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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جزر البھاما

 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

اليونيدو) رئيسية(اليونيب  )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   

 
) طن من قدرات استنفاد األوزون( 6.1  2010: السنة 7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(  

 
2010: السنة  ) طن من قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(  

عامل  المذيبات التبريد مكافحة الحريق الرغاوي اإليروصوالت  كيميائي
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

الي استھالك إجم
 القطاع

  الخدمة التصنيع  
          123- الھيدروكلوروفلوروكربون
          124- الھيدروكلوروفلوروكربون
- الھيدروكلوروفلوروكربون

141
         

- الھيدروكلوروفلوروكربون
142

         
 6.13    6.13     22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(ك بيانات االستھال) رابعا(

2009/2010لفترة لخط األساس   4.81 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 4.81 

)طن من قدرات استنفاد األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل   

:المتبقي 0.0 موافق عليه بالفعل  3.13 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) خامسا(

طن (اد المستنفدة لألوزون إزالة  المو اليونيب
 )من قدرات استنفاد األوزون

0.2  0.3  0.3  0.2  0.2  1.2 

 316,400 0 32,041 0 71,090 0 71,090 0 71,090 0 71,090 )دوالر أمريكي(التمويل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 )تقديرية(

 ال ينطبق ال ينطبق
4.81 4.81 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 3.13 

 

طن (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
 )من قدرات استنفاد األوزون

  3.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.81 4.81 ال ينطبق ال ينطبق

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

دوالر (المبدأ 
 )أمريكي

تكاليف  اليونيب
 المشروع

18,200  49,550   58,175    30,975 156,900 

تكاليف 
 الدعم

2,366  6,442   7,563    4,026 20,397 

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

105,128  10,464   35,828     151,420 

تكاليف 
 مالدع

9,462  942   3,224     13,628 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
 )دوالر أمريكي(المبدأ 

123,328 0 60,014 0 0 94,003 0 0 0 30,975 308,320 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
 )دوالر أمريكي(المبدأ 

11,828 0 7,384 0 0 10,787 0 0 0 4,026 34,025 

تمويل المطلوب من حيث المبدأ إجمالي ال
 )دوالر أمريكي(

135,156 0 67,398 0 0 104,790 0 0 0 35,001 342,345 
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 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

)دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوكالة )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم    

 2,366 18,200 اليونيب

 9,462 105,128 اليونيدو
 

 الموافقة على تمويل الشريحة األولى كما ھو مبين أعاله  لب التمويلط

 ينظر فيه بشكل انفرادي توصية األمانة

 

  وصف المشروع

، تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الخامس والستين جزر البھامابالنيابة عن حكومة   -  1
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، كما ھي مقدمة للجنة التنفيذية المرحلة األولى من 

 13,545 دوالر أمريكي لليونيب، و 19,929دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  303,800أصال، 
راتيجيات واألنشطة وتغطي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االست. دوالر أمريكي لليونيدو

  .2020في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  35الخاصة بتحقيق التخفيض بنسبة 

دوالر أمريكي زائد  59,800تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى الجاري طلبھا في ھذا االجتماع   -  2
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  150,500يكي لليونيب و دوالر أمر 7,774تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  .دوالر أمريكي لليونيدو، كما ھي مقدمة أصال 13.545البالغة 

  خلفيـة

  تنظيمات المواد المستنفذة لألوزون

إطار تشريعي  جزر البھاماولدى . على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال جزر البھاماصدقت حكومة   -  3
ويتطلب ھذا اإلطار أن تتم . وقانوني لرقابة استيراد وتوزيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أراضيھاوتنظيمي 

التدريب على الممارسات الجيدة في مجال التبريد، أو كما حددت وحدة  دليلخدمة المعدات وفقا إلجراءات محددة في 
في مركز االسترداد وإعادة التدوير  مؤھلبة بواسطة تقني األوزون الوطنية، وأن يتم استرداد المواد الخاضعة للرقا

وبالرغم من أن اللوائح الحالية الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون تتضمن إصدار . قبل التخلص من المعدات
  .2013الحصص، إال أن نظام الحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتم تنفيذه بدأ من عام 

وزون الوطنية تحت سلطة وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليھا وتتحمل وحدة األ  -  4
في إطار خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النھائية، ومتطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونتريال، 

