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  :تتكّون ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي

  :إزالة تدريجية

 يونيب/نامج األمم المتحدة للبيئةبر  خطة إدارة إزالة المواّد الھيدرو كلورو فلورو كربونية 
 يونيدو/منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )المرحلة األولى، الشريحة األولى(  
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  سيراليون

 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

 ، اليونيدو)الرئيسة(اليونيب  )ألولىالمرحلة ا(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.67 2010: السنة  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

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

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 االستھالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 1.67    1.67     22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 1.67 :عة المستدامةنقطة البداية للتخفيضات المجم 1.67 ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

 1.09 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل
 

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

إزالة المواد المستنفذة  اليونيب
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
 )وزوناأل

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

59,325 0 59,325 0 0 47,460 0 47,460 0 23,730 237,300 

 

20 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(
17 

2018 201
9 

 المجموع 2020

حدود االستھالك في بروتوكول 
 )ةتقديري(مونتريال 

غير  غير متاح
 متاح

1.67 1.67 1.50 1.50 1.5
0 

1.50 1.5
0 

  غير متاح 1.09

 

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

  غير متاح

 

غير 
  متاح

 

1.67 1.67 1.50 1.50 1.5
0 

1.50 1.5
0 

  غير متاح 1.09

 

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
دوالر (

 )كيأمري

تكاليف   اليونيب
 المشروع

25,000 0 23,000 0 0 20,000 0 21,000 0 21,000 110,000 

تكاليف 
 الدعم

3,250 0 2,990 0 0 2,600 0 2,730 0 2,730 14,300 

تكاليف  اليونيدو 
 المشروع

50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 100,000 

تكاليف   
 الدعم

4,500 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 9,000 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 
 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

75,000 0 23,000 0 0 70,000 0 21,000 0 21,000 210,000 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 
 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

7,750 0 2,990 0 0 7,100 0 2,730 0 2,730 23,300 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث 
 )دوالر أمريكي(دأ المب

82,750 0 25,990 0 0 77,100 0 23,730 0 23,730 233,300 

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 3,250 25,000 اليونيب  

 4,500 50,000 اليونيدو
 

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

 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصيات األمانة
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 وصف المشروع

إلى  ،نيابة عن حكومة سيراليون، وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية) يونيب(قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة   .1
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية، المرحلة 

دوالر أمريكي ليونيب،  14.300دوالر أمريكي، زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  210.000بكلفة إجمالية قدرھا 
ً )يونيدو(دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  9000و ، من أجل تنفيذ ، على النحو المقّدم أساسا

بالمئة من استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بحدود  35خطوة تخفيض الـ بأنشطة تمّكن البلد من االمتثال 
 25.000والشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في ھذا االجتماع قدرھا . ، وفقاً لبروتوكول مونتريال2020العام 

دوالر أمريكي  50.000دوالر أمريكي ليونيب، وقدرھا  3.250ساندة الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف م
  .ليونيدو دوالر أمريكي 4.500زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة 

  خلفيــة

مليون نسمة، قد صادقت على جميع التعديالت لبروتوكول  6.4إن سيراليون التي يبلغ عدد سّكانھا قرابة   .2
  .مونتريال

  ظمة المواّد المستنفدة لألوزونأن

ُ . 2008عام  لسيراليون في األساس كان إصدار أنظمة المواد المستنفدة لألوزون  .3 تعديل الحق ضّم  يجروقد أ
تدابير رقابة إضافية بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وأصبح 

وتشرف ھذه التنظيمات على واردات وصادرات المواد المستنفدة . 2011نيسان /ول أبريلساري المفعول في أ
ونظام إصدار ) الكوتا( لألوزون والمعدات المعتمدة على مواد مستنفدة لألوزون، وتنّص على نظام الحصص

ردو المواد ود ومستالتراخيص، وعلى تسجيل وتأمين الشھادات لجميع أصحاب الشأن، ومن بينھم تقنيّو خدمات التبري
ويقوم بتنفيذ ھذه األنظمة أطراف من بينھا وكالة حماية البيئة، وھيئة اإليرادات الوطنية، ووزارة . المستنفدة لألوزون

  .الزراعة، وھيئة أمن األحراج والغذاء، ووزارة التجارة والصناعة، وقّوات الشرطة، وجمعية تقنيّي ھندسة التبريد

