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مقترح مشروع :الجبل اﻷسود

تتألف هذه الوثيقة ﻣﻦ تعليقات اﻷﻣانة وتوصياتها بشأن ﻣقترحﻲ المشروعيﻦ التالييﻦ:
اﻹزالة


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

اليونيدو



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

اليونيدو

* 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 – مشاريع متعددة السنوات
الجبل اﻷسود
)أوﻻً( عنوان المشروع
إزالة
خطة
الهيدروكلوروفلوروكربونية

الوكالة
المواد
)المرحلة
اﻷولى(

اﻻجتماع الذي تمت فيه الموافقة

اليونيدو )رئيﺴية(

تدبير الرقابة

الثالث والﺴتون

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

 35%بﺤلول عام 2020

) 0.05طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(

الﺴنة2019 :

)ثالﺜا ً( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
أيروصوﻻت الرغاوي ﻣكافﺤة الﺤريق

المركﺐ الكيميائﻲ

السنـــة2019 :
المذيﺒات

التﺒريد

استﺨداﻣات
ﻣعملية

عواﻣل التصنيع

إجمالﻲ اﻻستهﻼك القطاعﻲ

التصنيع الﺨدﻣة
الهيدروكلوروفلوروكربون-

0.05

22

0.05

)رابعا ً( بيانات اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(

خط اﻷساس للفترة2010 - 2009 :

نقطة الﺒداية للتﺨفيضات المجمعة المﺴتداﻣة:

0.80

0.80

اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
ﻣوافق عليه بالفعل:

المتﺒقﻲ:

0.28

0.52

)خامسا ً( خطة اﻷعمال

المجموع

2020

اليونيــــدو

)سادسا ً( بيانات المشروع

إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(

0.01

0.01

التمويل )دوﻻر أﻣريكﻲ(

22,575

22,575

2011

2013

2016

2015

2018

2017

2020

2019

المجموع

حدود اﻻستهﻼك فﻲ بروتوكول ﻣونتريال

غير ﻣتاح 0.8

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

0.52

غير ﻣتاح

الﺤد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(

غير ﻣتاح 0.8

0.72

0.72

0.72

0.72

0.72

0.52

غير ﻣتاح

0 98,500 100,000 155,000

0

0

404,500 21,000 30,000

تكاليف الدعم

7,500 11,625

0

0

0

2,250

تكاليف المشروع

0 98,500 100,000 155,000

0

0

0 30,000

0

0

0

0

التمويل المتفق
عليه )دوﻻر
أﻣريكﻲ(

اليونيـدو

اﻷﻣوال التى وافقت عليها اللجنة
التنفيذية )دوﻻر أﻣريكﻲ(
ﻣجموع اﻷﻣوال المطلوب الموافقة
عليها فﻲ هذا اﻻجتماع )دوﻻر
أﻣريكﻲ(

تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

7,388
7,388

7,500 11,625

تكاليف المشروع

2,250

1,575

30,338
383,500
28,763

21,000 21,000

تكاليف الدعم

1,575
الموافقـــة الشموليـــة

توصيــــــــــة اﻷمانــــــــــــة:

2

1,575
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وصف المشروع
بالنيابة عﻦ حكوﻣة الجﺒل اﻷسود ،قدﻣت اليونيدو ،بصفتها الوكالة المنفذة المعينة ،طلﺒا ً لتمويل الشريﺤة
-1
الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمﺒلغ قدره 21,000
دوﻻر أﻣريكﻲ ،باﻹضافة إلى تكاليف دعم الوكالة التﻲ تﺒلغ  1,575دوﻻرا ً أﻣريكيا ً .1ويشمل الطلﺐ المقدﱠم تقريرا ً ﻣرحليا ً
عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة ،وتقرير التﺤقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ﻣﻦ  2016إلى
 ،2019وخطة تنفيذ الشريﺤة للفترة .2021-2020
تقرير عﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أفادت حكوﻣة الجﺒل اﻷسود بوجود استهﻼك قدره  0.05طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد
-2
الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ عام  ،2019وهو ﻣا يقل بنﺴﺒة  94فﻲ المائة عﻦ خط اﻷساس المﺤدد لﻼﻣتثال فيما
يتعلق بتلك المواد  .ويﺒيﻦ الجدول  1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة .2019-2015
الجدول  - 1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل اﻷسود )بيانات المادة 7
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
أطنان ﻣترية
أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون

2015
12.16
0.67

2017
3.54
0.19

2016
11.29
0.62

2018
3.09
0.17

للفترة (2019-2015

2019
0.94
0.05

خط اﻷساس
13.9
0.8

وﻻ يُﺴتهلك فﻲ الجﺒل اﻷسود سوى الهيدروكلوروفلوروكربون 22 -وذلك فﻲ قطاع خدﻣة التﺒريد .وفﻲ عام
-3
ً
 ،2012تم استيراد  0.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22 -تﺤﺴﺒا لتجميد استيراده
فﻲ عام 2013؛ وﻣنذ ذلك الﺤيﻦ ،انﺨفض اﻻستهﻼك فﻲ الوقت الذي استﺨ ِدﻣت فيه المﺨزونات واضط ِلع بتنفيذ اﻷنشطة
المدرجة فﻲ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما فﻲ ذلك تدريﺐ الفنييﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد واسترداد
غازات التﺒريد وإعادة تدويرها .وباﻹضافة إلى ذلك ،أدت زيادة استيعاب الﺴوق لمعدات التﺒريد وتكييف الهواء التﻲ ﻻ
تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ﻣزيد ﻣﻦ التناقﺺ فﻲ استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون.22-
ويرجع انﺨفاض اﻻستهﻼك فﻲ عام  2019إلى اقتصار الموافقة على ﻣنﺢ الﺤصﺺ لواحد فقط ﻣﻦ بيﻦ كل ثﻼثة
ﻣﺴتورديﻦ تقدﻣوا بطلﺒات للﺤصول على حصﺺ ﻻستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-وﻷن الﺤصﺺ غير
المﺴتﺨدﻣة غير قابلة للتﺤويل.

التقرير المتعلق بتنفيذ الﺒرناﻣج القطري
أبلغت حكوﻣة الجﺒل اﻷسود عﻦ بيانات استهﻼك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ إطار التقرير
-4
المتعلق بتنفيذ الﺒرناﻣج القطري لعام  ،2019وهﻲ ﻣتﺴقة ﻣع الﺒيانات ال ُمﺒلغ عنها بموجﺐ المادة  7ﻣﻦ بروتوكول
ﻣونتريال.

تقرير التﺤقق

1

وفقا ً للرسالة المؤرخة  3ﻣارس/آذار  2020الموجهة ﻣﻦ وكالة حماية الطﺒيعة والﺒيئة فﻲ الجﺒل اﻷسود إلى اليونيدو.