وفى إطار خطة إدارة إزالة المواد  .ولبأحكام البروتوك جزر البھاماوبرامج التعليم العام والتوعية لضمان امتثال 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تكون وحدة األوزون الوطنية مسئولة عن تنسيق وإدارة عناصر الخطة

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

التبريد  في خدمة معدات 22- أظھرت نتائج المسح أن البلد يستخدم في األغلب الھيدروكلوروفلوروكربون  -  5
وھناك تذبذبات كبيرة . ليس لديھا قطاع تصنيع قائم على الھيدروكلوروفلوروكربون جزر البھاماوتكييف الھواء وأن 

نتيجة للخطأ البشري وعجز في جمع البيانات من جانب إدارة  22- في الواردات المسجلة للھيدروكلوروفلوروكربون
إال أن بيانات استھالك عام . ما ستكون أعلى مما تم اإلبالغ عنه غالبا 2009وبالتالي فإن واردات عام . الجمارك

ً للمرة األولى والتدقيق فيھا مع بعض المستوردين 2010  1ويقدم الجدول . ھي األكثر دقة ألنه تم إعدادھا الكترونيا
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من  7لمادة بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخرجة من الدراسة والمبلغ عنھا بموجب ا
  .بروتوكول مونتريال

  2010إلى  2005من عام  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون: 1الجدول 

 السنة
 بيانات المسح 7بيانات المادة 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )طن متري(

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )نطن من قدرات استنفاد األوزو(

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )ريطن مت(

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

2005102.65 5.65 - - 
200688.45 4.86 - - 
2007104.75 5.76 104.75 5.76 
200871.70 3.94 71.70 3.94 
200963.63 3.50 63.63 3.50 
2010111.46 6.13 111.46 6.13 

ً في قطاع الخدمة، تم توفير التدريب ألحد عشر مدرب في إطار األنشطة التي تمت الموافق  -  6 ة عليھا سابقا
ً للتقنيين و  28موظف جمارك و  235للجمارك و  وأوضحت خطة إدارة إزالة المواد . تقنى 201مدربا

الھيدروكلوروفلوروكربونية أنه بالرغم من أنه قد تم توفير التدريب للتقنيين وموظفي الجمارك في إطار خطة إدارة 
وتضمنت برامج الصناعة ذاتية التمويل شراء . إلزالة النھائية، إال أنه لم يتم توفير أي آالت استرداد وإعادة تدويرا

شراء آالت االسترداد  جزر البھاماوفي ھذا اإلطار تعتبر . عدد محدود من آالت إعادة التدوير فقط للمؤسسات
  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألدوات كأولوية خالل المرحلة األولى من خطة إدارة

-Rبسبب إتاحة وانخفاض سعر تكنولوجيا  R-410aتوقعاً ألنه سيكون ھناك تغير سريع في السوق إلى نظم   -  7
410a 3أن يستمر في النمو سنويا بنسبة  جزر البھاماالھيدروكلوروفلوروكربونية في ، من المتوقع الستھالك المواد 

توقعات استھالك المواد  2يقدم الجدول  .2020إلى  2011ناريو نمو غير مقيد من عام في المائة في سي
  .2020الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 

  توقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  2الجدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 *2010 *2009 السنة

 مع القيود

 طن
 متري

63.63 111.46 114.55 118.18 87.55 87.55 78.79 78.79 78.79 78.79 78.79 56.90 

طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

3.50 6.13 6.30 6.50 4.81 4.81 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 3.13 

بدون 
 القيود

طن 
 متري

63.63 114.46 114.55 118.18 121.82 125.45 129.09 132.73 136.36 140.00 145.45 149.09 

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

3.50 6.30 6.30 6.50 6.70 6.90 7.10 7.30 7.50 7.70 8.00 8.20 

  

  7بيانات المادة   *

  التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

يقدم . نزلي والتجاريفي قطاعات التبريد الم جزر البھاماتستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   -  8
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  .أدناه استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد حسب قطاعات خدمة التبريد الفرعية 3الجدول 

