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  مشروعات متعددة السنوات –تقييم المشروع ورقة 
 غوايوأور

 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

 ، اليونيدو)رئيسية( اليوئنديبي )المرحلة األولى( وكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور
  

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 24.70 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  

 0.0    0.0  0.0   123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.1    0.1     124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.2    1.1   1.1  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

في  ب141-وفلوروكربونالھيدروكلور
 البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة

 5.8       5.8 

 0.5    0.5      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 21.80    19.9 1.9    22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

  28.66 :قطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامةن  23.33  : 2010-2009ط األساس لفترة خ

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

  23.71 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل
 

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

 إزالة المواد المستنفذة  اليوئنديبي
طن من قدرات (لألوزون 

 )استنفاذ األوزون

3.0 3.0 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 

 672,371 0 0 0 0 0 0 29,236 125,710 258,712 258,712 )دوالر أمريكي(التمويل 

إزالة المواد المستنفذة   اليونيدو
طن من قدرات (لألوزون 

 )استنفاذ األوزون

1.4          1.4 

 384,886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.886 )دوالر أمريكي( التمويل
 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(

 ال ينبطق 21.00 23.33 23.33 ال ينطبق ال ينطبق )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

 ال ينبطق 21.00 23.33 23.33 ال ينطبق ال ينطبق )ألوزونطن من قدرات استنفاذ ا(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
  )دوالر أمريكي(المبدأ 

 380,004 45,004 20,000 115,000 100,000 100,000 تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 28,500 3,375 1,500 8,625 7,500 7,500 تكاليف الدعم  

 82,850     82,850 عتكاليف المشرو اليونيدو

 7,457     7,457 تكاليف الدعم

 462,854 45,004 20,000 115,000 100,000 182,850 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 35,957 3,375 1,500 8,625 7,500 14,957 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 498,811 48,379 21,500 123,625 107,500 197,807 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 7,500  100,000  اليوئنديبي

  7.457  82,850 اليونيدو
 

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

 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصيات األمانة
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  وصف المشروع
 

، إلى االجتماع الرابع والستين تقدم اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية غوايوبالنيابة عن حكومة أور .1
، التي طلب لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللجنة التنفيذية با

 .غوايوالنظر فيھا بناء على طلب حكومة أور تأجيلاالجتماع  مناليوئنديبي في وقت الحق 

، تقديم المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد غوايووأعاد اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة أور  .2
 462,854بتكلفة إجمالية قدرھا  وكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الخامس والستين للنظر فيھاالھيدر

دوالرا  7,457دوالر أمريكي لليوئنديبي و  28,500تكاليف دعم للوكالة قدرھا دوالرا امريكيا باإلضافة إلى 
ھالك المواد لتحقيق تجميد وخفض است نشطةوتغطي الخطة استراتيجيات وأ. أمريكيا لليونيدو

، وتشمل مشروعا على التوالي 2015و 2013 يبحلول عام في المائة 10الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  .لتبريدتجميع اللقطاع الفرعي لاستثماريا 

دوالر أمريكي باإلضافة  100,000وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى المطلوبة في ھذا االجتماع   .3
باإلضافة إلى  دوالرا أمريكيا 82,850دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 7,500لوكالة قدرھا إلى تكاليف دعم ل

 .مريكيا لليونيدودوالرا أ 7,457دعم للوكالة قدرھا تكاليف 

 إطار السياسات والقواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون
 

إلى إزالة المواد  عم األنشطة الراميةشجع ويدي ،أو نظام لألوزون ،غواي إطار قانوني ثابتوورأ  يوجد في .4
وزارة حماية البيئة، من خالل إدارة البيئة وتضطلع  .المستنفدة لألوزون في البلد ويضعھا موضع التنفيذ

وذلك من خالل بنية أساسية مؤسسية تديرھا وحدة األوزون  الوطنية، بمسؤولية تنفيذ ھذا اإلطار القانوني
بالتعاون المباشر مع شركائھا من المكاتب  شطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، التي تتولى تنسيق أنالوطنية

 .، والقطاع الخاص، والمجتمع األكاديمي، ومنظمات المجتمع المدنيالحكومية األخرى

وتحدد وزارة . 2006غواي منذ عام وويطبق نظام الترخيص باستيراد المواد المستنفدة لألوزون في أور .5
إدارة في البلد وتفوض  حد األقصى للمستوى السنوي للواردات من المواد المستنفدة لألوزونال حماية البيئة
للواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، بالتنسيق  الوطني إدارة السجلفي سلطة  البيئة الوطنية

تصدير المواد تسجيل استيراد و أيضا وتشمل ھذه القواعد التنظيمية. مع إدارة الجمارك الوطنية
سوف  ،ومع التقدم في تنفيذ برنامج إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. الھيدروكلوروفلوروكربونية
نظام للحصص  ، تتضمن إدخالجديدة خاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تستحدث سياسات تشريعية

ية على استيراد المعدات التي تستعمل المواد تدابير رقابالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، و للواردات من
    .2013الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 .ى جميع تعديالت بروتوكول مونتريالغواي علوصدقت حكومة أور  .6

   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 ئة من إجمالي وارداتفي الما 90، الذي يمثل أكثر من 22-غواي الھيدروكلوروفلوروكربونوتستورد أور .7
، ويليه )قدرات استنفاد األوزونبأطنان من ( 2009في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

- والھيدروكلوروفلوروكربون) في المائة من إجمالي االستھالك 3.5(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 123-دروكلوروفلوروكربونكما تم استيراد كميات صغيرة من الھي). في المائة 3.5( ب كمادة نقية141

