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 متعددة السنواتالمشروع ال: ورقة تقييم المشروع
 سورينام

 الوكالة  عنوان المشروع: أوال

المرحلة (خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )ىاألول

 اليونيدو/ )الوكالة الرئيسية(اليونيب 

 

 )قدرات استنفاد األوزونمن طن (  1.3 2010: عام 7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2010: عام)قدرات استنفاد األوزونمنباألطنان(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري:ثالثا
 مجموع استھالك القطاع المختبر العملية المذيباتتبريدالالحرائق الرغاوياأليروسول المادة الكيميائية

  الخدمة التصنيع  

           123-الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124-الھيدروكلوروفلوروكربون 

         ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.07    0.07    ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.21    1.21      22-ربون الھيدروكلوروفلوروك
 

 )قدرات استنفاد األوزونمن باألطنان (بيانات االستھالك : رابعا

 1.98  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 1.98  2010-2009خط األساس للفترة 

 )استنفاد األوزون من قدراتباألطنان (االستھالك المؤھل للتمويل 

 1.29 :المتبقي  0.0  :ووفق عليه بالفعل

 

 المجموع2011201220132014201520162017201820192020 خطة األعمال: خامسا

 من قدراتباألطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب
 )استنفاد األوزون

0.1  0.1        0.2 

 99,440        49,720  49,720 )بالدوالرات األمريكية(التمويل 

 

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  نات المشروعبيا: سادسا

 الحدود القصوى لالستھالك بموجب بروتوكول مونتريال 
غير 
 متوافر

غير 
 متوافر

 غير متوافر 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98

 من قدراتباألطنان (االستھالك األقصى المسموح به 
 )استنفاد األوزون

غير 
 متوافر

غير 
 متوافر

 غير متوافر 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

بالدوالر (المبدأ 
 )األمريكي

 104,000 13,500    35,000   28,500  27,000 تكاليف المشروع اليونيب

 13,520 1,755    4,550   3,705  3,510  تكاليف الدعم

 106,000 9,000    29,000     68,000 تكاليف المشروع نيدواليو

 9,540 810    2,610     6,120  تكاليف الدعم

 210,000 22,500 0 0 0 64,000 0 0 28,500 0 95,000 )بالدوالر األمريكي(مجموع تكاليف المشروع من حيث المبدأ 
 بالدوالر(مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 )األمريكي
9,630 0 3,705 0 0 7,160 0 0 0 2,565 23,060 

 233,060 25,065 0 0 0 71,160 0 0 32,205 0 104,630 )بالدوالر األمريكي(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 

  )2011(طلب تمويل الشريحة األولى : سابعا

 )بالدوالر األمريكي(لدعم تكاليف ا )بالدوالر األمريكي(األموال المطلوبة  الوكالة
 3,510 27,000اليونيب
 6,120 68,000اليونيدو

 

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

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات األمانة
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  وصف المشروع
  
رينام إلى االجتماع الخامس والستين للجنة قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة سو .1

التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، حسب ماقدم في 
 9,540دوالرا أمريكيا لليونيب و 13,520دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  210,000األصل، بمبلغ 

في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  35لتحقيق الخفض بنسبة  ريكيا لليونيدودوالرا أم
 .2020عام 

دوالر أمريكي زائدا  27,000وتبلغ الشريحة األولى للمرحلة التي طلبت خالل ھذا االجتماع للمرحلة األولى  .2
أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر 68,000ب، ومبلغ لليوني دوالرا أمريكيا 3,510 تكاليف دعم الوكالة بمبلغ

 .أمريكيا لليونيدو بحسب ماقدم في األصل دوالر 6,120بمبلغ 

 خلفية

  الئحة  المواد المستنفدة لألوزون

  
ونظام تنظيمي  حكومة سورينام على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال، ولدى سورينام تشريع صدقت .3

استيراد وتوزيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلده وتفرض الئحة المواد المستنفدة  إلصدار التراخيص ينظم
لألوزون حظرا على استيراد وتصدير المعدات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون، والمواد المستنفدة لألوزون 

