
  . صدورهاعدن إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب تصدر دو قدإن وثائق ما قبل الدورات

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/49 

7 October 2008 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
   والخمسـون السادساالجتمـــاع 

  2008  الثانيرينتش/نوفمبر 12-8، الدوحة

  

 

  سورينام: مقترح مشروع
 

  :تها بشأن مقترح المشروع التالياتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي

  
   اإلزالة

  
  اليونيب واليوئنديبي  ) األولىالشريحة (النهائية زالة خطة إدارة اإل •

 

 
 
 

 

    



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/49

ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

373,600.

تكاليف الدعم 18,988. 18,988.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 373,600.

53,000. 153,000.

تكاليف الدعم 13,000. 6,890. 19,890.

125,000.

تكاليف الدعم 11,250. 11,250.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
125,000.

UNEP                تكاليف المشروع
100,000.

6.2

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

6.2 3.1

حدود استهالك بروتوآول مونتريال
CFC

6.2

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

0

0

0

0

0.10.1

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.1  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 
المزودة

عوامل 
التصنيع

تبريد هالونات

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

UNDP, UNEP CFC phase out plan Proposal

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سورينام
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

1
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   المشروعوصف

بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية،  ،)اليونيب(امج األمم المتحدة للبيئة برنبالنيابة عن حكومة سورينام، قدم   -1
خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس 

وتبلغ التكلفة اإلجمالية . )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمساعدة منأيضا وسينفذ المشروع . والخمسين
 دوالر أمريكي زائد 213 000( دوالرا أمريكيا 450 350  في األصللخطة إدارة اإلزالة النهائية حسبما قدمت

 دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة 237 350 دوالرا أمريكيا لليونيب و27 690تكاليف دعم الوكالة البالغة 
طن من  41.3ويبلغ خط أساس االمتثال للمواد الكلوروفلوروكربونية ).  لليوئنديبيأمريكيا  دوالرا21 362البالغة 

  .قدرات استنفاد األوزون

  الخلفية

فيما يتعلق بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، خصصت اللجنة التنفيذية، في   -2
 إلىدارة غازات التبريد تهدف إليونيب لتنفيذ خطة  دوالر أمريكي لل132 000اجتماعها الحادي واألربعين مبلغ 

 وتدريب تقنيي التبريد على ، العامة واإلطار التنظيمي، وتدريب موظفي الجماركتالسياساإعداد وتعزيز 
مبلغ إضافي قدره تخصيص  للجنة التنفيذية، تمت الموافقة على واألربعينوفي االجتماع الرابع . الممارسات الجيدة

هذا العنصر  ويتكون ، اليوئنديبيه في خطة إدارة غازات التبريد ينفذاستثماريرا أمريكيا لعنصر  دوال300 430
 األدوات والمعدات المطلوبة في حلقات العمل، ر إعادة التهيئة واالسترداد وإعادة التدوير، وتوفيىمن التدريب عل

  .وتحديث معهد تقني، وإنشاء جمعية معنية بشؤون التبريد

تنفيذ المشاريع المذكورة أعاله عن تعديل القوانين الوطنية كي تشتمل على تدابير للرقابة على وأسفر   -3
 من تقنيي التبريد والمدربين على الممارسات 210الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون؛ وتدريب 

 االستثماريأسفر العنصر كما . بين من موظفي الجمارك والمدر200الجيدة واالسترداد وإعادة التدوير؛ وتدريب 
 على إعادة الذين سيدربون في المستقبلاألشخاص من  20 تدريب ن اآلن عحتىمن خطة إدارة غازات التبريد 

المتعلق  الفرعيالعنصر العمل ال يزال جاريا في غير أن . المتحركةوالثابتة تهيئة أنظمة أجهزة تكييف الهواء 
  .  حتى وقت تقديم هذا المشروعإنفاقها لم يتم األموالمن تبقى رصيد كبير بالمعدات، وي

