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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  فيجي

  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيب)رئيسيةالوكالة ال( اليوئنديبي  )المرحلة األولى( خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 9.2  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

  2010 :السنة  )األوزون دطن من قدرات استنفا(نامج القطري أحدث البيانات القطاعية للبر) ثالثا(

مكافحة   ىالرغاو  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123- الھيدروكلوروفلوروكربون

           124- الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 8.8    8.8      22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ت االستھالك بيانا) رابعا(

 8.44  :لتخفيضات المستدامةإلجمالي ا نقطة البداية 8.44  :)تقديري( 2010-2009فترة لخط األساس ل

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(ؤھل للتمويل االستھالك الم

 5.49  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل
 

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

ة دفإزالة المواد المستن  اليوئنديبي
طن من قدرات (لألوزون 

  )األوزون داستنفا

0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 1.4 

 181,213 0 18,121 0 0 54,364 0 0 54,364 0 54,364  )دوالر أمريكي(التمويل 

ة دفإزالة المواد المستن اليونيب
قدرات طن من (لألوزون 

  )األوزون داستنفا

0.4  0.4   0.4   0.1  1.4 

 187,863 0 18,786 0 0 56,359 0 0 56,359 0 56,359  )دوالر أمريكي(التمويل 
 

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

متاحةغير   )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال   غير متاحة 5.49 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 8.44 8.44 غير متاحة 

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

 غير متاح 5.49 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 8.44 8.44 غير متاح غير متاح

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

تكاليف  اليوئنديبي
 المشروع

71,800   47,900  59,850 - - - 19,950 199,500 

تكاليف 
  الدعم

6,462   4,311  5,387 - - - 1,795 17,955 

تكاليف  اليونيب
 المشروع

47,900   31,900  39,900    13,300 133,000 

تكاليف 
  الدعم

6,227   4,147  5,187 - - - 1,729 17,290 

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

119,700   79,800  99,750   - 33,250 332,500 

دوالر (إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

12,689   8,458  10,574   - 3,524 35,245 

 367,745 36,774 -   110,324  88,258   132,389  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 6,462 71,800  اليوئنديبي

 6,227 47,900  اليونيب
 

  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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 وصف المشروع

 الخامس، إلى االجتماع المعينة ، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسيةاليوئنديبي، قدم فيجيبالنيابة عن حكومة  -1
دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمجموع تكاليف إلمن خطة  ىللجنة التنفيذية، المرحلة األول والستين
 17 290ولليوئنديبي دوالرا أمريكيا  17 955دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  500 332قدرھا 

ھدف إلى وتغطي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استراتيجيات وأنشطة ت. لليونيبدوالرا أمريكيا 
 .2020في المائة بحلول عام  35خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

وتصل قيمة الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة في ھذا  -2
 73 150دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 9 875دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  109 725االجتماع إلى 

  .دوالرات أمريكية لليونيب 9 510دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  الخلفية 

  اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون 

ھي الھيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ  الحكومات المحلية واإلسكان والمستوطنات العشوائية والبيئةإن وزارة  -3
. تحت إدارة البيئة في ھذه الوزارة 1995وأنشئت وحدة األوزون الوطنية في عام  .فيجيبروتوكول مونتريال في 

متطلبات واستيفاء ھي نقطة االتصال لتنسيق وتنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون وحدة األوزون الوطنية و
بھذه المتعلقة  واللوائح 1998ومة فيجي القانون المتعلق بالمواد المستنفدة لألوزون في عام كرت حوأصد. اإلبالغ
والتي تھدف إلى تحقيق جملة أمور منھا مراقبة الواردات  2010في عام  وعدلت ھذه اللوائح 2000في عام  المواد

على مستوردي ومصدري المواد وبموجب ھذه اللوائح، . والصادرات من جميع المواد المستنفدة لألوزون
الھيدروكلوروفلوروكربونية والمنتجات القائمة على ھذه المواد التسجيل أوال لدى وحدة األوزون الوطنية والحصول 

