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  المشاريع متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  جمهورية غيانا 

  الوآالة  اسم المشروع) أوال(
المرحلة (خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  )األولى
  )القيادية(اليوئنديبي، اليونيب  

  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون(  0.93  2009: السنة    7  المادةالبيانات األخيرة المشمولة ب) ثانيا(
  

  2009: السنة  )األوزون باألطنان من قدرات استنفاد(البيانات القطاعية األخيرة للبرنامج القطري )ثالثا(

مكافحة   الرغاوى  أيروسول  آيميائية
  الحريق

عوامل   المذيبات  التبريد
  التصنيع

استخدام 
  مخبري

إجمالي 
ك استهال
القطاع     الخدمة  التصنيع   

HCFC-123                   

HCFC-124                   
HCFC-               
HCFC-                  
HCFC-22         0.93        0.93  

  
  )طن من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك ) رابعا(

  0.97  :ة مستدامةنقطة البداية لتخفيضات إجمالي  0.97  ): تقدير( 2010 -  2009خط األساس 
  )باألطنان المعادلة لقدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

  0.87  المتبقي  0.0  :مقر سابقا
  

  اإلجمالي  2014  2013  2012  2011  خطة األعمال) خامسا(
  0  0  0  0  0  )طن من قدرات استنفاد األوزون(اإلزالة التدريجية للمرآبات المستنفدة لألوزون   اليوئنديبي

  53,000  5,000  16,000  16,000  16,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
  0  0  0  0  0  )طن من قدرات استنفاد األوزون(اإلزالة التدريجية للمرآبات المستنفدة لألوزون   اليونيب

  17,000  3,000  3,000  7,000  4,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
  

  اإلجمالي  2015  2014  2013  2012  2011  بيانات المشروع) سادسا(
  غير متوفر  0.87  0.97  0.97  غير متوفر  غير متوفر  )تقدير(حدود استهالك بروتوآول مونتريال 

  غير متوفر  0.87  0.97  0.97  غير متوفر  غير متوفر  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 

  )دوالر أمريكي(  المبدأ
  18,000     7,000      11,000  تكاليف المشروع  اليونيب

  2,340     910      1,430  تكاليف المساندة
  48,000           48,000  تكاليف المشروع  اليوئنديبي

  4,320          4,320  تكاليف المساندة
  66,000    7,000      59,000  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ  
  6,660    910      5,750  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المساندة المطلوبة من حيث المبدأ  

  72,660    7,910      64,750  )دوالر أمريكي(إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ  
  

  )2011( األولى شريحةطلب تمويل ال) سابعا(
  )دوالر أمريكي(تكاليف المساندة    )دوالر أمريكي(األموال المطلوبة   الوآالة
  4,320  48,000  اليوئنديبي
  1,430  11,000  اليونيب

  

  آما هو مبّين أعاله ) 2011(األولى  شريحةموافقة على التمويل لل  :التمويل المطلوب
  لالعتبار الفردي  :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  
ة جمهورية غيانا وبصفته الوآالة القيادية، إلى االجتماع قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالنيابة عن حكوم .1

 169 400الثالث والستين للجنة التنفيذية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية مقدارها  
نامج األمم المتحدة دوالر أمريكي لبر 8 320دوالر أمريكي، آما ُقّدمت أصًال، إضافة إلى تكلفة مساندة الوآالة بمبلغ 

. دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة 9 486للبيئة و 
  . 2015في عام % 10وتغطي هذه الخطة اإلستراتيجيات واألنشطة المتعّلقة بتخفيض مقداره 

دوالر أمريكي إضافة  15 500اع لتنفيذ المرحلة األولى األولى المطلوبة في هذا االجتم شريحةتبلغ قيمة ال .2
دوالر أمريكي، إضافة إلى تكلفة  79 400دوالر أمريكي لبرنامج اليونيب و  2 015لتكلفة مساندة الوآالة البالغة 

  .دوالر أمريكي لليوئنديبي، آما ُقّدمت أصًال 7 146مساندة الوآالة بمبلغ 

  خلفية
  

  ألوزونأنظمة المواد المستنفدة ل
  
وقد أصدرت . ُتعّد وزارة الزراعة الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوآول مونتريال في جمهورية غيانا .3