  استھالك غازات التبريد حسب القطاعات الفرعية: 3الجدول 

 معدات التبريد

إجمالي 
)بالطن(التحميل  الوحدات  

 الخدمة
في العام/االستھالك  

 بالطن
 

 متري
درات استنفاد ق

 األوزون
 متري

قدرات استنفاد 
 األوزون

 3.07 55.77 11.30 205.40 121,000 )شباك وسبليت(تكييف ھواء منزلي 
  وحدات تجارية ومبردات المباني 

 )وحدات مجمعة ووحدات أسقف(
31,863 367.00 20.19 44.59 2.45 

 5.52 100.36 31.49 572.40 152,863 المجموع

  

في المائة من إجمالي االستھالك يستخدم في خدمة النظم المنزلية وتكييف الھواء  55.6أن  3دول يوضح الج  -  9
وقدرت خطة إدارة إزالة المواد . في المائة لمعدات خدمة التبريد التجاري، بما في ذلك المبردات 44.4و 

طن من قدرات استنفاد  5.52(طن متري  100.36الھيدروكلوروفلوروكربونية احتياج الخدمة السنوي للمعدات بـ 
في المائة للوحدات المنزلية والوحدات  12في المائة و  27وتصل نسب التسرب إلى حوالي ). ناألوزو
ً بسبب سوء التركيب . مبردات المباني على التوالي/التجارية وتبرر نسبة التسرب في تكييف الھواء المنزلي أساسا

  .ونقص الصيانة الوقائية والتآكل

 9.70: ألسعار الحالية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة بالكيلوغرام فلي البلد ھيا  - 10
دوالر  39.68أ و 134- دوالر أمريكي للھيدروفلوروكربون 35.85و  22-دوالر أمريكي للھيدروكلوروفلوروكربون

دوالر أمريكي  13.52و  أ404-روكربونللھيدروفلودوالر أمريكي  44أ و 401-أمريكي للھيدروفلوروكربون
ونظراً للسعر المنخفض . أ410-لھيدروفلوروكربوندوالر أمريكي ل 23.14جـ و 407- بونللھيدروفلوروكر

بالمقارنة بالبدائل فھو يستخدم بشكل مكثف لمعدات خدمة التبريد  جزر البھامافي  22-للھيدروكلوروفلوروكربون
  .وتكييف الھواء

  فض المجمع في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بداية للخالنقطة 

طن متري  63.63وھو  2009تم حساب خط األساس لالمتثال على أنه متوسط االستھالك الفعلي لعام   - 11
طن من  6.13(طن متري  111.46وھو  2010واالستھالك الفعلي لعام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 3.50(

طن  4.81(طن متري  87.54، مما يؤدي إلى خط أساس يبلغ 7والمبلغ عنه بموجب المادة  )وزونقدرات استنفاد األ
  ).من قدرات استنفاد األوزون

  استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى خط أساس  جزر البھاماتخطط حكومة   - 12
، وللتخفيض 2013كانون ثان /بحلول أول يناير) طن من قدرات استنفاد األوزون 4.81(طن متري  87.54

وبعد ذلك ستستمر . على التوالي 2020و  2015في المائة بحلول عامي  35و  10التدريجي الستھالكھا بنسبة 
ً للجدول الزمني لبروتو كول مونتريال حتى نسبة تخفيض تخفيضات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تبعا

في المائة الستھالك خط األساس لسد احتياجات الخدمة حتى  2.5سماح نسبة ، مما يترك 2030في المائة عام  97.5
  .2040عام 

تجاريا للتبريد وبصفة يمكن تسويقھا الشاملة على افتراض أن تكنولوجيات جديدة  جزر البھاماتقوم سياسة   - 13
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رار عالمي منخفضة صفر وغازات تبريد ذات إمكانية احت ناء التي تستخدم مواد مستنفدة لألوزوخاصة لتكييف الھو
  .في معدات ذات كفاءة في الطاقة سوف تكون متاحة في العقد القادم

وتنفذ األنشطة التالية خالل المرحلة األولى للوفاء بأھداف  جزر البھاماحكومة  تعدوبصفة أدق، سوف   - 14
  :اصة بھااالمتثال الخ

برنامج بناء القدرات للجمارك لرقابة ومراقبة االستيراد، يحدد جميع أنواع غازات التبريد والمعدات   )أ(
  ؛المستخدمة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

فني على الممارسات الجيدة في  1,100برنامج بناء القدرات للمعلمين في المدارس المھنية وحوالي   )ب(
أ و 410و الھيدروفلوروكربون  ج407-و الھيدروفلوروكربون 22-كلوروفلوروكربونمعالجة الھيدرو