  .على تصريح قبل االستيراد والتصدير

لواردات من المواد على الحصص لوال تنفذ وحدة األوزون الوطنية في الوقت الحالي نظام  -4
ار التراخيص في دغير أن وحدة األوزون الوطنية يمكن أن تتحكم من خالل نظام إص. وفلوروكربونيةالھيدروكلور

وھناك مقترح بمواصلة تعديل القانون المتعلق . مستويات الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى البلد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد حصص  بالمواد المستنفدة لألوزون لفرض رقابة أشد على الواردات من المواد

استيراد سنوية استنادا إلى خط األساس المحسوب الستھالك البلد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من 
 .المرحلة األولى من خطة إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .صدقت حكومة فيجي على جميع تعديالت بروتوكول مونتريالقد و -5

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وقامت عشر شركات بالتسجيل لدى . في فيجيالمستعملة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تُستَورد جميع  -6
) بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(وحدة األوزون الوطنية كمستوردين للمواد المستنفدة لألوزون السائبة 

ويقع مقر معظم مستوردي المواد . 2009ستوردي أجھزة تكييف الھواء في عام وسجل خمسة من م
واردات المواد األساسي لمصدر الوكان . الھيدروكلوروفلوروكربونية في سوفا، وھي أكبر جزر فيجي

 .ھي الصين وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا 2009الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

وتشتمل . أساسا في فيجي في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء 22- روكربونيستعمل الھيدروكلوروفلو -7
الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا القطاع على خدمة أجھزة تكييف الھواء وتطبيقات االستعماالت الرئيسية للمواد 

د المباني واستعمال التبريد التجارية بما في ذلك أجھزة التبريد المستعملة في صناعة صيد األسماك وأجھزة تبري
تطبيقات نفخ في أي استعمال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  2010ولم يجد مسح عام . محدود في أجھزة النقل
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التي تأكدت من خالل المسح، الخاصة بالبلد  7واستنادا إلى بيانات المادة . الرغاوى أو مكافحة الحريق أو المذيبات
واد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة في البلد يعزى إلى مجموع الم في المائة من 99فإن 

بر تويع. ب الموجود في المخاليط142-ة من الھيدروكلوروفلوروكربوني، والبق22-الھيدروكلوروفلوروكربون
أساسا كمواد بديلة في األجھزة تستعمل استعمال مخاليط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية محدودا جدا في فيجي، و

سعرا متاحا  دأقل غاز تبري 22-بر الھيدروكلوروفلوروكربونتلتجارية القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية، ويعا
تشير إلى زيادة محتملة في أسعار األدلة غير أن . التبريد اتمقارنة بالمواد الھيدروفلوروكربونية ومخاليط غاز

سعار المدخالت وانخفاض ي األسواق الدولية وزيادة أالطلب ففي فيجي نتيجة ارتفاع  22-فلوروكربونكلوروالھيدر
ووصل استھالك فيجي من المواد . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الكميات المتاحة من

ومن . 2010طن متري في عام  166.89و 2009طن متري في عام  138.69الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدفوعا أساسا باالستھالك لخدمة أجھزة تكييف المتوقع أن يكون نمو استھالك المو

 .مستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي 1ويبين الجدول . ھواء سفن الصيد

  مستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي: 1الجدول 

 السنة

 )باألطنان( 7المادة 

 يطن متر
قدرات استنفاد 
 األوزون

2005 93.50 5.14 

2006 85.41 4.70 

2007 73.97 4.07 

2008 85.99 4.73 

2009 138.69 7.63 

2010 166.89 9.18 

  التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تستعمل  ھواء في البلد التيالتكييف التبريد والسعة المركبة من أجھزة تشير التقديرات إلى أن  -8
وتم تقدير متوسط الشحن لمختلف أنواع . 2009وحدة في عام  200,400 بلغت 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ويرد موجز الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب . األجھزة واستعمال لحساب مجموع السعة المركبة
 .2القطاع في الجدول 

  2009في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاعتھالك المواد اس: 2الجدول 

 النوع
مجموع عدد 
 الوحدات

 اتمجموع الشحن من غاز
 )باألطنان(التبريد 

 )باألطنان(طلب الخدمة 

 طن متري
قدرات استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات استنفاد 
 األوزون

