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

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

* 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.

يونيدو ويونيب
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
صربيا
الوكالة

)أوﻻ( عنوان المشروع

يونيب ،يونديﺒي )الرئيﺴة(

خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(
الﺴنة2018 :

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

) 6.61أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

)ثالﺜا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )أطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون(
أيروسول

المادة الكيميائية

رغاوي

السنة2019 :

التﺒريد

ﻣكافحة
الحريق
التصنيع

ﻣذيﺒات

استﺨدام
المﺨتﺒرات

الﺨدﻣة

هيدروكلوروفلوروكربون22 -
هيدروكلوروفلوروكربون123-
هيدروكلوروفلوروكربون-
141ب
هيدروكلوروفلوروكربون-
142ب
)رابعا( بيانات اﻻستهﻼك )أطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون(

خط اﻷساس : 2010 - 2009

ﻋاﻣﻞ
تجهيز

ﻣجموع استهﻼك
القطاع

5.98

5.98

0.02

0.02

0.18

0.18

0.21

0.21

8.4

نقطة الﺒداية ﻹجمالي التﺨفيضات المﺴتداﻣة:

8.37

اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )أطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون(

2.94

المعتمد بالفعﻞ:

المتﺒقي:

إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون )أطنان ﻣﻦ
قدرات استنفاد اﻷوزون(
التمويﻞ )دوﻻر أﻣريكي(
إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون )أطنان ﻣﻦ
قدرات استنفاد اﻷوزون(
التمويﻞ )دوﻻر أﻣريكي(

2020
0.55

0

0

62,797
1.10

0
0

0
1.10

94,198
0.60

74,223

0

73,857

37,020

)سادسا( بيانات المشروع
حدود استهﻼك بروتوكول ﻣونتريال
الحد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(
تكاليف المشروع
تكاليف المشروع المطلوبة ﻣﻦ ناحية المﺒدأ )دوﻻر يونيدو
أﻣريكي(
تكاليف الدﻋم
تكاليف المشروع
يونيب
تكاليف الدﻋم
ﻣجموع تكاليف المشروع المطلوبة ﻣﻦ ناحية المﺒدأ )دوﻻر أﻣريكي(
ﻣجموع تكاليف الدﻋم المطلوبة ﻣﻦ ناحية المﺒدأ )دوﻻر أﻣريكي(
ﻣجموع اﻷﻣوال المطلوبة ﻣﻦ ناحية المﺒدأ

2020
5.46
5.46
124,175
11,176
22,000
2,860
146,175
14,036
160,211

خامسا( خطة اﻷعمال

يونيب
يونيدو

)سابعا( طلب تمويل الشريحة اﻷولى )(2020
الوكالة

يونيدو
يونيب
المجموع
طلب التمويﻞ
توصية اﻷمانة:

2021

5.43

2021
5.46
5.46
0
0
0
0
0
0
0

اﻷموال المطلوبة )دوﻻر أمريكي(
124,175
22,000
146,175

2022

2022
5.46
5.46
93,450
8,410
22,000
2,860
115,450
11,270
126,720

2023
5.46
5.46
0
0
0
0
0
0
0

156,995
2.8
185,100

2024
5.46
5.46
0
0
0
0
0
0
0

تكاليف الدعم )دوﻻر أمريكي(
11,176
2,860
14,036

الموافقة ﻋلى تمويﻞ المرحلة اﻷولى ) (2020كما يرد أﻋﻼه
النظر فيها ﻋلى نحو فردى

2

بعد 2020
0.82

المجموع
1.37

2025
2.73
2.73
30,875
2,779
0
0
30,875
2,779
33,654

المجموع
غير ﻣتاح
غير ﻣتاح
248,500
22,365
44,000
5,720
292,500
28,085
320,585
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وصف المشروع
نيابة ﻋﻦ حكوﻣة صربيا ،قدﻣﺖ اليونيدو ،بوصفها الوكالة المنفذة الرئيﺴة ،طلﺒا لتمويﻞ المرحلة الثانية ﻣﻦ
.1
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة اجمالية تﺒلـﻎ  667 663دوﻻر أﻣريكي تتألف ﻣﻦ ﻣﺒلﻎ
 547 500دوﻻر أﻣريكي زائدا تكاليف دﻋم الوكالة الﺒالغة  41 063دوﻻر أﻣريكي لليونيدو وﻣﺒلﻎ  70 000دوﻻر
أﻣريكي ،زائدا تكاليف دﻋم الوكالة الﺒالغة  9 100دوﻻر أﻣريكي لليونيب ،كما قدم في اﻷصﻞ  1.وسيعمﻞ تنفيذ
المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على إزالة  5.22طن من قدرات استنفاد
اﻷوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتلبية هدف خفض بنسبة  97.5في المائة في استهﻼك خط أساس
الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام .2028
تﺒلﻎ الشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة
2
في هذا اﻻجتماع مبلغ  272 389دوﻻر أمريكي ،تتألف من مبلغ  233 150دوﻻر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  17 486دوﻻر أمريكي لليونيدو ومبلغ  19 250دوﻻر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
 2 503لليونيب ،كما قدمت في اﻷصل.
حالة تنفيذ المرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تمﺖ الموافقة ﻋلى المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا في
3
2
اﻻجتماع الثانى والﺴتيﻦ لتلﺒية خفض بنﺴﺒة  35في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس بحلول ﻋام  ، 2020ينتج ﻋنها إزالة
 2.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون ،22 -بما في ذلك  2.27طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاذ اﻷوزون ﻣﻦ ﻣشروع استثمارى في قطاع تصنيع التﺒريد وتكييف الهواء ،بمجموع تكاليف تﺒلﻎ 973 260
دوﻻر أﻣريكي ،باستثناء تكاليف دﻋم الوكالة.
تمت الموافقة على الشريحة الرابعة واﻷخيرة من المرحلة اﻷولى في اﻻجتماع الرابع والثمانين؛ وسيجرى
4
اﻻنتهاء من المرحلة اﻷولى بحلول  31ديسمبر/كانون اﻷول  .2020وسيقدم إلى اﻻجتماع السابع والثمانين تقرير
مرحلى عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة اﻷخيرة وتقرير إنتهاء المشروع ،عمﻼ بالمقرر )79/84ب(.
استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغﺖ حكوﻣة صربيا بناء ﻋلى تقرير تنفيذ الﺒرناﻣج القطرى ﻋﻦ استهﻼك يبلغ  6.39طن من قدرات استنفاد
5
اﻷوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2019يمثل نسبة حوالى  24في المائة أقل من خط أساس
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لﻼمتثال .ولم يتم اﻹبﻼغ عن بيانات المادة  7حتى اﻵن .ويرد في الجدول 1
استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة .2019-2015

 1حﺴب الرسالة المﺆرخة في  31يناير/كانون الثانى  2020ﻣﻦ وزارة حماية الﺒيئة في صربيا إلى اليونيدو.
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/47 2تم تنقيح اﻻتفاق بيﻦ حكوﻣة صربيا واللجنة التنفيذية للمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في اﻻجتماﻋيﻦ الحادى والﺴﺒعيﻦ والرابع والثمانيﻦ.