3
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أكد تقرير التﺤقق أن الﺤكوﻣة تطﺒق نﻈاﻣا ً لمنﺢ التراخيﺺ والﺤصﺺ للواردات والصادرات ﻣﻦ المواد
-5
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن إجمالﻲ اﻻستهﻼك ال ُمﺒلغ عنه ﻣﻦ هذه المواد بموجﺐ المادة  7ﻣﻦ الﺒروتوكول للفترة
ﻣﻦ  2016إلى  2019كان صﺤيﺤا ً )كما هو ﻣوضﺢ فﻲ الجدول  1أعﻼه( ؛ وكان أقل بكثير ﻣﻦ أهداف بروتوكول
ﻣونتريال وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وأشار التﺤقق إلى أن المواد المﺴتنفدة لﻸوزون
وخﻼئطها ﻣتوائمة ﻣع نﻈام التعريفة الجمركية لﻼتﺤاد اﻷوروبﻲ والرﻣوز الجمركية المنﺴقة.
وأوصى تقرير التﺤقق بتﺤديث المواد التدريﺒية لفنيﻲ الﺨدﻣة ﻣﻦ أجل التركيز على التعاﻣل ﻣع غازات التﺒريد
-6
القابلة لﻼشتعال والﺴاﻣة؛ وتنﻈيم حلقات عمل للمدربيﻦ الجدد واﻻرتقاء بكفاءات المدربيﻦ الﺤالييﻦ ،إلى جانﺐ توفير
ﻣعدات جديدة تعمل بتكنولوجيات بديلة لمراكز التدريﺐ والفنييﻦ .وأشار التقرير كذلك إلى احتمال نشوء حاجة إلى إعادة
تهيئة ﻣعدات التﺒريد وتكييف الهواء للتعاﻣل ﻣع بدائل غير ﻣﺴتنفدة لﻸوزون ضمانا ﻻستداﻣة اﻹزالة الكاﻣلة بعد عام
 2025بﺴﺒﺐ وجود عدد كﺒير ﻣﻦ المعدات التﻲ تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-والتﻲ ﻻ تزال قيد التشغيل.
وتتضمﻦ التوصيات اﻹضافية الواردة فﻲ تقرير التﺤقق ﻣا يلﻲ :حﻈر استيراد غازات التﺒريد فﻲ اسطوانات
-7
وحيدة اﻻستعمال؛ واﻻستمرار فﻲ تطﺒيق ﻣﺨطط اﻻسترداد وإعادة التدوير؛ واﻻقتصار فﻲ بيع غازات التﺒريد على
ورش الﺨدﻣة المعتمدة دون غيرها؛ وإنشاء برناﻣج ﻻعتماد الفنييﻦ؛ وﻣواصلة تﺴجيل المعدات التﻲ تﺤتوي على أكثر
ﻣﻦ  3كغم ﻣﻦ غازات التﺒريد؛ وإنشاء سجﻼت إلزاﻣية للمعدات.
وأشارت اليونيدو إلى أن الﺤكوﻣة قد أخذت فﻲ اعتﺒارها هذه التوصيات ،وسيجري تنفيذها حﺴﺐ اﻻقتضاء فﻲ
-8
أثناء تنفيذ الشريﺤة الﺨاﻣﺴة والمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التقرير المرحلﻲ المتعلق بتنفيذ الشريﺤة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانونﻲ
يوجد لدى حكوﻣة الجﺒل اﻷسود نﻈام إلزاﻣﻲ ﻣطﺒﱠق لمنﺢ التراخيﺺ والﺤصﺺ للواردات والصادرات ﻣﻦ
-9
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتدير وكالة حماية الطﺒيعة والﺒيئة عمليات استيراد و/أو تصدير المواد المﺴتنفدة
لﻸوزون ﻣﻦ خﻼل نﻈام لمنﺢ التراخيﺺ ،وتصدر التراخيﺺ لكل شﺤنة على حدة .ويقتصر استيراد المعدات ﻣنذ
يناير/كانون الثانﻲ  2012على المعدات التﻲ ﻻ تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون.22-
 - 10وينﻈم المرسوم المتعلق بالمواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،وقانون حماية الهواء ،والقانون المتعلق بإدارة النفايات،
والقانون المتعلق بتغير المناخ جملة أﻣور ﻣنها إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون؛ وتﺤدّد تلك الصكوك شروط وإجراءات
استيراد وتصدير المواد المﺴتنفدة لﻸوزون وطرحها فﻲ اﻷسواق ،بما فﻲ ذلك اﻻحتفاظ بﺴجﻼت المﺒيعات وإبﻼغ وكالة
حماية الطﺒيعة والﺒيئة ،وجمع المواد المﺴتنفدة لﻸوزون والمواد الﺒديلة ،والمنتجات أو المعدات التﻲ تﺤتوي على هذه
المواد بعد انتهاء عمرها وإزالتها بشكل دائم؛ ووضع تراخيﺺ لورش وفنيﻲ الﺨدﻣة فﻲ ﻣجال خدﻣة التﺒريد وتكييف
المفلو َرة( وفرض عقوبات على إطﻼق
الهواء الذيﻦ يتعاﻣلون ﻣع المواد المﺴتنفدة لﻸوزون والمواد الﺒديلة )الغازات
َ
المواد المﺴتنفدة لﻸوزون والمواد الﺒديلة فﻲ الغﻼف الجوي.
 - 11وصدر قانون بشأن الﺤماية ﻣﻦ اﻵثار الضارة لتغير المناخ فﻲ  1يناير /كانون الثانﻲ  ،2020وهو يتضمﻦ
أحكاﻣا ً تتعلق بﺤماية طﺒقة اﻷوزون ،بما فﻲ ذلك عقوبات على إطﻼق المواد المﺴتنفدة لﻸوزون والمواد الﺒديلة فﻲ
الغﻼف الجوي .وتعتزم وزارة التنمية المﺴتداﻣة والﺴياحة وضع قوانيﻦ فرعية تنﻈم ،باﻹضافة إلى ذلك ،المواد المﺴتنفدة
المفلو َرة .وفﻲ أكتوبر/تشريﻦ اﻷول  ،2018أنشأت إدارة الجمارك وحدة بأحد ﻣراكز التدريﺐ بغرض
لﻸوزون/الغازات
َ
تدريﺐ جميع ﻣوظفﻲ الجمارك على عدة أﻣور ﻣنها المﺴائل الﺒيئية وبروتوكول ﻣونتريال.

4
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 - 12ويشمل نﻈام ﻣنﺢ التراخيﺺ والﺤصﺺ المواد المﺴتنفدة لﻸوزون التﻲ تمت إزالتها بالفعل ،وﻻ تُمنﺢ لها
تراخيﺺ أو حصﺺ؛ وفﻲ كل عام ،تطلﺐ وكالة حماية الطﺒيعة والﺒيئة ﻣعلوﻣات ﻣﻦ إدارة الجمارك عﻦ استيراد
وتصدير جميع المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،بما فﻲ ذلك المواد التﻲ ت ﱠمت إزالتها .ولم توجد حاﻻت لواردات غير ﻣشروعة
ﻣﻦ المواد المﺴتنفدة لﻸوزون التﻲ ت ﱠمت إزالتها بالفعل ،وﻻ علم للدولة باستﺨدام المواد المﺴتنفدة لﻸوزون التﻲ ت ﱠمت
إزالتها بالفعل فﻲ أسواقها وﻻ بوجود أي ﻣﺨزونات ﻣﻦ هذه المواد.
- 13

وقد صدق الجﺒل اﻷسود على تعديل كيغالﻲ لﺒروتوكول ﻣونتريال فﻲ 25أبريل/نيﺴان .2019

التعزيز المؤسﺴﻲ
 - 14تتﺒع وحدة اﻷوزون الوطنية وكالة حماية الطﺒيعة والﺒيئة ،التﻲ تتﺒع بدورها وزارة التنمية المﺴتداﻣة والﺴياحة.
درج تمويل وحدة اﻷوزون الوطنية )وتﺤديدا ً ﻣشروع التعزيز المؤسﺴﻲ( فﻲ إطار المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة
وقد أ ُ ِ
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .واﻷنشطة التالية المنفذة فﻲ إطار الشريﺤة الرابعة تتعلق بمشروع التعزيز
المؤسﺴﻲ فقط:
)أ(

إصدار تراخيﺺ اﻻستيراد والتصدير؛ وإعداد القوانيﻦ واللوائﺢ؛ ورصد تنفيذ استراتيجية إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإعداد تدابير تشريعية وإدارية لدعم إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون؛
وضمان اﻻتصال بالوكاﻻت الﺤكوﻣية المشاركة فﻲ إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون؛ واﻻضطﻼع
بأنشطة للتوعية العاﻣة بيﻦ طﻼب المدارس اﻻبتدائية والثانوية ،وعلى شاشات التلفزيون الوطنﻲ
لزيادة الوعﻲ بﺒروتوكول ﻣونتريال واستنفاد طﺒقة اﻷوزون؛

) ب(

الرصد المﺴتمر ﻻستهﻼك المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،واﻹبﻼغ عﻦ الﺒيانات بموجﺐ المادة  7ﻣﻦ
الﺒروتوكول وفﻲ إطار التقرير المتعلق بﺒيانات الﺒرناﻣج القطري ،والﺒيانات المتعلقة بغازات التﺒريد
المﺴتردّة والمعاد تدويرها؛ وتﺤديث قائمة المعدات المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية التﻲ
ُوضعت فﻲ إطار الدراسة اﻻستقصائية لﺒدائل المواد المﺴتنفدة لﻸوزون باﻻستناد إلى الﺒيانات
اﻹضافية الواردة ﻣﻦ الفنييﻦ فﻲ ﻣجال الﺨدﻣة؛

)ج(

حضور اجتماعات الﺨﺒراء واﻻجتماعات اﻹقليمية لﺒرناﻣج المﺴاعدة على اﻻﻣتثال التابع لﺒرناﻣج
اﻷﻣم المتﺤدة للﺒيئة )اليونيﺐ( واجتماعات بروتوكول ﻣونتريال؛

)د(

المشاركة فﻲ آلية الموافقة غير الرسمية المﺴﺒقة عﻦ علم بشأن تصدير واستيراد المواد المﺴتنفدة
لﻸوزون.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع
 - 15لم تُنشأ وحدة لتنفيذ ورصد المشروع بمقتضى المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود .واضطلعت وحدة اﻷوزون الوطنية واليونيدو برصد تنفيذ الﺨطة
المذكورة وأعدﱠتا التقارير المقابلة للشريﺤة الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة.
ﻣﺴتوى صرف اﻷﻣوال
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 - 16فﻲ فﺒراير/شﺒاط  ،2020كان قد تم صرف  373,300دوﻻر أﻣريكﻲ ،ﻣﻦ أصل ﻣﺒلغ قدره  383,500دوﻻر
أﻣريكﻲ تمت الموافقة عليه حتى اﻵن ،على النﺤو المﺒيﱠﻦ فﻲ الجدول  .2وسيجري صرف الرصيد الﺒالغ  10,200دوﻻر
أﻣريكﻲ فﻲ عام .2020
الجدول  - 2التقرير المالي للمرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل اﻷسود )بالدوﻻر اﻷمريكي(
الموافَق عليه
155,000
100,000
98,500
30,000
383,500

الشريحة
اﻷولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
المجموع

معدل الصرف )في المائة(
100
100
100
66
97

المنصرف
155,000
100,000
98,500
19,800
373,300

خطة تنفيذ الشريﺤة الﺨاﻣﺴة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
- 17

سيتم تنفيذ اﻷنشطة التالية حتى ديﺴمﺒر/كانون اﻷول :2021
)أ(

دعم وحدة اﻷوزون الوطنية فﻲ إطار عنصر التعزيز المؤسﺴﻲ ) 13,500دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

) ب(

التوعية العاﻣة بالتشريعات واﻹجراءات ﻣﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربونية ) 4,500دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

)ج(

رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديم التقارير بشأنه ) 3,000دوﻻر
أﻣريكﻲ(.
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أجل