 2.63 47.82 13.75 250.00 200,000 أجھزة تكييف ھواء منزلية

 5.30 96.36 8.25 150.00 400 أجھزة تكييف ھواء تجارية

 7.93 144.18 22.0 400.00 200,400 المجموع

  ي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس التقدير

) طن من قدرات استنفاد األوزون 8.44(طن متري  152.83ُحسب أن خط األساس التقديري قدره  -9
طن من قدرات استنفاد  7.63(طن متري  138.69البالغ  2009االستھالك الفعلي في عام باستعمال متوسط 

الذي ) طن من قدرات استنفاد األوزون 9.18(طن متري  166.89البالغ  2010واالستھالك الفعلي لعام ) األوزون
  .7أبلغت عنه فيجي بموجب المادة 
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  الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبلالتوقعات بشأن استھالك المواد 

المجمعة في المسح، يتم توقع الطلب في المستقبل لالستھالك من المواد استنادا إلى بيانات  -10
وحسبت الزيادة المتوقعة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . الھيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي

ور الوقت ومختلف قطاعات االستعمال النھائي مدفوعة بالنمو في عدد باستعمال معدالت زيادة تفاضلية مع مر
كما أجريت تعديالت لخفض عدد األجھزة القائمة على المواد . األجھزة التي تتطلب خدمة في القطاعات المختلفة

لى ھذه الھيدروكلوروفلوروكربونية في بعض التطبيقات نظرا ألنه من المتوقع زيادة عدد األجھزة غير القائمة ع
وتقدر فيجي طلبھا في المستقبل من المواد . المواد في بعض التطبيقات نتيجة مزاياھا االقتصادية والتشغيلية األخرى

موجزا لالستھالك المتوقع من  3الجدول  ويعرض. في المائة 5الھيدروكلوروفلوروكربونية بمتوسط زيادة نسبتھا 
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي

  الستھالك المتوقع من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا: 3لجدول ا

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

استھالك مقيد من 
 المواد 

طن 
 متري

138.69 166.89 185.88 198.11 152.83 154.83 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 99.30 

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

7.63 9.18 10.22 10.90 8.44 8.44 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 5.49 

استھالك غير مقيد 
 من المواد

طن 
 متري

138.69 166.89 185.88 198.11 211.38 211.38 241.36 241.36 241.36 241.36 241.36 289.06 

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

7.63 9.18 10.22 10.90 11.63 11.63 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 15.90 

  استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إتباع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال واعتماد نھجا على مراحل لتحقيق اإلزالة  تقترح حكومة فيجي -11
من المرحلة األولى من إال يتألف الطلب الحالي ال و. 2030الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

ويركز  2020في المائة بحلول عام  35خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق التخفيض البالغ 
 .22-ستعمل الھيدروكلوروفلوروكربونالتي تقطاع الخدمة األنشطة في إلى حد بعيد على 

روكلوروفلوروكربونية لتناول ثالثة عناصر وصممت األنشطة الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الھيد -12
خفض االعتماد على المواد : استراتيجية حاسمة لنجاح إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، وھي

 أجھزة بديلةالھيدروكلوروفلوروكربونية واألجھزة القائمة على ھذه المواد من خالل تقييد اإلمداد وتشجيع استعمال 
وسيُضطلع بذلك من خالل أنشطة تشتمل . ه المواد وخفض الطلب على ھذه المواد في األجھزة القائمةخالية من ھذ

وتدريب موظفي اإلنفاذ وتقنيي خدمة التبريد ورفع الوعي ينفذھا  االستصالح/على برنامج تجريبي إلعادة التھيئة
 22-ن الھيدروكلوروفلوروكربونوستضمن حكومة فيجي خفض الواردات م. اليوئنديبي واليونيب على التوالي

 الحصص التي سيتم تحديدھاالسائب واألجھزة التي تحتوي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن طريق تطبيق 
وباإلضافة إلى ذلك، سيعزز إنفاذ نظام إصدار . بروتوكول مونتريالفي على أساس الجدول الزمني للتخفيض 
لواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألجھزة التي تستعمل ھذه التراخيص من أجل إجراء رصد وثيق ل

