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مقترح مشروع :نيبال
تتك ّون ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالــة


خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(/
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(
)الشريحة األولى(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
نيبـــال
الوكالة

)أوال( عنوان المشروع

يوئنديبي ،يونيب )رئيسية(

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(
السنة2010 :

)ثانيا( أحدث بيانات المادة 7
)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
مكافحة
الرغاوي
األيروصوالت
كيميائي
الحريق

) 1.10طن من قدرات استنفاد األوزون(

التبريد

التصنيع

المذيبات

عامل
تصنيع

السنة2010 :
إجمالي
االستھالك القطاعي

االستخدامات
المعملية

الخدمة

الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدرو كلوروفلوروكربون141b-
الھيدروكلوروفلوروكربون142b-
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

1.10

1.10

)رابعا( بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
1.10

خط األساس لفترة 2010:-2009

1.27

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
0.0

موافق عليه بالفعل:
)خامسا( خطة األعمال
يوئنديبي

يونيب

0.72

المتبقي:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع

إزالة المواد المستنفذة
لألوزون )طن من
قدرات استنفاذ
األوزون(

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.4

التمويل )دوالر
أمريكي(

68,248

0

0

68,248

0

0

68,248

0

0

0

204,744

إزالة المواد المستنفذة
لألوزون )طن من
قدرات استنفاذ
األوزون(

0.2

التمويل )دوالر
أمريكي(

132,647

0.2

0.2

0

0

132,647

0

0

132,647

0.7

0

0

0

)سادسا( بيانات المشروع

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

حدود االستھالك في بروتوكول
مونتريال )تقديرية(

ال ينطبق

ال ينطبق

1.10

1.10

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.72

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

ال ينطبق

ال ينطبق

1.10

1.10

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.72

تكاليف
المشروع
المطلوبة
من حيث
المبدأ
)دوالر
أمريكي(

يونيب

تكاليف
المشروع
المطلوبة
من حيث
المبدأ
)دوالر
أمريكي(

يوئنديبي

397,942

المجموع

تكاليف
المشروع

63,000

50,400

12,600

126,000

تكاليف
الدعم

8,190

6,552

1,638

16,380

تكاليف
المشروع

42,000

33,600

8,400

84,000

تكاليف
الدعم

3,780

3,024

756

7,560

105,000

84,000

21,000

210,000

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من
حيث المبدأ )دوالر أمريكي(
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إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من
حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

11,970

9,576

2,394

23,940

إجمالي التمويل المطلوب من حيث
المبدأ )دوالر أمريكي(

116,970

93,576

23,394

233,940

)سابعا( طلب التمويل للشريحة األولى )(2011
الوكالة

تكاليف الدّعم )دوالر أمريكي(

المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي(

يونيب

63,000

8,190

يوئنديبي

42,000

3,780

طلب التمويل:

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

توصية األمانة:

ينظر فيه بشكل إفرادي

وصف المشروع
ق ّدم يونيب ،نيابة عن حكومة نيبال ،طلبا ً للشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
.1
كربونية ،لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والستين بالتوافق مع المقرر  .53/62وإجمالي المبلغ
المطلوب ھو  105.000دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  8.190دوالراً أمريكيا ً ليونيب و3.780
دوالراً أمريكيا ً ليوئنديبي.
خلفيــــة
كانت خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لنيبال قد حصلت على الموافقة ،من حيث
.2
المبدأ ،في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية .وھدف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
فلورو كربونية ھو تخفيض استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في البلد بنسبة  35بالمئة بالمقارنة مع خط
األساس في حدود العام  .2020و خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية تغطي أنشطة مرتبطة بقطاع
خدمة التبريد وتكييف الھواء ،وتتض ّمن التشريع ،واإلنفاذ ،والتدريب ،والمساعدة التقنية.
في االجتماع الثاني والستين ،وفي مجال النظر في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
.3
ً
ّ
ّ
التي قدمتھا نيبال ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن البلد لم يصدق بعد على تعديل كوبنھاغن لبروتوكول مونتريال،
وھذا شرط مسبق من أجل الحصول على تمويل لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية
بالتوافق مع المقرر  .37/53ومع األخذ باالعتبار أن البلد لم يحقق بعد ھذا الشرط المسبق الھا ّم ،قرّرت اللجنة
التنفيذية في مقرّرھا :53/62
)أ(