  ورو كربون والتوزيع القطاعياستھالك ھيدرو كلورو فل

ووفقاً . ھو مادة ھيدرو كلورو فلورو كربون الوحيدة التي يستوردھا البلد 22-إن ھيدرو كلورو فلورو كربون  .4
للبيانات المجموعة خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، ارتفع استھالك ھيدرو كلورو 

ً  32.73إلى  27,27فلورو كربون من  ً متريا ً من قدرات إستنفاد األوزون 1.80إلى  1.50من (طنا بين عاَمي ) طنا
ومستويات االستھالك حسب مقترح خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وتلك . 2010و 2007

سب خط أساس ھيدرو كلورو وقد احتُ . 1لبروتوكول مونتريال، مبيّنة في الجدول  7التي أبلغ عنھا بمقتضى المادة 
  .طن من قدرات إستنفاد األوزون 1.67فلورو كربون لالمتثال بـ 
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  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في سيراليون. 1الجدول 

  خط األساس  2010  2009  2008  2007  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون
       أطنان مترية
 30.37 32.73 28.00 26.00 28.00  7بيانات المادة 
ھيدرو ال المواد إدارة إزالة ةبيانات خط

 30.37 32.73 28.00 25.45 27.27  يةكلورو فلورو كربون
   - 0.55 0.73  الفارق

       أطنان من قدرات إستنفاد األوزون
 1.67 1.80 1.54 1.43 1.54  7مادة البيانات 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو بيانات 

 1.67 1.80 1.54 1.40 1.50  كلورو فلورو كربونية
   - 0.03 0.04  الفارق

  .2، مبيّن في الجدول 2020 – 2011استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترة  إن توقّع  .5

  2020 – 2011تقدير استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترة . 2الجدول 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنة
أطنان 

            ريةمت
غير 
107.27110.00112.73160.00 81.82 72.73 65.45 56.36 41.82 38.18  ُمقيِّد
 19.74 27.33 27.33 27.33 27.33 27.33 30.37 30.37 41.82 38.18  ُمقيِّد

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاد 
            األوزون

غير 
 8.80 6.20 6.05 5.90 4.50 4.00 3.60 3.10 2.30 2.10  ُمقيِّد
 1.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67 1.67 2.30 2.10  ُمقيِّد

  

مكيف ھواء  55.000يُستعمل فقط لخدمة معّدات التبريد المكّونة من  22-إن ھيدرو كلورو فلورو كربون  6.
لج، وأنظمة غرفة مبّردة تُستعمل في مؤّسسات تحضير األغذية ومصانع ألواح الث 16.000، ونوافذ متعددة األقسام

على النحو المبيّن في  نقل مبردةوحدة  1000تكييف الھواء المركزية، وفي بعض المؤسسات الحكومية والخاصة؛ و
واألسعار الحالية للمواد الھيدرو كلورو . منھم 400تقني، تلقى التدريب  600وتخضع ھذه المعّدات لخدمة . 3الجدول 

ً لھيدرو كلورو فلورو  12.00: كيلوغرام الواحد ھي في البلدفلورو كربونية وغازات التبريد البديلة لل دوالراً أمريكيا
ً لھيدرو فلورو كربون 14.00، و22-كربون ً لـ  18.50؛ و134a-دوالراً أمريكيا  13.00؛ وR-404aدوالراً أمريكيا

  .R-600aدوالراً أمريكيا لـ 
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  )2009(في سيراليون  22-توزيع ھيدرو كلورو فلورو كربون. 4الجدول 

  
  نوع المعّدات

  
  عدد الوحدات

  من مجموع%    22-تّسرب ھيدرو كلورو فلورو كربون
ھيدرو كلورو فلورو 

  كربون
أطنان من قدرات   أطنان مترية

  إستنفاد األوزون
مكيفات ھواء نوافذ 

 30.0 0.54 9.82 55,000 متعددة األقسام
 68.0 1.22 22.26 16,000 تجاري/ صناعي 

 2.0 0.04 0.65 1,000 دةوحدات نقل مبرّ 
 100.0 1.80 32.73 72,000 المجموع

  
  استراتيجية إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون

إن الغاية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لسيراليون ھي   .7
ال، في حين أن المرحلة الثانية سترّكز على إزالة تحقيق أھداف رقابة ھيدرو كلورو فلورو كربون لبروتوكول مونتري