ب في شكل 141-الھيدروكلوروفلوروكربون غواي أيضاووتستورد أور. 124-والھيدروكلوروفلوروكربون
 20 وحددت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية). 1الجدول (بوليوالت مخلوطة مسبقا 

المواد  الرئيسية الستيرادوالمصادر . في البلد مستوردا مسجال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .إلى البلد ھي األرجنتين، والصين، والھند، والمكسيك الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 )*2010 – 2007(غواي والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة إلى أور: 1الجدول   

وـوروكـدروكلوروفلـھي
 *ربون

2007 2008 2009 
2010 

  
  

 خط األساس

 تريطن م
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 طن متري
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 طن متري
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 طن متري
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 طن متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

ھيدروكلوروفلوروكربو
 22- ن

286.60 15.76 316.6817.42 369.67 20.33 397.0521.84 383.36 21.08 

ھيدروكلوروفلوروكربو
 ب142- ن

6.40 0.42 0.00 0.00 11.88 0.77 7.47 0.49 9.68 0.63 

ھيدروكلوروفلوروكربو
 ب-141- ن

16.70 1.84 15.49 1.70 7.04 0.77 20.12 2.21 13.58 1.49 

ھيدروكلوروفلوروكربو
 123- ن

0.00 0.00 0.91 0.02 1.59 0.03 2.12 0.04 1.86 0.04 

وفلوروكربوھيدروكلور
 124- ن

0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.05 5.82 0.13 4.14 0.09 

 23.33 412.61 432.5824.71 392.6421.92 333.2019.14 18.02 309.70  المجموع
ھيدروكلوروفلوروكربو

ب في  -141- ن
بوليوالت مخلوطة 

 مسبقا مستوردة

43.16 4.75 53.56 5.89 48.58 5.34 52.32 5.76   

  من أمانة األوزون 7ات المادة بيان  *
 

في  11.5نسبة  2010حتى  2007بلغ متوسط الزيادة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من   .8
، في المائة 17.9حيث تم حساب الزيادة بنسبة  2009و  2008وحدثت أعلى زيادة بين عامي  .المائة سنويا

 .المستمر للمواد الكلوروفلوروكربونية في تطبيقات الخدمةوعزيت ھذه الزيادة في معظمھا إلى اإلحالل 
االستھالك المتوقع للمواد  2ويرد في الجدول . ي المائةف 9عند مستوى إجماال ويقدر أن تستقر الزيادة الحالية 

ساس البيانات التي تم جمعھا أثناء إعداد خطة إدارة على أ( 2015فلوروكربونية حتى عام الھيدروكلورو
 ).المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

 2015حتى عام  االستھالك المتوقع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: 2الجدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  السنة 

565.40621.90684.09 514.00 472.00 230.00220.00281.00309.7333.2392.64432.58 طن متريالطلب غير المقيد
طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

13.0412.9315.6918.0219.1421.92 24.71 26.92 29.3432.2035.5039.00

371.35 514.00412.61412.61 472.00 230.00220.00281.00309.7333.2392.64432.58 طن متريالطلب المقيد
طن من قدرات 

 ستنفاد األوزونا
13.0412.9315.6918.0219.1421.92 24.71 26.92 29.34 23.33 23.33 20.99

ھيدروكلوروفلو 
-روكربون

ب في 141
بوليوالت 

مخلوطة مسبقا 
طن ( مستوردة

من قدرات 
 )استنفاد األوزون

     5.345.766.276.845.555.554.99

  كلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعي للمواد الھيدرو 

لخدمة أنظمة التبريد وتكييف الھواء، وتستعمل  في صناعة التبريد 22- يستعمل الھيدروكلوروفلوروكربون .9
ويرجع استھالك . الكبيرة الغرف المبردةميع وتركيب كمية صغيرة في قطاع التصنيع لتج

ً إلى شرك141-الھيدروكلوروفلوروكربون  لة رغاوي واحدة تستعمب إلى الشطف في قطاع الخدمة وأيضا
تم أيضاً  ،وباإلضافة إلى ذلك. لخلط األنظمة داخل المصنع السائب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في شكل بوليوالت مخلوطة مسبقاً 141- طناً مترياً من الھيدروكلوروفلوروكربون% 52.32استيراد نحو 
. ي المرنة والرغاوي الجلدية المتكاملةتستعمل في صنع رغاوي األجھزة، ورغاوي الرذاذ وبعض الرغاو

األخرى في أخالط غازات التبريد في البلد، وتستعمل كميات صغيرة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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أدناه التوزيع القطاعي للمواد  3ويلخص الجدول . قذلك في بعض تطبيقات مكافحة الحريوك
 .2010غواي في والھيدروكلوروفلوروكربونية في أور

لمحالت التسوق  الغرف المبردةفي تركيب  22-توجد ثالث شركات تستعمل الھيدروكلوروفلوروكربون .10
وتسند الشركات المعنية أعمال ألواح العزل ذات الصلة إلى متعھدين من . ومصانع المعالجة، إلخالكبرى، 
ملء النظام ولكنھا تعتبر مسؤولة عن تركيب الغرف بما في ذلك تجميع نظام التبريد والخارج 

ً  35ھذا القطاع وبلغ االستھالك اإلجمالي المنسوب إلى  .22-بھيدروكلوروفلوروكربون ً متريا في  طنا
 .2010و 2009في   المتوسط