الذي نّظم، من بين أمور أخرى، استيراد وتصدير جميع  2007لعام  19حكومة جمهورية غيانا القانون التجاري رقم 
 2010لعام  6من خالل القانون التجاري رقم  2010انون في عام وقد جرى تعديل هذا الق. المواد المستنفدة لألوزون

لتضمين المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في نظام 
ا وينص هذا القانون على وجوب حصول جميع مستوردي المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليه. الترخيص

وقد شّكل هذان القانونان التجاريان إطار عمل قانوني لدعم مراقبة وضبط تجارة المواد . على ترخيص استيراد
آما تنوي حكومة جمهورية غيانا، إضافة إلى . الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات القائمة عليها في جمهورية غيانا

وتصدر وحدة عمل األوزون الوطنية . روآلوروفلوروآربونيةذلك، تطبيق نظام الحصص لتنظيم استيراد المواد الهيد
  .  حصصًا بناًء على مستويات االستهالك المقررة حسب بروتوآول مونتريال

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  
 يتم استيراد جميع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة في جمهورية غيانا حيث أن هذه البالد ال .4

هي الوحيدة  22-، أن مادة الهيدروآلوروفلوروآربون7وقد أفادت جمهورية غيانا في بيانات المادة . تنتج هذه المواد
وقد أظهر المسح الذي أجري في أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية . التي تستهلكها البالد

ب قد استخدمت آعنصر تنظيف، لكن هذه الممارسة توقفت 141-آربونأن آمية صغيرة من مادة الهيدروآلوروفلورو
-آما استوردت جمهورية غيانا أيضًا آمية صغيرة من مرآبات مادة الهيدروآلوروفلوروآربون. في الوقت الحالي

أ التي تتضمن آمية صغيرة تكاد ال ُتذآر من مادة 406-أ ومادة الهيدروآلوروفلوروآربون408
أرخص غاز تبريد متوفر في  22 -وُتعّد مادة الهيدروآلوروفلوروآربون. ب142-آربونالهيدروآلوروفلورو

وقد بلغ مجموع استهالك جمهورية . جمهورية غيانا وهي تستخدم بكثافة في صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء
طن  19.27ونية فيه طن متري، مّثلت المواد الهيدروآلوروفلوروآرب 45.05 2009غيانا من غاز التبريد في عام 

مستوى استهالك المواد  1جدول بّين وي%. 42أو ) طن  من قدرات استنفاد األوزون 1.06(متري 
   .الهيدروآلوروفلوروآربونية في جمهورية غيانا
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  في جمهورية غيانا   22-مستوى استهالك مادة الهيدروآلوروفلوروآربون): 1(جدول رقم 
  

  السنة 

  لمسحبيانات ا  7بيانات المادة 

  متري
طن من قدرات 
  متري  استنفاد األوزون

طن من قدرات استنفاد 
  األوزون

2005  44.60  2.45  44.60  2.45  
2006  6.58  0.36  6.58  0.36  
2007  8.72  0.48  8.72  0.48  
2008  31.37  1.72  31.37  1.72  
2009  16.82  0.93  19.27  1.06  

  
لعام  22-في استهالك مادة الهيدروآلوروفلوروآربون طن متري 2.45أظهرت بيانات المسح فارقًا مقداره  .5

وقد ُعزي ذلك إلى عدم الدقة في نظام الترخيص الذي لم ُيغِط . 7مقارنة مع ما هو وارد في بيانات المادة  2009
وفي الوقت ذاته، فقد اشتمل مسح المواد . 2009واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام 

دقيقًا لجمع البيانات أثبت أن المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  قد استخدمت فعًال  أسلوباوآربونية الهيدروآلوروفلور
وقد أبلغ برنامج اليونيب األمانة العامة أن جمهورية غيانا سوف تتقّدم . وُتَعد البيانات المسحية أآثر دّقة. في الصيانة

  .لتجعلها تتوافق مع األرقام الواردة في المسح 2009ام لع 7بطلب رسمي إلى األمانة لتغيير بيانات المادة 

  توزيع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاعات
  
لقد قّدرت طاقة وحدات التبريد وتكييف الهواء الُمرّآبة في البالد التي تستخدم مادة  .6

الشحن الكهربائي لمختلف أنواع وقد ُقّدر معّدل . 2009وحدة في عام  17 000بنحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 2جدول  بّينُي%. 44وُتقّدر نسبة معّدل التسريب بنحو . المعدات، ومن ثم استخدم لحساب مجموع الطاقة الُمرّآبة

