ينبغي أن يحدد وﺻفا ﻣفضﻼ لهذه التغييرات ﻓي الخطﺔ الﻌاﻣﺔ ويشرﺣها بالتفصيﻞ .ويﻤكن تﻘديم هذا
الﻮﺻف اﻷنشطﺔ الﻤﻘبلﺔ كجزء ﻣن نفس الﻮﺛيﻘﺔ ﻣﺜﻞ التﻘرير السردي الﻮارد ﻓي الفﻘرة الفرعيﺔ )ب(
الﻤذكﻮرة أعﻼه؛
)د(

ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣن الﻤﻌلﻮﻣات الﮑﻤيﺔ لجﻤيﻊ تﻘارير وخطﻂ تنفيذ الشريحﺔ الﻤﻘدﻣﺔ ﻣن خﻼل قاعدة بيانات
علﯽ اﻹنترنت؛

)هـ( ﻣلخﺺ تنفيذي ﻣن خﻤس ﻓﻘرات تﻘريبا ،يلخﺺ الﻤﻌلﻮﻣات الﻮاردة ﻓي الفﻘرتين الفرعيتين ) 1أ( إلى
) 1د( الﻤذكﻮرتين أعﻼه.
ﻓي ﺣالﺔ تنفيذ ﻣرﺣلتين ﻣن خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروکلﻮروﻓلﻮروکربﻮنيﺔ بالتﻮازي ﻣﻌا ﻓي سنﺔ ﻣﻌينﺔ،
-2
يجب ﻣراعاة اﻻعتبارات التاليﺔ عند إعداد تﻘارير وخطﻂ تنفيذ الشريحﺔ:
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ستشير تﻘارير وخطﻂ تنفيذ الشريحﺔ الﻤشار إليهم کجزء ﻣن هذا اﻻتفاق ﺣصرا إلﯽ اﻷنشطﺔ واﻷﻣﻮال
الﻤشﻤﻮلﺔ ﻓي هذا اﻻتفاق؛

)أ(

)ب( وإذا کانت الﻤراﺣﻞ قيد التنفيذ تحتﻮي علﯽ أهداف استهﻼك ﻣختلفﺔ للﻤﻮاد الهيدروکلﻮروﻓلﻮروکربﻮنيﺔ
بﻤﻮ جب التذييﻞ  -2ألف لكﻞ اتفا ق ﻓي سنﺔ ﻣﻌينﺔ ،سيتم استخدام الهد ف ا ﻷ دنى ﻻستهﻼ ك الﻤﻮاد
الهيدروکلﻮروﻓلﻮروکربﻮنيﺔ كﻤرجﻊ لﻼﻣتﺜال لهذه اﻻتفاقات وسيﮑﻮن أساس التحﻘﻖ الﻤستﻘﻞ.
التﺬييل  -5ألف :مؤسسات الرصد واﻷدوار
ستﻘدم وﺣدة اﻷوزون الﻮطنيﺔ إلى الﻮكالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ تﻘارير ﻣرﺣليﺔ سنﻮيﺔ عن ﺣالﺔ تنفيذ خطﺔ إدارة
-1
إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ؛
ستتﻮلى ﺷركﺔ ﻣحليﺔ ﻣستﻘلﺔ أو خبراء استشاريﻮن ﻣستﻘلﻮن ﻣسؤوليﺔ رﺻد إعداد خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد
-2
الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ والتحﻘﻖ ﻣن إنجاز أهداف اﻷداء.
التﺬييل  -6ألف :دور الﻮکالﺔ المنفﺬة الرئيسيﺔ
-1

ستﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ ﻣسؤولﺔ عن ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣن اﻷنشطﺔ ،تشﻤﻞ ﻣا يلي علﯽ اﻷقﻞ:
)أ(

ضﻤان التنفيذ والتحﻘﻖ الﻤالي وﻓﻘا لﻼتفاق وبإجراءات وﺷروط داخليﺔ ﻣحددة علﯽ النحﻮ الﻤبين ﻓي
خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروکلﻮروﻓلﻮروکربﻮنيﺔ للبلد؛

)ب( ﻣساعدة البلد ﻓي إعداد تﻘارير وخطﻂ تنفيذ الشريحﺔ وﻓﻘا للتذييﻞ  -4ألف؛
)ج( تﻘدم إلى ا للجنﺔ التنفيذ يﺔ التحﻘﻖ الﻤستﻘﻞ ﻣن تحﻘيﻖ ا ﻷهدا ف وإنجاز أنشطﺔ الشرائح الﻤرتبطﺔ بها
علﯽ النحﻮ الﻤبين ﻓي خطﺔ تنفيذ الشريحﺔ بﻤا يتﻮاﻓﻖ ﻣﻊ التذييﻞ  -4ألف؛
)د(