3
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الجدول  .1استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون في صربيا )بيانات المادة  7للفترة (2019-2015
الهيدروكلوروفلوروكربون
أطنان مترية
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123 -
الهيدروكلوروفلوروكربون141 -ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142 -ب
المجموع )أطنان مترية(
أطنان من قدرات استنفاذ اﻷوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123 -
الهيدروكلوروفلوروكربون141 -ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142 -ب
المجموع )أطنان من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
* بيانات الﺒرناﻣج القطرى

2015

2016

2017

2018

*2019

خط اﻷساس

114.52
0.9
3.81
2.85
122.08

107.82
0.9
4.08
0.0
112.8

109.88
0.9
4.08
2.32
117.18

113.78
0.0
2.18
1.67
117.63

108.73
0.9
1.63
3.24
114.50

141.0
1.1
0.0
9.1
151.2

6.30
0.02
0.42
0.19
6.92

5.93
0.02
0.45
0.0
6.4

6.04
0.02
0.45
0.15
6.66

6.26
0.0
0.24
0.11
6.61

5.98
0.02
0.18
0.21
6.39

7.76
0.02
0.00
0.59
8.37

ظﻞ استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-الذي انﺨفض ﻣﺒدئيا بشكﻞ كﺒير في ﻋام  2015نتيجة لعمليات
6
تحول في قطاع تصنيع التﺒريد وتكييف الهواء ،ﻣﺴتقرا نظرا ﻻستمرار الطلب ﻋلى ﻣعدات خدﻣة التﺒريد وتكييف
الهواء واﻻستﺨدام الوحيد للهيدروكلوروفلوروكربون .22-ويﺴتورد الهيدروكلوروفلوروكربون142 -ب كـﺨلـيط
) 3(R-406aالذي يﺴتﺨدم كاحتياطى في المعدات القائمة ﻋلى الكلوروفلوروكربون12 -؛ ويتوقع أن يزال ذلك
اﻻستهﻼك ﻣع تحﺴﻦ ﻣمارسات الﺨدﻣة وتوقف استﺨدام المعدات القائمة ﻋلى الكلوروفلوروكربون .وبدأت صربيا في
استﺨدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في ﻋام  2011في كﺴح وتنظيف دوائر التﺒريد وتكييف الهواء؛
4
وتﺴتهدف أنشطة زيادة الوﻋى هذا اﻻستهﻼك .ويﺴتورد الهيدروكلوروفلوروكربون 123-كﺨليط )(NAF P-IV
5
الذيى يﺴتﺨدم كاحتياطى للهالون 1211-في ﻣعدات اطفاء الحرائق.

تقرير تنفيذ الﺒرناﻣج القطرى
أبلغﺖ حكوﻣة صربيا ﻋﻦ بيانات استهﻼك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بناء ﻋلى تقرير تنفيذ الﺒرناﻣج
7
القطرى لعام  2018تتمشى ﻣع الﺒيانات المﺒلﻎ ﻋنها ﻋمﻼ بالمادة  7ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال.
سياسة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون واﻹطار الناظم
إن المواد المﺴتنفدة لﻸوزون الوحيدة المﺴموح باستيرادها هى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .إن حظر
8
تصنيع أو تجميع المعدات واستيراد ﻣنتجات وﻣعدات تحتوى أو تعتمد ﻋلى ﻣواد هيدروكلوروفلوروكربونية قد تم
تنفيذه في  15أبريﻞ/نيﺴان  .2018وﻣايزال ﻣشروع تعديﻼت ﻋلى لوائح إدارة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون وﻋﻦ شروط
إصدار التراخيص ﻣحﻞ نظر ،وذلك لتنﺴيق اللوائح ﻣع اﻻتحاد اﻷوروبى ،بما في ذلك القيود ﻋلى استﺨدام ﻣواد
هيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار ﻋالمى ﻣرتفعة في بعض اﻻستﺨداﻣات.
تﺨضع الواردات إلى الرقابة الجمركية؛ ويجرى التحفظ ﻋلى الشحنات المشﺒوهة ويتم إخطار الوحدة الوطنية
9
لﻸوزون والمفتشيﻦ الﺒيئييﻦ .ويجرى إﻋادة الشحنات التى وجد أنها تتعارض ﻣع اللوائح المطﺒقة إلى المرسﻞ وتﺨطر
الوحدة الوطنية لﻸوزون الﺒلد المصدر ﻣﻦ خﻼل آلية الموافقة المﺴﺒقة ﻋﻦ ﻋلم؛ ويجوز فرض جزاء جمركى أو
 3يتألف  R-406aﻣﻦ نﺴﺒة  41في المائة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون142 -ب ونﺴﺒة  55في المائة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22-ونﺴﺒة  4في
المائة ﻣﻦ .R-600a
 4يتألف  NAF P-IVﻣﻦ نﺴﺒة  90في المائة ﻣﻦ لهيدروكلوروفلوروكربون 123-ونﺴﺒة  8في المائة ﻣﻦ الهيدروفلوروكربون 125-ونﺴﺒة  2في المائة
ﻣﻦ ليمونيﻦ.
 5تشير خطأ الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59إلى أن لهيدروكلوروفلوروكربون 123-استهلك بشكﻞ ﻣتقطع لﺨدﻣة ﻋدد قليﻞ ﻣﻦ ﻣﺒردات
المﺒانى.

4
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اقتصادى أو إدارى ﻋلى المﺴتورد )ﻣثﻞ ،ﻣﺨالفة أو حظر ﻋلى بعض اﻷنشطة التجارية أو الﺴجﻦ( .وحتى اليوم ،لم
توجد شحنات ﻣشﺒوهة تحتوى ﻋلى هيدروفلوروكربون 11-أو هيدروفلوروكربون.12-
ﻋقدت حلقتا ﻋمﻞ لتدريب  5ﻣوظفيﻦ جمارك و 23ﻣفتش بيئي و 24ﻣمثﻼ ﻋﻦ وزارة حماية الﺒيئة ،ﻣنهم 26
10
إﻣرأة ،في ﻋاﻣى  2017و 2018ﻣع التركيز ﻋلى تحديث التشريعات وتماريﻦ التفتيش العملى )ﻣحاكات ﻋمليات
تفتيش( في أربع ﻣنشآت لتكييف الهواء والتﺒريد .وشاركﺖ إﻣرأة ﻣدربة في حلقتى العمﻞ .وﻣﺨطط في شهر
ﻣارس/آذار  2020ﻋقد حلقة ﻋمﻞ أخرى ،بمشاركة إﻣرأتان ﻣدربتان ،لتدريب  40ﻣوظف جمركى.

قطاع التصنيع
إنتهﺖ اﻷربع شركات المصنعة ﻷجهزة التﺒريد وتكييف الهواء ﻣﻦ تحولها إلى اﻷﻣونيا و  R-410Aنتج
11
ﻋنها إزالة  2.27طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون .22-وبينما يظﻞ تصنيعها لمعدات
قائمة ﻋلى قدرات احترار ﻋالمى ﻣنﺨفضة ﻣحدودا ،فإن الجهود المتواصلة للصناﻋة والحكوﻣة سوف تيﺴر استﺨدام
هذه المعدات في الﺴوق .إن تنﺴيق اللوائح كجزء ﻣﻦ ﻋملية اﻻنضمام إلى اﻻتحاد اﻷوروبى ،والتصديق ﻋلى تعديﻞ
كيغالى،سوف ييﺴر دخول ﻣعدات التﺒريد وتكييف الهواء قائمة ﻋلى قدرات احترار ﻋالمى ﻣنﺨفضة إلى الﺴوق.