الكميات المتبقية من المواد المستنفدة ويتطلب استيراد . ألف وباء من بروتوكول مونتريال نالمبينة في المرفقي
وتعتزم سورينام . لألوزون والمعدات المعتمدة على ھذه المواد ترخيصا أو تصريحا من وزارة التجارة والصناعة

 .2012تطبيق حصص االستيراد على المواد الكلوروفلوروكربونية اعتبارا من عام 

معھد البيئة والتنمية في سورينام مسؤولية تنفيذ  وتتولى وحدة األوزون الوطنية التي تعمل تحت إشراف .4
ومراقبة وتقييم األنشطة التي تنفذ في إطار بروتوكول مونتريال بما في ذلك خطة إدارة إزالة المواد 

مسؤول ھذه الوحدة ھو رئيس فريق البرنامج الوطني الذي يضم وزارة التجارة و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
عملية  الوطني في ويشارك أعضاء فريق البرنامج. اعة وإدارة الجمارك ومعھد البيئة والتنميةوالصناعة ووزارة الزر

ويشمل أصحاب . والمعدات المعتمدة عليھا معظم الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون الرقابة على
الخدمة ورابطة تكييف الھواء المصلحة اآلخرون معاھد التدريب المھني وإدارة اإلحصاء والمستوردين وقطاع 

 .والتبريد والتھوية في سورينام

  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
  
في خدمة وحدات  2-أظھرت نتائج االستقصاء أن البلد يستخدم في غالب األحيان الھيدروكلوروفلوروكربون .5

وھناك . يدروكلوروفلوروكربونالتبريد وتكييف الھواء، وإن سورينام التضطلع بأي نشاط للتصنيع يعتمد على الھ
ويبين اتجاه الواردات أنھا تصل إلى . 2005منذ  22-تقلبات كبيرة في الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون

من االستقصاء  المستخلصةبيانات عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  1ويقدم الجدول . ذروتھا كل عامين
 ل مونتريال من بروتوكو 7بموجب المادة  والمبلغة 
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  )2010-2005( سوريناماستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في : 1الجدول 

 

  السنة
الخاص بخطة إدارة إزالة المواد اإلسقصاءمنبيانات

  7بيانات المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
الھيدروكلوروفلورو 

22-كربون
الھيدروكلوروفلورو

ب141-كربون
روالھيدروكلوروفلو

 ب142-كربون
 المجموع

  )باألطنان المترية(
2005 18.79 18.79 18.79 
2006 24.51 24.51 24.51 
2007 46.8546.85 46.85 
2008 21.9721.97 12.74 
2009 54.740.0754.81 48.64 
2010 22.081.1123.19 23.19 

األطنان من قدراتب
استنفاد األوزون

  

2005 1.031.03 1.03 
2006 1.351.35 1.35 
2007 2.582.58 2.58 
2008 1.211.21 0.70 
2009 3.010.013.02 2.68 
2010 1.210.071.28 1.28 

 

غير المقيد لمعدل  فقط والمتوسط 22-وتستند التوقعات الخاصة باالستھالك إلى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .6
التوقعات الخاصة  2الجدول  ويعرض. اما وينخفض عامافي المائة مع نفس نمط االستھالك الذي يرتفع ع 5النمو السنوي البالغ 

 .2020باستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون حتى 

   سورينامستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في إ توقعات: 2الجدول 
 

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

 بقيود

باألطنان 
 المترية

48.64 23.19 50.91 25.45 36.00 36.00 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 23.27 

باألطنان من 
قدرات استنفاد 
 األوزون

2.68 1.28 2.80 1.40 1.98 1.98 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.28 

 دون قيود

باألطنان 
 المترية

48.64 23.19 50.91 25.45 52.73 25.45 56.36 27.27 58.18 29.09 61.82 30.91 

باألطنان من 
قدرات استنفاد 
 األوزون

2.68 1.28 2.80 1.40 2.90 1.40 3.10 1.50 3.20 1.60 3.40 1.70 

 .7البيانات المبلغة بموجب المادة  *
 

  يةلھيدروكلوروفلوروكربونللمواد ا التوزيع القطاعي 
 

المنزلية والتجارية تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سورينام في قطاعات تكييف الھواء  .7
 .2010االستھالك من غازات التبريد في البلد بحسب القطاع في عام  التالى 3ويقدم الجدول . والصناعية