  السياسات العامة والتشريعات

مرسوم الدولة  تم تعديل ،2006وفي عام . صدقت سورينام على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال  -4
 تستخدم التيعلى حظر استيراد وتصدير األجهزة أو المنتجات القائمة تشتمل لالقائمة السلبية المتعلق ب

   . لألوزونالمستنفدةدخال نظام إصدار التراخيص للمواد إل، و12- والكلوروفلوروكربون11-فلوروكربونروالكلو

  قطاع خدمة التبريد

 سورينام امتثلت، 2002و 2000عدم االمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال بين عامي من بعد فترة أولية   -5
 االستهالك من المواد انخفض، حينما 2003 منذ عام االستهالكيات  فيما يتعلق بمستوامتثالهاوحافظت على 

 طن من 0.1بلغ ي 7بموجب المادة المبلغ عنه  2007في عام  االستهالك كانو. بحدةالكلوروفلوروكربونية 
 الطلب على المواد الكلوروفلوروكربونية ىغير أن وثيقة المشروع تشير إلى أن مستو. قدرات استنفاد األوزون

وتعزى الفجوة بين .  األوزون معظمها لخدمة المعدات القائمةاستنفاد طن من قدرات 6.2ر حاليا بنحو يقد
 المستوردون إليقاف استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية نتيجة وجود أتخذهاالستهالك الفعلي والطلب إلى قرار 

ولذلك تهدف خطة إدارة . واد في البلدبعض المسائل المعلقة مع الموردين، ومع ذلك هناك طلب على هذه الم
 من هذه المواد، فضال عن كفالة تناول الحالياالستهالك المنخفض مستوى اإلزالة النهائية إلى الحفاظ على 

  .في وقت مبكرالمحتملة لتجارة غير المشروعة امخاطر 
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 في القطاع 350، يعمل منهم  من تقنيي التبريد في البلد500وتشير خطة إدارة اإلزالة النهائية إلى وجود   -6
 تقنيا 20 من تقنيي التبريد على الممارسات الجيدة، و210وتم تدريب .  في القطاع غير الرسمي150 والرسمي

  . على إعادة التهيئة، يعمل جميعهم في القطاع الرسمي

تبريد  دوالر أمريكي لغاز ال10.27: هي 2007في عام كانت أسعار غازات التبريد بالكيلوغرام و  -7
 دوالر 13.05أ، و404 دوالر أمريكي لغاز التبريد 21.20، و22 دوالر أمريكي لغاز التبريد 5.20أ، و134

 وغاز التبريد 12ولم يكن غاز التبريد . 410 دوالر أمريكي لغاز التبريد 14.96، و406أمريكي لغاز التبريد 
  .فران في األسواق المحليةا متو502

  إدارة اإلزالة النهائيةاألنشطة المقترحة في خطة 

  : خطة إدارة اإلزالة النهائية تنفيذ األنشطة التالية من خالل مشروع من المقترح  -8

 من خالل التدريب 2010تسهيل اإلزالة المستدامة للمواد الكلوروفلوروكربونية فيما بعد عام   )أ(
  ؛وإنفاذ القواعد المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

  ؛زمة لتقنيي الخدمة وتعزيز مرافق التدريبالاألدوات المجموعة ساعدة التقنية لتوفير تقديم المو  )ب(

  . عنهغوالتبليورصد المشروع وتقييمه   )ج(

كانون الثاني / يناير1 إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة بحلول سوريناموتخطط حكومة   -9
  .قترح خطة إدارة اإلزالة النهائيةم مع 2009دمت خطة عمل مفصلة لعام وقُ. 2010

  

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 7 حسبما أبلغ عنه بموجب المادة 2007 استهالك سورينام من المواد الكلوروفلوروكربونية في عام إن  -10
 إطار بروتوكول مونتريال يفللبلد  المعين الحد نطاق في يقع األوزون استنفاد طن من قدرات 0.1بلغ والذي ي
ولوحظ أن البلد قد أوقف استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية .  طن من قدرات استنفاد األوزون6.2 يبلغ والذي
غير أن .  منخفض جداالمواد الكلوروفلوروكربونية فإن العرض من وبالتاليمشاكل مع الموردين؛ وجود نتيجة 