قطاع خدﻣة التﺒريد
خﻼل الربع اﻷول ﻣﻦ ﻋام  ،2020ﻋقدت ثﻼث دورات تدريﺒية ﻋﻦ ﻣمارسات خدﻣة التﺒريد الجيدة تشمﻞ
12
تماريﻦ نظرية ) 8ساﻋات( وﻋملية ) 16ساﻋة( لعدد  72تقنى خدﻣة ،ﻣنهم سيدتيﻦ ،ﻣﻦ  14ورش خدﻣة .وباﻻضافة
إلى ذلك ،وبالتعاون ﻣع رابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية ،شملﺖ أنشطة زيادة الوﻋى تنظيم ﻣوائد ﻣﺴتديرة
وﻣعارض في المﺆتمر الﺴنوى لرابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية في ﻋام 2019؛ نشر "صفحات اﻷوزون" في
جريدة رابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية الصادرة كﻞ أربعة أشهر؛ المشاركة في الوحدة الوطنية لﻸوزون في
المعرض اﻹيكولوجى لعام  2019حيث قدﻣﺖ ﻣعلوﻣات ﻋﻦ بروتوكول ﻣونتريال وتعديﻞ كيغالى.
حالة المصروفات
حتى يناير/كانون الثانى  ،2020تمﺖ الموافقة ﻋلى ﻣجموع أﻣوال تﺒلﻎ  973 260دوﻻر أﻣريكي )260
13
 658دوﻻر أﻣريكي لعمليات تحول تصنيع أجهزة التﺒريد وتكييف الهواء وﻣﺒلﻎ  315 000دوﻻر أﻣريكي ﻷنشطة في
قطاع خدﻣة التﺒريد( ،وتم صرف جميع اﻷﻣوال لتحول التﺒريد وتكييف الهواء وتم صرف ﻣﺒلﻎ  268 153دوﻻر
أﻣريكي لقطاع الﺨدﻣة .وسوف يصرف الرصيد الﺒالﻎ  46 847دوﻻر أﻣريكي ،بما في ذلك ﻣﺒلﻎ  33 250دوﻻر
أﻣريكي الموافق ﻋليه للشريحة الرابعة واﻷخيرة ،في ﻋاﻣى  2020و.2021
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المرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
اﻻستهﻼك المتﺒقى المﺆهﻞ للتمويﻞ
بعد خصم ﻣقدار  2.94طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون المرتﺒط بالمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
14
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،يﺒلﻎ اﻻستهﻼك المتﺒقى المﺆهﻞ للتمويﻞ في المرحلة الثانية  5.43طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاذ اﻷوزون ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،كما يرد في الجدول .2
الجدول  . 2اﻻستهﻼك المتبقى المؤهل لتمويل المرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
صربيا )أطنان من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
الهيدروكلوروفلوروكربون

نقطة البداية

الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123 -
الهيدروكلوروفلوروكربون142 -ب
ﻣجموع المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية

7.76
0.02
0.59
8.37

المرحلة اﻷولى
المتبقية
الموافق عليها
4.82
2.94
0.02
0.00
0.59
0.00
5.43
2.94

المرحلة الﺜانية
المتبقية
المطلوبة
0.21
4.61
0.00
0.02
0.00
0.59
0.21
5.22

التوزيع القطاﻋى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ﻋلى أساس المﺴح الذي نفذ خﻼل إﻋداد المرحلة الثانية ،يوجد حوالى  2 500تقنى و 1 300ورشة في قطاع
15
الﺨدﻣة ،تﺴتهلك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-والهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المﺴتﺨدﻣان في كﺴح دوائر
التﺒريد وﻣقدار صغير ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب والهيدروكلوروفلوروكربون 123-الموجودان في
المﺨلوطات.
استراتيجية اﻹزالة في المرحلة الثانية
تشمﻞ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا ثمانى سنوات لﺨفض
16
نﺴﺒة  67.5في المائة بحلول  1يناير/كانون الثانى  2025ونﺴﺒة  97.5في المائة بحلول  1يناير/كانون الثانى .2028
اﻷنشطة المقترحة في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
خﻼل المرحلة الثانية ،ستعمﻞ الحكوﻣة ﻋلى دﻋم اﻹطار القانونى بما في ذلك نظام الترخيص والحصص
17
للرقابة ﻋلى الواردات ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقوية قطاع خدﻣة التﺒريد ،كما يلى:
)أ( تحديث التشريع ﻣﻦ خﻼل استﺨدام حصص جديدة للرقابة ﻋلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا ﻣع
اﻹزالة المقترحة المتﺴارﻋة؛ تنفيذ حظر ﻋلى استيراد واستﺨدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ؛ تنفيذ
ﻋمليات التفتيش اﻹجﺒارية للتحقق ﻣﻦ ﻣعدل التﺴرب في المعدات والمنشآت القائمة ﻋلى
الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وضع حوافز لتشجيع ﻣالكى ﻣعدات التﺒريد وتكييف الهواء ﻋلى خدﻣة ﻣعداتهم
بانتظام والتأكد ﻣﻦ ﻋمليات التﺴرب وتحﺴيﻦ جمع الﺒيانات واﻹبﻼغ بما في ذلك استهﻼك الكهرباء في
ﻣعدات التﺒريد وتكييف الهواء )يونيدو( ) 64 000دوﻻر أﻣريكي(؛
)ب( تدريب ﻣفتشي الجمارك وﻣوظفى إنفاذ القانون ﻣﻦ خﻼل سﺖ حلقات ﻋمﻞ لحوالى  20-10ﻣشاركا لكﻞ حلقة
ﻋﻦ التشريعات المحدثة ووثائق الﺴياسة الجديدة لﻺسراع باﻹزالة ،وتطوير ﻣواد تدريﺒية )يونيب( )20 000
دوﻻر أﻣريكي(؛
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)ج( وضع ﻣﺒادئ توجيهية لﻺستعادة وإﻋادة التدوير وإﻋادة اﻻستﺨدام وللتأكد ﻣﻦ التﺴرب في ﻣعدات التﺒريد
وتكييف الهواء القائمة ﻋلى الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون؛ أربع حلقات ﻋمﻞ لحوالى
 100تقنى وﻣالك ﻣعدات وﻣشغليﻦ وﻣﺴتورديﻦ بشأن ﻣﺒادئ توجيهية وﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة؛ تدريب
تقنييﻦ وﻣﻼك ﻣعدات وﻣشغليﻦ وﻣﺴتورديﻦ ﻋلى استﺨدام برﻣجيات جمع الﺒيانات والمعالجة اﻻحصائية التى
تم شراؤها في ﻋام  2016ﻹجراء ﻣﺴح ﻋﻦ بدائﻞ المواد المﺴتنفدة لﻸوزون وتعديﻞ تلك الﺒرﻣجيات لتتﺒع
استﺨدام الكهرباء؛ استﺨدام ورش الﺨدﻣة لﻺبﻼغ الﺴنوى المطلوب لمقادير سوائﻞ التﺒريد التى تم استردادها
وإﻋادة تدويرها؛ شراء ﻣعدات وأدوات )ﻣثﻞ ،آﻻت نقالى لﻼسترداد وإﻋادة التدوير وأجهزة كشف التﺴرب
واسطوانات( للتقنييﻦ واﻷرتقاء بأربعة ﻣراكز تدريب؛ شراء أجهزة اضافية للتعرف ﻋلى سوائﻞ التﺒريد
للجمارك وﻣراكز التدريب؛ تنفيذ حلقة ﻋمﻞ ﻋﻦ بدائﻞ لكﺴح وتنظيف دوائر التﺒريد وتكييف الهواء؛ شراء
قطع غيار ﻷربع آﻻت استﺨﻼص تم تﺨزينها في أربعة ﻣراكز تدريب؛ تدريب ﻣوظفيﻦ ﻋلى استﺨداﻣها
)يونيدو( ) 399 500دوﻻر أﻣريكي(؛
)د( تركيز التدريب ﻋلى استﺨدام بدائﻞ جديدة لﺴوائﻞ تﺒريد ذات قابلية لﻼشتعال وضغط ﻋال؛ شراء ﻣعدات
قائمة ﻋلى قدرات احترار ﻋالمى ﻣنﺨفض ﻣﻦ أجﻞ التدليﻞ ﻋليها )أي ،وحدة ثنائي أكﺴيد الكربون ﻣا بعد
الحرج ووحدات قائمة ﻋلى الهيدروكربون( وأدوات لﺨدﻣة ﻣثﻞ تلك المعدات؛ تحديث دليﻞ التدريب لتقنيي
الﺨدﻣة لتناول ﻣمارسات الﺴﻼﻣة في ﻣناولة سوائﻞ التﺒريد القابلة لﻼشتعال وذات الضغط المرتفع )يونيدو(
) 69 000دوﻻر أﻣريكي؛
)هـ( أنشطة زيادة الوﻋى بالتعاون ﻣع رابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية ،بما في ذلك تنظيم ﻣوائد ﻣﺴتديرة
وﻣعارض في المﺆتمر الﺴنوى لرابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية و نشر "صفحات اﻷوزون" في
جريدة رابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية الصادرة كﻞ أربعة أشهر )يونيب( ) 50 000دوﻻر أﻣريكي(؛
)و( تحقق ﻣﺴتقﻞ ﻋﻦ اﻻستهﻼك لكﻞ شريحة في المﺴتقﺒﻞ )يونيدو( ) 15 000دوﻻر أﻣريكي(.