األنشطة المحددة والجدول الزمني لتنفيذ  4ويبين الجدول  .المواد لضمان أن تكون في إطار الحدود الموضوعة
 .المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/35 
 

6 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  فياألنشطة المحددة : 4الجدول 
  وفترة التنفيذ المقترحة واألثر الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األثر اإلطار الزمني وصف األنشطة

 2020-2011 برنامج االسترداد واالستصالح

  الشروع في برنامج مستدام لالسترداد
واالستصالح واعتماده في المناطق ذات 

االستھالك المرتفع من المواد 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي

  طنا متريا من المواد  15استرداد نحو
الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنة وإعادة 

 .استخدامھا

 2020-2011 برنامج حوافز إعادة التھيئة

اعتماد بدائل خالية من المواد 
خالل أي (الھيدروكلوروفلوروكربونية بشكل سريع 

ساسا في أمن قبل المستعملين ) سنوات قادمة 3-5
أجھزة تكييف الھواء المنزلية وصناعة مصائد 

 .األسماك

 2013-2011 تدريب تقنيي التبريد

 اعتماد ممارسات الخدمة الجيدة. 

  خفض فضالت المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة في 

 .الخدمة

 تدريب موظفي اإلنفاذ 
 

اللوائح المتعلقة بالعرض والطلب من المواد إنفاذ 
الھيدروكلوروفلوروكربونية على نحو فعال لضمان 

 .االمتثال

 2020-2011 التوعية وترويج المعلومات

  يكون المستھلكون وتقنيو الخدمة على علم
بااللتزامات بموجب الخطة وتوافر بدائل المواد 

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  على علم بالدعم الذي تقدمه يكون المستھلكون
 .الحكومة ويشاركون بفعالية في أنشطة الخطة

  يكون موردو ومستعملو المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على علم باللوائح 

 .المتعلقة بھذه المواد

 2020-2011 رصد المشروع والتنسيق واإلبالغ

 رصد وإدارة أنشطة الخطة عن قرب. 

  الوقت المناسب اضطالع الحكومة بتدخالت في
إلزالة استعمال المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد بدائل 

 .صديقة للبيئة

  اإلبالغ عن أنشطة الخطة داخليا وإبالغ
أصحاب المصلحة الخارجيين بھا في الوقت 

 .المناسب

 

  

  تكاليف خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تشير التقديرات إلى أن مجموع تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  -13
في المائة في استھالك  35خفض نسبته لتحقيق  دوالر أمريكي 332 500بلغ يلفيجي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات  2.95(طن متري  53.45، مما ينتج عنه إزالة 2020المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
  .5في الجدول  لألنشطةويرد التوزيع التفصيلي . من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) استنفاد األوزون
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لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المقترحة لتكاليف ال: 5الجدول
  )بالدوالرات األمريكية(لفيجي  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المجموع   اليوئنديبي   اليونيب وصف األنشطة

 برنامج االسترداد واالستصالح
 

74,000 74,000 

 برنامج حوافز إعادة التھيئة
 

58,500 58,500 

 54,000 تدريب تقنيي التبريد
 

54,000 

 45,000 - 45,000  تدريب موظفي اإلنفاذ

 34,000 - 34,000 التوعية وترويج المعلومات

 واإلبالغرصد المشروع والتنسيق 
 

67,000 67,000 

 332,500 199,500 133,000 المجموع

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

في سياق المبادئ التوجيھية  لفيجياستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -14
في االجتماع المتفق عليھا ومعايير تمويل إزالة ھذه المواد في قطاع االستھالك  )54/39المقرر (إلعداد ھذه الخطط 

والمقررات الالحقة المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة ) 60/44المقرر(الستين 
  .2014-2011أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  يةالھيدروكلوروفلوروكربوند باستھالك المواالمتعلقة  المسائل