التشجيع

على

إزالة

المواد
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تعليقات اﻷمانة وتوصيتها
التعليقات
التقرير ال مرحلﻲ عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانونﻲ
 - 18أصدرت حكوﻣة الجﺒل اﻷسود بالفعل حصﺺ استيراد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020تﺒلغ
 0.17طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 3.13أطنان ﻣترية( ،وهو ﻣا يقل بنﺴﺒة  67فﻲ المائة عﻦ أهداف الرقابة
بموجﺐ بروتوكول ﻣونتريال.
 - 19وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة فﻲ تقرير التﺤقق ،سوف تصدر وزارة التنمية المﺴتداﻣة والﺴياحة أنﻈمة
جديدة بشأن اسطوانات اﻻستﺨدام لمرة واحدة ،وبيع غازات التﺒريد ،واﻻحتفاظ بﺴجﻼت لمعدات التﺒريد وتكييف الهواء.
وسيدخل الﺤﻈر على استيراد غازات التﺒريد فﻲ اسطوانات اﻻستﺨدام لمرة الواحدة حيز التنفيذ فﻲ يونيه/حزيران
.2020
قطاع خدﻣة التﺒريد
 - 20فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بالتﺤقق والﺨاصة بإعادة تهيئة ﻣعدات التﺒريد وتكييف الهواء القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،طلﺒت اﻷﻣانة إلى اليونيدو أن تﺨطر الﺒلد بالمقرريﻦ  17/72و  .34/73وبنا ًء على ذلك ،
إذا أراد الﺒلد أن يمضﻲ قدﻣا ً فﻲ عمليات إعادة التهيئة للتعاﻣل ﻣع غازات التﺒريد القابلة لﻼشتعال و/أو الﺴاﻣة  ،فإنه
سيقوم بذلك ﻣع تﺤمل جميع المﺴؤوليات والمﺨاطر المرتﺒطة به ،وﻣع اتﺒاع المعايير والﺒروتوكوﻻت ذات الصلة.
وعﻼوة على ذلك ،يشجع المقرر  41/72الﺒلدان العاﻣلة فﻲ إطار المادة  5على النﻈر فﻲ تنفيذ اﻷنشطة المتعلقة بتدريﺐ
الفنييﻦ ،والممارسات الجيدة ،والتناول المأﻣون لغازات التﺒريد ،واﻻحتواء ،واﻻسترداد وإعادة التدوير وإعادة اﻻستﺨدام
بدﻻً ﻣﻦ إعادة التهيئة .وأكدت اليونيدو أن إعادة التهيئة لﻦ تلقى دعما بموجﺐ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
2

تنفيذ الﺴياسة الجنﺴانية
 - 21أشارت اليونيدو إلى أنه رغم أن الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ت ﱠمت قﺒل
اعتماد الﺴياسة الجنﺴانية للصندوق ،فإن الﺤكوﻣة كانت قد التزﻣت بضمان أن يشكل تعميم ﻣراعاة المنﻈور الجنﺴانﻲ
جزءا ً ﻣﻦ تنفيذ الشريﺤة النهائية ﻣﻦ الﺨطة .وستقدم اليونيدو أيضا ً الدعم ﻣﻦ خﻼل استﺨدام دليلها المتعلق بتعميم ﻣراعاة
المنﻈور الجنﺴانﻲ ،وستكفل اشتمال اﻷنشطة التﻲ يُضطلع بها فﻲ المﺴتقﺒل على ﻣؤشرات ﻣﺤددة فﻲ هذا الصدد ستدرج
فﻲ التقارير المرحلية المقﺒلة.
استداﻣة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 22إن استداﻣة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ الجﺒل اﻷسود تدعمها الضوابط الﺤالية ،المعمول بها
ﻣنذ عام  ،2012على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على تلك المواد ،واستمرار تدريﺐ
 2طلﺐ المقرر ) 92/84د( إلى الوكاﻻت الثنائية والمنفذة أن تطﺒق الﺴياسات المعمول بها بشأن تعميم المنﻈور المتعلق بالمﺴاواة بيﻦ الجنﺴيﻦ طوال دورة
المشروع.
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ﻣوظفﻲ الجمارك واﻹنفاذ ،بما فﻲ ذلك التدريﺐ فﻲ وحدة ﻣركز التدريﺐ المنشأة حديثا ً ،عﻼوة على التدريﺐ المﺴتمر
وتﺤﺴيﻦ ﻣمارسات الﺨدﻣة واعتماد الفنييﻦ ،وإقاﻣة رابطة للعاﻣليﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد وتكييف الهواء .وباﻹضافة إلى
ذلك ،سينﺨفض اﻻستهﻼك فﻲ قطاع الﺨدﻣة ﻣﻦ خﻼل المﺨطط المعمول به ﻹعادة استﺨدام غازات التﺒريد.
اﻻستنتاج
جار إحرازه فﻲ تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والﺒلد ﻣمتثل لﺒروتوكول
 - 23ثمة تقدم ٍ
ﻣونتريال وﻻتفاقه ال ُمﺒرم ﻣع اللجنة التنفيذية .وأكد تقرير التﺤقق أن نﻈام ﻣنﺢ التراخيﺺ والﺤصﺺ فﻲ الﺒلد قيد
التشغيل ،وأن استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2019الﺒالغ  0.05طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون
يق ّل بالفعل بنﺴﺒة  94فﻲ المائة عﻦ خط اﻷساس للﺒلد .وقد أخذت الﺤكوﻣة فﻲ اﻻعتﺒار التوصيات الواردة فﻲ تقرير
التﺤقق وسيجري تنفيذها حﺴﺐ اﻻقتضاء .ويﺒلغ ﻣﺴتوى صرف اﻷﻣوال  100فﻲ المائة تقريﺒا ً .ويكفل الﺒلد استداﻣة ﻣا
سﺒقت إزالته ﻣﻦ المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ﻣﻦ خﻼل نﻈام ﻣنﺢ التراخيﺺ والﺤصﺺ ،باﻹضافة إلى القواعد واﻷنﻈمة
اﻷخرى .وستضمﻦ اﻷنشطة المنفذة حتى اﻵن لقطاع الﺨدﻣات ،التﻲ تشمل إنشاء رابطة للعاﻣليﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد
وتكييف الهواء ،اﻻستداﻣة طويلة اﻷجل ﻹزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وسيتم اﻻنتهاء ﻣﻦ المرحلة اﻷولى
ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا ً للمنصوص عليه فﻲ اﻻتفاق المتعلق بالﺨطة ،بﺤلول
ديﺴمﺒر/كانون اﻷول  ،2021ويجري تقديم المرحلة الثانية إلى اﻻجتماع الﺤالﻲ.
التوصيــــــة
- 24

توصﻲ أﻣانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلﻲ:
)أ(

أن تﺤيط علما ً بالتقرير المرحلﻲ عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود؛

) ب(

أن تطلﺐ ﻣﻦ اليونيدو أن تدرج ،فﻲ إطار الشريﺤة الثانية ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ الجﺒل اﻷسود ،تﺤديثا ً للتقدم المﺤرز فﻲ تنفيذ التوصيات
الواردة فﻲ تقرير التﺤقق المقدم إلى اﻻجتماع الﺨاﻣﺲ والثمانيﻦ.

 - 25توصﻲ أﻣانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريﺤة الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود ،وخطة تنفيذ الشريﺤة المقابلة للفترة -2020
 ،2021بمﺴتوى التمويل المﺒيﱠﻦ فﻲ الجدول أدناه ،على أساس أن الجﺒل اﻷسود ،فﻲ حالة ﻣا إذا قرر المضﻲ قدﻣا ً فﻲ
عمليات إعادة التهيئة وﻣا يرتﺒط بها ﻣﻦ الﺨدﻣة المتصلة باستﺨدام غازات التﺒريد القابلة لﻼشتعال والﺴاﻣة فﻲ ﻣعدات
التﺒريد وتكييف الهواء المص ﱠممة أصﻼً للمواد غير القابلة لﻼشتعال ،فهو إنما يفعل ذلك ﻣتﺤ ّمﻼً جميع المﺴؤوليات
والمﺨاطر المرتﺒطة بذلك ،وبما يتفق فقط ﻣع المعايير والﺒروتوكوﻻت ذات الصلة:
عنوان المشروع
)أ(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
اﻷولى ،الشريﺤة الرابعة(
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تمويل المشروع تكلفــة الدعم )بالدوﻻر
اﻷمريكي(
)بالدوﻻر اﻷمريكي(
1,575
21,000

الوكالة المنفّذة
اليونيـــــدو
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ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
الجبل اﻷسود
)أو ًﻻ( عنوان المشروع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(

الوكالة
اليونيــــــدو )رئيﺴية(

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

) 0.05طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

الﺴنة2019 :

)ثالﺜا ً( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
المركﺐ الكيميائﻲ

الرغاوي

اﻷيروصوﻻت

السنـــة2019 :
التﺒريد

ﻣكافﺤة الﺤريق

التصنيع

عواﻣل التصنيع

المذيﺒات

إجمالﻲ
اﻻستهﻼك
القطاعﻲ

استﺨداﻣات
ﻣعملية

الﺨدﻣة
0.05

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

0.05

)رابعا ً( بيانات اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
0.80

خط اﻷساس للفترة2010 - 2009 :

0.80

نقطة الﺒداية للتﺨفيضات المجمعة المﺴتداﻣة:

اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
0.28

ﻣوافق عليه بالفعل:
)خامسا ً( خطة اﻷعمال

اليونيدو

المتﺒقﻲ:

2020

0.52
2022

2021

المجموع

إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ
قدرات استنفاد اﻷوزون(

0.20

0

0.30

0.50

التمويل )دوﻻر أﻣريكﻲ(

186,043

0

236,837

422,880

)سادسا ً( بيانات المشروع

2021

2020

2023

2022

2025

2024

المجموع

حدود اﻻستهﻼك فﻲ بروتوكول ﻣونتريال

0.52

0.52

0.52

0.52

0.52

0.26

غير ﻣتاح

الﺤد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(
تكاليف المشروع
تكاليف المشروع
اليونيدو
المطلوبة ﻣﻦ حيث
تكاليف الدعم
المﺒدأ )دوﻻر
أﻣريكﻲ(