أن توافق من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
فلورو كربونية لنيبال للفترة  ،2020-2010بمبلغ  234.030دوالراً أمريكياً ،يشمل 126.000
دوالر أمريكي وتكاليف مساندة الوكالة البالغة  16.380دوالراً أمريكيا ً ليونيب ،و 84.000دوالر
أمريكي ،وتكاليف مساندة الوكالة البالغة  7.560دوالراً أمريكيا ً ليوئنديبي ،على أساس الفھم أنه،
بحلول موعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف ،ستكون نيبال قد:
)(1

ق ّدمت رسميا ً صك تصديقھا على تعديل كوبنھاغن لبروتوكول مونتريال لدى مكتب إيداع
معاھدات األمم المتحدة في نيويورك؛

أو
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)(2

ق ّدمت طلبا ً رسميا ً إلى االجتماع الثالث والعشرين لألطراف للنظر فيھا وفقا ً للفقرتين 8
و 9من المادة  4من بروتوكول مونتريال ،التي تسمح ،من جملة أمور أخرى ،بقبول دولة
ليست طرفا ً في تعديل ما ،ولكن تبيّن لألطراف أنھا تمتثل تماما ً لشروط المراقبة الواردة
في بروتوكول مونتريال ،وإعفائھا بالتالي من العقوبات التجارية التي كانت ستُطبّق لوال
ذلك؛

)ب(

أنه في حال تنفيذ واحد من الشروط الواردة في الفقرتين الفرعيّتين ) (1و) (2أعاله ،تق ّدم حكومة
نيبال طلبا ً إلى اللجنة التنفيذية لصرف الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
فلورو كربونية ،وتق ّدم االتفاق ذي الصلة بين حكومة نيبال واللجنة التنفيذية؛ و

)ج(

أن تحيط علما ً بأن حكومة نيبال وافقت في االجتماع الثاني والستين على أن يكون خط بدايتھا
للتخفيض اإلجمالي من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ،الح ّد األقصى لالستھالك الرسمي
الذي ح ّدده البلد ،والبالغ  1.27طن من قدرات إستنفاد األوزون ،وعدم االستناد إلى االستھالك
المقدر لعام  2009أو عام 2010.

ق ّدم يونيب ،بصفته الوكالة الرئيسية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
.4
ً
فلورو كربونية لنيبال ،طلبا للموافقة على الشريحة األولى حسب الفقرة الفرعية )أ( ) (2في المقرر  53/62أعاله،
حيث أفاد أن نيبال ق ّدمت طلبا ً رسميا ً إلى أمانة األوزون من أجل اعتبار االجتماع الثالث والعشرين لألطراف بالتوافق
مع ھذا المقرر .وقد راجع ھذه المسألة الفريق العامل المفتوح العضوية في االجتماع الحادي والثالثين الجتماع
األطراف في بروتوكول مونتريال ،الذي عُقد في مونتريال في أوغسطس /آب عام .2011
خطة من أجل الشريحة األولى
ق ّدم يونيب ويوئنديبي خطة عمل سنوية لألنشطة التي ستجري خالل السنة األولى .وتشمل ھذه األنشطة
.5
أنشطة تتعلق بالنظام ،وبتدريب التقنيّين ،وإذكاء التوعية ،والرصد.

تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقات
ذ ّكرت األمانة يونيب بأن طلب الشريحة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
.6
فلورو كربونية لنيبال قُدم في وقت سابق لمقرر اتخذه االجتماع الثالث والعشرون لألطراف بشأن وضع نيبال بالنسبة
لتعديل كوبنھاغن الذي سيخضع للنظر في نوفمبر /تشرين الثاني  .2011كما أنھا ش ّككت في مدى تق ّدم عملية
التصديق الداخلية بالتوافق مع التزام نيبال خطيّا ً أن ذلك سوف يت ّم في سبتمبر /أيلول  .2011وأفادت أن خطة التنفيذ
لعام  2012تتوقّع أن تكون األنشطة على النحو الذي ُخطط لھا في التقديم األساسي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية التي حصلت على الموافقة ،من حيث المبدأ ،في االجتماع الثاني والستين .ولفتت أيضا ً انتباه
يونيب إلى تقرير االجتماع الحادي والثالثين للفريق المفتوح العضوية بشأن القسم الخاصّ المتعلق بھذه المسألة حيث
أعرب بعض األطراف عن آرائھم بالنسبة لھذا الطلب ،وبنوع خاص الفقرتان  159و 160المسجّلتان أدناه:
»  – 159قال أحد الممثلين إنه من غير المتوقع أن تتم نيبال إجراء التصديق ،ورأى أن الخيار الوارد في
الفقرة ) 136أ( ) (2من مقرر اللجنة التنفيذية  53/62ھو الخيار الوحيد القابل للتطبيق .غير أن ممثالً آخر
قال إنه ال يوجد حكم خاص باإلعالن عن أن دولة ما أصبحت طرفا ً بحكم الواقع ،وأن المادة  10من
البروتوكول التي تنظم المساعدة المالية والتقنية لألطراف ال تتضمن حكما ً بتقديم مثل ھذه المساعدة لغير
األطراف.
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 – 160وافق الفريق العامل على ضرورة أن يوصل االجتماع الثالث والعشرون لألطراف مناقشة ھذه
المسألة بعد أن تنظر فيھا لجنة التنفيذ« .
استجابة الستفسارات من األمانة ،أفاد يونيب أنه يدرك ضرورة اتخاذ قرار يتعلق بوضع نيبال .مع ذلك
.7
ً
أحاطت علما بأنه إذ تق ّرر عقد اجتماع األطراف في نوفمبر /تشرين الثاني  2011بعد االجتماع الخامس والستين
للجنة التنفيذية ،فإن الطلب مناسب من حيث التوقيت كواحد من الشروط في المقرر  ،53/62أي بتقديم طلب رسمي
إلى األطراف .وفي حال صدرو قرار نھائي من اجتماع األطراف بشأن ھذه المسألة ،عندئذ باستطاعة نيبال أن تبدأ
على الفور تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،ولن تكون مضطرّة على االنتظار حتى موعد
االجتماع األول للجنة التنفيذية عام  2012للحصول على الموافقة .وكرّر يونيب أن تقديم الطلب ليُنظر فيه االجتماع
األول عام  2012سيتسبّب بتأخيرات غير ضرورية في تنفيذ األنشطة المح ّددة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية ،وأحاط علما ً بأن  2013ستكون السنة بالنسبة لتجميد استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون،
مما قد ال يترك للبلد الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة لتحقيق االمتثال .وأفاد أيضا ً أن الوضع السياسي الداخلي في نيبال قد
بقي على حاله ،وأن عملية التصديق ماضية ولو ببطء.
بعد إجراء مناقشة أعلمت األمانة يونيب بأنھا ،وھي تدرك الضرورة العاجلة والتوقيت بالنسبة لطلب
.8
ّ
الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،ال يسعھا إال أن توصي بموافقة مشروطة
بموجب قرار من اجتماع األطراف حول وضع نيبال بالنسبة لتعديل كوبنھاغن .وفي حال عدم اتخاذ اجتماع األطراف
قراراً بالنسبة لھذه المسألة ،سيبقى الوضع الراھن ،ويتوجّب عندئذ إعادة تقديم طلب الشريحة واالتفاق بعدما يق ّدم البلد
رسميا ً وثائقه إلبرام التصديق إلى مركز اإليداع التابع لألمم المتحدة في نيويورك.
راجعت األمانة أيضا ً خطة العمل السنوية التي ق ّدمھا يونيب لعام  ،2012ومشروع االتفاق الذي ق ّدم مع
.9
الطلب للشريحة األولى.
التوصيــة
.10