تشير إلى أن استھالك ھذه المواد في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألمانة أن خطة إدارة إزالة  تالحظ -15
تبين اتجاھا  الھواءتكييف التبريد وغير أن البيانات المقدمة بشأن واردات أجھزة . االرتفاع سيستمر فيقطاع الخدمة 

، 2010وعلى الرغم من أن الواردات ارتفعت في عام  .2009وحتى عام في المائة  30بنسبة  2007تنازليا من عام 
. 2010و 2004والتي كانت سنة الذروة بين  2007ال يزال أقل من الكمية المستوردة في عام  حجمھافقد كان 

التبريد وتكييف أجھزة من واردات الفي تقلبات  تالعوامل االقتصادية بما فيھا الكساد تسببوأوضح اليوئنديبي أن 
. كما تأثرت الواردات بانخفاض قيمة الدوالر الفيجي الذي قيد القدرة على شراء أجھزة جديدة .خالل ھذه الفترة الھواء

مدفوعا في المستقبل بزيادة في خدمة  22-كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
في  التبريد وتكييف الھواءوسيعتمد استمرار الواردات من أجھزة . وخدمة سفن صيد األسماكأجھزة تكييف الھواء 

 .مع تحسن الناتج الوطني اإلجمالي زيادة الوارداتالبلد إلى حد كبير على الحالة االقتصادية القائمة ومن المتوقع 

يد األسماك ھي التي سجلت أعلى كما شدد اليوئنديبي على أنه، استنادا إلى المسج الذي جرى، فإن صناعة ص -16
وبما أن صيد األسماك تعتبر صناعة مھمة في البلد، فإن . لخدمة السفن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدام من 

كما . تعتبر ذلك أولوية ووجھت عددا من األنشطة لھذا االستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 
ين أن السياحة ال تقل أھمية، فقد عانت من انخفاض في السنوات األخيرة نتيجة الوضع السياسي في أوضح أنه في ح

غير أنه من المتوخى تحسن الموقف في السنوات المؤدية إلى تدابير الرقابة التالية ولذلك تحتاج أيضا إلى . البلد
  .االھتمام
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  روكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالك المواد الھيد

فيجي على أن يكون خط األساس المقدر استنادا إلى متوسط مستوى االستھالك الفعلي البالغ حكومة  وافقت -17
طن من  9.18(طن متري  166.89و 2009في عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 7.63(طن متري  138.69

طن  8.44(طن متري  152.83، والذي ينتج عنه 7المادة المبلغ عنه بموجب  2010لعام ) قدرات استنفاد األوزون
في  نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةھو ) من قدرات استنفاد األوزون

  .طن متري 143.60وتشير خطة األعمال إلى خط أساس قدره  .البلد

  المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكاليف 

استفسرت األمانة عن ميزانية استعراض السياسة العامة واللوائح نظرا ألنه من المفترض أن تكون قد قدمت  -18
المواد ھذه األموال بالفعل بموجب تمويل إعداد المشروع الموافق عليه إلعداد خطة إدارة إزالة 

التمكينية الحاسمة لنجاح تنفيذ خطة وأشار اليوئنديبي إلى أن ھذا النشاط من األنشطة  .الھيدروكلوروفلوروكربونية
من مراجعات التدخالت التنظيمية المطلوبة  ءوتشتمل على االنتھا. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

فضال عن مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين بمن فيھم ممثلو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتحقيق إزالة 
إلى أنه، اعترافا بمالحظة األمانة فيما يتعلق بالتمويل، كذلك أشار اليوئنديبي و. اإلدارات األخرى/والوزارات الصناعة

المواد ھذا النشاط بالتالي باستعمال أموال التعزيز المؤسسي ولذلك، في حين أنه يدرج في خطة إدارة إزالة تنفيذ سيتم 
 .مدرجة فيھا ، فإن ميزانيته غيرالھيدروكلوروفلوروكربونية

أن تؤدي األنشطة المنفذة أساسا في قطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتتوقع خطة إدارة إزالة  -19
وسيتم توفير . الخدمة، مثل تدريب التقنيين فضال عن االسترداد وإعادة التدوير، إلى مساعدة البلد في االمتثال ألھدافه