  .ملخص لتوزيع استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع

  
  .ة حسب القطاعتوزيع استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني): 2(جدول رقم 

  

مجموع أعداد   النوع
  الوحدات

الكمية المطلوبة للصيانة  ) طن(مجموع شحن غاز التبريد 
  )طن(  

قدرات استنفاد   متري
قدرات استنفاد   متري  األوزون

  األوزون
  0.24  4.33  0.66  11.92  8,515  منزلي

  0.40  7.29  0.96  17.45  4,582  تجاري 
  0.37  6.70  0.68  12.43  3869  صناعي
  1.01  18.33  2.30  41.80  16,966  اإلجمالي

  
  خط األساس الُمقّدر الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  

باستخدام ) طن من المواد المستنفدة لألوزون 0.97(طن متري  17.66لقد احتسب خط األساس المقّدر بنحو  .7
 2010واستهالك عام ) قدرات استنفاد األوزونطن من  0.93( طن متري 16.82والبالغ  2009المعدل الوارد لعام 

عن عام % 10بناء على نسبة نمو مقدارها ) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.02(طن متري  18.5الُمقّدر بنحو 
  .2010أ لعام 7وبناء على ذلك، سوف يجري تعديل خط األساس عندما تتضح البيانات الحقيقية للمادة . 2009
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  ستقبلي للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية توقعات االستهالك الم

ويبلغ معدل . 2005لقد ظل استيراد جمهورية غيانا من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يتذبذب منذ عام  .8
وقد قّدرت جمهورية غيانا ا . طن متري في السنة 21.62ما مجموعه  2009- 2005االستهالك للفترة من عام 
وآلوروفلوروآربونية في المستقبل في مخطط مبني على تاريخ االستيراد الذي يظهر نسبة استهالآها من المواد الهيدر

ُتعّد أآثر % 10وتعتقد حكومة جمهورية غيانا أن نسبة نمو سنوية في المستقبل بمقدار %. 12نمو سنوية مقدارها 
 3ويبّين جدول . أعاله 2ة في جدول واقعية  بناء على االحتياجات الحقيقية لصيانة المعدات الُمرّآبة، آما هي موّضح

موجزًا الستهالك جمهورية غيانا المتوقع من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مظهرًا الفرق بين النمو الُمتحّكم به 
  .والنمو غير الُمتحّكم به) أي بناء على البروتوآول(

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المتوّقع):  3(جدول رقم 
  

      *2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015  

االستهالك الُمقّيد  للمواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

  15.89  17.66  17.66  22.39  20.35  18.50  16.82  متري
قدرات 
استنفاد 
  0.87  0.97  0.97  1.23  1.12  1.02  0.93 األوزون

االستهالك غير الُمقّيد  
للمواد 

 الهيدروآلوروفلوروآربونية

  29.80  27.09  24.63  22.39  20.35  18.50  16.82  متري
قدرات 
استنفاد 
  1.64  1.49  1.35  1.23  1.12  1.02  0.93 األوزون

  أ7بيانات حقيقية للمادة * 
  إستراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

منحى مرحلي إلنجاز  باعوأتتقترح حكومة جمهورية غيانا االلتزام بالجدول الزمني لبروتوآول مونتريال  .9
الحالي فقط من المرحلة  االقتراحويتألف . 2030اإلزالة النهائية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

، 2015في عام % 10األولى من خطة إدارة  إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للوصول إلى تخفيض مقداره 
  . 22 -الصيانة باستخدام مادة الهيدروآلوروفلوروآربون  ويرآز بشكل أساسي على أنشطة قطاع

لصيانة المعدات الحالية من  22 -سوف ُتقّلص جمهورية غيانا الطلب على مادة الهيدروآلوروفلوروآربون  .10
خالل استرداد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وإعادة تدويرها، وآذلك من خالل تعزيز تدريب الفنيين وبناء 

آما ستضمن جمهورية غيانا أيضًا تخفيض الكميات المستوردة . وإعدادهم ألفضل أساليب الصيانة والخدمةقدراتهم 
، والمعدات المشتملة على مواد هيدروآلوروفلوروآربونية، وذلك من خالل 22 -من مادة الهيدروآلوروفلوروآربون 