 2010غواي والھيدروكلوروفلوروكربونية في أورللمواد التوزيع القطاعي : 3الجدول 

 المادة
 )نفاد األوزونقدرات است/طن متري( 2010االستھالك بحسب القطاع في 

 المجموع اإلجمالي
 الرغاوي

التبريد وتكييف الھواء في 
 قطاع التصنيع

التبريد وتكييف الھواء في 
  الخدمة قطاع

 الغازات الكابحة للنيران

 طن متري 
قدرات استنفاد
 األوزون

 طن متري
قدرات استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات استنفاد

 ألوزونا
 طن متري

قدرات استنفاد 
 األوزون

 21.84 397.05   19.91 362.05 1.93 35.00   22- الھيدروكلوروفلوروكربون

- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

10.30 1.13 
  

9.82 1.08  
 

20.12 2.21 

 0.04 2.12 0.03 1.58 0.01 0.54     123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.13 5.82   0.13 5.82     124- الھيدروكلوروفلوروكربون

- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.49 7.47     ب142

 
 

7.47 0.49 

 24.70 432.58 0.03 1.58 21.62 385.70 1.93 35.00 1.13 10.30 بحسب القطاعالمجموع 

- الھيدروكلوروفلوروكربون
المخلوطة  ب في البوليوالت141

  مسبقاً 
52.32 5.76      

 
  

 
-بلغ المجموع المقدر الستعمالھا للھيدروكلوروفلوروكربون كة لتصنيع الرغاوي في البلدشر 15توجد    .11

. 2010طنا متريا في عام  48.58ذي تحتوي عليه البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة ب ال141
) أطنان مترية 7.04(النقي  ب141-واستوردت شركة واحدة كمية صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون

وارتبطت كل ھذه الكميات بشركات ذات ملكية  .لط األنظمة المخلوطة مسبقا في الموقع وتستوردھا ايضاوتخ
  .محلية

   حساب نقطة البداية

األساس الستھالك ھذه غواي، في خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط وحسبت أور  .12
ً  طنا 412.61( األوزونطنا من قدرات استنفاد  23.33المواد بما قيمته  باستعمال متوسط االستھالك  )متريا

البالغ  2010ولعام ) 392.64(طناً من قدرات استنفاد األوزون  21.92والبالغ  2009المبلغ عنه لعام  الفعلي
ً  432.58(تنفاد األوزون طنا من قدرات اس 24.71 ً متريا وأشارت خطة إدارة إزالة المواد ) طنا

والبالغ  2010المبلغ عنه في عام غواي قد اختارت استھالكھا وإلى أن أور أيضا ربونيةلھيدروكلوروفلوروكا
ً من قدرات استنفاد األوزون  24.71 ً  432.58(طنا ً  طنا بدالً من خط  كأساس لحساب نقطة البداية) متريا

ً  48.43(أطنان من قدرة استنفاد األوزون  5.33األساس، باإلضافة إلى  ً متريا من ) طنا
متوسط (الذي تحتوي عليه أنظمة البوليوالت المخلوطة مسبقاً المستوردة  ب141-دروكلوروفلوروكربونالھي

ً من قدرات  30.04قيمتھا  وأسفر ذلك عن نقطة بداية. 7دة غير مبلغ عنھا بموجب الما) 2007-2009 طنا
 .استنفاد األوزون

  تكاليف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواستراتيجية 

والمقترح أن تحقق  .لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على ثالث مراحلتم التخطيط  .13
ً للحصول على التمويل مستويات االمتثال الخاصة بالمواد  المرحلة األولى المقدمة حاليا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/50 
 

6 

وتشمل أنشطة خطة إزالة المواد . 2015و 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 
ً من األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ اإلطار التشريعي، وتحسين الھي دروكلوروفلوروكربونية مزيجا

والحوافز التي تشجع على عدم  إعادة التھيئة،/ممارسات الخدمة والصيانة، والتدريب على عمليات التحويل
وتشمل خطة إدارة  .نيةاستيراد وتركيب المعدات الجديدة التي تحتوي على المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

وتضع . أنشطة للتوعية توجه إلى جميع قطاعات السكانأيضا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
الدروس المستفادة من إزالة المواد األنشطة المخطط لھا في المرحلة األولى في االعتبار 

ً و. الكلوروفلوروكربونية ً سوف ي/وعندما يكون ذلك مالئما مع تم تعزيز األنشطة التي سبق تنفيذھا أو ممكنا
 .واستعماله 22-إكمالھا بعناصر جديدة تساعد على خفض الطلب على الھيدروكلوروفلوروكربون

مشاريع وأنشطة ملموسة إلزالة  فقاً لھاوأعدت غواي المرحلة األولى إلى خمسة عناصر وقسمت حكومة أور .14
 .أدناه 4لموضح في الجدول على النحو ا ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةأنشطة اإلزالة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد : 4الجدول 
  2015و 2013تحقيق التدابير الرقابية في لغواي وفي أور 

  المشاريع/األنشطة
 

)بالدوالر األمريكي(التكلفة  الوكالة

 70,000  بيوئندييالالھيدروكلوروفلوروكربونيةء القدرة إلزالة المواد اعتماد ونشر صكوك السياسات وبنا: 1العنصر 
 208,004 بييداليوئني قطاع خدمة التبريدلبرنامج دعم : 2العنصر 
 82,850 اليونيدو الغرف المبردةالمستعمل في تجميع  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة : 3العنصر 
 20,000 اليوئنديبي برنامج التوعية: 4العنصر 
 82,000 اليوئنديبي برنامج الرصد: 5العنصر 
 462,854المجموع