  حسب القطاع الفرعيباستھالك غازات التبريد  : 3الجدول 
 

 معدات التبريد
)باألطنان(سنويا / استھالك الخدمة )باألطنان(الشحن  مجموع الواردات

 
 المترية من قدرات استنفاد األوزون المترية

من قدرات 
 استنفاد األوزون

 )النظم المفردة والمجزأةوالنافذة (تكييف الھواء المنزلية 
49,695 117.14 6.44 28.40 1.56 

 0.35 6.32 5.65 102.70 7,900 التبريد التجارية

 0.05 0.99 0.10 1.77 34 تبريد المباني

 1.96 35.71 12.19 221.61 57,629 المجموع
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 18في المائة من االستھالك الكلي يستخدم في خدمة نظم تكييف الھواء المنزلية وأن  80أن  3ويبين الجدول  .8
 .المتبقية في خدمة معدات تبريد المباني وتستخدم نسبة االثنين في المائة. في المائة لخدمة معدات التبريد التجاري

 12.15 : يدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد البديلة بالكيلوغراموفيمايلي األسعار الحالية للمواد الھ .9
دوالر أمريكي  28.44، وR-134a للمادة  دوالر أمريكي 28.31و 22-دوالر أمريكي للھيدروكلوروفلوروكربون

دوالر  29.36و R-408A للمادةدوالرا أمريكيا  24و R-406A للمادةدوالر أمريكي  19.76و R-404A للمادة
في سورينام بالمقارنة بالبدائل  22-ونظرا النخفاض أسعار الھيدروكلوروفلوروكربون. R-410A للمادةريكي أم

 .على نطاق واسع في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء المادةاألخرى، تستخدم ھذه 

رات استرجاع دنيليوحدة متنقلة مزودة بس 35تم بمقتضى أنشطة سبقت الموافقة علما في قطاع الخدمة توزيع  .10
ھوية غازات التبريد مع األدوات وقطع الغيار ذات الصلة لمعرف  12ھيئة وتليندر استرجاع قابل إلعادة اليس 61و

من  22وفي إطار خطة إدارة اإلزالة النھائية، تم تدريب . على عدد مختار من المشاركين بما في ذلك المدارس التقنية
لفنيين لب لمدة أربعة أيام على الممارسات الجيدة في قطاع التبريد التدريفضال عن موظفي الجمارك الجدد 

ونظرا لحدوث تأخير في . والمحاضرين الذين حصلوا على التدريب بموجب برنامج نفذته وحدة األوزون الوطنية
ية في خطة استكمال األنشطة في الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النھائية، أدرجت تلك المقررة للشريحة الثان

الذي يطلب بأن تدمج شرائح التمويل الخاصة بالخطط الوطنية  -)ب(60/11إدارة اإلزالة النھائية إعماال للمقرر 
إلزالة الكلوروفلوروكربون أو خطط إدارة اإلزالة النھائية والتي لم تقدم لالجتماع الحادي والستين في خطط إدارة 

الذي يطلب من البلدان التي تخطط الستكمال ) 1)(ب(64:6والمقرر  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
أن تبذل  2012خططھا الخاصة بإدارة غازات التبريد، وخطط إدارة اإلزالة النھائية وخط اإلزالة الوطنية بحلول عام 

 .يةو كربونكل جھد إلدراج األنشطة المتبقية في خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

 
  نقطة البدء لتحقيق الخفض التجميعي في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.98(طن متري  35.92حسب خط األساس المتثال البلد على أساس  .11

 2009في ) طن من قدرات استنفاد األوزون 2.68(طن متري  48.64استنادا إلى متوسط االستھالك المبلغ وقدره 
 .من بروتوكول مونتريال 7بموجب المادة  2010في ) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.28(طن متري  23.19و

 
  إستراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
طن متري  35.92 تعتزم حكومة سورينام تجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون عند خط األساس البالغ .12

ث خفض تدريجي في االستھالك ا، وأحد2013كانون الثاني / بحلول يناير )ت استنفاد األوزونطن من قدرا 1.98(
ولذا سوف تستمر التخفيضات في استھالك . على التوالي 2020وعام  2015في المائة بحلول عام  35و 10بنسبة 

في  97.5ض بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربون حسب الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال حتى الوصول إلى خف
في المائة من استھالك خط األساس لتلبية احتياجات الخدمة حتى عام  2.5مع ترك نسبة تبلغ  2013المائة عام 

2040. 