0.52

0.39

0.23

0.15

0.08

0

غير ﻣتاح

296,500

0

275,000

0

0

64,000

635,500

20,755

0

19,250

0

0

4,480

44,485

إجمالﻲ تكاليف المشروع المطلوبة ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر
أﻣريكﻲ(

296,500

0

275,000

0

0

64,000

635,500

إجمالﻲ تكاليف الدعم المطلوبة ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر أﻣريكﻲ(

20,755

0

19,250

0

0

4,480

44,485

إجمالﻲ المﺒالغ المطلوبة ﻣﻦ حيث المﺒدأ )دوﻻر أﻣريكﻲ(

317,255

0

294,250

0

0

68,480

679,985

)سابعاً( طلب التمويل للشريحة اﻷولى)(2020
الوكالة
اليونيدو
طلﺐ التمويل:

المبالغ المطلوبة )دوﻻر أمريكي(
296,500

تكاليف الدعم )دوﻻر أمريكي(

20,755
الموافقة على تمويل الشريﺤة اﻷولى ) (2020حﺴﺒما هو ﻣﺒيﻦ أعﻼه

توصيــــــــــة اﻷمانــــــــــــة:

للنﻈر فيه بشكل إفرادي
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وصف المشروع
معلومات أساسية
 - 26بالنيابة عﻦ حكوﻣة الجﺒل اﻷسود ،قدﻣت اليونيدو ،بصفتها الوكالة المنفذة المعينة ،طلﺒا ً لتمويل المرحلة الثانية
ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمﺒلغ قدره  635,500دوﻻر أﻣريكﻲ ،باﻹضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة الﺒالغة  44,485دوﻻراً أﻣريكياً ،وذلك بالصيغة المقدﻣة أصﻼً .3وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة اﻻستهﻼك المتﺒقﻲ ﻣﻦ تلك المواد بﺤلول عام .2025
 - 27ويﺒلغ حجم الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المطلوبة فﻲ هذا اﻻجتماع ،بصيغتها المقدﻣة 296,500 ،دوﻻر أﻣريكﻲ ،باﻹضافة إلى تكاليف دعم الوكالة الﺒالغة
 20,755دوﻻرا ً لليونيدو.
حالة تنفيذ المرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 28تمت الموافقة اﻷصلية على المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة
بالجﺒل اﻷسود فﻲ اﻻجتماع الثالث والﺴتيﻦ 4ونُقﺤت فﻲ اﻻجتماع الﺤادي والﺴﺒعيﻦ 5للوفاء بالهدف المتعلق بﺨفض نﺴﺒة
 35فﻲ المائة عﻦ خط اﻷساس بﺤلول عام  ،2020بتكلفة إجمالية قدرها  404,500دوﻻر أﻣريكﻲ ،باﻹضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة ﻹزالة  0.52طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المﺴتﺨدﻣة
فﻲ قطاع خدﻣة التﺒريد وتكييف الهواء وبما يشمل التعزيز المؤسﺴﻲ بمﺴتوى تمويل قدره  240,000دوﻻر أﻣريكﻲ
لمدة ثمانﻲ سنوات بدءا ً ﻣﻦ يوليه/تموز  .2012ويرد فﻲ الفقرات ﻣﻦ  2إلى  23ﻣﻦ هذه الوثيقة سرد للتقدم المﺤرز فﻲ
تنفيذ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما فﻲ ذلك تﺤليل لﻼستهﻼك ﻣﻦ تلك
المواد؛ والتقارير المرحلية والمالية المتعلقة بالتنفيذ؛ وطلﺐ تمويل الشريﺤة الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة المقدم إلى اﻻجتماع
الﺤالﻲ.
المرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
اﻻستهﻼك المتﺒقﻲ المؤهل للتمويل
 - 29بعد خصم كمية قدرها  0.28طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المرتﺒطة
بالمرحلة اﻷولى ﻣﻦ الﺨطة ،يﺒلغ اﻻستهﻼك المتﺒقﻲ المؤهل للتمويل فﻲ المرحلة الثانية  0.52طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون.22-
التوزيع القطاعﻲ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 30ﻻ يﺴتهلك فﻲ الجﺒل اﻷسود سوى الهيدروكلوروفلوروكربون 22-فقط لﺨدﻣة النﻈم اﻷحادية والم ﱠ
جزأة،
وﻣﺨازن التﺒريد التجارية ،والمﺒردات ،وﻣضﺨات تكييف الهواء والﺤرارة .وﻻ يوجد استهﻼك ﻷغراض تركيﺐ ﻣعدات
جديدة وتجميعها نﻈرا ً للﺤﻈر الذي فُرض فﻲ عام  .2012وفﻲ عام  ،2017تمت إعادة تهيئة ﻣا يقرب ﻣﻦ  40وحدة
تكييف هواء ﻣعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لكﻲ تعمل بغاز التﺒريد ر 404 -أ بدون تمويل ﻣﻦ الصندوق
المتعدد اﻷطراف .ويرد فﻲ الجدول  3بيان الكميات المر ﱠكﺒة المتﺒقية واﻻحتياجات الﺴنوية ﻷغراض الﺨدﻣة.
3
4
5

وفقا ً للرسالة المؤرخة  30يناير/كانون الثانﻲ  2020الموجهة ﻣﻦ وزارة حماية الطﺒيعة والﺒيئة فﻲ الجﺒل اﻷسود إلى اليونيدو.
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/44
المرفق الثانﻲ والعشرون للوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64
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الجدول  - 3الكميات المركّبة المتبقيـــــــة
عدد
الوحدات

القطاع

تكييف الهواء )النﻈم اﻷحادية والمجزأة( المنازل
56,455
غير ذلك
14,595
المجموع الفرعي 71,050
التبريد التجاري
ﻣﺨازن التﺒريد 93
المبردات )تكييف الهواء والصناعة(
10
33
مضخات تكييف الهواء والحرارة
المجموع الكلي 71,186

التسرب اﻻحتياجات السنوية النسبة المئوية
مخزونات
ﱡ
لمجموع
الهيدروكلوروفلوروكربون )في المائة( ﻷغراض الخدمة
)بالطن المتري(
اﻻحتياجات
)بالطن المتري(
ﻷغراض الخدمة
64.30
4.52
10
45.16
16.64
1.17
10
11.68
80.94
5.69
56.84
11.52
0.81
30
2.70
4.98
0.35
25
1.39
2.56
0.18
25
0.7
100
7.03
61.63

استراتيجية اﻹزالة فﻲ المرحلة الثانية
 - 31ستجري فﻲ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود
إزالة اﻻستهﻼك المتﺒقﻲ ﻣﻦ تلك المواد بﺤلول عام  ،2025وذلك ﻣﻦ خﻼل اﻷنشطة التالية فﻲ قطاع خدﻣة التﺒريد
وتكييف الهواء:
)أ(

تنﻈيم حلقتﻲ عمل لمدة يوم واحد لعدد قدره  50ﻣﻦ ﻣوظفﻲ الجمارك بشأن ضوابط استيراد المواد
المﺴتنفدة لﻸوزون وتدريﺐ أربعة ﻣفتشيﻦ بيئييﻦ على إنفاذ اﻷنﻈمة الجديدة المتعلقة بإدارة غازات
التﺒريد؛ وتعزيز التنﺴيق بيﻦ وحدة اﻷوزون الوطنية ورابطة العاﻣليﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد وتكييف الهواء
وسلﺴلة اﻹﻣداد بالمواد المﺴتنفدة لﻸوزون والﺴلطات الجمركية لمنع التجارة غير القانونية المﺤتملة
للتعرف على غازات التﺒريد ﻻستﺨداﻣها فﻲ عمليات التفتيش
والتصرف فيها؛ وشراء خمﺴة أجهزة
ﱡ
ً
الجمركﻲ والﺒيئﻲ ) 54,250دوﻻرا ً أﻣريكيا(؛

) ب(

توفير التدريﺐ لﺴتة فنييﻦ جدد فﻲ ﻣجال التﺒريد لكﻲ يصﺒﺤوا ﻣدربيﻦ؛ وتدريﺐ واعتماد  100فنﻲ
ﻣﻦ خﻼل خمﺲ حلقات عمل بشأن ﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة بما فﻲ ذلك إدارة غازات التﺒريد الطﺒيعية
واﻻصطناعية ،وكفاءة استﺨدام الطاقة ،والمﺴائل المتعلقة بالﺴﻼﻣة ،والﺨدﻣة والصيانة  ،وعمليات
اﻻسترداد وإعادة التدوير ،والتركيﺐ الصﺤيﺢ لمعدات التﺒريد وتكييف الهواء ،وتنﻈيم الغازات
فلو َرة ،والمعايير 133,750) 6دوﻻراً أﻣريكيا ً(؛
الم َ

)ج(

تﺤﺴيﻦ قدرة ﻣراكز التدريﺐ ﻣﻦ خﻼل شراء ونقل ﻣنصتيﻦ إرشاديتيﻦ تﺨصان ثانﻲ أكﺴيد الكربون،
وﻣنصتيﻦ إرشاديتيﻦ تﺨصان المواد الهيدروكربونية ،وﻣجموعات أخرى ﻣﻦ المعدات واﻷدوات
لﻸغراض التعليمية وﻣﺤاكاة ﻣﺨتلف أنواع اﻷعطال التﻲ تنتاب ﻣعدات التﺒريد وتكييف الهواء
والطرق الصﺤيﺤة للتركيﺐ والصيانة ) 65,000دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

 6المعيار اﻷوروبﻲ  ،EN 378اﻷجزاء ﻣﻦ  4-1ﻣعتمد فﻲ الجﺒل اﻷسود باعتﺒاره  MEST EN 378-1:2018والجهة المﺨتصة بتطﺒيقه هﻲ ﻣعهد
الجﺒل اﻷسود لتوحيد المقاييﺲ.
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)د(

شراء  100ﻣجموعة ﻣﻦ اﻷدوات والمعدات 7لﺤلقات العمل والفنييﻦ فﻲ ﻣجال إدارة
الهيدروكلوروفلوروكربون 22 -وغازات التﺒريد الﺒديلة .وسيُجرى تقييم دقيق وﻣﺤدث لﻼحتياجات
قﺒل شراء المعدات المقترحة ) 100,000دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

)هـ(

شراء وحدة جديدة ﻻستصﻼح غازات التﺒريد وﻣعدات ﻣلﺤقة لﻼستمرار فﻲ خطة إعادة اﻻستﺨدام
ورصد نوعية غازات التﺒريد ) 30,000دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

)و(

دعم رابطة العاﻣليﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد وتكييف الهواء وتﺤديث ﻣدونة الممارسات الجيدة ،بما فﻲ ذلك
الممارسات المأﻣونة للﺒدائل ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمﻲ ) 15,000دوﻻر
أﻣريكﻲ(.