وعالوة على ذلك، سوف تعّزز . ول مونتريالتطبيق الحصص المقّررة التزامًا ببرنامج التخفيض الوارد في بروتوآ
رخيص لضمان مراقبة الصادرات من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، تالحكومة من مراقبة تنفيذ نظام ال

   .إيجازًا لألنشطة ومدة التنفيذ المقترحة 4ويبّين جدول. والمعدات التي تستخدمها وإبقائها ضمن الحدود المسموح بها
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  أنشطة محددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ومدة التنفيذ المقترحة: )4(جدول رقم 

  الجدول الزمني للتنفيذ  وصف األنشطة
تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة واالسترداد : الدعم الفني لقطاع الخدمة والصيانة

والصيانة وحقائب صيانة  والتدوير، وإعادة تهيئة البدائل، واستخدام أدوات الخدمة
  2015 - 2011  المعدات الكربونية

وضع السياسات الرامية إلى إرساء البيئة السليمة : إطار عمل قانوني وسياسي ومؤسسي
  2013 - 2011  لتطبيق نظام  الحصص والترخيص، وتدريب ضباط الجمارك وضباط تنفيذ القانون

لى الجمهور بخصوص إزالة المواد نشر المعلومات إ: التوعية والتثقيف الجماهيري
الهيدروآلوروفلوروآربونية، والبدائل التكنولوجية لها، ورفع الوعي في ما يتعلق 

بقضايا السالمة المرتبطة بغازات التبريد الهيدروآربونية من خالل تنظيم الندوات 
  2015 - 2012  .والعروض وتوزيع الكتّيبات

  2015 - 2011  الرقابة، والتقويم، وإعداد التقارير
  

  تكلفة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  
دوالر أمريكي لتحقيق  169 400تبلغ التكلفة التقديرية اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة نحو  .11

 17.66ي إلى إزالة مما يؤد 2015في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام % 10خفض مقداره 
تفاصيل  5يبّين جدول ). طن من قدرات استنفاد األوزون 0.97(طن متري من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  . توزيع تكلفة األنشطة
  ) دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ): 5(جدول رقم 

  
  الميزانية  اليوئنديبي  اليونيب  وصف األنشطة

   105,400   105,400  -   تطوير القدرة الفنّية
   24,000  -    24,000  السياسة والتنفيذ 

   10,000  -    10,000  التثقيف والتوعية العامة
   30,000  -    30,000  الرقابة وإعداد التقارير

   169,400   105,400   64,000  مجموع تكلفة المشروع 
  
  اتهاة وتوصيتعليقات األمان

  التعليقات
  

المبادئ جمهورية غيانا في لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  استعرضت األمانة .12
ومعايير تمويل ، )54/39المقرر (التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

والمقررات الالحقة بشأن ) 60/44المقرر (تفق عليها في االجتماع الستين إزالة هذه المواد في قطاع االستهالك الم
  .2014-2011هذه الخطط والصادرة في االجتماع الثاني والستين وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  إستراتيجية شاملة

سوف تلتزم جمهورية غيانا بالجدول الزمني لبروتوآول مونتريال إلزالة المواد   .13
 2015الهيدروآلوروفلوروآربونية، وقد رأت أن تقّدم  المرحلة األولى فقط لتتمكن من تلبية هدف التخفيض لعام 

وسوف تقوم جمهورية غيانا بمراجعة . نظرًا لعدم التأآد من التكنولوجيات الجديدة وتوافرها تجاريًا% 10البالغ 
وعندما تتحدد التكنولوجيات الجديدة بشكل  2015في عام قرارها فقط للوفاء بالجدول الزمني لبروتوآول مونتريال 
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وسوف تجرى تعديالت إضافية على هذه اإلستراتيجية في أثناء تنفيذ المرحلة األولى وذلك لضمان االنتقال . أفضل
  . 2030- 2015السلس إلى مرحلة اإلزالة من عام 

  مسائل تتعلق باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

بين  22-طن متري في استهالك مادة الهيدروآلوروفلوروآربون 2.45م برنامج اليونيب تفسيرًا لفارق لقد قّد .14
التي قّدمها المستوردون قد تكون عرضة  7وقد أشار اليونيب إلى أن بيانات المادة . 7بيانات المسح وبيانات المادة 