إلى  22-الھيدروكربون وعلى تھيئة النظم القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  ؛R-290حـ و 407-الھيدروفلوروكربون

الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد ذات إمكانية برنامج توعية إلزالة استخدام المواد   )ج(
  ا تتاح تكنولوجيات يمكن تسويقھا تجاريا؛احترار عالمية عالية عندم

  التبريد ومعدات وأدوات وقطع غيار؛توزيع محددات غازات   )د(

جميع  الھيدروكلوروفلوروكربونية لضمان فاعليةمتابعة وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   )ھـ(
  .األنشطة المقترحة في الخطة

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكلفة خطة إدارة إزالة المواد 

تقدر التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ   - 15
طن متري  30.64ريكي إلزالة دوالر أم 33,474دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكاالت البالغة  303,800

تفاصيل الميزانية للمرحلة األولى من خطة  4ويقدم الجدول . 2020بحلول ) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.68(
  .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  األنشطة المقترحة والميزانية المقدرة:  4الجدول 

 المجموع 2019 2015 2011 الوكالة الوصف

 105,000 11,000 52,000 42,000 اليونيب )تدريب مدربي الجمارك والمدربين والفنيين(بناء القدرات 

محددات واسعة النطاق لغازات التبريد (المساعدة التقنية 
 )ومعدات وأدوات وقطع غيار

 150,500   150,500 اليونيدو

 12,000 1,500 6,000 4,500 اليونيب التوعية الجماھيرية

 36,300 6,100 16,900 13,300 اليونيب ق وإدارة المشروعتنسي

 303,800 18,600 74,900 210,300 المجموع

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات 

في سياق المبادئ  لجزر البھامااستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   - 16
ومعايير تمويل إزالة ) 54/39ر رالمق(إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط 

والمقررات الالحقة بشأن ھذه ) 60/44المقرر (ھذه المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
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مسائل التقنية والمتعلقة وناقشت األمانة ال. 2014-2011الخطط وخطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة 
  .بالتكلفة مع اليونيب، وقد عولجت بشكل مرضي كما يلخص ذلك أدناه

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 75.2زيادة سنوية في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  7بيانات المادة    يوضح استعراض  - 17
طن من  3.50(طن متري  63.63ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من وزاد استھال. 2010في المائة عام 

 .2010عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 6.13(طن متري  111.46إلى  2009عام ) قدرات استنفاد األوزون
ربونية ، من خالل اليونيب، لمزيد من استعراض بيانات مسح المواد الھيدروكلوروفلوروكجزر البھاماودعت األمانة 

وأكد اليونيب أن . وفى المسح 7المبلغ عنھا بموجب المادة  2009الخاصة بھا والتحقق من دقة بيانات استھالك عام 
إلى األعلى على أساس النتائج لن يغير االستراتيجية أو  2009االستعراض قد تم وأن تصحيح بيانات استھالك عام 
أن يبقى  جزر البھاماوبالتالي، طلبت . وكربونية كما اقترحتأثر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

وفي المسح دون تغيير بالرغم من أن االستھالك الفعلي  7المبلغ عنه بموجب المادة  2009االستھالك الفعلي لعام 
  .المبلغ عنه 2009يمكن أن يكون أعلى من استھالك عام 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية دالبداية للتخفيضات المجمعة في استھالك الموا نقطة

على أن تحدد نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد  جزر البھاماوافقت حكومة   - 18
طن من  3.50(طن متري  63.63وھو  2009الھيدروكلوروفلوروكربونية بمتوسط مستوى االستھالك الفعلي لعام 

طن من قدرات استنفاد  6.13(طن متري  111.46وھو  2010علي لعام واالستھالك الف) قدرات استنفاد األوزون
). طن من قدرات استنفاد األوزون 4.81(طن متري  87.54، مما ينتج عنه 7المبلغ عنه بموجب المادة ) األوزون

  .طن من قدرات استنفاد األوزون 3.64وقد أشارت خطة األعمال إلى خط أساس بمقدار 

  تكلفةمسائل تقنية ومتعلقة بال

على حين أن  R-410Aتشجع استيراد واستخدام نظم قائمة على  جزر البھاماالحظت األمانة أن حكومة   - 19
وأعلى من متوسط  22- الھيدروكلوروفلوروكربوندوالر أمريكي للكلغ أعلى من سعر  23.14سعره الحالي وھو 

