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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

218,500.

تكاليف الدعم 23,985. 23,985.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 218,500.

32,500. 143,000.

تكاليف الدعم 9,945. 2. 9,947.

44,000. 152,000.

تكاليف الدعم 14,040. 5,720. 19,760.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
108,000.

UNDP                تكاليف المشروع
110,500.

2.7

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

2.3

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 2.7

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

0

0.4 0.4

0

0

0

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

2.3  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات

0 :TCA بروميد المثيل: 0.4 هالونات: 0 0: CTC

UNDP, UNEP CFC phase out plan Proposal

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

موزامبيق
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  روعوصف المش

، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى مبيقاموزبالنيابة عن حكومة  -1
 تنفذ باالشتراك مع االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية خطة إلدارة اإلزالة الختامية للكلوروفلوروكربون

التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة اإلزالة الختامية بالشكل الذي قدمت وتبلغ .  للنظر فيهابرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ا دوالر19 760 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 152 000( دوالر أمريكي 295 000به 

 اوالر د12 870اندة للوكالة قدرها  دوالر أمريكي زائدا تكلفة مس143 000 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واأمريكي
ويقترح المشروع تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية ). لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اأمريكي

 طنا من قدرات استنفاد 18.2 ويبلغ الخط األساسي لالمتثال بالنسبة للكلوروفلوروكربون. 2009بنهاية عام 
 .األوزون

  خلفية

  لحكومة ألمانيا دوالر أمريكي35 000 السادس والعشرين مبلغ خصصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها -2
 بلدا من بلدان شرق 14 في إطار أوسع لخطة إقليمية إلدارة التبريد تشمل ،مبيقاموزة إدارة التبريد في خطتنفيذ ل

المتعلقة واستهدفت خطة إدارة التبريد تقديم المساعدة في تصميم السياسات والقواعد التنظيمية . وجنوب أفريقيا
 وتدريب ضباط الجمارك على وتدريب فنيي خدمة التبريد على الممارسات الجيدة،بالمواد المستنفدة لألوزون، 

ونتيجة لذلك، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين على تحديث لخطة إدارة . المستوى اإلقليمي
مساعدة :  وتتألف هذه الخطة من العناصر التالية.حكومة فرنسا، تنفذها  دوالرا أمريكيا104 512التبريد بمبلغ 

 وبرامج تدريب تكميلية إضافية لالنتهاء من إعداد القواعد التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون واعتمادها؛
الذي (دة التدوير البرنامج القطري لالسترداد وإعا والمساعدة في إعادة تنفيذ لضباط الجمارك وفنيي خدمة التبريد؛

 .في خطة إدارة التبريد؛ والمساعدة في أنشطة الرصد ) بمساعدة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيسبق أن نفذ
 . دوالرا أمريكيا كمساعدة في قطاع خدمة التبريد139 512 مبيقاوبلغ إجمالي المبالغ التي حصلت عليها موز

 30ة التبريد وتحديثها عن تدريب ثالثة مدربين على التبريد وأسفر تنفيذ خطة إداروفقا لوثيقة المشروع،  -3
 كما نتج عن مشروع االسترداد وإعادة التدوير . من ضباط الجمارك30، وثالثة مدربي جمارك ومن فنيي التبريد

. تدوير آلة استرداد وإنشاء ثالثة مراكز إلعادة ال26السابق الذي نفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا شراء 
 ويشير تحديث خطة إدارة التبريد إلى .معظم األجهزة قد أصبحت عتيقة الطراز اآلنغير أن الوثيقة تشير إلى أن 

 .عند تقديم هذا المقترحوضع في االعتبار  دوالر أمريكي 50 000وجود رصيد قدره 

  والتشريعاتالسياسات

 2008أيار / مايوحيز النفاذ في مبيق اموزوزون في القواعد التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألدخلت  -4
 وتشمل . استيراد المواد المستنفدة لألوزون واألجهزة التي تحتوي على هذه المواد أو المصممة الستخدامهاوتحظر

 جدول اإلزالة  فيحتى اآلن رغم أنها لم تتضح هذه القواعد التدابير الرقابية على الهيدروكلوروفلوروكربون،
 نظاما للترخيص والحصص يحكم استيراد المواد المستنفدة لألوزون لالستعماالت وتشمل هذه القواعد. ةالمعجل

تقوم مصلحة البيئة بتحديد  وعلى حين تعتبر مصلحة الجمارك مسؤولة عن إنفاذ نظام الترخيص، .الضرورية
ويتم اإلعالن في وسائل اإلعالم . يالفي بروتوكول مونترالواردة حصص االستيراد السنوية وفقا للتدابير الرقابية 