  الغرف المبردةفي قطاع صناعة التبريد في تجميع  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

غواي إزالة جزئية الستھالك وأور، تقترح حكومة 2015و 2013لتحقيق أھداف اإلزالة في عامي  .15
، وحددت خطة إدارة إزالة المواد الغرف المبردةتجميع  ستعمل فيالم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ً من  35ثالث شركات يبلغ استھالكھا اإلجمالي  الھيدروكلوروفلوروكربونية ً متريا طنا
ً ألكبر الشركات وھي شركة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون ً استثماريا في ھذا التطبيق، وأدرجت مشروعا

ً  14.1ع الذي تنفذه اليونيدو إزالة ھذا المشرو وسوف يعالج. فرايمون المساھمة ً متريا ً من  0.77(طنا طنا
 .في ھذا القطاع الفرعي 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون )قدرات استنفاد األوزون

وتقوم بصنع غرف التبريد بناء على طلبات  وأنشئت شركة فرايمون في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي .16
أنواع مختلفة من أجھزة الضغط، ذات تستعمل نماذج مختلفة وعديدة  مجاالت إنتاجوللشركة . الزبائن

غرفة،  30وتصنع الشركة سنوياً ما مجموعه . كغاز تبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربونيستعمل فيھا كلھا 
ً  مبردةغرفة الالوتشمل العملية تصميم  عدات وتركيب األلواح الالزمة والتبريد، والملمواصفات، ل طبقا

 .األخرى ذات الصلة التي يتم تجميعھا غالباً في الموقع

زيتية، وأدوات أخرى المضخات التفريغ، وال وتتكون معدات خط األساس من آالت الشحن، ومضخات .17
وتصنع معظم ھذه المعدات بحيث تالئم استعمال . ھذهة الغرف المبردتستعمل في تجميع 

ول إلى غازات تبريد بديلة قد تشمل الھيدروكربونات تغييراً في ويتطلب التح. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
دوالراً أمريكياً باإلضافة  82,850وقدمت تكلفة التحويل بقيمة . التغليف األنبوبي آالتومعدات خط األساس 
  .إلى تكاليف الدعم
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 تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات
 

 سياقغواي المعاد تقديمھا في وألور ھيدروكلوروفلوروكربونيةاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد ال .18
، )54/39 مقررال(إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بالمبادئ التوجيھية 

، )60/44 مقررال(جتماع الستين االفي قطاع االستھالك المتفق عليھا في  ھذه الموادومعايير تمويل إزالة 
 .2014-2011وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة   طخطھذه الات الالحقة بشأن مقرروال

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

وبيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية ستقصائية للمواد نة التفاوت بين نتائج الدراسة االالحظت األما .19
. ذلك إلى أخطاء في تسجيل أرقام االستيراد في مكتب الجمرك يعزىو. 7ھذه المواد المبلغة بموجب المادة 

المقدمة إلى أمانة  2009ينظر في تنقيح بيانات وأحاط اليوئنديبي علماً بھذا التفاوت، فأشار مبدئياً إلى أن البلد 
انات وأنه أفاد في مرحلة الحقة، عند تقييم الحالة، أن البلد لن يطلب تصحيح البيغير أن اليوئنديبي  ؛األوزون

واتخذت تدابير تصحيحية في الجمارك . كمرجع 2009المقدمة عن عام  7سوف يستعمل بيانات المادة 
 .لتجنب الوقوع في أخطاء مماثلة في التقارير

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي استھالك المواد  تخفيضات اإلجماليةنقطة البداية لل

طناً  432.58والبالغ  2010ستھالك الفعلي المبلغ لعام غواي اختارت االوالحظت األمانة أن حكومة أور .20
الذي سيضاف و، )ج( 60/44 مقررالبناء على  ايةكنقطة بد) األوزون ادطناً من قدرات استنف 24.71(مترياً 

ً المستوردة وأبلغت اليوئنديبي بأنه، نظراً إلى أن استھالك خط  .إلى استھالك البوليوالت المخلوطة مسبقا
عند اإلبالغ عن بيانات المادة غواي قد تحدد فعالً والھيدروكلوروفلوروكربونية في أورالمواد األساس من 

ً  412.61طناً من قدرات استنفاد األوزون أو  23.33أي (فإنه ينبغي استعمال ھذه القيمة  ،7 كما ). طناً متريا
تحديد "جملة أمور أخرى، على  الذي وافقت فيه اللجنة، في) ج( 60/44 مقرراليوئنديبي إلى ال عناية توجھ

التي تقدم  5نقاط البداية إلجمالي التخفيضات في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة 
مشروعات في وقت سابق لخط أساسھا المقيم، وذلك في وقت تقديم إما المشروع االستثماري للمواد 

 ، أيھما يقدم أوال إلىزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالھيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة إدارة إ
أن يكون " 63/14 مقررأن اللجنة التنفيذية قد قررت في ال من جديد األمانةكما أكدت  ."اللجنة التنفيذية للنظر

ة بالنسبة لخطط إدار في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نقاط البداية للتخفيضات الكلية حساب
المبلغ عنھا  الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة ھذه المواد على أساس أحدث البيانات المقبولة

حدث أوفي الحالتين، ونظراً إلى أن . "للجنة التنفيذية 60/44 ، وذلك بما يتسق مع المقرر7بموجب المادة 
إلى أنه قد  ، ونظراً معروف 2010-2009ن ونية في العاميالھيدروكلوروفلوروكربللمواد  مقبول استھالك