. اد غازات التبريد والممارسة الجيدة في قطاع خدمة تكييف الھواء والتبريدللتقنيين لتيسير استردخدمة أدوات ومعدات 
المواد زالة إلوردا على استفسار من األمانة بشأن كيفية إدماج أنشطة من خطة إدارة اإلزالة النھائية المكملة 

م توفيرھا بالفعل إضافة إلى أشار اليوئنديبي إلى أنه سيستمر استعمال المعدات التي تفقد ، الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .والمخاليط األخرى الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمقرر توفيرھا مما سيمكن من استعمالھا للمواد من معدات جديدة 

وفيما يتعلق ببرنامج حوافز إعادة التھيئة، رد اليوئنديبي على شواغل األمانة بتوضيح أن برنامج إعادة  -20
وستعمل  .على إجراء مثل ھذه األنشطة فيھاات خدمة سيتم تدريب التقنيين العاملين التھيئة سيُضطلع به بواسطة مؤسس

الناتجة عن  22-جنبا إلى جنب مع برنامج االسترداد واالستصالح لخفض انبعاثات الھيدروكلوروفلوروكربون
ويتم . ي من اليوئنديبيوستحدد وحدة األوزون الوطنية المستفيدين المؤھلين لبرنامج الحوافز وذلك بدعم تقن. الخدمة

من حيث التكاليف أو خيارات المواد الھيدروفلوروكربونية  ةالنظر في األمونيا أو مواد ھيدروكربونية بديلة فعال
وشدد اليوئنديبي أيضا على أن البرنامج يھدف إلى استبدال بعض  .للمستفيدين المحددين لبرنامج إعادة التھيئة كبدائل

لكي تكون متوافقة مع تكنولوجيا غير المواد المستنفدة لألوزون وأال يترتب عليھا استعاضة عدات وتغيير بعضھا مال
  .كاملة عن المعدات

لى إلى أنه فيما يتعلق بمسألة استدامة تدريب التقنيين، فإن فيجي تخطط لجمع رسوم إواشار اليوئنديبي كذلك  -21
وستستعمل ھذه األموال لدعم . شھادات الصادرة إليھممن التسجيل السنوي للتقنيين والومن نظام إصدار التراخيص 

  .كما تستعمل رسوم العضوية في جمعية التبريد لدعم الدورات التدريبية ألعضائھا .الدورات التدريبية

من خطة إدارة إزالة  ىللمرحلة األولمجموع التمويل كون يفق على أن ، اتُ 60/44بما يتسق مع المقرر و -22
ومن شأن . أعاله 5على النحو المبين في الجدول دوالر أمريكي  332 500روكربونية قدره المواد الھيدروكلوروفلو

طن متري  53.45 وإزالة 2020في المائة بحلول عام  35ذلك أن يساعد البلد على تحقيق خفض في االستھالك نسبته 
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن ) طن من قدرات استنفاد األوزون 2.95(
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  األثر على المناخ 

التي ومن شأن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  -23
تتضمن إدخال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ إجراءات مراقبة واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن تخفض 

ال  22-وكل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون. التبريد لخدمةالمستخدم  22-كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
على و. طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 1.8ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل ينتج عنه وفورات تبلغ نحو 

نشطة لوروكربونية، فإن األالرغم من عدم إدراج حساب لألثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف
وخاصة تدريب التقنيين على ممارسات الخدمة األفضل واسترداد غازات التبريد وإعادة  ،فيجي المقرر أن تضطلع بھا

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من  4 546.2قدره المرجح أن يحقق البلد تخفيضا استخدامھا، تشير إلى أنه من 
غير أن األمانة ليست في . 2014-2011ي خطة األعمال للفترة االنبعاثات إلى الغالف الجوي حسبما تم تقديره ف

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير . ، بتقدير األثر على المناخ من الناحية الكميةالوقت اوضع يسمح لھا، في ھذ
خطة إدارة إزالة  التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد المبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد التقنيين الذين 
  . التي أعيد تھيئتھا 22-تم تدريبھم واألجھزة القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