تنفيذ ورصد المشروع
 - 32سوف يﺴتمر العمل فﻲ المرحلة الثانية بالنﻈام الذي أنشئ فﻲ إطار المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،حيث تقوم وحدة اﻷوزون الوطنية واليونيدو برصد اﻷنشطة ،واﻹبﻼغ عﻦ التقدم المﺤرز،
والعمل ﻣع أصﺤاب المصلﺤة على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتﺒلغ تكلفة تلك اﻷنشطة  25,000دوﻻر
أﻣريكﻲ للمرحلة الثانية.

التعزيز المؤسﺴﻲ
 - 33قررت حكوﻣة الجﺒل اﻷسود ﻣواصلة إدراج التعزيز المؤسﺴﻲ فﻲ إطار المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وﻣﻦ بيﻦ ﻣﺴؤوليات وحدة اﻷوزون الوطنية :العمل بتراخيﺺ اﻻستيراد/التصدير
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،واقتراح وإعداد وتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية لدعم إزالة المواد المﺴتنفدة
لﻸوزون ،ورصد تنفيذ استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واﻷنشطة المتعلقة بها ،وضمان اﻻتصال
بالوكاﻻت الﺤكوﻣية المشاركة فﻲ إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،وتقديم التقارير عﻦ استهﻼك المواد الﺨاضعة للرقابة
إلى أﻣانة الصندوق المتعدد اﻷطراف )التقرير عﻦ بيانات الﺒرناﻣج القطري( وأﻣانة اﻷوزون )المادة  7ﻣﻦ الﺒروتوكول(،
وﻣنع احتمال اﻻتجار غير المشروع بالمواد الﺨاضعة للرقابة ،واﻻضطﻼع بأنشطة التوعية العاﻣة ﻣﻦ قﺒيل تنﻈيم
الندوات/حلقات العمل التقنية وطﺒاعة وتوزيع الكتيﺒات .ويﺒلغ إجمالﻲ التمويل المطلوب للتعزيز المؤسﺴﻲ 212,500
دوﻻر أﻣريكﻲ.

تنفيذ الﺴياسة الجنﺴانية

8

 - 34خﻼل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيجري الترويج للمشاركة المتوازنة بيﻦ
الجنﺴيﻦ ﻣﻦ قﺒل النﻈراء الﺤكوﻣييﻦ وﻣمثلﻲ الصناعة وسيجري جمع الﺒيانات الجنﺴانية .وستﺴعى الجهات المعنية
لكفالة ﻣنﺢ الﺨﺒيرات فﻲ القطاع الﺨاص والﺤكوﻣة فرصا ً ﻣتكافئة للمشاركة فﻲ تنفيذ اﻷنشطة ،بطرق ﻣنها ضمان
إﻣكانية حصول النﺴاء والرجال على قدم المﺴاواة على المعدات والمواد المقدﻣة فﻲ التدريﺐ وحلقات العمل ،وﻣﻦ خﻼل
تشجيع عمل النﺴاء كمدربات فﻲ قطاع التﺒريد وتكييف الهواء .وسيتم إدراج اﻻعتﺒارات الجنﺴانية فﻲ ﻣواد التدريﺐ.
عﻼوة على ذلك ،سوف يتعيﱠﻦ على جميع وحدات اﻷوزون الوطنية ،والﺨﺒراء الوطنييﻦ والدولييﻦ الذيﻦ يُﺴتقدﻣون للعمل
 7تتضمن المجموعات المقترحة آﻻت محمولة لﻼسترداد ،ومضخة تفريﻎ ،ومحطة شحن ،ومقياس تفريﻎ رقمي ،ومقياس شحن رقمي ،وأجهزة محمولة
للكشف الصوتي عن التسرب ،واسطوانات استرداد غازات التبريد ،وقطع غيار وقطع استهﻼكية )فﻼتر ،ووصﻼت ،وصمامات ،الخ( ،وعدة لحام
عدة لفحص الزيت ،ومجموعة أدوات الخدمة )أدوات تشكيل المواسير ،وكماشات ،ومفاتيح ربط ،الخ(.
محمولة ،واسطوانة نيتروجين ،و ُ
 8طلﺐ المقرر ) 92/84د( إلى الوكاﻻت الثنائية والمنفّذة أن تطﺒق الﺴياسات المعمول بها فﻲ بشأن تعميم المﺴاواة بيﻦ الجنﺴيﻦ طوال دورة المشروع.
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فﻲ إطار المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،النجاح فﻲ إتمام الدورة التدريﺒية عﺒر
ي ﻣعرفة باﻷﻣور الجنﺴانية‘‘ المتاحة على ﻣنصة التعليم اﻹلكترونﻲ التابعة لهيئة اﻷﻣم المتﺤدة
اﻹنترنت المﺴماة ’’لد ﱠ
للمرأة.
التكلفة اﻹجمالية للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 35تقدﱠر التكلفة اﻹجمالية للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل
اﻷسود ،بصيغتها المقدﻣة أصﻼ ،بمﺒلغ  635,500دوﻻر أﻣريكﻲ )باﻹضافة إلى تكاليف دعم الوكالة( ،لتﺤقيق تﺨفيض
بنﺴﺒة  100فﻲ المائة ﻣﻦ استهﻼك خط اﻷساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بﺤلول عام  .2025ويرد ﻣوجز
لﻸنشطة والتكاليف المقترحة فﻲ الجدول .4
الجدول  - 4التكلفة اﻹجمالية للمرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل اﻷسود بصيغتها المقدمة
النشـــاط
الجمارك واﻹنفاذ
التدريﺐ
التعرف على غازات التﺒريد
أجهزة
ﱡ
خدﻣة التبريد
التدريﺐ
المعدات التقنية
خطة إعادة استﺨدام غازات التﺒريد والقدرة على رصد نوعيتها
تقديم الدعم لرابطة العاﻣليﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد وتكييف الهواء وتﺤديث ﻣدونة الممارسات الجيّدة
الرصد واﻹبﻼغ
التعزيز المؤسسي )بما فﻲ ذلك زيادة الوعﻲ والمعلوﻣات المتعلقة بالتوعية(
المجموع

التكلفة )بالدوﻻر اﻷمريكي(
34,250
20,000
133,750
165,000
30,000
15,000
25,000
212,500
635,500

اﻷنشطة ال ُمزﻣع القيام بها فﻲ إطار الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية
 - 36سيجري تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ التمويل للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بمﺒلغ إجمالﻲ قدره  296,500دوﻻر أﻣريكﻲ فﻲ العاﻣيﻦ  2020و  2021وستشمل
اﻷنشطة التالية:
)أ(

تدريﺐ  20ﻣﻦ ﻣوظفﻲ الجمارك وأربعة ﻣفتشيﻦ بيئييﻦ على ضوابط استيراد المواد المﺴتنفدة
لﻸوزون وتدريﺐ أربعة ﻣفتشيﻦ بيئييﻦ على إنفاذ اﻷنﻈمة الجديدة المتعلقة بإدارة غازات التﺒريد
للتعرف على غازات التﺒريد ) 30,000دوﻻر أﻣريكﻲ(؛
وشراء خمﺴة أجهزة
ﱡ

) ب(

المفلو َرة وقرابة  20فنيا ً على ﻣمارسات الﺨدﻣة
تدريﺐ واعتماد ستة ﻣدربيﻦ وفقا لمتطلﺒات الغازات
َ
الجيدة ،بما فﻲ ذلك إدارة غازات التﺒريد الطﺒيعية واﻻصطناعية ) 74,000دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

)ج(

شراء أربع وحدات للتدليل على اﻻستﺨدام الصﺤيﺢ لغازات التﺒريد وﻣﺤاكاة اﻷعطال وإصﻼح
المعدات لمراكز التدريﺐ ) 62,500دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

)د(

شراء  15ﻣجموعة ﻣﻦ اﻷدوات والمعدات لتوزيعها على حلقات العمل والفنييﻦ ) 25,000دوﻻر
أﻣريكﻲ(؛
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)هـ(

دعم رابطة العاﻣليﻦ فﻲ ﻣجال التﺒريد وتكييف الهواء وتﺤديث ﻣدونة الممارسات الجيدة )10,000
دوﻻر أﻣريكﻲ(؛

)و(

رصد أهداف اﻷداء الﺨاصة بﺨطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ) 10,000دوﻻر
أﻣريكﻲ(؛