. عار لديھا إلى أمانة الصندوق متعدد األطرافالسعر المحسوب على أساس البلدان التي قدمت البيانات الخاصة باألس
 جزر البھاما أن  وشرح اليونيب. وفى ھذا السياق، سألت األمانة اليونيب أن يجري تقييما الستدامة ھذه االستراتيجية

، فإن R-410Aمتأثرة بشدة بتكنولوجيات الواليات المتحدة األمريكية وأنه نظراً للسعر الحالي وإتاحة تكنولوجيا 
  .بدأوا فعالً في العملية االنتقالية جزر البھاماان سك

بأن  جزر البھامافي تجار التجزئة فضالً عن ذلك، فإن موردي المعدات من الواليات المتحدة قد أبلغوا فعالً   - 20
يدة يمكن أال تكون متاحة في المستقبل القريب وأن المعدات الجد 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالمعدات القائمة على 

. سيفرضه السوق وليس مبادرات من الحكومة R-410Aوبالتالي، فإن االنتقال إلى . R-410Aستكون قائمة على 
إال أنه من خالل خطة إدارة . جزر البھاماسوف يتزايد في  R-410Aونتيجة لذلك، فإن عدد المعدات القائمة على 

بمراقبة وتعزيز إدخال تكنولوجيات جديدة تستخدم  اماجزر البھالھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تقوم إزالة المواد 
  .مواد مستنفدة لألوزون صفر وغازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة

لتھيئة  النظم القائمة على  R-290تدرس  جزر البھاماكما الحظت األمانة أيضا أن   - 21
وفي ھذا الصدد، طلبت األمانة معلومات إضافية . وأن الحكومة سوف تدعم استيراده 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ليست متاحة  جزر البھامافي  R-290أشار اليونيب إلى أن أسعار . لتقييم استدامة االستراتيجية R-290حول سعر 
ً في البلد سوف ال يتطلب أي تعديالت أو  R-290إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن استخدام . نظراً ألنه ال يستخدم حاليا

  .د تعديالت طفيفة في المعداتمجر
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ويبدو أن . جزر البھاماالمعدات ونسب التسرب المحسوبة للمعدات المتاحة في  مخزوناستعرضت األمانة   - 22
معقولة  ةفي المائة لنظم التبريد التجاري 12في المائة لنظم تكييف الھواء المنزلي و  27نسب التسرب البالغة حوالي 
طن متري  100.36 البالغ أن االحتياج السنوي للخدمةو. البلد وحالة معدات التبريد نظرا للظروف المناخية في

  . جزر البھامايبرره عدد وحدات المعدات العاملة في ) طن من قدرات استنفاد األوزون 5.52(

ً للمقرر   - 23 وكربونية الھيدروكلوروفلور، فقد تم االتفاق على تمويل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 60/44تبعا
، وھي 5كما يتضح من الجدول ) فيما عدا تكاليف دعم الوكاالت(دوالر أمريكي  308,320بمقدار  لجزر البھاما

ويبلغ . 2020في المائة بحلول عام  35تغطي األنشطة للمرحلة األولى من الخطة والتي تھدف إلى تخفيض بنسبة 
دوالر أمريكي  13,628لليونيب و  دوالر أمريكي 20,397ويشمل  دوالر أمريكي 34,025إجمالي تكاليف الدعم 

التكلفة المنقحة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  5ويمثل الجدول . لليونيدو بوصفھا وكالة متعاونة
) نطن من قدرات استنفاد األوزو 1.68(طن متري  30.64وسوف تمكن ھذه الموارد البلد من إزالة . للمرحلة األولى

  .2020بحلول عام 

  التكلفة المنقحة للمرحلة األولى من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  5الجدول 

  )بالدوالر األمريكي(

 المجموع 2020 2016 2013 2011 الوكالة الوصف

والمدربين تدريب مدربي الجمارك (بناء القدرات 
 )والتقنيين

 اليونيب
10,000 31,250 41,875 21,875 105,000 

مجموعة كبيرة من محددي (المساعدة التقنية 
 )غازات التبريد والمعدات واألدوات وقطع الغيار