التأکد ﻣن أ ن التجار ب والتﻘدم الﻤحرز ينﻌﮑسا ن ﻓي تحد يﺚ الخطﺔ الشاﻣلﺔ وخطﻂ تنفيذ الشرائح
الﻤﻘبلﺔ بﻤا يتﻮاﻓﻖ ﻣﻊ الفﻘرتين الفرعيتين ) 1ج( و ) 1د( ﻣن التذييﻞ  -4ألف؛

)هـ( استيفاء ﺷروط اﻹبﻼغ لتﻘارير وخطﻂ تنفيذ الشريحﺔ والخطﺔ الشاﻣلﺔ علﯽ النحﻮ الﻤحدد ﻓي التذييﻞ
 -4ألف ﻣن أجﻞ تﻘديﻤها إلﯽ اللجنﺔ التنفيذ يﺔ ،و يجب أن تشﻤﻞ اﻷنشطﺔ التي تنفذها الﻮکالﺔ الﻤنفذة
الﻤتﻌاونﺔ؛
)و( ﻓي ﺣالﺔ طلب ﺷريحﺔ التﻤﻮيﻞ اﻷخيرة قبﻞ السنﺔ اﻷخيرة التي ﺣدد لها هدف استهﻼ ك بسنﺔ أو أكﺜر،
ينبغي أن تﻘدم تﻘارير تنفيذ الشريحﺔ السنﻮيﺔ وتﻘارير التحﻘﻖ  ،ﺣيﺜﻤا ينطبﻖ ذلك ،عن الﻤرﺣلﺔ الحاليﺔ
ﻣن ا لخطﺔ  ،إ لى أ ن تكتﻤﻞ جﻤيﻊ ا ﻷ نشطﺔ ا لﻤتﻮ قﻌﺔ و تتحﻘﻖ أ هد ا ف استهﻼك
الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن؛
)ز( ضﻤان إجراء الخبراء الفنيين الﻤستﻘلين الﻤناسبين اﻻستﻌراضات التﻘنيﺔ؛
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)ح( تنفيذ ﻣهام اﻹﺷراف الﻼزﻣﺔ؛
)ط(

ضﻤان وجﻮد آليﺔ تشغيﻞ تسﻤح بالتنفيذ الفﻌال والشفا ف لخطﺔ تنفيذ الشر يحﺔ وا ﻹبﻼغ الدقيﻖ عن
البيانات؛

)ي(

تنسيﻖ أنشطﺔ الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ،وضﻤان التسلسﻞ الﻤناسب لﻸنشطﺔ؛

)ك(

ﻓي ﺣالﺔ تخفيضات التﻤﻮيﻞ بسبب عدم اﻻﻣتﺜال وﻓﻘا للفﻘرة  11ﻣن اﻻتفاق ،أن تحدد ،بالتشاور ﻣﻊ
البلد والﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ،تخصيﺺ التخفيضات لﻤختلف بنﻮد الﻤيزانيﺔ ولتﻤﻮيﻞ الﻮکالﺔ الﻤنفذة
الرئيسيﺔ والﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ؛

)ل(

التأكد ﻣن أن الﻤدﻓﻮعات الﻤﻘدﻣﺔ إلى البلد تستند إلى استخدام الﻤؤﺷرات؛

)م(

تﻘديم الﻤساعدة ﻓي ﻣجال السياسات واﻹدارة والدعم الفني عند اللزوم؛

)ن(

التﻮﺻﻞ إلﯽ تﻮاﻓﻖ ﻓي ا ﻵراء ﻣﻊ الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ بشأ ن أ ي ترتيبا ت للتخطيﻂ والتنسيﻖ
واﻹبﻼغ ﻻزﻣﺔ لتيسير تنفيذ الخطﺔ؛