  ورسوم االستيراد، وتبت في هذه الطلبات مصلحة الجمارك،العامة عن قبول طلبات من المستوردين المحتملين
مبيق أنها ستبدأ في تنقيح القواعد التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة اوذكرت موز. بمساعدة اللجنة التوجيهية

 .التدابير الرقابية على الهيدروكلوروفلوروكربونلألوزون بحيث تعكس 

مبيق على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال باستثناء تعديالت مونتريال وبكين، التي يحقق اصدقت موز -5
 .التصديق عليها تقدما
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 قطاع خدمة التبريد

وثالثة   فنيا30فني تبريد في البلد حصل  1 200 د أكثر منووجإلى خطة إدارة اإلزالة الختامية، تشير  -6
 .مدربين منهم على التدريب بموجب خطة إدارة التبريد

أطنان من قدرات  2.3 بلغ 2007مبيق عن استهالك للمواد الكلوروفلوروكربونية في عام اأبلغت موز -7
ك الكلوروفلوروكربون بحسب ووفقا لخطة إدارة اإلزالة الختامية، بلغ استهال. 7استنفاد األوزون بموجب المادة 

  طنا من قدرات استنفاد األوزون1.67، و لخدمة المبردات المنزليةطنا من قدرات استنفاد األوزون 0.57قطاع ال
، بإجمالي  ألجهزة تكييف السيارات طنا من قدرات استنفاد األوزون0.62، وألنظمة التبريد التجارية والصناعية

إلى أن االستهالك الفعلي أعلى قليال من مبيق ا وأشارت موز. طنا من قدرات استنفاد األوزون2.86قدره 
 7، مما أدى إلى ظهور فرق بين المادة  للعام، حيث كان لديهم مخزون متبقي من السنة السابقةالواردات الفعلية

 .واستخدامهم الفعلي

 2002بين سنتي استهالك الكلوروفلوروكربون تراجع باطراد تشير بيانات البرنامج القطري إلى أن  -8
غير أن وعزيت هذه الزيادة إلى اتجاه استهالك الكلوروفلوروكربون إلى االنخفاض، . 2006د في  وزا2005و

 وتشير وثيقة خطة إدارة اإلزالة الختامية إلى أن أكثر .2007مرة أخرى في عادت ما لبثت أن  هذه الزيادة
 .12-بون وكذلك الكلوروفلوروكرR-22 وR-134a كانت 2007 في عام غازات التبريد استهالكا

 ال يزال رخيص الثمن R-12 إلى أن مبيقاوتشير األسعار الحالية لغازات التبريد المستوردة في موز -9
 دوالرات R-22 :4.88،  دوالرات أمريكيةR-12 :5.94: أسعار هذه الغازات لكل كيلوغراموتبلغ . نسبيا

 دوالرا R-404a :13.54،  دوالرا أمريكياR-502 :15.20  دوالرات أمريكية،R-134a :9.12أمريكية، 
 . دوالرا أمريكياR-408a :11.06أمريكيا، 

 األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة الختامية

 :المقترح تنفيذ األنشطة التالية من خالل مشروع خطة إدارة اإلزالة الختامية -10

 تدريب  من خاللالقواعد التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزونبناء القدرة لتنفيذ وإنفاذ   )أ (
  .، وتعزيز مدرسة تدريب الجمارك واستعراض مناهج التدريب،ضباط الجمارك

 . وإعادة التدوير، وإعادة التهيئةبرنامج للمساعدة الفنية والمعدات لثالثة مراكز إقليمية لالسترداد،  )ب (

 وخدمة ،التبريدغازات لتهيئة السات التبريد الجيدة، وإعادة على ممار فنيي التبريد تدريب  )ج (
 . واستعراض مناهج التدريب ومعدات تقديم عروض تدريبيةتكنولوجيا الهيدروكربون،

 .هائيين للتبريد التجاري والصناعيبرنامج للمساعدة الفنية والحوافز للمستخدمين الن  )د (

 .رصد المشروع واإلبالغ عنهالمساعدة في   )ه (

 2010كانون الثاني /  يناير1لإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول مبيق اموزمة تخطط حكو -11
 مع مقترح خطة إدارة اإلزالة 2009وقد تم تقديم خطة عمل تفصيلية لعام . واستدامة هذه اإلزالة بعد هذا التاريخ

 .الختامية
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 والبالغ 7 على النحو المبلغ عنه بموجب المادة 2007مبيق في اروكربون في موزاستهالك الكلوروفلو -12
 أطنان 2.7الحد الذي اشترطه بروتوكول مونتريال وهو  أطنان من قدرات استنفاد األوزون يقل بالكاد عن 2.3