)ز(

تجديد دعم التعزيز المؤسﺴﻲ ) 85,000دوﻻر أﻣريكﻲ(.
تعليقات اﻷمانة وتوصيتها

التعليقات
 - 37استعرضت اﻷﻣانة المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ ضوء المرحلة
اﻷولى ،والﺴياسات والمﺒادئ التوجيهية للصندوق المتعدد اﻷطراف ،بما فﻲ ذلك ﻣعايير تمويل إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ قطاع اﻻستهﻼك للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  ،(50/74وخطة أعمال الصندوق المتعدد اﻷطراف للفترة .2022-2020
أنﻈمة دعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 38سيﺴتمر إنفاذ أنﻈمة حﻈر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التﻲ وضعتها
الﺤكوﻣة ﻣنذ  1كانون الثانﻲ/يناير  .2012وسيجري تﺤديث نﻈام ﻣنﺢ التراخيﺺ والﺤصﺺ لﻼستيراد والتصدير بناء
على التﺨفيضات المقررة ﻣﻦ خط اﻷساس المﺤدد لﻼﻣتثال بالنﺴﺒة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النﺤو التالﻲ:
 50فﻲ المائة فﻲ عام 2021؛ و  70فﻲ المائة فﻲ عام 2022؛ و  80فﻲ المائة فﻲ عام 2023؛ و  90فﻲ المائة فﻲ عام
2024؛ و  100فﻲ المائة فﻲ عام .2025
المﺴائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة
 - 39باﻹشارة إلى الﺤﻈر المفروض فﻲ عام  2012على استيراد المعدات المعتمدة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وإلى أن بعض هذه المعدات قد يكون لها عمر إنتاجﻲ يمتد إلى ﻣا بعد عام ،2025
استفﺴرت اﻷﻣانة عما إذا كان الﺒلد ستمكﻦ ﻣﻦ تﺤقيق اﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بﺤلول عام
 ،2025وعﻦ الكيفية التﻲ سيتم بها خدﻣة أي ﻣعدات ﻣعتمدة على هذه المواد تﻈل قيد التشغيل بعد عام  .2025وأكدت
اليونيدو أن الﺤكوﻣة ستﺤﻈر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ  1يناير/كانون الثانﻲ 2025؛ وأضافت أن
ﻣﻦ المتوقع أن ينتهﻲ العمر اﻻفتراضﻲ للمعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التﻲ تم تركيﺒها حتى
عام  ،2012وبالتالﻲ ،أن يق ّل الطلﺐ على الهيدروكلوروفلوروكربون .22-وذكرت أن المعدات التﻲ تﺒقى قيد التشغيل
بعد  1يناير/كانون الثانﻲ  2025ستجري خدﻣتها ﻣﻦ خﻼل ﻣﺨطط إعادة اﻻستﺨدام أو بإحﻼل ﻣعدات جديدة بدﻻً ﻣنها.
وأوضﺤت أنه ﻻ يُتوخى وضع برناﻣج حوافز لﻼستعاضة عﻦ هذه المعدات.
العنصر المتعلق بالتعزيز المؤسﺴﻲ
 - 40قررت اللجنة التنفيذية أن تﺴتعرض ﻣﺴألة التعزيز المؤسﺴﻲ ،بما فﻲ ذلك ﻣﺴتويات التمويل ،فﻲ اﻻجتماع
اﻷول لعام ) 2020المقرر  ، (51/74وأن تنﻈر فﻲ زيادة تمويل التعزيز المؤسﺴﻲ فﻲ اجتماع ﻣقﺒل وفقا ً للفقرة  20ﻣﻦ
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المقرر ) 2 /XXVIIIالمقرر ) 4/78ب(( .ولدى استعراض اﻷﻣانة للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ﻻحﻈت أن الجﺒل اﻷسود ،تماشيًا ﻣع الفقرة  16ﻣﻦ اﻻتفاق المﺒرم بيﻦ الﺤكوﻣة واللجنة
التنفيذية ،لﻦ يﺴتفيد ﻣﻦ أي زيادة فﻲ دعم التعزيز المؤسﺴﻲ قد تقررها اللجنة التنفيذية ،ﻣا لم يتقرر خﻼف ذلك .وبناء
على ذلك ،اقترحت اﻷﻣانة أن الﺒلد قد يرغﺐ فﻲ النﻈر فﻲ عدم دﻣج ﻣشروع التعزيز المؤسﺴﻲ فﻲ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن يقدم ﻣشروعاته الﺨاصة بالتعزيز المؤسﺴﻲ بدﻻً ﻣﻦ ذلك بشكل ﻣنفصل.
وأشارت اﻷﻣانة كذلك إلى أنه إذا رغﺒت حكوﻣة الجﺒل اﻷسود ،ﻣع ذلك ،فﻲ اﻹبقاء على ﻣشروع التعزيز المؤسﺴﻲ
كجزء ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فينﺒغﻲ أن تتضمﻦ طلﺒات الشرائﺢ المقﺒلة طلﺐ تجديد
التعزيز المؤسﺴﻲ المكتمل حﺴﺐ اﻷصول ،وفقًا للشكل المعتمد )المقرر  .(51/74غير أن اليونيدو كررت ،بالنيابة عﻦ
حكوﻣة الجﺒل اﻷسود ،طلﺐ الﺒلد اﻹبقاء على ﻣشروع التعزيز المؤسﺴﻲ كجزء ﻣﻦ الﺨطة.
إجمالﻲ تكلفة المشروع
 - 41يﺒلغ إجمالﻲ تكاليف المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  635,500دوﻻر
أﻣريكﻲ ،بنا ًء على المقرر ) 50/74ج( ) (12بشأن ﻣﺴتوى التمويل المؤهل لﺒلد ﻣﻦ بلدان حجم اﻻستهﻼك المنﺨفض
)بواقع 587,500دوﻻر أﻣريكﻲ لكاﻣل اﻹزالة ﻣطرو ٌح ﻣنه ﻣﺒلغ  164,500دوﻻر أﻣريكﻲ سﺒقت الموافقة عليه ﻣقابل
التﺨفيض بنﺴﺒة  35فﻲ المائة فﻲ عام  (2020وﻣشروع التعزيز المؤسﺴﻲ المدرج فﻲ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الذي تﺒلغ قيمته  212,500دوﻻر أﻣريكﻲ .وتم اﻻتفاق على تمويل الشريﺤة
اﻷولى بصيغته المقدﻣة ،أي  211,500دوﻻر أﻣريكﻲ ﻷنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،و
 85,000دوﻻر أﻣريكﻲ لمشروع التعزيز المؤسﺴﻲ.
التأثير على المناخ
 - 42ستقلل اﻷنشطة المقترحة فﻲ قطاع الﺨدﻣة ،التﻲ تشمل احتواء غازات التﺒريد بشكل أفضل ﻣﻦ خﻼل التدريﺐ
وتوفير المعدات ،ﻣﻦ كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المﺴتﺨدﻣة لﺨدﻣة التﺒريد .ويؤدي كل كيلوغرام ﻣﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-غير المنﺒعث بﺴﺒﺐ تﺤﺴيﻦ ﻣمارسات التﺒريد إلى وفورات تقارب  1.8طﻦ ﻣﻦ ﻣكافئ
ثانﻲ أكﺴيد الكربون .وعلى الرغم ﻣﻦ أن حﺴاب التأثير على المناخ لم يُدرج فﻲ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن اﻷنشطة التﻲ يعتزم الجﺒل اﻷسود القيام بها ،بما فﻲ ذلك بذل جهوده للترويج لﺒدائل
ﻣنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمﻲ ،وكذلك ﻻسترداد غازات التﺒريد وإعادة استﺨداﻣها ،تدل على أن تنفيذ
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيقلل اﻻنﺒعاثات ﻣﻦ غازات التﺒريد فﻲ الغﻼف الجوي ،ﻣما تترتﺐ
عليه فوائد ﻣناخية.
التمويل المشترك
 - 43ستدعم الﺤكوﻣة وأصﺤاب المصلﺤة الرئيﺴيون فﻲ الﺒلد إعداد الﺒراﻣج والمشاريع بما لديهم ﻣﻦ قدرات تقنية
ولوجﺴتية.
مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد اﻷطراف للفترة 2022-2020
 - 44تطلﺐ اليونيدو ﻣﺒلغا ً قدره  679,985دوﻻرا ً أﻣريكيا ً )بما فﻲ ذلك تكاليف الدعم( لتنفيذ المرحلة الثانية ﻣﻦ
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود .والقيمة اﻹجمالية المطلوبة ،وقدرها
 504,505دوﻻرات أﻣريكية ،بما فﻲ ذلك تكاليف الدعم للفترة  ،2022-2020تزيد عﻦ المﺒلغ الوارد فﻲ خطة اﻷعمال
بمقدار  188,625دوﻻرا ً أﻣريكيا ً.
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مشروع اﻻتفاق
 - 45يرد فﻲ المرفق اﻷول لهذه الوثيقة ﻣشروع اتفاق بيﻦ حكوﻣة الجﺒل اﻷسود واللجنة التنفيذية ﻹزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية فﻲ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصيـــــــــــــة
- 46

قد ترغﺐ اللجنة التنفيذية فﻲ أن تنﻈر فيما يلﻲ:
)أ(

الموافقة ،ﻣﻦ حيث المﺒدأ  ،على المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود للفترة ﻣﻦ  2020إلى  2025بغرض اﻹزالة
الكاﻣلة ﻻستهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بمﺒلغ  635,500دوﻻر أﻣريكﻲ ،باﻹضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة الﺒالغة  44,485دوﻻرا ً أﻣريكيا ً لليونيدو ،على أساس أنه لﻦ يتم توفير ﻣزيد ﻣﻦ
التمويل ﻣﻦ الصندوق المتعدد اﻷطراف ﻹزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولﻦ يﺤتاج اﻷﻣر
إلى فترة يُﺴمﺢ فيها بمعدل استهﻼك طفيف ﻷغراض الﺨدﻣة؛