اإلزالة النهائية إدارة ، وتعتقد أن األنشطة الواردة في خطة  بالنسبة للخدمةالحكومة تدرك أن هناك طلبا متواصال
 طن من قدرات استنفاد 6.2 تبلغ 2008وارداتها في عام لحددت سورينام حصة قد و. ستوفر الدعم المطلوب

ة المواد  إزالى فإن مستووبالتالي المسموح لها بموجب بروتوكول مونتريال، االستهالك مع يتسقاألوزون بما 
  .يستند إلى هذا الرقمسورينام الخاص بالكلوروفلوروكربونية 

  مستوى التمويل ومنهجيات التنفيذ

  :الحظت األمانة، خالل استعراض خطة إدارة اإلزالة النهائية، ما يلي  -11

 سعر لوال يزا، 502 وغاز التبريد 12 الكلوروفلوروكربون ي حاليا في السوق المحليتوافرال   )أ(
غير أن . 5المادة المدرجة في  بلدانال في العديد من هأ أعلى من سعر134-ندروفلوروكربوالهي

 طن من 6.2 بكمية تبلغ 2008البلد قد حدد حصة وارداته من المواد الكلوروفلوركربونية لعام 
  ؛قدرات استنفاد األوزون
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 بنجاح، غير أن يستثمار اال خطة إدارة غازات التبريد، تم تنفيذ العنصر غيرذبتنفيوفيما يتعلق   )ب(
 يزيد عن إنفاقهظهر رصيد لم يتم  ُيالذي ياالستثمار نصرحدث في العقد عدد من التأخيرات 

  ؛ دوالر أمريكي300 000

 األنشطة المكتملة في مجال تدريب موظفي البناء علىاإلزالة النهائية إلى إدارة وتهدف خطة   )ج(
 شدةعد الحالية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون باإلنفاذ والجمارك فضال عن إنفاذ القوا

  ؛ مستوى االستهالك المنخفض من المواد الكلوروفلوروكربونيةالستدامة

أيضا إلى تعزيز معاهد التدريب من أجل استدامة التدريب، فضال وتهدف خطة اإلزالة النهائية   )د(
 ما سيتم تغطيته في إطار األنشطة عة أدوات إضافية لخدمة حلقات العمل بخالفوعن تقديم مجم

  خطة إدارة غازات التبريد؛من المتبقية 

وسيهدف عنصر التدريب في مجال التبريد أيضا إلى دعم جمعية تقنيي التبريد والعمل عن كثب   )ه(
 الجيدة فضال عن تشجيع إعادة تهيئة المعدات القائمة التي تستخدم تمعها إلعداد مدونة للممارسا

  .وروفلوروكربونيةالمواد الكل

 في خطة المنفقة غير باألرصدةبعض المسائل التقنية المتعلقة الرئيسية وناقشت األمانة مع الوكالة المنفذة   -12
 أن الحكومة ستعمل عن كثب مع تم اإلشارة إلى جرت مع اليونيب، التيوفي المناقشات . إدارة غازات التبريد

بصورة خطة إدارة غازات التبريد من  ياالستثمارالمتبقية في العنصر ألنشطة ا جإدراالوكاالت المنفذة لضمان 
 سيتم توزيعها التيفي خطة العمل الحالية، مع مراعاة معدات االسترداد وإعادة التدوير واألدوات األخرى كاملة 

المقدمة رات على بعض العناصر ي األمانة أيضا إجراء بعض التغيواقترحت. في إطار خطة إدارة غازات التبريد
  .األنشطة المدرجة في العناصر بعضها البعضكمل تُوتكفل أن ،  تعكس الوضع في البلدكي