موقع أمانة األوزون على اإلنترنت وأكدته البلد، فإنه ينبغي استعمال خط األساس  تحدد خط أساس على
وينتج عن ھذا نقطة بداية . لحساب نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 .األوزون عند إضافة قيمة البوليوالت المخلوطة مسبقاً المستوردةطناً من قدرات استنفاد  28.66قدرھا 

 لغواي تود رغم ذلك استعماوولكن أوراليوئنديبي األمانة أنه قد شرح الحالة السالفة الذكر للبلد  وأبلغ .21
كأساس لنقطة البداية في التخفيض اإلجمالي المستدام في استھالك  2010استھالكھا الفعلي المبلغ عنه لعام 

طناً من قدرات استنفاد  24.71، محسوباً بـ)د( 60/44 مقررتمشياً مع فھم البلد لل الھيدروكلوروفلوروكربون
ً  432.58(األوزون  ً متريا ً من قدرات استنفاد األوزون  5.33، باإلضافة إلى )طنا من طنا

ً  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون المستوردة غير  الذي تحتوي عليه أنظمة البوليوالت المخلوطة مسبقا
ً من قدرات  30.04، وينتج عن ذلك نقطة بدء للتخفيض اإلجمالي قيمتھا 7مبلغ عنھا بموجب المادة  طنا

 .استنفاد األوزون
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 استراتيجية خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

خفيضات المواد أن تالھيدروكلوروفلوروكربونية الحظت األمانة، عند استعراضھا لخطة إدارة إزالة المواد  .22
من خط  في المائة 10الھيدروكلوروفلوروكربونية المقترحة في المرحلة األولى سوف تعالج أكثر من 

ات الخاصة بھذه مقررووجھت األمانة انتباه اليوئنديبي إلى المناقشات وال). في المائة 19أي (األساس  
حظت اللجنة أنه في الحاالت التي تقترح فيھا حيث ال المسألة في االجتماعين الثالث والستين والرابع والستين

من خط األساس بحلول في المائة  10الھيدروكلوروفلوروكربونية معالجة أكثر من خطة إدارة إزالة المواد 
في وقد ذكر ھذا االلتزام . 2015، ينبغي أن يطلب من الحكومة المعنية تمديد التزامھا لما بعد عام 2015عام 
 .والخاصة بالموافقة على ھذه الخططبذلك ات المتعلقة مقررال

مقترح خطة إدارة  األنشطة المدرجة في ھناك حاجة ماسة إلى ، أشار اليوئنديبي إلى أنوردا على األمانة .23
و  2013عامي ل ألھداف  وذلك لدعم البلد في االمتثا ،إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الحالية

من خط  فقط في المائة 10يحتاج إلى خفض أطنان اكثر من نسبة أن البلد  دمن جدي اليوئنديبي أكدو. 2015
في  22-بسبب زيادة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 2015والخفض في عام  تجميدالاألساس ليحقق 
فإن ذلك يبرر الحاجة إلى إزالة أطنان إضافية في خطة إدارة إزالة  ووفقا لرأي اليوئنديبي،. قطاع الخدمة

كما أشار اليوئنديبي إلى أنه تم إبالغ البلد بآراء األمانة  .الحالية واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالم
ولكن الحكومة ليست في مركز يسمح  .2015ات الالحقة للجنة التنفيذية بشأن تمديد االلتزام لما بعد مقرروال

 .لھا بتقديم ھذا االلتزام في الوقت الراھن

كات تجاه شرما تزمع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  عمله وفي شرح اليوئنديبي  ل .24
طة مسبقا وفي البوليوالت المخلالموجود ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون الرغاوي الصغيرة التي تستعمل

رحلة ، ويمكن تقديمه كجزء من الم63/15 مقررالمستوردة، ذكر أن ھذا القطاع سوف يعالج بما يتمشي مع ال
وتتيح التكنولوجيا ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة المتوفرة على  األولى عندما تثبت جدوى تكلفته

 .ب المستعمل في الشركات الصغيرة141-استبدال الھيدروكلوروفلوروكربون المستوى التجاري

  المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكلفة

إلطار التنظيمي المطلوب للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فيما يتعلق لب ناقشت األمانة التمويل المطلو .25
وأوضح . ، والمبادئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية54/39 مقرربال

زون اليوئنديبي أنه أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، نظمت وحدة األو
مع العديد من أصحاب المصلحة من أجل فھم أفضل لآلثار التنظيمية للتعجيل الوطنية عددا من المشاورات 

ھا راقر، وبذلك يمكن تحديد التدابير اإلضافية التي يتعين إالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإزالة 
ل اإلطار التنظيمي القائم على نحو والمطلوب في الوقت الراھن تعدي. وتعزيزھا في السنوات الخمس القادمة

وتقترح خطة إدارة إزالة المواد . يعين الحد األقصى ألحجام االستيراد لحصصليسمح بإنشاء نظام 
يدروكلوروفلوروكربونية، والتدريب، ونظاما نظام لمراقبة المواد الھالھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا تنفيذ 
نظام رصد فعال في لتحقيق  لتي تعتمد على المواد المستنفدة لألوزونلتوسيع نطاق المراقبة لتشمل المعدات ا

 .غوايوأور

ب المستعمل في أنشطة الشطف، 141-وفيما يتعلق باألنشطة المقترحة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون .26
تالحظ األمانة أنه نظرا إلى أن الشطف يعد جزءا من قطاع الخدمة، فإنه ينبغي حساب التمويل في حدود 