وفي الوقت ذاته، . 2009لهيدروآلوروفلوروآربونية لعام لعدم الدقة نظرًا ألن نظام الترخيص لم ُيغطِّ واردات المواد ا
. اشتمل مسح المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على أسلوب دقيق لجمع البيانات مما حّسن من عملية جمع البيانات

  .المقّدمة إلى أمانة وحدة األوزون 2009لعام  7وسوف تتخذ اإلجراءات الكفيلة بتصحيح بيانات المادة 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلجمالي تخفيضداية نقطة الب

 2010و 2009على أن يكون متوسط مستوى االستهالك الفعلي في عامي وافقت حكومة جمهورية غيانا  .15
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.97 المقدر والبالغ

طن من قدرات استنفاد  0.94 وتشير خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ .دروآلوروفلوروآربونية في البلدالهي
  . األوزون

  قضايا تتعلق بالتكنولوجيا والتكلفة
- لقد الحظت األمانة العامة أن لدى جمهورية غيانا استهالك ضئيل من مادة الهيدروآلوروفلوروآربون  .16

في مزيج ) طن متري 0.34(ب 142ف، ومادة الهيدروآلوروفلوروآربون آعنصر تنظي) طن متري 0.54(ب 141
، وأثارت مسألة توقيت إزالة هذه المواد ألن لها قدرات استنفاد األوزون أآبر من مادة R-406Aغاز التبريد 

ب 141-وقد نصحت اليونيب أن طريقة استخدام مادة الهيدروآلوروفلوروآربون. 22-الهيدروآلوروفلوروآربون 
ب  المشار إليه في 141-أما استهالك مادة الهيدروآلوروفلوروآربون. 2009نصر تنظيف قد توقفت منذ عام آع

ولم يعد هناك أي طلب على مادة . 7المسح فقد آان من مخزون قديم، ولهذا لم يرد أي استهالك في بيانات المادة 
جمالية من مادة الهيدروآلوروفلوروآربون وتبلغ الكمية اإل. ب منذ ذلك الحين141-الهيدروآلوروفلوروآربون 

تقريبا، ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.007(طن متري  0.340حوالي  R-406A ب المتضمنة في مزيج142
  .  وسوف تطّبق جمهورية غيانا نظام حصص إلزالة هاتين المادتين الكيميائيتين آإحدى أولوياتها. وهي آمية ال ُتذآر

اإلزالة أن األنشطة الرئيسة في قطاع الخدمة والصيانة، مثل تدريب الفنيين وآذلك وتتوقع خطة إدارة   .17
وسوف يجري تزويد أدوات ومعدات الخدمة . برنامج االسترداد والتدوير، سوف تساعد البالد في تحقيق أهدافها

اع خدمة وصيانة قطاع والصيانة إلى الفنيين وذلك لتسهيل عملية استرداد غاز التبريد والممارسات الجيدة في قط
وسوف تشمل أنشطة التدريب أيضًا على معدات صيانة قائمة على استخدام غاز تبريد . التبريد وتكييف الهواء

ومن المحتمل جدًا أن تستخدم آل التكنولوجيا البديلة في أثناء مرحلة إزالة المواد . الهيدروآربون
  .    الهيدروآلوروفلوروآربونية

دوالر أمريكي، آما تم  169 400ة العامة عن قلقها بخصوص أن التكلفة الكلّية البالغة  لقد أعربت األمان  .18
دوالر أمريكي للدول ذات حجم االستهالك  66 000تقديمها في األصل، قد تجاوزت التمويل المسموح به البالغ 

ستهالك المواد من ا) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.97(طن متري  17.66المنخفض بخط أساس مقداره 
وقد ناقشت األمانة مسألة . 60/44قد حّدد في المقرر رقم  الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة والصيانة فقط

التكلفة مع اليونيب وأآدت أن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والستين قد أوضحت أن التمويل للدول ذات 
وبناء على هذا النقاش، قام برنامج . 60/44المبالغ المشار إليها في المقرر االستهالك المنخفض يجب أن ال يتعدى 

وقد أدى . دوالر أمريكي من أجل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة 66 000اليونيب بتعديل مستوى التمويل اإلجمالي إلى 
  .  التمويل الُمخّفض إلى تعديل في األنشطة وفي تكلفة آل مكّون منها
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، فقد اتفق على أن يكون إجمالي التمويل للمرحلة األولى لخطة إدارة اإلزالة 60/44قم وبناء على المقرر ر .19
طن من قدرات استنفاد  0.097(طن متري  1.77دوالر أمريكي إلزالة  66 000الخاصة بجمهورية غيانا عند 