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ باالعتبار:
)أ(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لنيبال ،وعلى خطة التنفيذ المطابقة ،بمبلغ  116.970دوالراً أمريكياً ،مك ّون من 63.000
دوالر أمريكي وتكاليف مساندة الوكالة البالغة  8.190دوالراً أمريكيا ً ليونيب ،ومبلغ 42.000
دوالر أمريكي وتكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  3.780دوالراً أمريكيا ً ليوئنديبي ،شرط أن تجري
المصروفات فقط بعد أن يُت ّخذ قرار في االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول
مونتريال ،باألخذ باالعتبار وضع نيبال بالنسبة لتعديل كوبنھاغن؛

)ب(

حسم  0.55طن من قدرات إستنفاد األوزون من نقطة البداية من أجل تخفيض إجمالي مستدام من
استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛

)ج(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة نيبال واللجنة التنفيذية من أجل تخفيض استھالك المواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية على النحو المبيّن في المرفق األول من ھذه الوثيقة بالتوافق مع
الفقرتين )أ( و)ب( أعاله؛

)د(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتحديث التذييل -2أ في االتفاق ليصبح
مشتمالً على األرقام لالستھالك األقصى المسموح به ،وتبليغ اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في
مستويات االستھالك األقصى المسموح به ،وبأي أثر محتمل ذي صلة بمستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تكييفات تُجرى في حين تقديم الشريحة التالية؛
5
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أو :
)أ( مكرّر :مطالبة يونيب ،في حال عدم اتخاذ االجتماع الثالث والعشرين لألطراف قراراً بشأن وضع نيبال
المتعلق بتعديل كوبنھاغن ،وأن تحيط علما ً بأن المقرر  53/62يبقى قابالً للتطبيق ،وإعادة تقديم
الطلب من أجل الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
فلورو كربونية بمبلغ  116.970دوالراً أمريكياً ،مك ّون من  63.000دوالر أمريكي زائد تكاليف
مساندة الوكالة وقدرھا  8.190دوالراً أمريكيا ً ليونيب ،و 42.000دوالر أمريكي زائد تكاليف
مساندة الوكالة وقدرھا  3.780دوالراً أمريكيا ً ليوئنديبي ،ومشروع االتفاق ،فقط بعدما يكون البلد قد
ق ّدم وثائقه الرسمية للتصديق على تعديل كوبنھاغن إلى مركز اإليداع المتعلق بالمعاھدات التابع
لألمم المتحدة في نيويورك.

6
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المرفق األول
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المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة نيبال واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة نيبال )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
ّ
ّ
ّ
االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  -1ألف )"المواد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  0.72من
أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة  ،7مع تعديل التمويل تبعا لذلك ،وفقا للمقرر .44/60
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار
إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في الفقرة
 ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز
المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا
االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى
المحدد لكل مادة في الصف األفقي ) 3-1-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث المبدأ،
في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
-4
ّ
ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة
للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق .وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من
الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
)أ(

)ب(
)ج(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
1
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت
بالكامل؛
)د( أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد اكتمال
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
)ھ(
وما بعده ،بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ً
ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:
)أ(

-8
لما يلي:

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ س نوية مقدم ة
حس بما ھ و متوق ع ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله أو كتنق يح لخط ة تنفي ذ س نوية قائم ة تق دم ثماني ة
أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

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

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغييرات في المس تويات الس نوية للتموي ل المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة
لمختلف الشرائح؛

)(4

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،
أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ الس نوية ،تزي د تكاليف ه ع ن  30ف ي المائ ة م ن مجم وع
تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والت ي تك ون عندئ ذ قي د التنفي ذ ،وي ت ّم إب الغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي تقري ر التنفي ذ
السنوي الالحق؛

)ج(

س وف تع اد أي مب الغ متبقي ة إل ى الص ندوق المتع دد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة
المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
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)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافق اليوئنديبيي على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة
المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتشمل ھذه
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
التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق .وتوافق
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في
الصفين األفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في
التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات،
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق
على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح
المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في
نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة
3
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بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات
الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
1.27