 اليونيدو
105,128 10,464 35,828 - 151,420 

 12,000 3,000 3,000 5,000 1,000 اليونيب توعية جماھيرية

 39,900 6,100 13,300 13,300 7,200 اليونيب تنسيق وإدارة المشروع

 308,320 30,975 94,003 60,014 123,328 المجموع

  التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد ) حاء( 54/39استجابة للمقرر   - 24
من المقرر ) باء( 11األقصى من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عمالً بالفقرة 

6/XIX  أن الحكومة سوف توفر المساحات  جزر البھاماالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضحت
  .المطلوبة وقاعات للمؤتمرات واالجتماعات والنقل مرافقالمكتبية وال

  األثر على المناخ

الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد  - 25
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى 

من ) كغ(وكل كيلو غرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من  1.8جة لممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو ال ينبعث نتي 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ً في خطة إدارة إزالة  أن وبالرغم من. مكافئ ثاني أكسيد الكربون حساب األثر على المناخ لم يكن مدرجا
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على  قصيرة األمد الشاملة لتعزيز إقامة نظم قائمة جزر البھاماالھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن استراتيجية  المواد
R-410A أو إعادة التھيئة بمواد /وR-407C/R-290 حسب اإلمكان، يمكن أن يكون له أثر ضعيف على المناخ .

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم . غير أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ كميا
ات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستوي

الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد إزالة المواد 
األثر المحتمل  ويبلغ. التي أعيد تھيئتھا 22-التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

، 2014-2011على المناخ لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في خطة األعمال لفترة 
  .طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 4,165.1

ويمكن  .وال يوجد في الوقت الحالي توقعات أكثر دقة عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمة  - 26
تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 
سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن 

التي  22-تم تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد التقنيين الذين
  .أعيد تھيئتھا

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة األولى من  308,320تطلب اليونيب واليونيدو مبلغ   - 27
 202,554البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . لھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد ا
دعم يزيد عن إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال نظراً لخط األساس األعلى ال تكاليف دوالر أمريكي بما فيه

طن من  4.81طاع الخدمة البالغ واستناداً إلى خط أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ق. المحدد
دوالر  315,000ينبغي أن تكون  2020حتى إزالة عام  جزر البھاماقدرات استنفاد األوزون، فإن مخصصات 

  .60/44أمريكي، باستثناء تكاليف الدعم، بما يتسق مع المقرر 

  مشروع االتفاق

زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في واللجنة التنفيذية إل جزر البھامايرد مشروع اتفاق بين حكومة   - 28
  .المرفق األول بھذه الوثيقة

  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  - 29

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
في  35يق نسبة تخفيض ، لتحق2020إلى  2011للفترة  لجزر البھاماالھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر أمريكي ويشمل  342,345المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 
دوالر أمريكي لليونيب  20,397دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  156,900

  ؛ليونيدودوالر أمريكي ل 13,628دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة البالغة  151,420 و

طن من قدرات  4.81قد وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  جزر البھامامالحظة أن حكومة   )ب(
طن من قدرات استنفاد األوزون  3.50استنفاد األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 

التوالي بموجب على  2010و 2009طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھما لألعوام  6.13و
المواد من بروتوكول مونتريال ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك  7المادة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  1.68خصم   )ج(
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك

واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد  جزر البھاماالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د(
  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة

إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة   )ھـ(
دوالر أمريكي  135,156وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  لجزر البھاماالھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر أمريكي لليونيب، و  2,366دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  18,200يشمل 
   .ر أمريكي لليونيدودوال 9,462دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  105,128
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة كمنولث جزر البھاماحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ") البلد("كمنولث جزر البھاما  حكومةھذا االتفاق التفاھم بين  مثّلي 1-
إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية ا يتماشى مع الجبم 2020كانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  3.13
  .لبروتوكول مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1إليھا في التذييل المشار 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 ود االستھالك المذكورةمن تحقيق حدتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفّذة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقالسنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ 

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

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

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

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

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طيُ التي السنة 

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .تريال لمدة ھذا االتفاقمون

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5حّددة في التذييل وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا الم
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي خفض ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  )د( 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط ن التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط م  )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  الموافق أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ عليھا، والت التنفي
  ؛الالحقالسنوي 