ألمانة العامة، الذي قررت فيه ا 62/17وفي المقرر رقم . 6آما هو موضح في جدول  2015بحلول عام ) األوزون
من التمويل اإلجمالي لقطاع خدمة التبريد في االتفاقية، % 10األخيرة  شريحة، ضمان أن تشمل المن بين أمور أخرى

و التي ُأدرجت للسنة األخيرة من الخطة، وافقت األمانة، آحالة استثنائية، مع اليونيب التوصية بصرف دفعتين فقط 
ويعود السبب في ذلك إلى أن . 2015بدًال من  2014األخيرة لعام  شريحةال لخطة اإلزالة هذه، ثم أعادت تخصيص

، ولهذا فإن المبالغ المتبقية تكون مطلوبة لضمان 2015من التخفيض بحلول عام % 10خطة إدارة اإلزالة تغطي فقط 
  .  قيام جمهورية غيانا بإآمال أنشطتها

  األولى من خطة إدارة اإلزالة الخاصة بجمهورية غيانا مستوى التمويل المتفق عليه للمرحلة ): 6(جدول رقم 
  

  الميزانية  اليوئنديبي  اليونيب  وصف األنشطة
   48,000   48,000  -  تطوير القدرة الفنّية

   5,000  -   5,000  السياسة والتنفيذ 
   -   -  -  التثقيف والتوعية العامة
   13,000  -   13,000  الرقابة وإعداد التقارير

   66,000   48,000   18,000  المشروع  مجموع تكلفة
  

  التأثير على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن  .20
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آغ(وآل آيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-آمية الهيدروآلوروفلوروآربونخفض 
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
في خطة إدارة  ية غياناجمهور وتشير التقديرات األولية لألثر على المناخ التي حسبتها. مكافئ ثاني أآسيد الكربون

الكربون  أآسيدطن من مكافئ ثاني  54 532 إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة بها إلى عدم انبعاث
جمهورية غيانا في هذا التقدير الفرق في تأثير المناخ المحتمل لعوادم مادة  توقد استخدم. إلى الغالف الجوي

طن  92 190(يناريو نمو مقّيد الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية تحت س 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
، آما يتضح  في )الكربون أآسيدطن من مكافئ ثاني  146 723(وسيناريو غير مقّيد ) الكربون أآسيدمن مكافئ ثاني 

 2014- 2011ل اعمأخطة وهذا الرقم أعلى من تأثير المناخ المحتمل لخطة إدارة اإلزالة المشار إليه في . 3الجدول 
ويعود السبب في ذلك إلى أن القيمة الواردة في خطة العمل . الكربون أآسيدطن من مكافئ ثاني  328والمقّدر بنحو 

  . لخط األساس المتوقع للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي ستتم إزالتها% 10مبنية على نسبة تخفيض مقدارها 

ويمكن  .عات أآثر دقة عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمةوال يوجد في الوقت الحالي توق .21
تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 

لتبريد التي أبلغ عن سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات ا
التي  22-استردادها وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

    .أعيد تهيئتها

  التمويل المشترك
  

قصى بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األ) ح(54/39استجابة للمقرر  .22
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه لم يتم اقتراح أي تمويل مشترك  الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضح
   .في ما يتعلق بخطة جمهورية غيانا
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  2014-2011الصندوق متعدد األطراف للفترة من  لاعمأخطة 

زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى دوالر أمريكي،  66 000يطلب آل من اليونيب واليوئنديبي مبلغ  .23
 660  البالغ 2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  . لاعم، وهو ضمن المبلغ اإلجمالي في خطة األبما فيه دعم الوآالةيكي، دوالر أمر 72

 17.66 واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ .24
تسق بما ي دوالر أمريكي 66 000 ينبغي أن تكون 2015عام إزالة جمهورية غيانا حتى  فإن مخصصاتطن متري،
  .60/44مع المقرر 

  الرقابة والتقييم

وسوف يتم تعيين مستشار وطني لغايات تنسيق . يتوقع أن تتم أنشطة الرقابة والتقييم خالل فترة التنفيذ .25
  .    آما يتوقع إجراء تحقق لإلنجاز. المشروع، والتنفيذ ومراقبة التقدم المنجز