تنفيذ المشروع ورصده واﻻبﻼغ ﻋنه
 18ستكون الوحدة الوطنية لﻸوزون ،المنشأة في إطار وزارة حماية الﺒيئة ،ﻣﺴﺆولة ﻋﻦ التنﺴيق الشاﻣﻞ لﻸنشطة
بمقتضي المرحلة الثانية .وستعمﻞ الوحدة الوطنية لﻸوزون ﻣع الوكالتيﻦ الرئيﺴة والمتعاونة وﻣع اﻷطراف المﺆثرة
ﻋلى تنفيذ المرحلة الثانية ،وتحديد فرص الترويج للمﺴاواة الجنﺴانية وتمكيﻦ النﺴاء ،وسوف ترصد ﻋدد النﺴاء
المشاركات في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ولم يﺨصص تمويﻞ اضافى لهذا الغرض.
ﻣجموع تكاليف المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قدر ﻣجموع تكاليف المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا ﻋند
19
ﻣﺒلﻎ  617 500دوﻻر أﻣريكي دوﻻر أﻣريكي زائدا تكاليف دﻋم الوكالة .وسينتج ﻋﻦ اﻷنشطة المقترحة إزالة 5.22
طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون )أى 4.61 ،طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون ﻣﻦ ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون22-؛
و 0.02طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 123-؛ و 0.59طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاذ
اﻷوزون ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب( ،كما يوجز الجدول .3
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الجدول  .3مجموع تكاليف المرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا كما قدم
البند
وثائق الﺴياسة
التدابير في قطاع الﺨدﻣة
تحديث المﺒادئ التوجيهية
ﻣعدات لمراكز التدريب
ﻣعدات للتقنييﻦ
أجهزة تحديد سوائﻞ التﺒريد
اتصاﻻت وتنﺴيق واستشارة
حلقات ﻋمﻞ للتقنييﻦ والمﻼك والمشغليﻦ والمﺴتورديﻦ
حلقات ﻋمﻞ لمﺴتعملى الهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب
خدﻣة واختﺒارات وقطع غيار وتدريب ﻷربعة ﻣراكز
استرداد
استﺨدام بدائﻞ ذات احتمالية احترار ﻋالمى ﻣنﺨفضة
تحقق
المجموع الفرعى )يونيدو(
تدريب موظفى الجمارك وإنفاذ القانون
زيادة الوﻋى
المجموع الفرعى )يونيب(
المجموع

2020-23
32,400

2024-25
22,000

2026-27
6,000

2028
3,600

المجموع
64,000

4,000
32,000
82,750
24,000
10,000
9,000

4,000
16,000
82,750
24,000
8,750
9,000

16,000
8,750
9,000

16,000
3,500
9,000

8,000
80,000
165,500
48,000
31,000
36,000

1,000

-

-

-

1,000

30,000

-

-

-

30,000

4,000
229,150
8,000
13,750
21,750
250,900

30,000
5,000
201,500
7,000
13,750
20,750
222,250

35,000
5,000
79,750
5,000
11,250
16,250
96,000

5,000
37,100
11,250
11,250
48,350

69,000
15,000
547,500
20,000
50,000
70,000
617,500

اﻷنشطة المﺨططة للشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سيجرى تنفيذ الشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية الممولة بمﺒلﻎ  250 900دوﻻر أﻣريكي ﻣﻦ ﻋام 2020
20
إلى ﻋام  2023وسوف تشمﻞ اﻷنشطة التالية:
)أ( تقييم اللوائح ﻣﻦ خﻼل استشاريﻦ قانونييﻦ وتحديث الحصص وتنفيذ الحظر ﻋلى واردات واستﺨدام
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب بدء ﻣﻦ  1يناير/كانون الثانى 2021؛ وضع حوافز لتشجيع ﻣﻼك
المعدات ﻋلى الﺨدﻣة المنتظمة للمعدات والتأكد ﻣﻦ التﺴرب وتحﺴيﻦ ﻣعدات جمع الﺒيانات واﻹبﻼغ
وخفض استﺨدام الطاقة )يونيد( ) 32 400دوﻻر أﻣريكي(؛
)ب( تدريب حوالى  30ﻣوظف جمارك وﻣفتش وتطوير ﻣواد تدريﺒية )يونيب( ) 8 000دوﻻر أﻣريكي(؛
)ج( وضع ﻣﺒادئ توجيهية لﻺستعادة وإﻋادة التدوير وإﻋادة اﻻستﺨدام وﻋقد حلقات ﻋمﻞ تدريﺒية بشأن المﺒادئ
التوجيهية وﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة؛ شراء ﻣعدات للتقنييﻦ )آﻻت نقالى لﻼسترداد وإﻋادة التدوير وأجهزة
كشف التﺴرب واسطوانات( لﻸرتقاء بأربعة ﻣراكز تدريب وأجهزة للتعرف ﻋلى سوائﻞ التﺒريد؛ حلقة ﻋمﻞ
ﻋﻦ بدائﻞ لكﺴح وتنظيف دوائر التﺒريد وتكييف الهواء؛ تنفيذ الﺨدﻣة واﻻختﺒار وشراء قطع غيار ﻷربع آﻻت
استﺨﻼص تم تﺨزينها في أربعة ﻣراكز تدريب ،وتدريب ﻣوظفيﻦ ﻋلى استﺨداﻣها؛ تحديث دليﻞ التدريب
لتقنيي الﺨدﻣة لتناول ﻣمارسات الﺴﻼﻣة في ﻣناولة سوائﻞ التﺒريد القابلة لﻼشتعال وذات الضغط المرتفع
)يونيدو( ) 196 750دوﻻر أﻣريكي(؛
أنشطة زيادة الوﻋى ﻣع رابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية لتعزيز ونشر تكنولوجيات بديلة
)د(
وصديقة للمناخ واﻷوزون )يونيب( ).(13 750
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تعليقــات اﻷمانة والتوصية
التعليقـات
 21استعرضﺖ اﻷﻣانة المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا ﻋلى
ضوء المرحلة اﻷولى ،الﺴياسات والمﺒادئ التوجيهية للصندوق المتعدد اﻷطراف ،بما في ذلك ﻣعايير تمويﻞ إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع اﻻستهﻼك للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  ،(50/74وخطة أﻋمال الفترة  2022-2020للصندوق المتعدد اﻷطراف.
اﻻستراتيجية الشاﻣلة للمرحلة الثانية
اقترحﺖ صربيا إزالة ﻣتﺴارﻋة لﺨفض استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنﺴﺒة  97.5في المائة
22
بحلول ﻋام  ،2028وذلك بمدة سنتيﻦ قﺒﻞ جدول الرقابة لﺒروتوكول ﻣونتريال ﻋند تكلفة تﺒلﻎ  617 500دوﻻر
أﻣريكي ،وهو الحد اﻷقصي المتاح لتمويﻞ الﺒلد لﻺزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وفي هذا الصدد،
ﻻحظﺖ اﻷﻣانة:
)أ(