دى   )ج( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام على وجه الت 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني ين الت الثنائية والمنف المقررين بع واردة ب ار الكامل الشروط ال االعتب
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيدو توافقو") الرئيسيةالوكالة المنفذة ("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) المتعاونة
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج

 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت
 

ميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ضمان التخطيط المنسق لجستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل ھذه و ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ
لوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم ا
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  ]ة المتعاونةالوكالة المنفذو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 يناألفقي ينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  امكيلوغر، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
نية عائقا أمام الشرائح وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المع. على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
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
 

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد  13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية نقيحات التالية عليھا وفقبقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والت

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية
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المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق

 .كاللجنة التنفيذية غير ذل
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  تذييالت
  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 4.81 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف
جدول  1-1

تخفيضات 
بروتوكول 
مونتريال 

لمواد المرفق 
جيم، 

المجموعة 
أطنان (األولى 
قدرات 

استھالك 
 )األوزون

 ال يوجد
ال 

 يوجد
 ال يوجد 3.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.81 4.81

الحد األقصى  1-2
المسموح به 
لالستھالك 

الكلي من مواد 
المرفق جيم، 

المجموعة 
أطنان (األولى 
قدرات 

استھالك 
 ) األوزون

 ال يوجد
ال 

 يوجد
 ال يوجد 3.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.81 4.81

التمويل المتفق  2-1
ة عليه للوكال

المنفذة 
 الرئيسية

 )اليونيب(
دوالر (

 )أمريكي

200 18  0 550 49  0 0 175 58  0 0 0 975 30  900 156  

تكاليف دعم  2-2
الوكالة المنفذة 

الرئيسية 
دوالر (

  )أمريكي

366 2  0 442 6  0 0 563 7  0 0 0 026 4  397 20  

التمويل  2-3
الموافق عليه 
للوكالة المنفذة 

المتعاونة 
) اليونيدو(
دوالر (

 )أمريكي

128 105  0 464 10  0 0 828 35  0 0 0 0 420 151  

تكاليف دعم  2-4
الوكالة المنفذة 

المتعاونة 
دوالر (

 ) أمريكي
 

462 9  0 942 0 0 224 3  0 0 0 0 628 13  
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  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف
إجمالي  3-1

التمويل المتفق 
دوالر (عليه 
 )أمريكي

328 123  0 014 60  0 0 003 94  0 0 0 975 30  320 308  

مجموع  3-2
تكاليف الدعم 

دوالر (
 )أمريكي

828 11  0 384 7  0 0 787 10  0 0 0 026 4  025 34  

إجمالي  3-3
التكاليف 

المتفق عليھا 
دوالر (

 )أمريكي

156 135  0 398 67  0 0 790 104  0 0 0 001 35  345 342  

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 )األوزون

1.68 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 )األوزون

0.00 

 3.13 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراألاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
 

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ لة بالمن ديات  .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي لمرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على ا رات تطرأ عل تغيي
لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل

ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص وح ذ الشريحة، عل االت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويم) أ(5التقرير المسرود جمي كن من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات 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 ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم

التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اسيُضطلع بھ وصف خطي للنشاطات التي  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
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ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس
ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من . ؛ وس ي أن يتض وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق

ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل
ة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق

  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت ة بياناتقاعدمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛خطة الشاملة، تغييرات في ال

  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية كل عام عن حالة تنفيذ 
وسوف تسند الوكالة المنفذة الرئيسية رصد تطور الخطة والتحقق من بلوغ أھداف األداء المحددة . إلى الوكالة المنفذة الرئيسية

  .محلي/إقليمي/دولي) ـين(فيھا إلى شركة محلية مستقلة أو إلى استشاري 
 

 الة المنفذة الرئيسيةدور الوك: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

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

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ةألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش .لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(
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ذ خطة   )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

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

رة   )ي( ا للفق ال وفق اق 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د من االتف د، بالتشاور مع البل ، تحدي
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

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

 .والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة   )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

، وتشتمل على الخطة الشاملةتحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  :األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة   )ب(
    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو الوارد تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة   )ج(
    .ألف-4في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
 

- - - - - -  
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