) ب(

اﻹشارة إلى التزام حكوﻣة الجﺒل اﻷسود باﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بﺤلول 1
يناير/كانون الثانﻲ  2025قﺒل الجدول الزﻣنﻲ لﻺزالة وفقا ً لﺒروتوكول ﻣونتريال ،وحﻈر استيراد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بﺤلول  1يناير/كانون الثانﻲ 2025؛

)ج(

اﻹشارة إلى أن تقارير الشرائﺢ المقﺒلة ستشمل التقرير المتعلق بأنشطة التعزيز المؤسﺴﻲ بما يتماشى
ﻣع الشكل المعتمد فﻲ المقرر  ،51/74أو أي قرارات ﻻحقة تتﺨذها اللجنة التنفيذية بشأن شكل طلﺒات
تجديد التعزيز المؤسﺴﻲ؛

)د(

خصم كمية قدرها  0.52طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻣﻦ
اﻻستهﻼك المتﺒقﻲ المؤهل للتمويل ﻣﻦ هذه المواد؛

)هـ(

الموافقة على ﻣشروع اﻻتفاق بيﻦ حكوﻣة الجﺒل اﻷسود واللجنة التنفيذية ﻣﻦ أجل خفض استهﻼك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا ً للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد فﻲ المرفق اﻷول لهذه الوثيقة؛

)و(

الموافقة على الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بالجﺒل اﻷسود ،وخطة تنفيذ الشريﺤة المقابلة ،بمﺒلغ 296,500
دوﻻر أﻣريكﻲ ،باﻹضافة إلى تكاليف دعم الوكالة الﺒالغة  20,755دوﻻرا ً أﻣريكيا ً لليونيدو.
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Annex I

المرفق اﻷول
مشروع اتفاق بين حكومة الجبل اﻷسود واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لخفض استهﻼك
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
الغرض
يمثل هذا اﻻتفاق التفاهم بين حكومة الجبل اﻷسود )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
اﻻستعمال المراقب للمواد المستنفدة لﻸوزون المحدد في التذييل -1ألف )"المواد"( إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من
قدرات استنفاد اﻷوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير  2025بما يتماشى مع الجدول الزمني لبروتكول مونت﷼.
يوافق البلد على اﻻلتزام بحدود اﻻستهﻼك السنوي على النحو المبين في الصف  2.1من التذييل -2ألف
-2
)"اﻷهداف والتمويل"( في هذا اﻻتفاق باﻹضافة إلى الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونت﷼ لجميع المواد
المشار إليها في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنه ،بقبوله هذا اﻻتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهداتها بالتمويل المحدد في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد اﻷطراف بالنسبة ﻷي استهﻼك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2.1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا
اﻻتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهﻼك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في
الصف ) 3.1.4اﻻستهﻼك المتبقي المؤهل للتمويل(.
رهنا◌ً بامتثال البلد ﻻلتزاماته المحددة في هذا اﻻتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المحدد في الصف  1.3من التذييل -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ هذا اﻻتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الهيدروكلورفلوركربونية الموافق
-4
عليها )"الخطة"( .ووفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( من هذا اﻻتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستقل من إنجاز حدود
اﻻستهﻼك السنوي للمواد المذكورة في الصف  2.1من التذييل -2ألف من هذا اﻻتفاق .وسيجري التحقق المشار إليه
أعﻼه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية.
شروط صرف اﻷموال
ستوفر اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يفي البلد بالشروط التالية
-5
قبل ثمانية أسابيع على اﻷقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق اﻷهداف المحددة في الصف  2.1من التذييل  -2ألف لجميع السنوات المعنية.
والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا اﻻتفاق .وتستثني
السنوات التي ﻻ يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية
الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه اﻷهداف لجميع السنوات المعنية ،إﻻ إذا قررت اللجنة
التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقرير تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط تنفيذ
الشريحة"( تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة؛ وأن يكون قد حقق مستوى متقدم من تنفيذ
اﻷنشطة التي شرع في تنفيذها في الشرائح الموافق عليها سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح
من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن  20في المائة؛ و
1
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)د(

أن يكون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية
السنة التي يتوقع جدول التمويل فيها تقديم الشريحة التالية وشاملة لها ،أو حتى اكتمال جميع اﻷنشطة
الواردة فيها في حالة الشريحة اﻷخيرة.

الرصد
يضمن البلد إجراء رصد دقيق ﻷنشطته بمقتضى هذا اﻻتفاق .وسوف تقوم المؤسسات المحددة في التذييل -5
-6
ألف )"مؤسسات الرصد واﻷدوار"( بالرصد واﻹبﻼغ عن تنفيذ اﻷنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشرائح السابقة وفقا
ﻷدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.
المرونة في تخصيص اﻷموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص جزء أوكل المبالغ الموافق عليها
-7
وفقا لتغير الظروف من أجل تحقيق أسلس خفض في اﻻستهﻼك وإزالة المواد المحددة في التذييل -1ألف:
)أ(

يجب أن يتم توثيق مسبق لعمليات إعادة التخصيص المصنفة كتعديﻼت رئيسية إما في خطة تنفيذ
الشريحة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعﻼه ،أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة تقدم ثمانية
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد اﻷطراف؛

)(2

التغييرات التي قد تؤدي إلى تعديل في أي شرط من شروط هذا اﻻتفاق؛

)(3

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

)(4

توفير تمويل لﻸنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة ،أو استبعاد
أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف آخر
شريحة موافق عليها؛ و

)(5

التغيرات في التكنولوجيات البديلة ،على أساس الفهم أن أي طلب يقدم لهذا ينبغي أن يحدد
التكاليف اﻹضافية المتعلقة بها ،واﻷثر المتوقع على المناخ ،وأي اختﻼفات في أطنان من
قدرة استنفاد اﻷوزون التي ستتم إزالتها حسب اﻻنطباق ،باﻹضافة إلى التأكيد على أن البلد
يوافق على أن الوفورات المحتملة المتعلقة بالتغيير في التكنولوجيا سوف تقلل من مستوى
التمويل العام بموجب هذا اﻻتفاق؛

)ب(

عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديﻼت رئيسية يمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة
الموافق عليها ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويتم إبﻼغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ
الشريحة الﻼحق؛

)ج(

تع اد أي مبالغ متبقية في ذمة الوكاﻻت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق
المتعدد اﻷطراف عند اﻻنتهاء من آخر شريحة متوقعة بموجب هذا اﻻتفاق.

اعتبارات بشأن قطاع خدمة التبريد
-8
لما يلي:

يولى اهتمام على وجه التحديد لتنفيذ اﻷنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في الخطة ،وبصفة خاصة
2
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)أ(

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا اﻻتفاق لمعالجة اﻻحتياجات الخاصة التي قد تطرأ
خﻼل تنفيذ المشروع؛ و

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاﻻت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين اﻻعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع
خدمة التبريد خﻼل تنفيذ الخطة.

الوكاﻻت الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا اﻻتفاق وعن كافة اﻷنشطة التي يقوم بها أو
-9
يضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء باﻻلتزامات بموجب هذا اﻻتفاق .وقد وافق اليونيدو على أن يكون الوكالة المنفذة
الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا اﻻتفاق .ويوافق البلد على عمليات التقييم
والتي قد تجرى في إطار برامج الرصد وأعمال التقييم التابعة للصندوق المتعدد اﻷطراف أو في إطار برنامج التقييم
التابع للوكالة المنفذة الرئيسية المشتركة في هذا اﻻتفاق.
 - 10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لﻸنشطة وتنفيذها واﻹبﻼغ عنها بموجب
هذا اﻻتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ﻻ الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .ويوجد دور الوكالة
المنفذة الرئيسية في التذييل -6ألف .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
بالرسوم المحددة في الصف  2.2من التذييل -2ألف.
عدم اﻻمتثال لهذا اﻻتفاق
 - 11في حال عدم تمكن البلد ﻷي سبب من اﻷسباب من تحقيق أهداف إزالة المواد المحددة في الصف  2.1من
التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن اﻻمتثال لهذا اﻻتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق له الحصول على
التمويل وفقا لجدول الموافقة على التمويل .وحسب تقدير اللجنة التنفيذية يمكن إعادة التمويل إلى وضعه وفق لجدول
زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من
المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل .ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة
التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددة في التذييل -7ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم اﻻمتثال"(،
عن كل كيلوغرام من تخفيضات المواد المستنفدة لﻸوزون من اﻻستهﻼك غير المنجز في أي سنة من السنوات .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاﻻت عدم امتثال البلد لهذا اﻻتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ هذه القرارات ،لن تشكل الحالة المحددة لعدم اﻻمتثال عائقا أمام توفير التمويل للشرائح المقبلة وفقا للفقرة
 5أعﻼه.
 - 12لن يخضع تمويل هذا اﻻتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أيه
مشروعات أخرى في قطاع اﻻستهﻼك أو أي أنشطة أخرى ذات الصلة في البلد.
 - 13سوف يستجيب البلد ﻷي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ،والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذا هذا اﻻتفاق.
وبصفة خاصة ،عليه أن يتي ح للوكالة المنفذة الرئيسية اﻻطﻼع على المعلومات الضرورية للتحقق من اﻻمتثال لهذا
اﻻتفاق.
تاريخ اﻻستكمال
 - 14يتم استكمال الخطة واﻻتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية ﻵخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به
لمستوى إجمالي اﻻستهﻼك المحدد في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة أخرى في ذلك الحين جرى التنبؤ
بها في آخر خطة تنفيذ شريحة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية ) 5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى
نهاية السنة التالية لتنفيذ اﻷنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اﻹبﻼغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ) 1أ( و 1
)ب( و ) 1د( و ) 1هـ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمام الخطة إﻻ إذا حددت اللجنة التنفيذية خﻼف ذلك.
3
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الصﻼحية
 - 15تنفذ جميع الشروط المحددة في هذا اﻻتفاق حصرا ضمن سياق بروتوكول مونت﷼ وعلى النحو المبين في
هذا اﻻتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في هذا اﻻتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونت﷼ ،ما لم يتم
تحديد غير ذلك هنا.
 - 16يمكن تعديل هذا اﻻتفاق أو إنهاؤه فقط من خﻼل اتفاق مشترك مكتوب بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق
المتعدد اﻷطراف.