في اجتماﻋها الحادى والﺴﺒعيﻦ ،قاﻣﺖ اللجنة التنفيذية بتحديث اﻻتفاق للمرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للﺒلد بناء ﻋلى خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون
الموضوع ﻣﻦ أجﻞ اﻻﻣتثال وتعديﻞ ﻣﺴتوى التمويﻞ بناء ﻋلى ذلك .وﻋلى أساس خط اﻷساس
الموضوع ،وتمشيا ﻣع المقرر )50/74ج() ،(12تصﺒح حكوﻣة صربيا ﻣﺆهلة لتلقى حتى ﻣﺒـلﻎ
 585 000دوﻻر أﻣريكي ﻣﻦ أجﻞ اﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

ينص المقرر )50/74ج() ،(12ﻣﻦ بيﻦ جملة أﻣور ،ﻋلى ﻣﺴتوى الحد اﻷقصي المتاح للتمويﻞ
للﺒلدان المﺴتهلكة ﻷحجام ﻣنﺨفضة لتلﺒية هدف الﺨفض لعام  2020وهدف خفض ﻋام 2025
واﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وﻣع ذلك ،ﻻ ينص ﻋلى ﻣﺴتوى التمويﻞ لتلﺒية
اﻹزالة بنﺴﺒة  97.5في المائة؛

)ج(

بينما تظﻞ صربيا ﻣمتثلة لﺒروتوكول ﻣونتريال واﻷهداف المحددة في اتفاقها ﻣع اللجنة التنفيذية
بموجب المرحلة اﻷولى ،لم يﺒيﻦ اﻻستهﻼك في صربيا انﺨفاضا ﻣهما بالرغم ﻣﻦ تنفيذ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ولهذا فإن أساس الﺨفض الﺴريع المتوقع في اﻻستهﻼك
والﺴﺒب الرئيﺴي لﻺزالة المتﺴارﻋة غير واضحيﻦ؛

)د(

تمشيا ﻣع المقرر )16/76ب( ،يجب أن تتضمﻦ الشريحة اﻷخيرة ﻣﻦ ﻣرحلة خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نﺴﺒة  10في المائة ﻋلى اﻷقﻞ ﻣﻦ ﻣجموع التمويﻞ الموافق ﻋليه
ﻣﻦ ناحية المﺒدأ لقطاع خدﻣة التﺒريد؛

)هـ(

تمشيا ﻣع المادة  ،5الفقرة  8ثالثا)هـ() ،(1ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال ،قد ﻻ يتجاوز استهﻼك صربيا
بيﻦ ﻋام  2030و) 2040أي ،نهاية الﺨدﻣة( صفرا في أي سنة طالما ﻣجموع ﻣﺴتوياتها المحﺴوبة
لﻼستهﻼك طوال ﻣدة  10سنوات ﻣﻦ  1يناير/كانون الثانى  2030إلى  1يناير/كانون الثانى ،2040
ﻣقﺴوﻣا ﻋلى  ،10ﻻ يتجاوز نﺴﺒة  2.5في المائة ﻣﻦ خط أساس صربيا )أي ،أقﻞ ﻣﻦ  2.10طﻦ ﻣﻦ
قدرات استنفاد اﻷوزون( ،ﻋلى شرط أن هذا اﻻستهﻼك يقتصر ﻋلى :خدﻣة ﻣعدات التﺒريد وتكييف
الهواء الموجودة في  1يناير/كانون الثانى 2030؛ خدﻣة ﻣعدات إخماد الحرائق والوقاية ﻣﻦ
الحرائق الموجودة في  1يناير/كانون الثانى 2030؛ استﺨداﻣات المذيﺒات في صناﻋة المحركات
الصاروخية؛ استﺨداﻣات اﻷيروصول الطﺒي الموضعى للمعالجة المتﺨصصة للحروق.
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23

ﻻحظﺖ اﻷﻣانة أيضا ﻣﺴائﻞ الﺴياسة التالية:
)أ(

إذا كان الهدف في ﻋام  2030صفرا ولكﻦ ﻣع ذلك رغب الﺒلد في التمكﻦ ﻣﻦ استهﻼك ﻣواد
هيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا ﻣع جدول بروتوكول ﻣونتريال في الفترة  ،2040-2030ينﺒغى
أن يشمﻞ اﻻتفاق استثناء ينص ﻋلى أن الﺒلد يمكﻦ أن يﺴتهلك ﻣواد هيدروكلوروفلوروكربونية
ﻻستﺨداﻣات ﻣحددة في المادة  ،5الفقرة  8ثالثا)هـ() (1طالما أن اﻻستهﻼك المتراكم لهذه
اﻻستﺨداﻣات بيﻦ  1يناير/كانون الثانى  2030و  1يناير/كانون الثانى  2040أقﻞ ﻣﻦ  2.10طﻦ ﻣﻦ
قدرات استنفاد اﻷوزون .وليﺲ ﻣﻦ الواضح كيف يمكﻦ رصد استهﻼك هذة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية وﻣثﻞ هذه اﻻستﺨداﻣات والتحقق ﻣنها؛ وكيف يمكﻦ تطﺒيق جزاء في
حالة استهﻼك صربيا أكثر ﻣﻦ  2.10طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة  2040-2030أو تﺴتهلك ﻣواد هيدروكلوروفلوروكربونية
ﻻستﺨدام آخر غير المنصوص ﻋليه في المادة  5ﻣﻦ الﺒروتوكول؛ كيف تتمكﻦ صربيا ﻣﻦ تعديﻞ
نظام الترخيص والحصص الﺨاص بها لضمان اﻻﻣتثال باﻹلتزاﻣات ذات العﻼقة؛ إن تاريخ اﻻنتهاء
ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد باستهﻼك
الهيدروكلوروفلوروكربون يمكﻦ أن يﺴتمر حتى  1يناير/كانون الثانى 2040؛ أدوار وﻣﺴﺆوليات
الوكاﻻت الرئيﺴة والمتعاونة خﻼل الفترة 2040-2030؛ ﻣﺴائﻞ أخرى؛

)ب(

إذا كان الهدف في ﻋام  2030هو  2.5في المائة ﻣﻦ خط اﻷساس )أي 0.21 ،طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاد اﻷوزون( ،يكون ﻣجموع تمويﻞ المرحلة الثانية أقﻞ ﻣﻦ  585 000دوﻻر أﻣريكي؛ ويحتاج
التمويﻞ المتاح للمرحلة الثالثة لتناول المتﺒقى ﻣﻦ خط اﻷساس بنﺴﺒة  2.5في المائة إلى تحديده  ،ﻣع
ﻣﻼحظة توافر تمويﻞ كاف للتمكﻦ ﻣﻦ تنفيذ المرحلة الثالثة بشكﻞ ﻋملى؛ وسيتاح للﺒلد ﻣرونة أقﻞ في
ﻣعرفة كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى يﺴتهلكها في أي سنة في الفترة 2040-2030
نظرا ﻷن الحد اﻷقصي لﻼستهﻼك في أي سنة سيكون  0.21طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون؛
وﻣﺴائﻞ أخرى.