 كما لوروكربونيةمن قدرات استنفاد األوزون، األمر الذي يشير إلى احتمال استمرار الطلب على المواد الكلوروف
 ويشجع السعر المنخفض الحالي للمواد الكلوروفلوروكربونية على هذا الطلب، .بحسب القطاعيظهر من استهالكها 

الرقابة على توفر المواد مزيد من التنسيق بين الجهود لكفالة وتعترف الحكومة بأن ثمة حاجة إلى 
طة الواردة في هذه الخطة إلدارة اإلزالة الختامية سوف ويعتقد أن األنش. الكلوروفلوروكربونية الرخيصة الثمن

 .توفر المساعدة الالزمة

 ووسائل التنفيذالتمويل مستوى 

 : ما يليأثناء استعراض خطة إدارة اإلزالة الختامية، الحظت األمانة -13

أنه ملتزم بحدود بروتوكول مونتريال فيما يتعلق باستهالك  عن البلد تشير إلى 7بيانات المادة   )أ (
الكلوروفلوروكربون، غير أن االستهالك الفعلي بحسب القطاع على النحو الوارد في الوثيقة 

  .من الوارداتيشير إلى أن هذا االستهالك أكبر قليال 

 أقل ثمنا في السوق من 22-يدروفلوروكربوناله و12-ال يزال الكلوروفلوروكربون  )ب (
 .أ134-الهيدروفلوروكربون

دارة إلطة جزءا من نهج إقليمي لتنفيذ خمبيق افي موزتمدة والمنفذة كانت خطة إدارة التبريد المع  )ج (
تلفة مقارنة  في أربعة عشر بلدا في أفريقيا مع استخدام وسيلة تنفيذ مخغازات التبريد يستخدم

 . القطري الكاملبالتنفيذ

شأة في  المن مراكز االسترداد وإعادة التدوير الثالثةتعزيزتقترح خطة إدارة اإلزالة الختامية   )د (
 ليعمل الدعم اللوجستيالبداية بموجب خطة إدارة التبريد بتزويد هذه المراكز بالمعدات وتوفير 

 .بكامل طاقته

سوف تسعى خطة إدارة اإلزالة الختامية، عند تنفيذ التدريب وإنشاء مراكز إعادة التهيئة، إلى   )ه (
خالل تقديم الدعم اللوجستي تشجيع استدامة برنامج التدريب بعد انتهاء فترة المشروع وذلك من 

 .والدعم باألجهزة لمراكز التدريب المحددة

 في مجموعات األدوات األساسية لورش مختارة في البلد،توفر خطة إدارة اإلزالة الختامية سوف   )و (
 .إطار برنامج تدريب الفنيين

صة في ، وبخاسوف يتم تنفيذ برنامج حوافز للمستخدمين النهائيين يستهدف هؤالء المستخدمين  )ز (
قطاع التبريد التجاري والصناعي لالنتقال من الكلوروفلوروكربون إلى بدائل ال يستخدم فيها 

 .الكلوروفلوروكربون وذلك من خالل تزويدهم بالمساعدة الفنية

بقية ناقشت األمانة مع الوكالة المنفذة بعض المسائل الفنية المتعلقة باألرصدة التي لم تنفق من المبالغ المت -14
وخالل المناقشات ذكر برنامج األمم المتحدة للبيئة أن الرصيد المتبقي قد تم . ة إدارة غازات التبريدفي خط

 كما اقترحت األمانة أيضا إدخال بعض التغييرات على .تخصيصه فعال لشراء المعدات وهم في انتظار تسلمها
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مل األنشطة في العناصر المختلفة مع خطة  ولكفالة تكابعض العناصر المقدمة حتى تعكس الحالة القائمة في البلد،
 . وبخاصة األجهزة الجديدة التي ستسلمإدارة التبريد،

ناقشت األمانة أيضا القضايا المتعلقة بمقترح برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين على النحو الوارد  -15
مات حول النهج والمعايير المستخدمة في  معلوأعاله وقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره الوكالة المتعاونة

بالتكلفة الشاملة إلعادة التهيئة والمتوقع أن يتم تنفيذ البرنامج  والمبلغ المقدر للحوافز مقارنة اختيار المنتفعين،
 .سيقوم بالدور الرئيسي في تحديد المستفيدين المحتملين بناء على المعاييربالتعاون المباشر مع اتحاد التبريد الذي 