كما أبلغ اليونيب األمانة أن التجارة غير المشروعة من المواد الكلوروفلوروكربونية إحدى القضايا الهامة   -13
 ي على عنصر فرعواإلنفاذجال الجمارك العنصر المتعلق بالتدريب في مأن يشتمل  يلزم تواجه البلد، ولذلك التي
 دورية لتحديد النهج اجتماعاتأصحاب المصلحة في مجموعة منظمة صغيرة تعقد كبار مكن البلد من جمع ُي

ومن خالل اليونيب، .  بدرجة أكبر من حيث الشدةالمطلوب إلنفاذ القواعد المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون
 وستشارك المجموعة في ةالالتينين شبكة اإلنفاذ اإلقليمية الحالية القائمة في أمريكا ستستفيد هذه المجموعة أيضا م

  .التفاعالت الشبكة لتستفيد من هذه اجتماعات

 تكون سورينام مؤهلة للحصول عليه الذي المطلوب كان أعلى من المبلغ األصلي أن المبلغ واستنادا إلى  -14
 األموال المتبقية المتاحة من خطة إدارة غازات التبريد، ناقشت باناألخذ في الحس ومع 45/54بموجب المقرر 

 تكاليف خطة إجمالي أعاله ووافقا على أن يكون ةاألمانة واليونيب بوصفها الوكالة الرئيسية المعلومات الوارد
  . زائد تكاليف دعم الوكالةأمريكي دوالر 278 000إدارة اإلزالة النهائية 

  االتفاق

 مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية بالشروط الالزمة إلزالة المواد سورينام قدمت حكومة  -15
  .بهذه الوثيقةاألول ، ويرد مشروع االتفاق في المرفق سورينام في كاملةالكلوروفلوروكربونية بصورة 

  التوصيات 

وقد ترغب اللجنة . سورينامبموافقة شمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائية في توصي أمانة الصندوق   -16
  :التنفيذية في
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 دوالر 153 000، بمبلغ سورينام خطة إدارة اإلزالة النهائية في  على،أن توافق، من حيث المبدأ  )أ(
 دوالر 125 000لليونيب، و دوالرا أمريكيا 19 890أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  ؛ دوالرا أمريكيا لليوئنديبي11 250 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي

إدارة اإلزالة خطة واللجنة التنفيذية لتنفيذ  سورينامأن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة و  )ب(
  النهائية حسبما ترد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

تنفيذية  للجنة ال49/6 و41/100 متطلبات المقررين مراعاة على اليونيب واليوئنديبيأن تحث و  )ج(
  فيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛خالل تنبصورة كاملة 

  : في الجدول أدناهة التمويل الموضحيات من الخطة على مستواألولى الشريحة أن توافق علىو  )د(

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 13 000 100 000 )األولىالشريحة ( النهائية خطة إدارة اإلزالة )أ(
  اليوئنديبي  11 250  125 000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية   )ب(
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  المرفق األول

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

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

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لألو
  .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، . ا االتفاقفي 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
  
للجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق ا  .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 يِفجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع الل  .5

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

  
 ة؛عنّيللسنة المدة المحدف 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 ال تنفيذلل 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 ـ التذييفي

  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 
  
، ا االتفاقاته بموجب هذلبلد لتنفيذ التزاماات احتياجفي 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
ت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعديال

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د(5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لتنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قيد ا 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
  

 الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياجاتا 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، وستحققتالمقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج ذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

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

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

كون الوكالة يعلى أن يونيب ال وافقيو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
الوكالة (كون الوكالة المنفذة المشاركة ي قد اتفق على أن واليوئنديبي) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وستكون . شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاقإتحت ) لمنفذة المتعاونةا
، يس حصراً، بما في ذلك، ولكن للفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل الوكالة المن

التي دورّية التقييم الوُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5ة  المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعيلتحقّقا
الوكالة المنفذة سوف تكون و. لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأ في إطار برامج ىجرتُقد 

يذية من حيث وتوافق اللجنة التنف .باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة
من  11 و10ين ـة في الصف بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

  .لفأ-2ل ـالتذيي
  

في المذكورة 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 عجزروتوكول مونترياللف من بأ-2 التذييل