) س( اﻹﻓراج عن اﻷﻣﻮال ﻓي الﻮقت الﻤناسب للبلد  /الﻤؤسسا ت الﻤشاركﺔ ﻣن أجﻞ استكﻤال اﻷنشطﺔ
الﻤتﻌلﻘﺔ بالﻤشروع.
بﻌد التشاور ﻣﻊ البلد وﻣﻊ ﻣراعاة أي آراء ﺻدرت ،ستختار وتفﻮض الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ هيئﺔ ﻣستﻘلﺔ
-2
لتنفيذ التحﻘﻖ ﻣن نتائج خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروکلﻮروﻓلﻮروکربﻮنيﺔ واستهﻼك الﻤﻮاد الﻤذكﻮرة ﻓي التذييﻞ -1
ألف ،وﻓﻘا للفﻘرة ) 5ب( ﻣن اﻻتفاق والفﻘرة الفرعيﺔ ) 1ب( ﻣن التذييﻞ  -4ألف.
التﺬييل  -6باء :دور الﻮکاﻻ ت المنفﺬة المتعاونﺔ
ستﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ﻣسؤولﺔ عن ﻣجﻤﻮ عﺔ ﻣن اﻷنشطﺔ .و هذه اﻷنشطﺔ ﻣحددة ﻓي الخطﺔ،
-1
وتشﻤﻞ ﻣا يلي على اﻷقﻞ:
)أ(

تﻘديم الﻤساعدة لﻮضﻊ السياسات عند اللزوم؛

) ب(

و ﻣساعدة البلد ﻓي تنفيذ وتﻘييم اﻷنشطﺔ الﻤﻤﻮلﺔ ﻣن الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ،والرجﻮع إلى الﻮکالﺔ
الﻤنفذة الرئيسيﺔ لضﻤان تسلسﻞ ﻣنسﻖ لﻸنشطﺔ؛

) ج(

و تﻘد يم تﻘار ير إلﯽ الﻮکالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ عن هذه اﻷنشطﺔ ﻹدراجها ﻓي التﻘار ير الﻤﻮﺣدة وﻓﻘا
للتذييﻞ  -4ألف.

)د(

التﻮﺻﻞ إلى تﻮاﻓﻖ ﻓي ا ﻵ راء ﻣﻊ الﻮ كالﺔ الﻤنفذة الرئيسيﺔ بشأ ن أ ي ترتيبا ت ﻣطلﻮبﺔ للتخطيﻂ
والتنسيﻖ واﻹبﻼغ ﻣن أجﻞ تيسير تنفيذ الخطﺔ.
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التﺬييل  -7ألف :تخفيضات في التمﻮيل بسبب عدم اﻻمتثال
وﻓﻘا للفﻘرة  11ﻣن اﻻتفاق ،يﻤكن تخفيض ﻣبلغ التﻤﻮيﻞ الﻤﻘدم بﻘيﻤﺔ  180دوﻻرا ً أﻣريكيا ً لكﻞ كيلﻮغرام ﻣن
-1
قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣن اﻻستهﻼك الذي يتجاوز الﻤستﻮى الﻤحدد ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2-1ﻣن التذييﻞ  -2ألف لكﻞ
سنﺔ لم يتحﻘﻖ ﻓيها الهدف الﻤحدد ﻓي الصف اﻷﻓﻘي  2-1ﻣن التذييﻞ  -2ألف.
على أساس الفهم أن أقصى تخفيض ﻓي التﻤﻮيﻞ لن يتجاوز ﻣستﻮى تﻤﻮيﻞ الشريحﺔ الﻤطلﻮبﺔ .ويﻤكن النظر
-2
ﻓي تدابير إضاﻓيﺔ ﻓي الحاﻻت التي يﻤتد ﻓيها عدم اﻻﻣتﺜال لسنتين ﻣتتاليين.
ﻓي ﺣالﺔ الحاجﺔ إلى تطبيﻖ الجزاءات لﻤدة سنﺔ يكﻮن ﻓيها اتفاقان ناﻓذان )ﻣرﺣلتين ﻣن خطﺔ إدارة إزالﺔ
-3
الﻤﻮاد الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ يتم تنفيذهﻤا بالتﻮازي( ﻣﻊ ﻣستﻮيات جزاءات ﻣختلفﺔ ،سيتم تحديد تطبيﻖ الجزاءات
على أساس كﻞ ﺣالﺔ على ﺣدة ﻣﻊ اﻷخذ ﻓي الحسبان الﻘطاعات الﻤحددة التي أدت إلى عدم اﻻﻣتﺜال .وإذا لم يكن ﻣن
الﻤﻤكن تحديد الﻘطاع ،أو الﻤرﺣلتين اللتين يتناوﻻن نفس الﻘطاع ،سيكﻮن ﻣستﻮى الجزاءات الﻤطبﻘﺔ هﻮ اﻷكبر.
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