ﻻحظﺖ اﻷﻣانة أيضا أن صربيا كانﺖ ﻣرشحة لﻼنضمام إلى اﻻتحاد اﻷوروبي وقد ترغب في النظر في
24
اﻻسراع بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ﻋام  2024بمجرد ﻣعرفة الﺨط الزﻣنى
لﻼنضمام بشكﻞ أفضﻞ؛ وﻣﻦ المحتمﻞ أن يتوفر لذلك الﺒلد فهم أفضﻞ في ﻋام  2024لﻼحتياجات المحتملة للﺨدﻣة في
الفترة  .2040-2030وبناء ﻋلى ذلك ،اقترحﺖ اﻷﻣانة أن تقوم صربيا بتنقيح ﻣرحلتها الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنتهى في ﻋام  2025لتلﺒية هدف خفض بنﺴﺒة  67.5في المائة ،ﻋلى أن يكون ﻣﻦ
المفهوم أن الحكوﻣة ستقدم ﻣقترحا ﻣﻦ أجﻞ المرحلة الثالثة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
ﻋام  .2024ويمكﻦ أن تكون المرحلة الثالثة ﻣﻦ أجﻞ اﻹزالة التاﻣة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ﻋام 2030
أو اﻹزالة المتﺴارﻋة ،يعتمد ﻋلى التطورات في الﺒلد ،ﻣﻦ بيﻦ جملة أﻣور ،والتقدم المتحقق نحو اﻹنضمام إلى اﻻتحاد
اﻷوروبى؛ فهم أفضﻞ ﻻحتياجات الﺨدﻣة في الفترة  ،2040-2030إن وجد؛ أي اﻋتﺒارات أخرى قد يعتﺒرها الﺒلد
ﻣﻼئمة.
تمشيا ﻣع تلك اﻻﻋتﺒارات ،قررت حكوﻣة صربيا تنقيح ﻣقترحها للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
25
الهيدروكلوروفلوروكربونية لينتهى في ﻋام  2025ﻹزالة  2.70طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لتلﺒية هدف خفض بنﺴﺒة  67.5في المائة ﻋند ﻣﺒلﻎ  292 500دوﻻر أﻣريكي ،زائدا
تكاليف دﻋم الوكالة.

اﻹطار القانونى
 26قاﻣﺖ حكوﻣة صربيا باصدار حصص واردات ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  2020تﺒلﻎ  5.44طﻦ
ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون أقﻞ ﻣﻦ أهداف الرقابة لﺒروتوكول ﻣونتريال.
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قطاع خدﻣة التﺒريد
 27تمشيا ﻣع التوصيات الواردة في التحقق ﻣﻦ اﻻستهﻼك ﻋام  2018المقدم إلى اﻻجتماع الرابع والثمانيﻦ،6
تشمﻞ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تدابير لدﻋم قطاع خدﻣة التﺒريد
وتدابير لﻺنفاذ ،بما في ذلك توفير أجهزة تحليﻞ جديدة لﺴوائﻞ التﺒريد لموظفى الجمارك وتحديث دليﻞ تدريب
الجمارك وتدريب اضافى لموظفى الجمارك وتعزيز اﻻتصاﻻت بيﻦ الجمارك والوحدة الوطنية لﻸوزون في حاﻻت
وجود واردات ﻣشﺒوهة .وفي ﻣا يتعلق بالحظر الموصي به ﻋلى استيراد سوائﻞ التﺒريد في اﻻسطوانات المتﺨلص
ﻣنها ،سوف تنظر حكوﻣة صربيا في تنفيذها ﻋند تقديم المرحلة الثالثة ،حيث سيتاح ﻣزيد ﻣﻦ الوضوح بشأن الﺨط
الزﻣنى لﻺنضمام الممكﻦ لصربيا إلى اﻻتحاد اﻷوروبى.
ﻣجموع تكاليف المشروع
تﺒلﻎ التكاليف المتفق ﻋليها لﻸنشطة في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
28
الهيدروكلوروفلوروكربونية  292 500دوﻻر أﻣريكي زائدا تكاليف دﻋم الوكالة ،كما يﺒيﻦ الجدول .4
الجدول  .4التكاليف المتفق عليها للمرحلة الﺜانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا
البند
وثائق الﺴياسة
التدابير في قطاع الﺨدﻣة
تحديث المﺒادئ التوجيهية
ﻣعدات لمراكز التدريب
ﻣعدات للتقنييﻦ
أجهزة تحديد سوائﻞ التﺒريد
اتصاﻻت وتنﺴيق واستشارة
حلقات ﻋمﻞ للتقنييﻦ والمﻼك والمشغليﻦ والمﺴتورديﻦ
حلقات ﻋمﻞ لمﺴتعملى الهيدروكلوروفلوروكربون141 -ب
خدﻣة واختﺒارات وقطع غيار وتدريب ﻷربعة ﻣراكز استرداد
استﺨدام بدائﻞ ذات احتمالية احترار ﻋالمى ﻣنﺨفضة
تحقق
المجموع الفرعى )يونيدو(
تدريب موظفى الجمارك وإنفاذ القانون
زيادة الوﻋى
المجموع الفرعى )يونيب(

2020
11,200

2022
14,200

2025
2,600

المجموع
28,000

6,000
52,500
16,000
5,975
4,000
2,000
20,500
6,000
124,175
5,500
16,500
22,000
146,175

8,000
4,000
30,000
16,000
5,250
4,000
12,000
93,450
5,500
16,500
22,000
115,450

5,275
4,000
19,000
30,875
30,875

8,000
10,000
82,500
32,000
16,500
12,000
2,000
20,500
37,000
248,500
11,000
33,000
44,000
292,500