من أجل غازات تبريد ما تبقّى من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون عن طريق استبدال وإعادة تھيئة المعدات 
  ).4الجدول ( طبيعية

  استراتيجية شاملة بشأن ھيدرو كلورو فلورو كربون لسيراليون. 4الجدول 

ھيدرو كلورو فلورو 
  كربون

  المــّدة  الوصف

توفير مكاسب لألوزون والمناخ بواسطة الخطة المتكاملة لتخفيضات المواد   االستراتيجية الشاملة
المستنفدة لألوزون لقطاع التبريد، وتعزيز واعتماد التكنولوجيات البديلة لكفاءة 

  .استخدام الطاقة

2011-2030  

بالمئة على األقّل من خط  35بون بنسبة تخفيض استھالك ھيدرو كلورو فلورو كر  المرحلة األولى
بواسطة إحالل ممارسة الخدمة ) طن من قدرات إستنفاد األوزون 1.67(األساس 

الجيدة التي تمّكن من االستعمال المأمون لغازات التبريد الطبيعية، وتنفيذ األنشطة 
التي تخفّض استھالك الخالئط المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون، 

من  ج حفز إلعادة تھيئة المعّدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربونوبرنام
  .غازات التبريد البديلة أجل

2011-2020  

تنفيذ أنشطة إلزالة كاملة لما تبقّى من استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو   ثانيةالمرحلة ال
  .كربونية المعتمد على استعمال غازات التبريد الطبيعية

2011-2030  

  

بالتوافق مع االستراتيجية الشاملة، تقترح حكومة سيراليون تنفيذ األنشطة المحّددة التالية خالل المرحلة   .8
  :األولى

القانون، وتعزيز مدارس  إنفاذمن موظفي الجمارك وغيرھم من موظفي  150 تدريب إضافي لـ  )أ(
  تدريب الجمارك؛

  ثة إلعادة التھيئة اإلقليمية التي أُنشئت في نطاق خطة مساعدة تقنية وبرنامج معدات للمراكز الثال  )ب(
إدارة اإلزالة النھائية، وإحالل برنامج حفز لتشجيع استعمال بدائل لغازات تبريد ھيدرو كلورو 

استناداً إلى خبرة برنامج مماثل منفّذ في (من جانب المستعملين النھائيين قابلة للتطبيق فلورو كربون 
  ؛)الة النھائيةنطاق خطة إدارة اإلز
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تقنّي خدمة على ممارسات التبريد الجيّدة؛ تعزيز طاقة المعاھد  400مستقبلي لـ  إضافي تدريب  )ج(
بالنسبة العتماد تكنولوجيات بديلة غير محتوية على مواد  والتوعيةالتقنية وجمعية تقنيّي التبريد؛ 

  ة لالحتباس الحراري الشامل؛مستنفدة لألوزون، وكفاءة مرتفعة الستخدام الطاقة وطاقة منخفض

  رصد وتقييم خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لضمان تنفيذ مناسب التوقيت   )د(
  .ألنشطة إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربونية

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتكلفة 

ربونية لتحقيق كلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كالت إن  .9
، قد قُّدرت بـ 2020بالمئة بحلول عام  35بروتوكول مونتريال حتى، وبما في ذلك تخفيض الـ أھداف االمتثال ل

  :دوالر أمريكي، مجزأة على النحو التالي 210.000

  دوالر أمريكي من أجل تدريب موظفي الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون؛ 40.000  )أ(  

  دوالر أمريكي من أجل تعزيز المراكز اإلقليمية الثالثة إلعادة التھئية، 100.000  )ب(
  وبرنامج الحفز؛

  و دوالر أمريكي من أجل تدريب تقنيّين على ممارسات التبريد الجيدة؛ 45.000  )ج(  

  .الر أمريكي من أجل تنسيق المشروع، والرصد والتقييم والتبليغدو 25.000  )د(  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لسيراليون في سياق المبادئ  راجعت  .10
، والمعايير بالنسبة لتمويل )54/39المقرر (ة التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربوني

  إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع االستھالك، المتفق عليھا في االجتماع الستين
أعمال  خطة، والمقررات الالحقة بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، و)60/44المقرر (

وناقشت األمانة مسائل تقنية وذات صلة بالتكاليف مع يونيب، . دد األطرافللصندوق المتع 2014 – 2011فترة 
  .والتي عولجت وأوجزت بشكل ُمرض على النحو الموجز أدناه

  حالة تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية

كمية من رداً على طلب لتوضيح حالة تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية، أفاد يونيب أنه لم يتّم استعمال أي   .11
ً من موظفي الجمارك وموظفي  300تدريب وقد تّم . 2010كلورو فلورو كربون عام  القانون، كما تّم  إنفاذتقريبا

ً تدريب . تحديث المنھج التعليمي لموظفي الجمارك بحيث يشمل مسائل ذات صلة ببروتوكول مونتريال وقد تّم أيضا
د تّمت مراجعة المنھج التعليمي المعني ليصبح مشتمالً على من تقنيّي خدمات التبريد، وق 300ومنح شھادات لـ 

إضافة إلى ذلك تّم تأمين المعدات وُعدد إعادة التھئية للمراكز اإلقليمية الثالثة، بما في . التزامات البروتوكول الجديدة
. ة، ومقاييس التفريغغازات التبريد، ومضّخات التفريغ وأجھزة كشف التسّرب اليدوي تدوير ذلك آالت استرداد وإعادة

ً حمالت توعية عّدة بشأن إزالة المواد المستنفدة لألوزون في البلد وتفيد أمانة . كما أن وحدة األوزون نفذت أيضا
استھالك جميع المواد المستنفدة لألوزون باستثناء المواد الھيدرو  إلغاءالصندوق أن حكومة سيراليون بلّغت عن 

  .من البروتوكول 7المادة كلورو فلورو كربونية بمقتضى 
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  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون من نقطة البداية للتخفيض الكلّي

للتخفيض الكلي المستدام في استھالك ھيدرو كلورو فلورو  لھا سيراليون أن تحّدد كنقطة بداية وافقت حكومة  .12
ه بواسطة االستھالك الفعلي وقدره طن من قدرات إستنفاد األوزون، تّم حساب 1.67 بلغ كربون، خط أساس مقّدر

 7على التوالي، بموجب المادة  2010و 2009طن بُلّغ عنھا لعاَمي  1.80طن من قدرات إستنفاد األوزون، و 1.54
  .طن من قدرات إستنفاد األوزون 1.60وقد أفادت خطة األعمال عن خط أساس قدره . من بروتوكول مونتريال

  مسائل تقنية وذات صلة بالتكاليف

استجابة لطلب من األمانة، أفاد يونيب أن أنظمة المواد المستنفدة لألوزون التي تمت مراجعتھا، تضّمنت   .13
 عندما يقّدموبناء على ذلك . 22-تدابير رقابة من أجل استيراد معدات معتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون

ً يتعلق بتوافر المعدات ذات غازات التبريد ن طلبات للحصول على رخص استيراد، سوف يتلقون إعالالمستوردو ما
  .غير المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون، في السوق الدولية

في سياق المناقشات بشأن استدامة عنصر المساعدة التقنية، الذي يتضمن إعادة تھيئة المعدات المعتمدة على   .14
المنخفض بالمقارنة مع غازات تبريد  22-فلورو كربون، نظراً لسعر ھيدرو كلورو 22-ھيدرو كلورو فلورو كربون

بديلة أخرى، أفادت كّل من يونيب ويونيدو أن برنامج الحفر يتوقّع بأن المعدات سوف تحصل على تقييم وموافقة 
ت والمعّدا. غازات تبريد طبيعية من أجلبالطريقة المناسبة من جانب خبير تقني، في وقت سابق إلعادة التھيئة الفعلية 

التي تعمل بصورة جيدة ستخضع وحدھا للتحويل، مع األخذ باالعتبار المناسب جوانب كفاءة استخدام الطاقة، 
إضافة إلى ذلك يھدف مخطط الحفز إلى تأمين مساعدة مالية إلعادة تھيئة المعدات . المرتبطة بغازات التبريد البديلة