  تفاقاال شروعم

غيانا واللجنة التنفيذية بخصوص خطة إدارة إزالة المواد حكومة جمهورية  يرد مشروع اتفاق بين .26
  .في المرفق األول بهذه الوثيقةالهيدروآلوروفلوروآربونية 

  التوصية 
  

  :في في أن تنظراللجنة التنفيذية  قد ترغب .27

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
 72 660، بقيمة 2015-2011للفترة من جمهورية غيانا حكومة ب الهيدروآلوروفلوروآربونية

دوالر أمريكي  2 340 البالغةالوآالة  دعمدوالر أمريكي وتكاليف  18 000 ويشملدوالر أمريكي، 
دوالر أمريكي لصالح  4 320الوآالة بمبلغ  دعمدوالر أمريكي وتكاليف  48 000لليونيب، و 
  اليوئنديبي؛ 

على أن يكون خط األساس رية غيانا وافقت في االجتماع الثالث والستين أن حكومة جمهومالحظة   )ب (
طن من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي لعام  0.79المقدر والبالغ 

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك  2010واالستهالك المقدر لعام  2009
  وفلوروآربونية في البلد؛المواد الهيدروآلور

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد جمهورية غيانا الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج (
    الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

ألف من االتفاق -2يل مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذي  )د (
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير 
في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، 

  و مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
دوالر  64 750  وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغبجمهورية غيانا،  الهيدروآلوروفلوروآربونية

دوالر أمريكي  1 430الوآالة بمبلغ  وتكاليف دعمدوالر أمريكي،  11 000 ويشملأمريكي، 
دوالر أمريكي  4 320الوآالة بمبلغ   وتكاليف دعمدوالر أمريكي  48 000لصالح اليونيب، و
  .لصالح اليوئنديبي
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمھورية غيانا حكومةبين اّتفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد("  غيانا جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 0,87إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  في

بما يتماشى مع الجداول الزمنية   2015كانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
عند تحديد خط األساس  2011ري تنقيحه مرة واحدة  في لبروتوكول مونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يج

 .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2 التذييل

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  .ألف-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك "(ف أل- 2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا باعتباره الخ) الھدف": الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون االتفاق لجميع المواد 
 .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-1-4ألفقي ا ي الصفف لكل مادة المحدد

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا فوستو. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف- 2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 .من ھذا االتفاق) ب( 5المبّين في الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  التالية بالشروط يوما

 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
ة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خط

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا وتستثنى السنوات التي . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  التنفيذيةت اللجنة قررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ط رير وخطاشكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

رائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الش
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق ة أن يكون البلد ق ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي أو حتى موعد اكتم
رة ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال ى  ،األنش د حصل عل ون ق ا موافقوأن يك ذهتھ ى ھ  عل

  الخطة؛
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
خطة التنفيذ التابعة للشريحة  تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا وتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة فالسابقة  ً للتحقّق المستقّل على . ألف -5ي التذييل وفقا وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 ).ب(5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-
وإعادات . ألف-1من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

ً في  خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقا
بصورة وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو  30إجمالية على 
أما إعادات . سات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاقسيا

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى . قرير عن تنفيذ الشريحةعندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في الت

 .الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المت  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف احة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال بعين االعتب
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن ارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إد 9-
برنامج األمم المتحدة (اليونيب ت وقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

برنامج األمم (اليوئنديبي  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )للبيئة
تحت إشراف الوكالة المنفذة ) الوكالة المنفذة المتعاونة(كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  )المتحدة االنمائي

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في . الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق
ع ألي من ابأعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت إطار برامج

  .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التالوكا

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات  طلب مقدم بشأن خطة

 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
ة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونو ).ب(

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا . في التنفيذ
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فذة وقد أبرمت الوكالة المن. باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6في قائمة التذييل 
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
و   2-2 يناألفقيين بالرسوم المبّينـة في الصف الوكالة المنفذة المتعاونةو سيةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئي

 .ألف-2من التذييـل  2-4

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ، أو عجزه على أي وجه آخر عنألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
ً لجدول ا على  ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلدمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
ألف، عن  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية . التمويل