ض بأن العقد القادم سوف يشھد توافر وسائل تبريد جديدة سليمة من وتستند اإلستراتيجية الجامعة إلى االفترا .13
الناحية التجارية وعلى وجه الخصوص تكنولوجيا تكييف الھواء التي التستخدم أي مواد مستنفدة لألوزون وغازات 

 .التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في المعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة

 :ه الخصوص سوف تضع حكومة سورينام وتنفذ األنشطة التالية لتحقيق أھدافھا الخاصة باالمتثالوعلى وج .14

 بشأنمن موظفي الجمارك  75و 50برنامج بناء القدرات بما في ذلك تدريب عدد يتراوح بين   )أ (
االتجار غير القانوني والتعرف على ھوية المواد المستنفدة لألوزون والمعدات العاملة بالمواد 

من الفنيين على مناولة المعدات العاملة  175و 120لمستنفدة لألوزون، وتدريب عدد يتراوح بين ا
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التبريد األخرى وتركيبھا وخدمتھا، وإعادة تھيئة النظم وغازات  R-290 والمادة R-410A بالمادة
 ؛R-290و R-407c إلى 22-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

ة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد المرتفعة زالمن أجل إبرنامج للتوعية   )ب (
 القدرة على االحترار العالمي عندما تتوافر التكنولوجيات السليمة من الناحية التجارية؛

برنامج االسترجاع وإعادة التدوير لكي يعمل من خالل توزيع وحدات االسترجاع،  تعزيز  )ج (
ووحدات اإلجالء والشحن وتحليل غازات التبريد المتعددة، وسليندرات واالسترجاع المتعدد المھام 

 واألدوات وقطع الغيار؛ تفريغ الھواءاالسترجاع ومضخات 

رصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لضمان فعالية جميع األنشطة   )د (
 .روكربونيةالمقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تقدر التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  .15
 0.69(طن   12.57دوالرا أمريكيا إلزالة  23,060دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالتين البالغة  210,000

إدارة تفاصيل ميزانية المرحلة األولى من خطة  4ويقدم الجدول . 2020بحلول عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون
 .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )بالدوالرات األمريكية(  األنشطة المقترحة والميزانية التقديرية: 4الجدول 
  

 مجموعال 2020 2016 2013 2011 الوكالة الوصف

 50,500 5,000 18,000 10,500 17,000 اليونيب )تدريب موظفي الجمارك والمدربين والفنيين(بناء القدرات 

 106,000 9,000 29,000  68,000 اليونيدو تحديد ھوية غازات التبريد والمعدات واألدوات وقطع الغيار(المساعدة التقنية 

 15,000 2,000 4,000 5,000 4,000اليونيب التوعية العامة

 38,500 6,500 13,000 13,000 6,000اليونيب تنسيق وإدارة المشروع

 210,000 22,500 64,000 28,500 95,000 المجموع

 
  

 تعليقات وتوصية األمانة
 

 التعليقات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام في سياق المبادئ  .16
والمعايير الخاصة ) 54/39المقرر (ية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التوجيھ

المقرر (بتمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك التي ووفق عليھا خالل االجتماع الستين 
روكلوروفلوروكربونية وخطط األعمال الخاصة والمقررات الالحقة بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيد) 60/44

وناقشت األمانة المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف مع اليونيب . 2014-2011بالصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 .لجت بصورة مرضية حسب مايلي بإيجازوالتي عو

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

وجود تقلبات كبيرة منذ عام  7روكربون المبلغ بمقتضى المادة أظھر استعراض استھالك الھيدروكلوروفلو .17
وأوضح اليونيب بأن ذلك يعزى إلى استراتيجيه المستوردين الرامية إلى خفض تكاليف الشحن المرتفعة لدى . 2005
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كان يرتفع  2006ونتيجة لذلك، فإن اتجاه الواردات منذ عام . استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى سورينام
يمكن أن يغطي الھيدروكلوروفلوروكربون المستورد في إحدى السنوات في سنة وينخفض في السنة التالية حيثما 