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1-1

2-1

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3

بارامتر/السنة
جدول تخفيضات بروتوكول
مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى )أطنان
قدرات استھالك األوزون(
الحد األقصى المسموح به
لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك
األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة
المنفذة الرئيسية )اليونيب(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
الرئيسية )دوالر أمريكي(
%7.5
التمويل الموافق عليه للوكالة
المنفذة المتعاونة )اليوئنديبي(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة
المتعاونة )دوالر أمريكي(
إجمالي التمويل المتفق عليه
)دوالر أمريكي(
مجموع تكاليف الدعم )دوالر
أمريكي(
إجمالي التكاليف المتفق عليھا
)دوالر أمريكي(

1-1-4
2-1-4
3-1-4

2013

2014

2017

2018

2019

ال يوجد

ال يوجد

10.1

10.1

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.72

2011

2012

2015

2016

ال يوجد

ال يوجد

10.1

10.1

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.72

المجموع

2020

63 000

50 400

12 600

126 000

8 190

6 552

1 638

16 380

42 000

33 600

8 400

84 000

3 780

3 024

756

7 560

105 000

84 000

21 000

210 000

11 970

9 576

2 394

23 940

116 970

93 576

23 394

233 940

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان
قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان
قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(

0.55
0.72

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1
ألف.

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل -2
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التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود ،ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير
الس ابق ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة الم واد ،وكيفي ة إس ھام مختل ف النش اطات فيھ ا،
وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت ي أزيل ت
كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنش طة ،حس ب الم ادة ،والتكنولوجي ا البديل ة المس تخدمة والب دائل ذات الص لة
التي أدخلت ،للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي ر ف ي االنبعاث ات ذات
الص لة بالمن اخ .وينبغ ي أن يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات
المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على أي تغيي رات تط رأ عل ى الظ روف
ف ي البل د ،وأن يق دم غي ر ذل ك م ن المعلوم ات ذات الص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى
معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة )خطط( التنفي ذ الس نوية الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير،
وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي ذ الش ريحة ،عل ى النح و المنص وص
عليه في الفقرة  7من ھذا االتفاق ،أو غير ذلك من التغييرات ،وأن يقدم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي
التقرير المسرود جمي ع الس نوات ذات الص لة المح ددة ف ي الفق رة الفرعي ة )5أ( م ن االتف اق ،ويمك ن
باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية الس نة المزمع ة لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس ابقة
بع ين االعتب ار؛ وس تقدم البيان ات ال واردة ف ي الخط ة حس ب الس نة التقويمي ة .وينبغ ي أن يتض من
الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات ممكن ة م ن
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نوات المح ددة ف ي الفق رة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل ى الخط ة
الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق ة بوص فه
التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ الس نوية المقدم ة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترن ت .وس تعدل ھ ذه المعلوم ات الكمي ة ،الت ي يتع ين تق ديمھا حس ب
الس نة التقويمي ة م ع ك ل طل ب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة
الفرعي ة )1أ( أع اله( والخط ة )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1ج( أع اله( ،وخط ة التنفي ذ الس نوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

)ھ(

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من )1أ( إلى )1د( أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
وسوف تقدم الوحدة الوطنية لألوزون تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
1
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب.
وسيُسند اليوئنديبي عملية رصد تطور خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من بلوغ
2
أھداف األداء ،المحددة في الخطة ،إلى شركة محلية مستقلة أو ھيئة استشاريين محلية مستقلة.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:
ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
)أ(
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛
)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط ة بھ ا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتق ديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ض مان وج ود آليّ ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة التنفي ذ بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

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

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف ذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
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المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
1
)أ(

تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة .وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة ،وتشتمل على
األقل على:
تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

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

)ج(

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

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
1
كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا
الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
------
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