 .الء األولوية إلزالة ھذا التطبيقوأشار اليوئنديبي إلى أن البلد سوف يكفل إي. األنشطة المؤھلة لقطاع الخدمة

في قطاع خدمة التبريد والكيفية التي يمكن بھا تأسيس ھذه األنشطة استفسرت األمانة عن أنشطة التدريب  .27
وأوضح اليوئنديبي أن ھذه االنشطة  .اإلزالة على أساس األنشطة المنفذة فعال بموجب الخطة الختامية إلدارة

قد صممت بحيث تقوم على أساس البنى المنشأة بموجب مشروع الكلوروفلوروكربون وأنھا توفر تدريبا 
التي لم  22-االستھالك المرتفع للھيدروكلوروفلوروكربونذات مجاالت الفي متخصصا لتحويل المعدات 

 .كالتطبيقات في مجال التبريد، وتكييف الھواءالكلوروفلوروكربون، تكن مؤھلة للتحويل بموجب إطار إزالة 
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ناقشت األمانة واليوئنديبي التمويل النھائي لتكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .28
لمعالجة استھالك المواد غواي وعلى أساس استراتيجية حكومة أور الھيدروكلوروفلوروكربونية
خدمة التبريد وصناعة التبريد، والتي ستحقق فقط التجميد في  ينية في قطاعالھيدروكلوروفلوروكربو

وتم حساب التمويل . 2015في المائة بحلول عام  10استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض بنسبة 
 380,004الموافق عليه للعنصر غير االستثماري بما فيه األنشطة الالزمة لقطاع الخدمة بمبلغ إجمالي قدره 

على دوالر أمريكي  298,000نھا مبلغ دوالرات أمريكية باإلضافة إلى تكاليف دعم لليوئنديبي ُحسب م
طنا متريا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع  66.2كيلوغرام إلزالة /دوالر أمريكي 4.5 أساس
 .الخدمة

 الغرف المبردةلتجميع  في قطاع صناعة التبريد 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكلوروكربون

 ، ناقشت األمانة واليونيدو مقترحلغرف المبردةل ةمنتجالشركات الوفيما يتعلق بالعنصر االستثماري لتحويل  .29
فيه اللجنة التنفيذية،  طلبتالذي  62/14 مقررالحاجة إلى تطبيق ال كدت من جديدأالتمويل المبدئي بالتفصيل و

للتركيب  أن تبين، لدى تقديم مشروعات تتعلق بالقطاع الفرعي الوكاالتإلى  "ة أمور أخرى، في جمل
قد استثمرت في المعدات أو تطوير  والتجميع والشحن، أن تبين أن كل الشركات المشاركة في ھذا المشروع

وتزيد استثماراتھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنتجات أو تدريب العاملين المختصين بتكنولوجيا
 ".وأن ھذه االستثمارات تمثل تكاليف إضافية رة عن مستوى االستثمارات السائدة في قطاع الخدمةبدرجة كبي

باإلضافة إلى ذلك، أثارت األمانة أيضا مسائل تتعلق باختيار التكنولوجيا الالزمة للتحويل، والسيما استعمال  .30
R-507 وR-404A ذه األخالط سوف وأوضح اليونيدو أن ھ، 22-كبديل للھيدروكلوروفلوروكربون

وأشار اليونيدو أيضا إلى أنه سيشجع . لغرف المبردةتستعمل لتوافقھا مع األنظمة الحالية التي يتم تركيبھا ل
 .الھيدروكربونات كبديل في المشروعين المتبقييناستعمال استطالع إمكانية البلد على 

جتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية بعد ھذه المناقشات، عدلت اليونيدو التكاليف المقدمة أصال إلى اال .31
دوالر أمريكي تبعا لذلك، وتم التوصل إلى اتفاق على أال تتجاوز التكلفة اإلجمالية  100,000 ةوالبالغ

دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة على أساس العناصر الموضحة في  82,850للمشروع 
 .22-ا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربونطن 14وذلك إلزالة أدناه،  5الجدول 

 التكاليف الموافق عليھا لتحويل شركات فرايمون - 5الجدول 

 الكمية صنف المعدات
تكلفة الوحدة 

دوالر (
 )أمريكي

التكلفة اإلجمالية 
 )دوالر أمريكي(

أدوات إلحالل وتجميع صمامات وأجھزة تحكم، 
 أطقم 5 وأدوات الدفع

1,720 8,600 

أطقم 5 غمضخة تفري  3,000 15,000 

أطقم 5 مضخة زيتية  250 1,250 

أطقم 5 كاشفات التسرب  500 2,500 

 3,500 700 5 آلة شحن

 2 )أدوات(تعديل آالت ثني األنابيب 
10,000 20,000 

 2 )حلقات عمل تقنية(التدريب 
10,000 20,000 

 أشھر 4 )خبير وطني( التدريب في موقع العمل
3,000 12,000 

 82,850   موعالمج

 7,457  %9 تكاليف الدعم لليونيدو
التكلفة اإلجمالية  التي يتحملھا الصندوق المتعدد 

    األطراف
90,307 
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  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

كربونية بناء على ما سبق، يبلغ التمويل اإلجمالي للمرحلة األولى من خطة إدارة المواد الھيدروكلوروفلورو .32
طنا  80.2دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة إلزالة ما مجموعه  462,854 غوايوفي أور