يد غير محتوية على مواد مستنفدة لألوزون حتى عام المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون إلى غازات تبر
، يُنتظر أن يرتفع سعرھا بالنسبة لغازات التبريد 22-ونظراً النخفاض توافر ھيدرو كلورو فلورو كربون. 2020

وسوف يُستَكمل ھذا البرنامج ببرنامج . البديلة، ومن شأن ذلك أن يضمن استدامة البرنامج بعد انتھاء مخطط الحفز
  .التقنييّن الھادف إلى تحسين ممارسات الخدمة، وبالتالي إلى تخفيض تسّربات غاز التبريد تدريب

التبريد التي ستُنفذ خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو  يلتقنيّ بالنسبة لبرامج التدريب   .15
بريد سيسفر عن تسجيل المزيد من التقنيّن مع جمعية مھندسي وتقنيّي الترو كربونية، أفاد يونيب أن دعم كلورو فلو

ً زيادة في تنمية بناه التحتية،. الجمعية، مع زيادة على الطلب للتدريب   ونظراً لكون البلد يجتاز حاليا
- بما في ذلك توّسع قطاع التبريد، سيزيد أيضاً الطلب على خدمة المعدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون

22.  
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  المناخاألثر على 

إن األنشطة المقترحة للمساعدة التقنية في خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، التي تشمل   .16
 22- إحالل ممارسات خدمة محّسنة واإلعادة المحتملة لتھيئة المعّدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون

مع إمكانية احترار عالمي أدنى مّما في ھيدرو ( 134a-ورو كربونالستعمال غازات تبريد الھايدركربون وھيدرو فل
وتقترح . ، ستسفر عن تخفيض أطنان ثاني أكسيد الكربون الموازية من االنبعاثات في الفضاء)22-كلورو كربون

بعاث حكومة سيراليون أيضاً إحالل معّدات ذات كفاءة استخدام للطاقة مرتفعة، مّما سيسھم في مزيد من تخفيضات ان
ً قدره  2014 – 2011وقد قّدرت خطة أعمال فترة . ثاني أكسيد الكربون في الفضاء ً من  921تخفيضا ً موازيا طنا

ولكن، ونظراً للمعلومات المحدودة في ھذا الوقت، ليست األمانة في . ثاني أكسيد الكربون من االنبعاثات في الفضاء
ويمكن تحديد األثر بواسطة تقييم تقارير التنفيذ، . ون على المناخوضع للتقدير الكّمي ألثر ھيدرو كلورو فلورو كرب

ً ابتداء من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  ومن بين أمور أخرى، بمقارنة مستويات غازات التبريد المستعملة سنويا
عادة تدويرھا، وعدد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، والكميات المبلغ عنھا من غازات التبريد التي يتّم استردادھا وإ

  .التي تعاد تھيئتھا 22-التقنيين الذين يتلقّون التدريب، والمعدات المعتمدة على ھيدرو كلورو فلورو كربون

  التمويل المشترك

بشأن الحوافز والفرص المالية المحتملة من أجل موارد إضافية لبلوغ الحّل ) ح( 54/39للمقرر  استجابة  .17
ً للفقرة األعلى من المكاسب البيئ من ) ب( 11ية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وفقا

لالجتماع التاسع عشر لألطراف، ستعمد حكومة سيراليون، خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة  XIX/6المقرر 
مية خطة شاملة تحدد المصادر إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، وبمساعدة يونيب ويونيدو، على تن

ھذه العملية التعاقد مع فريق عمل  وستفرض. وتلطّف األثر على المناخ المحتملة للتمويل التي ستفيد حماية البيئة
ً . مكّون من جميع الفرقاء المعنيين، باالشتراك مع خبراء يونيب ويونيدو بصدد إنشاء لجنة  والحكومة ھي أيضا

  .طالع بمسؤوليات تعبئة الموارد على المستويين الوطني والدوليتوجيھية تكون مھمتھا االض

  2014 – 2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف لفترة 

دوالر أمريكي تشمل تكاليف مساندة  233.300(دوالر أمريكي  210.000إن يونيب ويونيدو يطلبان   18.
والقيمة اإلجمالية . المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من أجل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة) الوكالة

ً من بينھا تكاليف المساندة، ھي أدنى من مجموع  108.740وقدرھا  2014-2011المطلوبة للفترة  دوالراً أمريكيا
). عماللم تطلب يونيدو تمويالً في خطة األ(دوالراً أمريكياً الذي تطلبه يونيب  118.651المبلغ في خطة األعمال بـ 