 الوكالة الرئيسية، على  األمم المتحدة للبيئة، باعتبارهبناء على المعلومات السابقة، وافقت األمانة وبرنامج -16
 . دوالر أمريكي زائدا تكلفة المساندة251 500تكلفة إجمالية لخطة إدارة اإلزالة الختامية قدرها 

 اتفاق

نفيذية بالشروط الالزمة لإلزالة الكاملة مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التمبيق اموزقدمت حكومة  -17
 .رد في المرفق األول بهذه الوثيقة، يمبيقاموزللمواد الكلوروفلوروكربونية في 

 التوصية

وقد ترغب اللجنة التنفيذية . مبيقاموزتوصي األمانة بموافقة شمولية على خطة إدارة اإلزالة الختامية في  -18
 :في

 134 000بتكلفة قدرها مبيق الموزارة اإلزالة الختامية الموافقة من حيث المبدأ على خطة إد  )أ (
 دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة 17 420دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 

لبرنامج  دوالرا أمريكيا 10 575 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة قدرها 117 500للبيئة و
  .األمم المتحدة اإلنمائي

واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة مبيق اموزقة على مشروع االتفاق بين حكومة المواف  )ب (
 .الختامية على النحو الوارد في المرفق األول في هذه الوثيقة

ضعا في كامل على أن يوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حث برنامج األمم المتحدة للبيئة   )ج (
 للجنة التنفيذية أثناء تنفيذ خطة إدارة اإلزالة 49/6 و41/100اعتبارهما متطلبات المقررين 

 .الختامية

 .الموافقة على الشريحة األولى للخطة بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه  )د (

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  9 750  75 000  )الشريحة األولى(الة الختامية خطة إدارة اإلز  )أ(
برنامج األمم المتحدة   9 045  100 500  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )ب(

  اإلنمائي
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  المرفق األول

  مبيقاموز اتّفاق بينمشروع 
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("مبيقاموزحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لأل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . اقا االتففي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ-2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
 اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل . لفأ-2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4

، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 

  
 البلد ما لم يِفللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع ا  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المحددة المف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ-4سنوي وفقاً لشكل التذييل اليذ تنفلل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ-5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزام اتاحتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
الت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعدي

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ د التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قي وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

جات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتئج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتاذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
كون الوكالة المنفذة ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ي) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا إتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(المشاركة 
، بما في ذلك، لفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن. االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5رد في الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوالتحقّقا، يس حصراًولكن ل

سوف (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم ال
توافق اللجنة و) باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونةتكون 

ـة في  بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي  11 و10ين الصف

  
 فيالمذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها
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ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
 المبالغ المحّددة في  التمويل بمقدارأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ-7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىشروعأية ميؤثر على تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 للتحقّق من طالّع على المعلومات الضروريةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذلاالمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  .بطريقة مختلفة في االتفاق تعريفها

  
  تذييالت

  
  وادـالم: ألف-1التذييل 

  

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 114- الكلوروفلوروكربون113- والكلوروفلوروكربون
 115-الكلوروفلوروكربون

  
  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
  0 2.72.7  ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
  0 2.30   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( ن المشروعات الجاريةمالتخفيض . 3
 2.3 0 2.30  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5
 2.3 0 2.30   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6
59 75000 000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7  0 000 134  
17 100000 500  )دوالر أمريكي (المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8  0 500 117  
76 175000 500 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9  0 500 251  
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  المجموع  2010  2009  2008  
  

7 670 9 750  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10  0 420 17  
1 530 9 045  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11  0 575 10  
9 18200 795  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12  0 995 27  
85 194200 295 )دوالر أمريكي(فق عليه  إجمالي التمويل المت.13  0 495 279  

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
  
للموافقة الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لسنة الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزعليه 
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  ن للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزو  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
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  جال الصناعة في مالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: ـدة لألوزونستيراد المـواد المستنفة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "حدة الرصد واإلدارةو"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 
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وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 

هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة  كما ستضطلع.  المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةللمشاريع
المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة 

  .األوزون الوطنيةلألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة 
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةمبيقاموز اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة  مبيقاموزتار ختالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروعال في وثيقة ةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ مبيقاموزمساعدة   )ب (
  
ية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذ  ) ج(

 حالة وفي. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  مبيقاموزلاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام  منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسيةالتنفيذّية تمويالً
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  

ة ، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسن2008ج التنفيذ السنوي للسنة غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(
 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً ، 2009

  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
 السنوي بطريقة فعالة ومتسمة مج التنفيذضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
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من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(
 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 ند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يست  ) ك(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(

  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

    في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛مبيقاموز ساعدةوم  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 ن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقداراالتفاق، يمكهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
  

-----   
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