من الھيدروكلوروفلوروكربون البالغ  2009وعلى الرغم من أن استھالك عام . االحتياجات الخاصة بالسنة التالية
االستقصاء يزيد بصورة طفيفة عن  المستخلص من) طن من قدرات استنفاد األوزون 3.02(طن متري  54.81
في نفس العام، فإن  7المبلغ بموجب المادة  )طن من قدرات استنفاد األوزون 2.68(طن متري  48.64المقدار 

 .في حساب خط األساس ألغراض االمتثال يستخدم 2009االستھالك المبلغ من ھذه المادة في 

 الھيدروكلوروفلوروكربون  نقطة البدء للخفض التجميعي الستھالك

وافقت حكومة سورينام على تحديد نقطة بدايتھا للخفض التجميعي المستدام من استھالك  .18
طن من قدرات استنفاد  1.98(طن متري  35.92الھيدروكلوروفلوروكربون على أساس خط األساس البالغ 

) طن من قدرات استنفاد األوزون 2.68(طن متري  48.64االستھالك الفعلي البالغ  محسوبا باستخدام) األوزون
على التوالي، بموجب  2010و 2009المبلغة لعامي ) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.28(طن متري  23.19و

 .من قدرات استنفاد األوزون طن 2.78 وحددت خطة األعمال خط األساس بمقدار. من بروتوكول مونتريال 7المادة 

 كاليفالمسائل التقنية والخاصة بالت

في حين  R-410A الحظت األمانة أن حكومة سورينام تشجع على استيراد واستخدام النظم المعتمدة على  .19
زيد عن أسعار تدوالر أمريكي لكيلو غرام الواحد  29.36البالغة  R-410Aأن األسعار الجارية للمادة 

التي قدمت بياناتھا  في البلدان R-410A زيد عن متوسط السعر المحسوب لمادةت، و22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ھذا السياق، طلبت األمانة من اليونيب تقييم استدامة ھذه وفي . السعرية إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف

ھي تكنولوجيا  المريحالتكنولوجيات الوحيدة المتوافرة تجاريا للتبريد وأوضح اليونيب بأن . اإلستراتيجية
 .إلى أن تتوافر تكنولوجيات تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي R-410A و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

األمانة عما إذا كانت سورينام تستطيع بتشجيعھا  سألت R-290/R-407Aوفيما يتعلق بعمليات التھيئة إلى  .20
ممارسات الخدمة الجيدة أن تقلل من التسرب وتساعد على تحديد عمر المعدات المعتمدة على 

التي تعمل في الوقت الحاضر لمدة السنتين أو الثالث سنوات الخاصة بخطة إدارة  22-دروكلوروفلوروكربونالھي
الھيدروكلوروفلوروكربون بدال من البدء بإعادة تھيئة المعدات التي قد تكون غير مستدامة في الوقت إزالة المواد 

وخالل ھذه الفترة، يتوقع  22-بالھيدروكلوروفلوروكربونالحاضر نتيجة الرتفاع أسعار البدائل المالئمة بتلك الخاصة 
إعادة التھيئة خيارا أكثرا جاذبية أن يتزايد توافر التكنولوجيات الجديدة، وتنخفض الفروق السعرية مما يجعل عمليات 

ريب ء من تدالخفض الھيدروكلوروفلوروكربون، وأبلغ اليونيب بأن عمليات إعادة التھيئة قد تجري بمجرد االنتھ
الذي لن يتم قبل السنة الثالثة من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد والفنيين على عمليات إعادة التھيئة وھو األمر  المدربين

وعندئذ يتوقع التوافر التجاري للتكنولوجيات الجديدة التي التستخدم أي نوع من المواد . الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي في األسواقيد التي المستنفدة لألوزون وغازات التبر

، اتفق على تمويل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 60/44وإعماال للمقرر  .21
وتغطي أنشطة  4الر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالتين على النحو المبين في الجدول دو 210,000مبلغ بلسورينام 

وسوف تتيح ھذه الموارد للبلد . 2020في المائة بحلول عام  35مرحلة األولى من الخطة التي تتطلب خفضا بنسبة ال
ويبلغ مجموع تكاليف الدعم  .2020بحلول عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.69(متري  طن 12.57إزالة 