 .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونُمنجزة في أي سنة من السنوات، ّكل طن من تخفيضات االستھالك غير ال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات 

 .5وفقا للفقرة  وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة. ذات الصلة

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  من و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا لھيدروكلوروفلوروكربونية إنجاز خطة إدارة إزالة المواد ا تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمامأ ، فسيرج7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

مونتلایر وعلى النحو المبّين في االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول  جميعذ تنف 15-
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم . ھذا االتفاق

 .تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 

  في االستھالكنقطة البدء إلجمالي التخفيضات  المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

  0,97 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 )األوزونأطنان قدرات استھالك (المجموعة األولى 
 ال ينطبق 0.87 0.97 0.97ال ينطبقال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  1.2
أطنان قدرات استھالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون

 ال ينطبق 0.87 0.97 0.97ال ينطبقال ينطبق

 )اليونيب( ة المنفذة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه للوكال 2.1
 18,000  7,000   11,000 )دوالر أمريكي(

 2,340  910   1,430  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 )اليوئنديبي(المنفذة المتعاونة  التمويل المتفق عليه للوكالة 2.3

 48,000     48,000 )دوالر أمريكي(

 4,320     4,320  )دوالر أمريكي(المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4
 66,000  7,000   59,000 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 6,660  910   5,750 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3.2
 72,660  7,910   64,750 )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 22-الھيددروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.1.1

 )األوزون
0.1 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا 22-الھيددروكلوروفلوروكربونإزالة  4.1.2
 )األوزون

0 

 0.87 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22- الھيددروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4.1.3

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة الثاني ل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2المحددة في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   2

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
بعض اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي لط . الم ي أن يس وينبغ

جة التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدر
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل

ر . المعلومات ذات الصلة رات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا
ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا ر المسرود جمي وسيغطي التقري

ك أن يشمل أيضا معلومات ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل من االتف
  عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي اق) ب(5ألف، كما ھو مبين في الفق رر . من االتف م تق ا ل وم

ذا التح ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي ل طلب خاص بشريحة من الشرائح اللجن ع ك ق م ق
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم ) أ(5الفرعية 

ي سُيضطلع بھ  )ج( اطات الت راز اوصف خطي للنش ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ذ  ف ا وأخ رابط بينھ الت
ار ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق وينبغي أن يتضمن . التجارب المكتس

ااالوصف أيضا  ن رإلش ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش ذا الوصف . المنظور أن تطرأ عل رة ا ةالسنوينبغي أن يغطي ھ لمحددة في الفق

ة  اق) د(5الفرعي ن االتف ن الضروري . م ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ كم
  ھا؛ا لريفسقدم تإدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

ى اإلنترنت بياناتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د(  .عل
وبوفقا للمقررات ذات و ديم الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطل ، ينبغي تق

ةو. البيانات على االنترنت ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك التقرير م رود والوصف الخاص ب ن الس ال م ة (، ك رة الفرعي ر الفق ) أ(1انظ

ة (ة والخط) أعاله ة والنشاطات؛ )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعي رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
رة  ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ كم

ة، . أعاله) ج(1الفرعية  ابقة والمقبل ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس
ةس د والوكال  وف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  .أعاله) د(1إلى 
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  ر المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوا: ألف -5التذييل 
     

 
ذ المشروع في   1 الغ في وزارة الزراعة لضمان تنفي يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء وحدة رصد المشروع واإلب

ائج المنجزة ق من النت ة . الوقت المناسب والتحق وزارة الرقاب ي ال ة ف ة الھيدرولوجي وسيكون إلدارة األرصاد الجوي
 .اإلشرافية على الوحدة

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

  
على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

  :التالي

ة   )أ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
 بّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو الم

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د   )ج( ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األھ ة م ة التنفيذي ق للجن أمين التحّق ت
 .ألف-4المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل أُكملت على النحو 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل الوفاء بمتطلبات   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   )ح(
  البيانات؛واإلبالغ الدقيق عن 

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

رة   )ي( د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ل لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و ذة تموي ة منف كل وكال

 أو ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(
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الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمنظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

من ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 .ألف-4التذييل 

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6تذييل ال
  
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على  1

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال

    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
ى   )ج( ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ

      .ألف-4النحو الوارد في التذييل 
 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  من قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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