في المائة في االستھالك بحلول عام  10متريا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق خفض بنسبة 
دوالرا أمريكيا بما فيھا تكاليف  450,432والبالغة  2014-2011والقيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة  2015
 .أقل من القيمة اإلجمالية الواردة في خطة األعمالالدعم 

  األثر على المناخ

غواي سوف تستعمل كلما وحيثما وأشارت خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن حكومة أور .33
ربونية ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، للمواد الھيدروكلوروفلوروكتكنولوجيات بديلة كان ذلك ممكنا 

على  –وسوف تجتھد في تحقيق حيادية الطاقة وذلك باختيار تكنولوجيات توافق كفاءة العزل كأقرب ما يكون 
 .أن يكون ذلك في إطار خفض إمكانيات االحترار العالمي إلى الحد األدنى

يدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن الھ المواد أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالةإن  .34
استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتحويل  للخدمة، وإنفاذ إجراءات مراقبة أفضل إدخال ممارسات
- روكربونوالھيدروكلوروفلو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ض كمياتخفستؤدي إلى قطاع التجميع، 

ال ينبعث نتيجة  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون) كغ( وكل كيلوغرام .التبريدخدمة ملين لب المستع141
وعلى . طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون 1.8ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو 

فإن  الھيدروكلوروفلوروكربونية، خطة إدارة إزالة المواد الرغم من أن األثر على المناخ لم يدرج في
في قطاعي الخدمة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون تنفيذھا، ال سيما  إزالة غوايوتعتزم أورنشطة التي األ

وجھودھا فوق المتوسطة لتحسين ممارسات الخدمة وخفض انبعاثات غازات التبريد، تشير إلى  والتجميع
في  الذي لن ينبعث من مكافيء ثاني أكسيد الكربون اطن 10,528 احتمال تحقيق البلد لمستوى تخفيض

 .2014 – 2011الفترة  الغالف الجوي حسب ما ھو مقدر في خطة أعمال

مقارنة مستويات غازات التبريد  ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا .35
لتبريد وكميات غازات ا الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ

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

   التمويل المشترك

زالة بغية تعظيم الفوائد البيئية لخطة إدارة إ الحظت األمانة أن فرص التمويل المشترك لتعبئة موارد إضافية .36
غواي لم تتم اإلشارة إليھا بوضوح في وثيقة الخطة باستثناء ما والھيدروكلوروفلوروكربونية في أور المواد

المنتفعين المقدم من  من خالل المساھمات الحكومية العينية والتمويل المشتركذكر من أن ذلك سوف يتم 
وحثت األمانة اليوئنديبي . يث التكنولوجياكالمنشآت، والبنية األساسية، وعمليات تحد غير المؤھلة لألبواب

باستطالع المزيد من الفرص للتمويل المشترك وبخاصة في المرحلة الثانية من غواي وأوريقنع أن على 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد

 مشروع اتفاق

في  الھيدروكلوروفلوروكربونية ادالمو غواي واللجنة التنفيذية إلزالةويرد مشروع اتفاق بين حكومة أور .37
 .المرفق األول بھذه الوثيقة
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 التوصية

أعاله، قد ترغب اللجنة  24إلى  22و 21و 20في ضوء تعليقات األمانة الواردة أعاله، وبخاصة الفقرات  .38
 :التنفيذية في النظر في

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   .أ 
 10، وتحقيق الخفض بنسبة 2015إلى  2011غواي للفترة وفي أور وكلوروفلوروكربونيةالھيدر

دوالرا أمريكيا، تتكون من  498,811الھيدروكلوروفلوروكربون، بمبلغ في المائة في استھالك 
دوالر أمريكي  28,500دوالرات أمريكية باإلضافة إلى تكاليف دعم للوكالة قدرھا  380,004

دوالرا  7,457دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  82,850لليوئنديبي، و
 :ه قدأمريكيا لليونيدو على أساس فھم أن

المواد  ة استھالكجدوالرات أمريكية لمعال 380,004مبلغ تم تقديم  .1
في  10سبة الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد ليصل إلى ويشمل الخفض بن

 ؛60/44 مقررشيا مع التم 2015ة في عام المائ

طنا من قدرات  0.77دوالرا أمريكيا للعنصر االستثماري إلزالة  82,850تم تقديم مبلغ  .2
 الغرف المبردةفي تجميع وتركيب  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من 

 .المبردة لقطاع صناعة التبريد

تستعمل استھالكھا الفعلي من  غواي اختارت أنواإلحاطة بأن حكومة أور  .ب 
ون كأساس طنا من قدرات استنفاد األوز 24.71والبالغ  2010الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

ض اإلجمالي المستدام الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛ يخفتالفي  لحساب نقطة البداية
طنا من  23.33بالغ واإلحاطة أيضا بأن خط األساس الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وال

من  7غواي عن طريق أمانة األوزون بموجب المادة وقدرات استنفاد األوزون، قد ُحدد ألور
طنا من قدرات  21.92محسوبا باستعمال متوسط االستھالك الفعلي البالغ بروتوكول مونتريال، 

على  2010و 2009المبلغ عنه في طنا من قدرات استنفاد األوزون  24.71استنفاد األوزون و
 .غواي قد أكدت ذلكووأن حكومة أور التوالي

الھيدروكلوروفلوروكربونية يجري  أنه نظرا إلى أن خطة إدارة إزالة المواد التأكيد من جديد على   .ج 
طنا من  23.33فإن نقطة البدء سوف تكون غواي، وبعد حساب خط أساس ثابت ألور النظر فيھا