دوالرا أمريكيا لليونيدو بوصفه وكالة  9,540أمريكيا لليونيب و دوالر 13,520أمريكيا ويشمل  دوالرا 23,060
 .متعاونة

 التمويل المشترك

الخاص بالحوافز والفرض المالية المحتملة لتوفير موارد إضافية لتحقيق أقصى قدر  54/39 رراستجابة للمق .22
 XIX/6 لمقرر من ا) ب(11المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للفقرة من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة 
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الصادر عن اجتماع األطراف التاسع عشر، أشارت سورينام إلى أن الحكومة سوف توفر أماكن ومرافق المكاتب 
 .الالزمة وقاعة للمؤتمرات ومرافق لالجتماعات

 اآلثار على البيئة

إطار خطة إدارة إزالة المواد سوف تؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في  .23
لوروكربونية التي تتضمن إدخال ممارسات الخدمة األفضل وإنفاذ عمليات مراقبة الواردات من ھذه الھيدروكلوروف

وسوف يسفر كل كيلوغرام . المستخدمة في خدمة التبريد 22-المواد إلى خفض الكمية من الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  1.8األفضل إلى وفورات تبلغ نحو التنبعث في الجو نتيجة لممارسات التبريد  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

وفي حين أن حسابات اآلثار على المناخ لم تدرج في خطة إدارة . من معادالت ثاني أكسيد الكربون التي يتم إنفاذھا
استراتيجيه سورينام قصيرة األجل التي تتألف من الترويج لتركيب  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن

حيثما يكون ممكنا قد اليكون لھا تأثير يذكر  R-290/R -407Aإعادة التھيئة إلى  أو/و R-410Aعلى  النظم المعتمدة
أمور من بينھا مقارنة مستويات غازات التبريد  بواسطةوقد تتحدد اآلثار من خالل تقييم تقارير التنفيذ . على المناخ

دروكلوروفلوروكربونية، والكميات المبلغة من ھذه المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھي
الغازات التي جرى استرجاعھا وإعادة تدويرھا، وعدد الفنيين الذين تم تدريبھم، والمعدات العاملة 

وتبلغ اآلثار المحتملة على المناخ من خطة إدارة إزالة المواد . بالھيدروكلوروفلوروكربون التي يجري إعادة تھيئتھا
طنا من معادالت ثاني أكسيد  658بمقدار  2014-2011وفلوروكربونية في خطة األعمال للفترة الھيدروكلور

 .الكربون

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  دوالر 210,000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ  .24
والبالغة  2014-2011وتزيد القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة . اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المو

واستنادا إلى االستھالك . بما في ذلك تكاليف الدعم عن تلك الواردة في خطة األعمال دوالرا أمريكيا 136,835
طن من قدرات استنفاد األوزون،  1.98لخط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة والبالغ التقديري 

دوالر أمريكي باستثناء تكاليف الدعم  210,000مقدار  2020ينبغي أن تكون مخصصات سورينام حتى اإلزالة في 
 .60/44إعماال للمقرر 

 مشروع اإلنفاق

مواد يتضمن المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية بشأن إزالة ال .25
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 :التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .26

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
في المائة  35لتحقيق خفض بنسبة  2020إلى  2011الھيدروكلوروفلوروكربونية سورينام للفترة 

دوالر  104,000دوالرا أمريكيا يشمل  233,060لوروكربون بمبلغ في استھالك الھيدروكلوروف
دوالر أمريكي  106,000دوالرا أمريكيا لليونيب و 13,520أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ 9,540زائدا تكاليف الدعم البالغة 

ء للخفض التجميعي المستدام في مالحظة إن حكومة سورينام قد وافقت على أن تحدد نقطة البد  )ب (
طن من قدرات استنفاد األوزون  1.98استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بخط األساس البالغ 

من قدرات استنفاد األوزون طن   1.28و  طن 2.68محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 
 وكول مونتريال؛من بروت 7على التوالي بموجب المادة  2020و 2009المبلغة عن عامي 
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  0.69مالحظة خفض   )ج (
 نقطة البدء الخاصة بالخفض التجميعي في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد    )د (
 وكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛الھيدر

ية الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون  )ھ(
زائدا تكاليف دعم الوكالة  27,000أمريكيا تتألف من  دوالرا 104,630وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ 

 البالغدوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  68,000دوالرات أمريكية لليونيب و 3,510الغة الب
 .أمريكيا لليونيدو دوالرا 6,120
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   األولمرفـق ال  
  

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

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  سورينام ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  1.29إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
 .مونتريال

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

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 

د األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّ 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- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 
  .من كل من المواد) المؤھل المتبقي االستھالك( 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 توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5للفقرة الفرعية وفقا 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 التمويلستمتنع  5- في حالة عدم وفاء البلد  اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

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

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2التذييل من  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 

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

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

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

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/49 
Annex I 

 
 

2 

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 نويةستنفيذ  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 بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
دروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھي

  .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  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 

 
من  اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزءتوافق 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 إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  )د( 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

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

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

  ؛ ھذا االتفاقشروط 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؛ 

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

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

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

 وبصفة خاصةد، ـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 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 المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .يذ الخطةخالل تنف 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  اليونيب قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيدو توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) المتعاونة
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  يّة التي قد تُجري في إطار برامجعمليات التقييم الدور
 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابإطار برنامج التقييم الت

 
واإلبالغ عنھا  ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھاستكون 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

  تذييالت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 1.94 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.98    المجموع
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  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  المفرداتالصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول 

مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 

المجموعة األولى 
أطنان قدرات (

استھالك 
 )األوزون

 ال يوجد 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 

أطنان (األولى 
قدرات استھالك 

 ) األوزون

 ال يوجد 1.29 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.98 1.98 ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق  2-1
عليه للوكالة 

 المنفذة الرئيسية
دوالر ( )اليونيب(

 )أمريكي

000 27  0 500 28  0 0 000 35  0 0 0 500 13  000 104  

تكاليف دعم  2-2
الوكالة المنفذة 

دوالر (الرئيسية 
 %7.5 )أمريكي

510 3  0 705 3  0 0 550 4  0 0 0 755 1  520 13  

التمويل الموافق  2-3
عليه للوكالة 

المنفذة المتعاونة 
دوالر ) (اليونيدو(

 )أمريكي

000 68  0 0 0 0 000 29  0 0 0 000 9  000 106  

تكاليف دعم  2-4
الوكالة المنفذة 

دوالر (المتعاونة 
 ) أمريكي

120 6  0 0 0 0 610 2  0 0 0 810 540 9  

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه 

 )دوالر أمريكي(
000 95  0 500 28  0 0 000 64  0 0 0 500 22  000 210  

مجموع تكاليف  3-2
دوالر (الدعم 
 )أمريكي

630 9  0 705 3  0 0 160 7  0 0 0 565 2  060 23  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا 

 )دوالر أمريكي(
630 104  0 205 32  0 0 160 71  0 0 0 065 25  060 233  

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

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

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

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

0.04 

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

0.00 

 0.00 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 142- لھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 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  فيه البيانات حسب السنة التقويمية،، ترد 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

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

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

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  ديمھا، التنفي أخير، السابق تق كحاالت الت
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، ويمكن ) أ(5التقرير المسرود جمي 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

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) 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  اخطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ وصف  )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 ي أن . ؛ وس من وينبغ يتض
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  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  الخطة 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 بياناتقاعدة من خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

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

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ة الشاملة، تغييرات في الخط



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/49 
Annex I  

  
 

7 

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

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

وستحدد . ويديرھا استشاري مستقل عن الوحدةسوف تنشئ الوحدة الوطنية لألوزون آلية الرصد والتقييم واإلبالغ   1
الوحدة الوطنية لألوزون بالتشاور مع الوكالة المنفذة الرئيسية ما يلزم من الموارد والدعم التقني إلنشاء ھذه اآللية وضمان 

  .سالسة عملھا
 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـجموععن م ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

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

 بالبلد؛

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

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

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

ى  فيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنالوفاء 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 ين المؤھّلين للمراجعات الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )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؛

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

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

 ثنائية معنية؛

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

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

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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

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

  :األقل على

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

ى الوك  )ب( ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ال
    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 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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