  التمويل المشترك

موارد إضافية لتحقيق على  وإمكانيات الحصولالمالية المحتملة بشأن الحوافز ) ح(54/39استجابة للمقرر  -24
 XIX/6من المقرر ) ب(11أقصى منافع بيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة 

للتمويل فيجي لم تحدد حتى اآلن أي موارد إلى أن اليوئنديبي  جتماع التاسع عشر لألطراف، أشارالصادر عن اال
، من غير ان الحكومة ستوفر مساھمات نوعية. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المشترك لتنفيذ خطة إدارة إزالة

المواد في شكل حيز للمكاتب ومعدات على سبيل المثال، لضمان نجاح إزالة  خالل الصناعة،
إمكانيات تعبئة موارد ستكشاف لمنفذة، اكما أنھا ستواصل، بمساعدة من الوكاالت ا. الھيدروكلوروفلوروكربونية

ويمكن أن يشتمل ذلك على آلية التنمية النظيفة . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزالة إأخرى لتنفيذ خطة إدارة 
وخالل السنوات الثالث األولى من . ومرفق البيئة العالمية ودعم التمويل الثنائي من البلدان المانحة ضمن غيرھا

ن المتوقع االضطالع ببرامج تشجيع كفاءة الطاقة في البلد وستُشكل جزءا من إمكانيات التمويل المشترك ، مالتنفيذ
  .التي سيتم استكشافھا في فيجي

  2014-2011خطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة 

ألولى من خطة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم لتنفيذ المرحلة ا 332 500مبلغ اليوئنديبي واليونيب طلب ي -25
، والبالغ 2014-2011ويقل مجموع المبلغ المطلوب للفترة . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .بدرجة طفيفة دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم، عن المبلغ الوارد في خطة األعمال لھذه الفترة 220 647

والبالغ في قطاع الخدمة  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالواستنادا إلى خط األساس المقدر الستھالك  -26
قدرھا  2020في المائة في عام  35التخفيض البالغ  حتى فيجيينبغي أن تكون مخصصات ، طن متري 152.83

  .60/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  332 500

  مشروع االتفاق

إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق واللجنة التنفيذية فيجي يرد مشروع اتفاق بين حكومة  -27
  .األول بھذه الوثيقة
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  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في -28

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )أ(
نسبته  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتحقيق تخفيض في استھالك  ،2020إلى  2011للفترة  لفيجي

زائد تكاليف دعم دوالر أمريكي  199 500ويشمل ، اأمريكي ادوالر 367 745بمبلغ  في المائة، 35
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  133 000و لليوئنديبي،دوالرا أمريكيا  17  955الوكالة البالغة 
 ؛دوالرا امريكيا لليونيب 17 290الوكالة البالغة 

  
طن من قدرات  8.44وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  فيجيمالحظة أن حكومة   )ب(

طن من قدرات استنفاد األوزون  7.63استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 
لعام  المبلغ عنهطن من قدرات استنفاد األوزون  9.18البالغ الفعلي واالستھالك  2009المبلغ عنه لعام 

ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في من بروتوكول مونتريال  7بموجب المادة  ،2010
 ؛استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد

  
نقطة البداية من  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد من  طن من قدرات استنفاد األوزون 2.95خصم   )ج(

  ؛في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستدام إلجمالي التخفيض 
  
واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد  فيجيالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د(

 ذه الوثيقة؛الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بھ
  
ألف من االتفاق إلدراج أرقام -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )ھ(

الحد األقصى من االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات 
وى التمويل المؤھل، مع أي تعديالت أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مست

 يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛
  
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(

، اأمريكي ادوالر 132  389لة بمبلغ ـفيذ ذات الصـخطة التنعلى و لفيجيالھيدروكلوروفلوروكربونية 
لليوئنديبي، دوالرا أمريكيا  6 462زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي  71 800ويشمل 

 .دوالرا امريكيا لليونيب 6 227دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  47 900و
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة فيجيحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" فيجي ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  5.49إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

لبروتوكول  بما يتماشى مع الجداول الزمنية 2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على  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- 1المشار إليھا في التذييل 
، 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  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1حددة في التذييل المزون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي( 3-2-4و 3- 1-4 ينألفقيا ينفي الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على  3- توفير 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  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