خط األساس في قطاع الخدمة الذي يتراوح بين ستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون في فضالً عن ذلك، واستناداً إلى ا
ً مترياً، ستكون مخصصات سيراليون حتى اإلزالة عام  40و 15 دوالر أمريكي بالتوافق مع  210.000 ،2020طنا

  .60/44المقرر 

  مشروع اتفاق

ين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية من أجل إزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون، وھو ثمة مشروع اتفاق ب  .19
  .مدرج في المرفق األول في ھذه الوثيقة
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  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اعتبار .20

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو   ) أ(
بالمئة من استھالك  35، من أجل تحقيق تخفيض الـ 2020إلى  2011لسيراليون للفترة من  كربونية

دوالر أمريكي  110.000دوالر أمريكي، مكّون من  233.300ھيدرو كلورو فلورو كربون، بمبلغ 
دوالر أمريكي  100.000دوالر أمريكي ليونيب، و 14.300قدرھا وزائد تكاليف مساندة الوكالة 

  دوالر أمريكي ليونيدو؛ 9.000قدرھا ويف مساندة الوكالة زائد تكال

ً بأن حكومة سيراليون قد وافقت على  ) ب( تُنشئ كنقطة بداية لھا للتخفيض الكلّي  أن أن تحيط علما
طن من قدرات  1.67المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون، خط أساس مقّدر بـ 

طن من قدرات إستنفاد األوزون  1.54ك الفعلي البالغ إستنفاد األوزون، يُحتسب بواسطة االستھال
على التوالي، بمقتضى  2010و 2009طن من قدرات إستنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  1.80و

 من بروتوكول مونتريال؛ 7المادة 

طن من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون من نقطة البداية من  0.58حسم   ) ج(
  الكلّي المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛ أجل التخفيض

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية من أجل تخفيض استھالك   ) د(
  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، كما ورد في المرفق األول في ھذه الوثيقة؛

  أ في -2تحديث التذييل ات خط األساس معروفة، بانمطالبة أمانة الصندوق، بعدما تصبح بي  )ھـ(
المسموح بھا وبإبالغ اللجنة التنفيذية  قصوىاالتفاق ليصبح مشتمالً على كميات االستھالك ال

بالتغيير الحاصل في مستويات االستھالك األقصى المسموح به، وبأي تأثير محتمل ذي صلة على 
  حاجة إليھا يتّم إجراؤھا مع تقديم الشريحة التالية؛ وات تدعو المستوى التمويل المؤھل، مع أي تسوي

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو   ) و(
 25.000دوالراً أمريكياً، مكّون من  82.750كربونية لسيراليون، وخطة التنفيذ المطابقة، بمبلغ 

ً أمريكي اً دوالر 3.250مساندة الوكالة وقدرھا  دوالر أمريكي، زائد تكاليف  50.000ليونيب، و ا
  .دوالر أمريكي ليونيدو 4.500دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا 
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 المرفـق األول

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  سيراليونحكومة اتّفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  سيراليون ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من  1.09إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

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

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، ، مع تعديل الت7لالمتثال بناء على بيانات المادة 

 

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

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

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأللمواد بموجب ھذا االتفاق لجميع ا

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

 

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

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

 

من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن  5-
 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية

 

ة ھي جميع والسنوات المعني. لجميع السنوات المعنيّة ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

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

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد

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 

وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  ؛التنفيذية على ھذه الخطة

 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 

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

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

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

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستّقل على النحو . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 

ادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعتوافق و 7-
لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 :ألف-1

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ(
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  )د( 5في الفقرة الفرعية  ھو متوقعحسبما 

  :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 رات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من التغيي  )2(

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن  أو إزالة
  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 
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 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   )ب(
التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة   )ج(
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

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

 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   )ب(
 .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 قوافوقد . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ت اليونيدو توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

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

 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابفي إطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل  ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

. ة في التنفيذھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشط
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن لى توافق في اآلراء إوالوكالة المنفذة المتعاونة 

والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة 
 والوكالة المنفذة المتعاونة سيةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئي .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 