طنا من قدرات استنفاد األوزون من  5.33افة إلى باإلضقدرات استنفاد األوزون ) خط أساس(
 28.66ب في البوليوالت المخلوطة مسبقا، وينتج عن ذلك ما قيمته 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 .طنا من قدرات استنفاد األوزون

أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  4.95خصم   .د 
 .أعاله)  ج(في ض اإلجمالي المستدام في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون البدء للتخفي

غواي واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد والموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة أور  .ه 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في الملحق األول من ھذه الوثيقة

من خطة إدارة إزالة المواد  من المرحلة األولىالموافقة على الشريحة األولى   .و 
دوالرات  197,807غواي وخطة التنفيذ المصاحبة بمبلغ والھيدروكلوروفلوروكربونية في أور

 7,500دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  100,000أمريكية تتكون من 
 7,457باإلضافة إلى تكاليف الدعم البالغة  دوالرا أمريكيا 82,850دوالر أمريكي لليوئنديبي؛ و

 .لليونيدو
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 األولمرفـق ال
  

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

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  أوروغواي ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  21.00إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2015كانون 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- 1إليھا في التذييل  المشار
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

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

االستھالك المؤھل ( 3-6- 4و 3-5-4و 3-4-4و 3-3- 4و 3-2-4و 3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
  .من كل من المواد) المتبقي

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

المبدأ، 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  -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 يقبلمن ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

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

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

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

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

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

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

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

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

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

أن النظام يضمن امتثال 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 اله أ )د( 5ف ة أع دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط و كتنق

  :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  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

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

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

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

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

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني ين االالت الثنائية والمنف المقررين بع واردة ب ار الكامل الشروط ال عتب
 .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  اليوئنديبي قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  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  مليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامجع

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

يع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ضمان التخطيط المنسق لجمستكون 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 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

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

 
المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  

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

  االستھالك
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 21.08 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.49 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.09 األولى جيم  124–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.63 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 23.33   المجموع الفرعي

ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ابوليوالت السابقة الخلط المستوردة

  5.33 

 28.66 األولى جيم  مجموع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 تذييالت
  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1-1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )أطنان قدرات استھالك األوزون(

 ال يوجد 21.00 23.33 23.33 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  1-2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

أطنان قدرات استھالك (األولى 
 ) األوزون

 ال يوجد 21.00 23.33 23.33 ال يوجد ال يوجد

ة المنفذة التمويل المتفق عليه للوكال 2-1
100 000 )دوالر أمريكي( )اليوئنديبي( الرئيسية  000 100  000 115000 20  004 45  004 380  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
7 500 %7.5 )دوالر أمريكي(  500 7  625 8  500 1  375 3  500 28  

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  2-3
82 850 )دوالر أمريكي) (اليونيدو(المتعاونة   0 0 0 0 850 82  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2-4
7 457 ) دوالر أمريكي(  0 0 0 0 457 7  

دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
182 850 )أمريكي  000 100  000 115  000 20  004 45  854 462  

14 957 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2  500 7  625 8  500 1  375 3  957 35  
دوالر (التكاليف المتفق عليھا إجمالي  3-3

197 807 )أمريكي  500 107  625 123  500 21  379 48  811 498  
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1

 )األوزون
1.08 

أطنان قدرات استھالك (يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا التي ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 )األوزون

 ال يوجد

  0.41 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3

أطنان قدرات استھالك (ھذا االتفاق المتفق على تحقيقھا بموجب  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1
 )األوزون

3.11 

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

 ال يوجد

  17.97 )األوزونأطنان قدرات استھالك ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  123-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-3-1
 )األوزون

0.04 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-3-2
 )األوزون

 ال يوجد

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-3-3

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-4-1
 )األوزون

0.09 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا   124-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-4-2
 )األوزون

 ال يوجد

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 124-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-4-3

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-5-1
 )األوزون

0.63 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-5-2
 )األوزون

 ال يوجد

 0 )أطنان قدرات استھالك األوزون(   142-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-5-3

المتفق على تحقيقھا بموجب ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141- لھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-6-1
 )أطنان قدرات استھالك األوزون(ھذا االتفاق 

 ال يوجد

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141-لھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-6-2
 )أطنان قدرات استھالك األوزون(موافق عليھا 

 ال يوجد

أطنان قدرات (ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-6-3
 )استھالك األوزون

5.33 
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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  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

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

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

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

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

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

  لحالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ا

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

حة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشري
) 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  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة، الشريحة التالي لتق
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من . ؛ وس ي أن يتض وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

ة. ھاا لريفستقدم الشاملة 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 ستعدو .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ل 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

  رات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نفس الفتتغييرات في الخطة الشاملة، 
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  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

سوف يُضطلع بأنشطة الرصد في مشروع الرصد والرقابة في أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   1
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وستشمل تنفيذ جميع المشروعات داخل الخطة؛ والرصد المنتظم لتنفيذ المشروعات 
والنتائج؛ وإعداد التقارير الدورية عن نتائج المشروعات لتيسير القيام باإلجراءات التصويبية؛ وتقديم التقارير 

لتنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاھاته على المرحلية عن المشروعات في التوقيت المناسب إلى اللجنة ا
  .الصعيدين الوطني والدولي

 
 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 

 :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1
 
ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في 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 يالمحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم   )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

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

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

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

  نشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األ  )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؛

   ؛إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا   )ك(
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 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

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

- 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  اأمريكي ادوالر 187.02 التمويل المخّصص بمقدار ذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن ھ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوككّل 

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

- - - - - -  
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