4
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التذييﻼت
التذييل -1ألف :المواد
المرفق

المواد

جيم

22الهيدروكلوروفلوروكربون-

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
المجموعة
)طن من قدرات استنفاد اﻷوزون(
اﻷولى 0.80

التذييل -2ألف :اﻷهداف والتمويل
الصﻒ

1.1

1.2

2.1

2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
*

التفاصيل

2020
0.52

2021
0.52

2022
0.52

2023
0.52

2024
0.52

2025
0.26

جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرافق جيم،
المجموعة اﻷولى )أطنان من
قدرات استهﻼك اﻷوزون(
0
0.08
0.15
0.23
0.39
0.52
الحد اﻷقصى المسموح به
لﻼستهﻼك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة اﻷولى
)أطنان من قدرات استهﻼك
اﻷوزون(
64,000
0
0 275,000
0 296,500
التمويل المتفق عليه للوكالة
المنفذة الرئيسية )اليوئنديبي(
)دوﻻر أمريكي(
4,480
0
0
19,250
0
20,755
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
الرئيسية )دوﻻر أمريكي(
64,000
0
0 275,000
0 296,500
إجمالي التمويل الموافق عليه
)دوﻻر أمريكي(
4,480
0
0
19,250
0
20,755
إجمالي تكاليف الدعم )دوﻻر
أمريكي(
68,480
0
0 294,250
0 317,255
إجمالي التكاليف المتفق عليه
)دوﻻر أمريكي(
مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب هذا اﻻتفاق )باﻷطنان من قدرات استنفاد
اﻷوزون(
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة )باﻷطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون(
استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المتبقي المؤهل )باﻷطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون(

المجموع

غير متاح

غير متاح

635,500

44,485
635,500
44,485
679,985
0.52
0.28
0

تاريخ استكمال المرحلة اﻷولى وفقا ﻻتفاق المرحلة اﻷولى 31 :كانون اﻷول/ديسمبر .2021

التذييل -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
-1

ستتم دراسة تمويل الشرائح المقبولة للموافقة عليها في اﻻجتماع اﻷول من السنة المحددة في التذييل -2ألف.

التذييل -4ألﻒ :شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة
-1

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

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب الشريحة ،ويصف التقدم المحرز من التقرير السابق ،ويعكس
حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد ،وكيف تسهم مختلف اﻷنشطة فيها ،وكيف تتصل ببعضها البعض.
وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لﻸوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ اﻷنشطة،
حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واﻹدخال ذي الصلة للبدائل ،للسماح لﻸمانة بتقديم
معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في اﻻنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن يسلط
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باﻷنشطة المختلفة المدرجة في الخطة،
وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن يوفر المعلومات اﻷخرى ذات الصلة.
وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة )خطط( تنفيذ الشريحة
المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات ،مثل التأخيرات ،واستخدام بند المرونة ﻹعادة تخصيص
اﻷموال خﻼل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من هذا اﻻتفاق ،أو أي
تغييرات أخرى؛

)ب(

تقرير للتحقق من نتائج الخطة واستهﻼك المواد كما هو مبين في الفقرة الفرعية ) 5ب( من اﻻتفاق.
وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خﻼف ذلك ،يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من
الشرائح على النحو المحدد في الفقرة الفرعية ) 5أ( من اﻻتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير
تحقق عنها؛

)ج(

وصف خطة لﻸنشطة التي سيضطلع بها خﻼل الفترة التي تغطيها الشريحة المطلوبة ،مع إبراز
النقاط اﻷساسية في التنفيذ وميعاد اﻻستكمال والترابط بين اﻷنشطة ،ومع أخذ التجارب المكتسبة
والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين اﻻعتبار ،وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب
السنة التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اﻹشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضﻼ
عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .كما ينبغي أن يحدد الوصف
بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها .ويمكن تقديم وصف
اﻷنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب(
أعﻼه؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المقدمة من خﻼل قاعدة
بيانات على اﻹنترنت؛ و

)هـ(

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

في حال أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ
-2
بشكل متوازي ،ينبغي أخد اﻻعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:
)أ(

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليها كجزء من هذا اﻻتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى اﻷنشطة
واﻷموال المشمولة بهذا اﻻتفاق؛ و

)ب(

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهﻼك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفق
التذييل-2ألف من كل اتفاق في أي سنة معينة ،سيتم استخدام هدف استهﻼك المواد
اله يدروكلوروفلوروكربونية اﻷقل كمرجع لﻼمتثال لهذه اﻻتفاقات وسيشكل أساسا ً للتحقق المستقل.

التذييل  -5ألﻒ :مؤسسات الرصد واﻷدوار المتعلقة بها
سيجري تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خﻼل "وحدة الرصد واﻹدارة" الخاصة بالمشروع ،في إطار
-1
وحدة اﻷوزون الوطنية.
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تقع على عاتق وحدة اﻷوزون الوطنية ،التي تتبع وكالة حماية الطبيعة والبيئة ،المسؤولية عن تنسيق خطة
-2
العمل القطرية فيما يتعلق بحماية طبقة اﻷوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لﻸوزون .ووحدة اﻷوزون الوطنية
مسؤولة عن تنفيذ البرامج القطرية بموجب بروتوكول مونتريال .وبالتالي سيوكل تنفيذ أنشطة المشروع المقررة إلى
هذه الوحدة بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية .وتتحمل وحدة اﻷوزون الوطنية ،بصفتها هيئة إدارية ،مسؤولية تجاه
وكالة حماية الطبيعة والبيئة ،كما أنها مسؤولة أمام ووزارة التنمية المستدامة والسياحة بوصفها هيئة لصنع القرار.
التذييل  -6ألﻒ :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
-1

ستكون الوكالة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من اﻷنشطة تشمل على اﻷقل ما يلي:
)أ(

ضمان التحقق من اﻷداء والتحقق المالي بمقتضى هذا اﻻتفاق واﻹجراءات والمتطلبات الداخلية
الخاصة به ،على النحو المبين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة
بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة على النحو المبين في التذييل -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن اﻷهداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبطة بها
قد أكملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأكد من أن التجارب المكتسبة والتقدم قد أدخلت في استكماﻻت الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ
الشريحة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين ) 1ج( و ) 1د( من التذييل -4ألف؛

)هـ(

الوفاء بمتطلبات اﻹبﻼغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ الشريحة والخطة الشاملة على النحو المحدد
في التذييل -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

)و(

في حالة طلب آخر شريحة تمويل قبل سنة أو عدة سنوات من آخر سنة ثم فيها تحديد هدف
لﻼستهﻼك ،فإن التقارير السنوية لتنفيذ الشريحة و ،حسب الحالة ،تقارير تحقق بشأن المرحلة الحالية
من الخطة ينبغي أن تقدم عندما يتم استكمال كافة اﻷنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ز(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهلين للمراجعات التقنية؛

)ح(

إجراء مهام اﻹشراف المطلوبة؛

)ط(

ضمان وجود آلية تشغيلية تمكن من تنفيذ خطة الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واﻹبﻼغ
الدقيق عن البيانات؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم اﻻمتثال وفقا للفقرة  11من اﻻتفاق ،تحديد ،بالتشاور مع البلد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية؛

)ك(

ضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اﻹداري والتقني عند الطلب؛ و

)م(

صرف اﻷموال في الميعاد إلى البلد/المؤسسات المشاركة ﻻستكمال اﻷنشطة المتعلقة بالمشروع.
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بعد التشاور مع البلد وأخد أي آراء يعرب عنها بعين اﻻعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار
-2
منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهﻼك
المواد المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية ) 5ب( من اﻻتفاق والفقرة الفرعية ) 1ب( من
التذييل -4ألف.
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التذييل -7ألﻒ :تخفيضات في التمويل بسبب عدم اﻻمتثال
وفقا للفقرة  11من هذا اﻻتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار  180دوﻻراً أمريكيا عن كل
.1
كيلو غرام من أطنان قدرات استنفاد اﻷوزون من اﻻستهﻼك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2.1من التذييل
-2ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  2.1من التذييل -2ألف على أساس فهم أن أقصى تخفيض في
التمويل لن يتخطى مستوى تمويل الشريحة المطلوب .ومن الممكن دراسة تدابير إضافية في الحاﻻت التي يتعدى فيها
عدم اﻻمتثال سنتين تاليتين.
وفي حالة ما إذا لزم تطبيق العقوبة عن سنة يوجد فيها اتفاقان ساريان )أي في حالة تنفيذ مرحلتين من خطة
.2
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتوازي( ،مع تباين مستويات العقوبة في اﻻتفاقين ،يُبت في تطبيق
ﱠ
يتسن
العقوبة على أساس كل حالة على حدة مع أخذ القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم اﻻمتثال في اﻻعتبار .وإذا لم
تحديد قطاع معين ،أو كانت كلتا المرحلتين تتعلقان بنفﺲ القطاع ،فيكون مستوى العقوبة الذي يتم تطبيقه هو المستوى
اﻷكبر.
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