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

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

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

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")ثالتخفيضات في التمويل بسبب عدم االمت("
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن السنوات، 
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لن تشكل الحالة المعنية  وبعد اتخاذ ھذه القرارات،. البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة 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

 

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

 

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

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية نقيحات التالية عليھا وفقالتنبؤ بھا في الخطة والت
) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك خالفيذية اللجنة التنفت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  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 

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

  1.67 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
أطنان قدرات(المجموعة األولى 
 ال يوجد 1.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67 1.67ال يوجد ال يوجد )استھالك األوزون

الحد األقصى المسموح به1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق

أطنان(جيم، المجموعة األولى 
 ال يوجد 1.09 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.67 1.67ال يوجد ال يوجد ) قدرات استھالك األوزون

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة2-1
دوالر) (اليونيب(الرئيسية 

25 000 )أمريكي   000 23    000 20   000 21   000 21  000 110  
تكاليف دعم الوكالة المنفذة2-2

3 250 ) دوالر أمريكي(الرئيسية    990 2    600 2   730 2   730 2  300 14  
التمويل الموافق عليه للوكالة2-3

)اليونيدو(المنفذة المتعاونة 
50 000 )دوالر أمريكي(   0   000 50   0  0 000 100  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة2-4
4 500 ) دوالر أمريكي(المتعاونة    0   500 4   0  0 000 9  

إجمالي التمويل المتفق عليه3-1
75 000 )دوالر أمريكي(   000 23    000 70   000 21   000 21  000 210  

دوالر(مجموع تكاليف الدعم 3-2
7 750 )أمريكي   990 2    100 7   730 2   730 2  300 23  

إجمالي التكاليف المتفق عليھا3-3
82 750 )دوالر أمريكي(   990 25    100 77   730 23   730 23  300 233  

 0.58 )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0.00 )أطنان قدرات استھالك األوزون(في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 1.09 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

في السنة  الثانياالجتماع موعد ليس قبل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 .ألف-2المحددة في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

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

 

، وتعليق على حالة البلد فيما الموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  )أ(
وينبغي أن . يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 
تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك التي تغييرات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على ال

مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة
السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص  الشريحةبخطة 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا

ومات عن من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معل) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   )ب(
وما لم تقرر . من االتفاق) ب(5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا
) 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 

الشريحة التالية، مع  لتقديم طلبمزمع ال الموعدحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة ھاإبراز الترابط بين
ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال رإلشااوينبغي أن يتضمن الوصف أيضا . بعين االعتبار

وينبغي أن يغطي ھذا الوصف . الخطة الشاملةعن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على 
أي بالتفصيل الوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  السنوات
  ؛ھاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي أدخلتتكون ضرورية  تنقيحات

وينبغي  .قاعدة بياناتخالل  المقدمة من ةخطالو بالتقريرالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
. تقديم ھذه البيانات على اإلنترنت في الشكل المطلوب وفقا للمقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية

، كال مع كل طلب شريحة ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو
انظر الفقرة (والخطة ) أعاله) أ(1الفرعية انظر الفقرة (من السرود والوصف الخاص بالتقرير 

كما أنھا ستلم بالمعلومات الكمية  ، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛)أعاله) ج(1الفرعية 
ومع أن المعلومات الكمية . أعاله) ج(1المتعلقة بأي تنقيحات للخطة الشاملة عمال بالفقرة الفرعية 

ة والمقبلة، فإن الشكل سيشمل خيار تقديم معلومات إضافية ليست مطلوبة إال عن السنوات الماضي
  متعلقة بالسنة الحالية إذا رغب البلد والوكالة المنفذة الرئيسية في ذلك؛

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

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه   1
  .الخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة   2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد برصد 

وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة . لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية
ات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الوارد

  .المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون

 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 

ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي شروعالم

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

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

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

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ   )د(
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

على  والخطة الشاملة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش .لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

المنفذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و(
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   )ح(
  الدقيق عن البيانات؛

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

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة في حالة   )ي(
تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

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

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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/48 
Annex I 

 
 

8 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةة المواد بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزال اوتكليفھ ةمستقل منظمة

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

 
 دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

لكنھا ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  :تشتمل على األقل على

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

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

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )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 11ا للفقرة وفق  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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