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 أن يبرهن تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما موافقة على التمويللل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/49 
Annex I  
 

3 

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
ي  التمويل بمقدار المبالغ المحّددة فأن 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  االستهالك لقطاعاتات أخرىأية مشروعيؤثر على تمويل 
  

الوكالة المنفذة و يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 ونةالوكالة المنفذة المتعاووبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  االتفاقاتسهيل تنفيذ هذ لالمتعاونة

  . االتفاقاهذلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال اإل
  

 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 االتفاقتعريفها

  
  تذييالت

  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 ؛12- ؛ الكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 115-الكلوروفلوروكربون

  

  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

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

6.2 6.2 0  

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

6.2 1 3.1 0  

 0 0 0 0  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( من المشروعات الجاريةالتخفيض . 3

 6.2 0 3.1 3.1  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4

 0 0 0.0 0.0  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5

 6.2 0 3.1 3.1   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6

 153,000 0 53,000 100,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 125,000 0 0 125,000  )دوالر أمريكي (المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8
 278,000 0 53,000 225,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9

 19,890 0 6,890 13,000  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10

                                                 
  .2008 حصة االستهالك المحددة من جانب البلد لعام  1
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  المجموع  2010  2009  2008  
  

 11,250 0 0 11,250  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11
 31,140 0 6,890 24,250  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12
 309,140 0 59,890 249,250 )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل المتفق عليه .13

  
   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 

  
الخاص بالشريحة الثانية  سيجري النظر في التمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لعام الثانياع  االجتمفي موعد ال يتجاوزللموافقة عليه 
  

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

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

المواّد الطلب على 
  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
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   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  ةالصل

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: ستيراد المـواد المستنفـدة لألوزونة 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 
  
تنفيذ المشروع، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز، لرصد ) PMM(المشروع ومة آلية رصد كستضع الح  .1

ج الموقف إذا تأخر تنفيذ المشروع أو إذا لم تتحقق اآلثار ورصد آثار المشاريع، وتقديم التوصيات الالزمة لعال
 ممسؤول عن إعداد هذه اآللية، وسيقدهو ال ،وسيكون اليونيب، بوصفة الوكالة المنفذة الرئيسية. المطلوبة

  .هذه المهمة بهقيام عنداليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة المتعاونة، الدعم إلى اليونيب 
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  التحقق واإلبالغ

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .2
واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةسورينام اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) الحساباتمراجعة ( المنظمة المستقلة سورينامختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

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

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

 
  إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛في سوريناممساعدة   )ب (
  
السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة   ) 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 لسوريناماختيار اللجنة التنفيذية 

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

 ؛السنوي المقبل
  
، القادمةلسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحاليج التنفيذ السنوي غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 يذية؛لتقديمه إلى اللجنة التنفتمهيداً 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

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

 غ الدقيق عن البيانات؛إلبالبالشفافية وا
  
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 (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(
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 .ساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم الم  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة:  باء-6التذييل 

  

  : المتعاونة بما يليالمنفذةوكالة الستقوم   .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   المتعاونة؛المنفذةوكالة التمولها  التي  في تنفيذ وتقييم األنشطةسورينام ومساعدة  )ب(

  . الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعةالمنفذةوكالة الوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال:  ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن  10 000  من االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار10 للفقرة وفقا  .1

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

----------  
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  التحقق واإلبالغ

تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .2
واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةسورينام اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) الحساباتمراجعة ( المنظمة المستقلة سورينامختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

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

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

 
  إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛في سوريناممساعدة   )ب (
  
السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة   ) 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 لسوريناماختيار اللجنة التنفيذية 

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

 ؛السنوي المقبل
  
، القادمةلسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الحاليج التنفيذ السنوي غ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 يذية؛لتقديمه إلى اللجنة التنفتمهيداً 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

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

 غ الدقيق عن البيانات؛إلبالبالشفافية وا
  
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 (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(
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----------  
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