 29تمشيا ﻣع المرحلة الثانية المنقحة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،سيجرى تنفيذ
تمويﻞ الشريحة اﻷولى الﺒالﻎ ﻣجموﻋه  146 175دوﻻر أﻣريكي ﻣﻦ ﻋام  2020إلى ﻋام  2022وسوف تشمﻞ
اﻷنشطة التالية:
)أ( تقييم اللوائح ﻣﻦ خﻼل استشاريﻦ قانونييﻦ وتحديث الحصص وتنفيذ الحظر ﻋلى واردات واستﺨدام
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب بدء ﻣﻦ  1يناير/كانون الثانى 2021؛ وضع حوافز لتشجيع ﻣﻼك
المعدات ﻋلى الﺨدﻣة المنتظمة لمعداتهم والتأكد ﻣﻦ التﺴرب وتحﺴيﻦ ﻣعدات جمع الﺒيانات واﻹبﻼغ
وخفض استﺨدام الطاقة )يونيد( ) 11 200دوﻻر أﻣريكي(؛
6
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)ب( تدريب حوالى  90ﻣوظف جمارك وﻣفتش وتطوير ﻣواد تدريﺒية )يونيب( ) 5 500دوﻻر أﻣريكي(؛
)ج( تنفيذ حلقتا ﻋمﻞ لحوالى  50تقنى وﻣالك وﻣشغﻞ وﻣﺴتورد بشأن ﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة واستﺨدام
الﺒرﻣجيات؛ شراء ﻣعدات للتقنييﻦ )آﻻت نقالى لﻼسترداد وإﻋادة التدوير وأجهزة كشف التﺴرب
واسطوانات( لﻸرتقاء بأربعة ﻣراكز تدريب وأجهزة للتعرف ﻋلى سوائﻞ التﺒريد؛ تنفيذ حلقة ﻋمﻞ ﻋﻦ
بدائﻞ لكﺴح وتنظيف دوائر التﺒريد وتكييف الهواء؛ شراء قطع غيار ﻷربع آﻻت استﺨﻼص التى تم
تﺨزينها في أربعة ﻣراكز تدريب وتدريب ﻣوظفيﻦ ﻋلى استﺨداﻣها؛ تحديث دليﻞ التدريب لتقنيي الﺨدﻣة
لتناول ﻣمارسات الﺴﻼﻣة في ﻣناولة سوائﻞ التﺒريد القابلة لﻼشتعال وذات الضغط المرتفع )يونيدو(
) 112 975دوﻻر أﻣريكي(؛
أنشطة زيادة الوﻋى ﻣع رابطة التﺒريد وتكييف الهواء الصربية لتعزيز ونشر تكنولوجيات بديلة
)د(
وصديقة للمناخ واﻷوزون )يونيب( ).(16 500
اﻷثر ﻋلى المناخ
إن اﻷنشطة المقترحة في قطاع الﺨدﻣة التى تشمﻞ إحتواء أفضﻞ لﺴوائﻞ التﺒريد ﻣﻦ خﻼل التدريب وتوفير
30
المعدات ستﺆدى إلى خفض ﻣقدار الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المﺴتﺨدم لﺨدﻣة التﺒريد .وينتج ﻋﻦ كﻞ كيلوجرام
ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لم ينﺒعث بﺴﺒب ﻣمارسات التﺒريد اﻷفضﻞ وفورات تصﻞ حوالى  1.8طﻦ ﻣكافئ
لثانى أكﺴيد الكربون .وبالرغم ﻣﻦ أن حﺴاب اﻷثر ﻋلى المناخ لم يشمﻞ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تشير اﻷنشطة التى تﺨططتها صربيا ،بما في ذلك جهودها للترويج لﺒدائﻞ ذات احتمالية
احترار ﻋالمى ﻣنﺨفضة واسترداد وإﻋادة استﺨدام سوائﻞ التﺒريد ،إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية سيﺆدى إلى خفض إنﺒعاث سوائﻞ التﺒريد في الجو وبالتالى يحقق فوائد للمناخ .وباﻻضافة
إلى ذلك ،سيﺴاﻋد رصد استﺨدام الكهرباء المشغليﻦ ﻋلى رصد التشغيﻞ الكفﺆ لمعداتهم.
مشروع خطة اﻷعمال للفترة  2022-2020للصندوق المتعدد اﻷطراف
 31يطلب كﻞ ﻣﻦ اليونيدو واليونيب ﻣﺒلﻎ  292 500دوﻻر أﻣريكي ،زائدا تكاليف دﻋم الوكالة لتنفيذ المرحلة
الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا .وتﺒلﻎ القيمة اﻻجمالية المطلوبة 286 931
دوﻻر أﻣريكي بما في ذلك تكاليف الدﻋم للفترة  2022-2020ﻣﺒلﻎ  76 054دوﻻر أﻣريكي وهى أﻋلى ﻣﻦ المﺒلﻎ
في خطة اﻷﻋمال.
مشروع اتفاق
يرد في المرفق اﻷول بهذه الوثيقة ﻣشروع اتفاق بيﻦ حكوﻣة صربيا واللجنة التنفيذية ﻹزالة المواد
32
الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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توصيـة
33

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:
)أ( الموافقة ،ﻣﻦ ناحية المﺒدأ ،ﻋلى المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا للفترة ﻣﻦ  2020إلى  2025لﺨفض استهﻼك
الهيدروكلوروفلوروكربون بنﺴﺒة  67.5في المائة ﻣﻦ خط أساس الﺒلد ،ﻋند ﻣﺒلﻎ  320 585دوﻻر
أﻣريكي ،تتألف ﻣﻦ ﻣﺒلﻎ  248 500دوﻻر أﻣريكي ،زائدا تكاليف دﻋم الوكالة الﺒالغة  22 365دوﻻر
أﻣريكي لليونيدو ،وﻣﺒلﻎ  44 000دوﻻر أﻣريكي ،زائدا تكاليف دﻋم الوكالة الﺒالغة  5 720دوﻻر
أﻣريكي لليونيب؛
)ب( اﻻحاطة ﻋلما بالتزام حكوﻣة صربيا بحظر استيراد واستﺨدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
بحلول  1يناير/كانون الثانى 2021؛
)ج( خصم ﻣقدار  2.70طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون المتﺒقى
المﺆهﻞ للتمويﻞ؛
)د(

الموافقة ﻋلى ﻣشروع اﻻتفاق بيﻦ حكوﻣة صربيا واللجنة التنفيذية لﺨفض استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،طﺒقا للمرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد في المرفق اﻷول بهذه الوثيقة؛

)هـ( الموافقة ﻋلى الشريحة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا ﻋند ﻣﺒلﻎ  160 211دوﻻر أﻣريكي يتألف ﻣﻦ 124 175
دوﻻر أﻣريكي ،زائدا تكاليف دﻋم الوكالة الﺒالغة  11 176دوﻻر أﻣريكي لليونيدو؛ وﻣﺒلﻎ 22 000
دوﻻر أﻣريكي زائدا تكاليف دﻋم الوكالة الﺒالغة  2 860لليونيب.
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المرفق اﻷول
مشروع اتفاق بيﻦ ﺣﮑﻮمﺔ صربيا 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 صربيا )"البلد"( واللجنﺔ التنفيذيﺔ ﻓيﻤا يتﻌلﻖ بتخفيض اﻻستخدام
-1
ً
الﻤراقب للﻤﻮاد الﻤستنفدة لﻸوزون الﻤحددة ﻓي التذييﻞ  -1ألف )" الﻤﻮاد "( إلى ﻣستﻮى ﻣستدام قدره  2.73طنا ﻣن
قدرات استنفاد اﻷوزون بحلﻮل  1يناير /كانﻮن الﺜاني  2025اﻣتﺜاﻻ 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 الصفﻮف اﻷﻓقيﺔ  3-1-4و  3-2-4و)3-3-4اﻻستهﻼك 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؛
1
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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؛

) 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؛

)ج(

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.
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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 اليﻮنيدو علﯽ أن تﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة
الرئيسيﺔ واﻓﻖ اليﻮنيب 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.
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.
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 -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.
التﺬييﻼت
التﺬييل  -1ألف :المﻮاد
المادة
الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن22 -
الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن123
الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن142-ب
الﻤجﻤﻮع

الفئﺔ

المجمﻮعﺔ

جيم
جيم
جيم
جيم

اﻷولى
اﻷولى
اﻷولى
اﻷولى

4

نقطﺔ البدايﺔ ﻹجمالي تخفيضات اﻻستهﻼك
)طﻦ مﻦ قدرات استنفاذ اﻷوزون(
7.76
0.02
0.59
8.37
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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
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3.