. طط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخ 4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق 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 االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

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

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

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4ئة التذييل على ھي 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 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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 طالتي يُ 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 بوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفل
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

صد المؤّسسات المحّددة في وسوف تر. 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-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .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 ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما ت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديال  )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

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

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

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

ديم   )4( رامج أو تق ى الب ل إل طةتموي دة  األنش نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج غي
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي ة، أو إزال ة من  30الحالي ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق 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 لخدمـوجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام على  8-
 :لما يلي
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د تطرأ   )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني ينالت 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 تعلى أن  اليوئنديبي قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيب وافقو[") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما) 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
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . امل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق الش–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .ك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذل
بالرسوم المبيّنـة في  الوكالة المنفذة المتعاونةو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 يناألفقي ينالصف
 

المحددة في  إزالة المواداألھداف المتعلقة ب في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن 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 تخففيذية ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التن

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . 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
 

المنفذة والوكالة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 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 كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

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

سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 
  التخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي  المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 8.40 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 8.44    المجموع
 

  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011  السنة/الباراميتر الصف
 

2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 )استھالك األوزون

 ال يوجد 5.49 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 8.44 8.44 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 ) استھالك األوزون

 ال يوجد 5.49 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 8.44 8.44 ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 

 )اليوئنديبي( الرئيسية
 )دوالر أمريكي(

800 71    900 47   850 59     950 19  500 199  

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

  )دوالر أمريكي(

462 6    311 4   5 387    795 1  955 17  

التمويل الموافق عليه  2-3
للوكالة المنفذة 

) اليونيب(المتعاونة 
 )دوالر أمريكي(

900 47    900 31   900 39     300 13  000 133  

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 ) دوالر أمريكي(

227 6    147 4   187 5     729 1  290 17  

إجمالي التمويل المتفق  3-1
 )دوالر أمريكي(عليه 

700 119    800 79   750 99     250 33  500 332  

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 )دوالر أمريكي(

689 12    458 8   574 10     524 3  245 35  

إجمالي التكاليف  3-3
دوالر (المتفق عليھا 

 )أمريكي

389 132    258 88   324 110     774 36  745 367  

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

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

 5.49 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 0.04 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 - )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
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  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  حسب السنة التقويمية،، ترد فيه البيانات 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  شرةجة مباينتك 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 ديا .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ت وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  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  ذ الشريحة، عل وحاالت 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، ) أ(5التقرير المسرود جمي ويمكن 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

جنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين الل
) 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  التي سيُضطلع بھوصف خطي للنشاطات ا  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
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  ي أدخلتبالتفصيل التغييرات التالوصف 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 قاعدة بياناتل من خال 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؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

  .الوطنية المسؤولية عن الرصد الشاملوسوف تتولى وحدة األوزون   1

وسيجري رصد االستھالك استنادا إلى مضاھاة البيانات التي يتم جمعھا من اإلدارات الحكومية ذات الصلة بالبيانات   2
  .التي يتم جمعھا، حسب االقتضاء، من المستوردين والموزعين والمستھلكين ذوي الصلة

  :أيضا عن إعداد التقارير وتقوم بتقديم التقارير التالية في التوقيت المناسبوستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة   3

  تقارير سنوية عن استھالك المواد لتقديمھا إلى أمانة األوزون؛  )أ(  

تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ ھذا االتفاق لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد   )ب(
  األطراف؛

 .تقارير متعلقة بالمشروعات لتقديمھا إلى الوكالة المنفذة الرئيسية  )ج(

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: 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 التذييـالمبي على النحو 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  السنويةتنفيذ 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؛

 اإلشراف المطلوبة؛إجراء مھاّم   )ز(

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(
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ال وفق  )ي( رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د  11ا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
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(

 .الدعم اإلداري والتقني عند الطلببدعم السياسات العامة وتقديم المساعدة فيما يتعلق   )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 -1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
املةالخطة تحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ى الش ، وتشتمل عل

  :األقل على

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

ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

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