التفاصيل

جدول بروتﻮکﻮل ﻣﻮنتريال
الزﻣني لخفض الﻤﻮاد الﻤدرجﺔ
ﻓي الﻤرﻓﻖ جيم ،الفئﺔ اﻷولﯽ
)طن ﻣن قدرات استهﻼك
اﻷوزون(
الحد اﻷقصﯽ الﻤسﻤﻮح به
ﻹجﻤالي استهﻼك الﻤﻮاد
الﻤدرجﺔ ﻓي الﻤرﻓﻖ جيم ،الفئﺔ
اﻷولﯽ )طن ﻣن قدرات
استهﻼك اﻷوزون(
التﻤﻮيﻞ )دوﻻر أﻣريكي(
الﻤﻮاﻓﻖ عليه ﻣن الﻮكالﺔ الﻤنفذة
الرئيسيﺔ )اليﻮنيدو(
تكاليف الدعم للﻮكالﺔ الﻤنفذة
الرئيسيﺔ )دوﻻر أﻣريكي(
التﻤﻮيﻞ )دوﻻر أﻣريكي(
الﻤﻮاﻓﻖ عليه ﻣن الﻮكالﺔ الﻤنفذة
الﻤتﻌاونﺔ )اليﻮئنديبي(
تكاليف الدعم للﻮكالﺔ الﻤنفذة
الﻤتﻌاونﺔ )دوﻻر أﻣريكي(
إجﻤالي التﻤﻮيﻞ الﻤتفﻖ عليه
)دوﻻر أﻣريكي(
إجﻤالي تكاليف الدعم )دوﻻر
أﻣريكي(
إجﻤالي التكاليف الﻤتفﻖ عليها
)دوﻻر أﻣريكي(

المجمﻮع

2020
5,46

2021
5,46

2022
5,46

2023
5,46

2024
5,46

2025
2,73

غير ﻣتاح

5,46

5,46

5,46

5,46

5,46

2,73

غير ﻣتاح

124.175

0

93.450

0

0

30.875

248.500

11.176

0

8.410

0

0

2.779

22.365

22.000

0

22.000

0

0

0

44.000

2.860

0

2.860

0

0

0

5.720

146.175

0

115.450

0

0

30.875

292.500

14.036

0

11.270

0

0

2.779

28.085

160.211

0

126.720

0

0

33.654

320.585

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(

إجﻤالي إزالﺔ الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن  123-التي اتفﻖ على تحقيقها بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق )أطنان قدرات
استهﻼك اﻷوزون(
إزالﺔ الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن  123 -التي يتﻌين تحقيقها ﻓي الﻤرﺣلﺔ السابقﺔً )أطنان قدرات استهﻼك
اﻷوزون(
اﻻستهﻼك الﻤؤهﻞ الﻤتبقي للهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن ) 123 -أطنان قدرات استنفاد اﻷوزون(
إجﻤالي إزالﺔ الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن 142 -ب الذي تﻤت الﻤﻮاﻓقﺔ على تحقيقه بﻤﻮجب هذا اﻻتفاق )أطنان
قدرات استهﻼك اﻷوزون(
ً
إزالﺔ الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن 142 -ب التي يتﻌين تحقيقها ﻓي الﻤرﺣلﺔ السابقﺔ )أطنان قدرات استهﻼك
اﻷوزون(
اﻻستهﻼك الﻤؤهﻞ الﻤتبقي للهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮن 142 -ب )أطنان قدرات استنفاد اﻷوزون(

* ﻣﻮعد إنجاز الﻤرﺣلﺔ اﻷولى ﺣسب اتفاق الﻤرﺣلﺔ اﻷولى 31 :ديسﻤبر /كانﻮن اﻷول .2020
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2,70
2,94
2,12
0
0
0,02
0
0
0,59
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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
إن الﻮﺣدة الﻮطنيﺔ لﻸوزون هى الﻮﺣدة اﻹداريﺔ الﻤركزيﺔ الﻤنشأة ﻓي الهيكﻞ اﻹدارى لﻮزارة ﺣﻤايﺔ البيئﺔ
.1
وﻣسؤولﺔ عن تنسيﻖ اﻷنشطﺔ الحكﻮﻣيﺔ ﻓي ﻣا يتﻌلﻖ بحﻤايﺔ طبقﺔ اﻷوزون وتيسير إزالﺔ الﻤﻮاد الﻤستنفدة لﻸوزون.
تكﻮن الﻮﺣدة الﻮطنيﺔ لﻸوزون ﻓي وزارة ﺣﻤايﺔ البيئﺔ ﻣسؤولﺔ عن التنسيﻖ الشاﻣﻞ لﻸنشطﺔ الﻮطنيﺔ ﻣن أجﻞ
.2
تنفيذ خطﺔ إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ.
يﻌهد إلى الﻮﺣدة الﻮطنيﺔ لﻸوزون إدارة تنفيذ اﻷنشطﺔ الﻤخططﺔ للﻤشروع بالتﻌاون ﻣﻊ ﻣنظﻤﺔ اﻷﻣم الﻤتحدة
.3
للتنﻤيﺔ الصناعيﺔ باعتبارها الﻮكالﺔ الﻤنفذة الرئيسﺔ.
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 التذ ييﻞ
_1ألف ،وﻓقا للفقرة ) 5ب( ﻣن اﻻتفاق والفقرة الفرعيﺔ ) 1ب( ﻣن التذييﻞ  -4ألف.
التﺬييل  -6باء :دور الﻮکاﻻت المنفﺬة المتعاونﺔ
ستﮑﻮن الﻮکالﺔ الﻤنفذة الﻤتﻌاونﺔ ﻣسؤولﺔ عن ﻣجﻤﻮعﺔ 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 اتفاق ﻓي اﻵراء ﻣﻊ الﻮكالﺔ الﻤنفذة الرئيسﺔ بشأن أي ترتيبات للتخطيﻂ والتنسيﻖ
واﻹبﻼغ الﻤطلﻮبﺔ لتيسير تنفيذ الخطﺔ.

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/46
Annex I

التﺬييل  -7ألف :تخفيضات في التمﻮيل بسبب عدم اﻻمتثال
وﻓقا للفقرة  11ﻣن اﻻتفاق ،يﻤكن تخفيض ﻣبلﻎ التﻤﻮيﻞ الﻤقدم بقيﻤﺔ  180دوﻻراً 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 الهد ف الﻤحدد ﻓي الصف اﻷﻓقي  2 -1ﻣن التذ ييﻞ  -2ألف  ،على أ ن يكﻮ ن ﻣن الﻤفهﻮم أ ن الحد
اﻷقصي لخفض الت ﻤﻮيﻞ ﻻ يتجاوز ﻣستﻮى تﻤﻮيﻞ الشريحﺔ الﻤطلﻮبﺔ .ويﻤكن النظر ﻓي تدابير اضاﻓيﺔ ﻓي ﺣاﻻت تﻤديد
عدم اﻻﻣتﺜال لفترة سنتين ﻣتﻌاقبتين.
ﻓي ﺣالﺔ اﻻﺣتياج إلى تطبيﻖ الغراﻣﺔ لﻤدة سنﺔ يكﻮن ﻓيها اتفاقين قيد التنفيذ )يجرى تنفيذ ﻣرﺣلتين ﻣن خطﺔ
2
إدارة إزالﺔ الﻤﻮاد الهيدروكلﻮروﻓلﻮروكربﻮنيﺔ بالتﻮازى( ﻣﻊ ﻣستﻮيات غراﻣﺔ ﻣختلفﺔ ،تحدد الغراﻣﺔ على أساس كﻞ
ﺣالﺔ على ﺣدة ﻣﻊ اﻷخذ ﻓي اﻻعتبار قطاعات ﻣحددة تؤدى إلى عدم اﻻﻣتﺜال .وإذا لم يكن ﻣن الﻤﻤكن تحديد قطاع،
أو تتناول الﻤرﺣلتان نفس القطاع ،يكﻮن ﻣستﻮى الغراﻣﺔ التى تطبﻖ اﻷكبر.
________
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