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 متعددة السنواتالمشروعات ال -ورقة تقييم المشروع

 جيبوتي

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

 رئيسية(الاليونيب ) األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة 

 

 استنفاد األوزون(طن بقدرات ) 0.70 0202السنة:  7( أحدث بيانات المادة ثانيا)
 

 0212السنة:  استنفاد األوزون(طن بقدرات ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )ثالثا) 

مكافحة  الرغاوي االيروسول ةكيميائيمادة 
 الحرائق

عامل  تالمذيبا التبريد
 التصنيع

االستخدام في 
 براتتالمخ

 إجمالي االستهالك في القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123-الهيدروكلوروفلوروكربون 

          124-الهيدروكلوروفلوروكربون 

-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 )ب(040

         

-الهيدروكلوروفلوروكربون 
 )ب(040

         

 0.70    0.70     00-لوروكربون الهيدروكلوروف
 

 استنفاد األوزون(طن بقدرات ( بيانات االستهالك )رابعا)

 0.65 استنفاد األوزون(طن بقدرات نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة ) 0.65  0202-0222لفترة س لخط األسا

 استنفاد األوزون(طن بقدرات االستهالك المؤهل )

 0.42 المتبقي: 0.0 عل:موافق عليه بالف

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ( خطة األعمالخامسا)

طن بقدرات إزالة المواد المستنفدة لألوزون ) اليونيب
 استنفاد األوزون(

0.055   0.055   0.055  0.055 0.22 

 23,730 0 49,720 0  20,905 0 0 91,530 التمويل )دوالر أمريكي(

 

185,885 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ( بيانات المشروعسادسا)

طن حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال )
 n/a 0.65 0.65 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.42 n/a استنفاد األوزون(بقدرات 

طن بقدرات الحد األقصى لالستهالك المسموح به )
 n/a 0.65 0.65 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.42 n/a د األوزون(استنفا

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف  اليونيب
 164,500 21,000  44,000 0 18,500 0 0 0 81,000 المشروع

تكاليف 
 21,385 2,730  5,720 0 2,405 0 0 0 10,530 الدعم

شروع المطلوبة من حيث المبدأ إجمالي تكاليف الم
 )دوالر أمريكي(

81,000 0 0 0 18,500 0 44,000  21,000 164,500 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

10,530 0 0 0 2,405 0 5,720  2,730 21,385 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر 
 أمريكي(

91,530 0 0 0 20,905 0 49,720  23,730 185,885 

 

 (0210( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا)

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

 10,530 81,000 اليونيب
 

 ( كما هو ُمبين أعاله0200الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصيات األمانة
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 وصف المشروع
 

قدم اليونيب، نيابة عن حكومة جيبوتي، إلى االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من  .0
زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 164,500خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة 

المائة في  في 53أمريكيا. وتغطي هذه الخطة استراتيجيات وأنشطة لتحقيق خفض بنسبة  رادوال 21,385البالغة 
 .0202استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف  81,000وتبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى التي طلبت خالل هذا االجتماع  .0
 .الرا أمريكيا لليونيب على النحو الذي قدمت به في األصلدو 10,530الدعم البالغة 

 

 خلفية
 

 المواد المستنفدة لألوزون قواعد

وزارة البيئة مسؤولة، من خالل المديرية الوطنية للبيئة ومكتب األوزون الوطني، عن اإلشراف المؤسسي  .5
واد المستنفدة لألوزون قرار جمهورية وتنفيذ بروتوكول مونتلاير في جيبوتي. وينظم عمليات استيراد واستخدام الم

. وينظم القرار جميع المواد المستنفدة لألوزون المعروفة بما في ذلك المواد 0224صدر في أبريل/ نيسان 

توزيع حصص االستيراد مسؤولية مشتركة الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على هذه المواد. وعملية 
من خالل وزارة البيئة ووزارة التجارة. ولم تخصص بعد حصص وطنية الستيراد بين مكتب األوزون الوطني 

 .0205المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في بداية عام 

 قد صادقت حكومة جيبوتي على جميع تعديالت بروتوكول مونتلاير باستثناء تعديل. بيجين.و .4

 

 وروكربونيةاستهالك المواد الهيدروكلوروفل

في جيبوتي حيث أن البلد الينتج هذه يجري استيراد جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة  .3
لعمليات الخدمة  00-المواد. وأكد المسح الذي أجرى أن جيبوتي تستخدم بالدرجة األولى الهيدروكلوروفلوروكربون

والصناعي. ويشكل االستخدام في قطاع التبريد المنزلي نحو التجاري في قطاعي، تكييف الهواء المنزلي، والتبريد 
التبريد التجاري ثم الصناعي. وأظهر المسح الذي أجرى خالل  يليهئة من مجموع استهالك هذه المواد في الما 29

 8.3إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون قد زاد من 
فصاعدا مبينا النمو العادي  0223ثبت منذ  ه. غير أنه يبدو أن0222طن متري في  11.5إلى  0222طن متري في 

 .0202إلى  0223مستوى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في جيبوتي من 0في الواردات. ويبين الجدول 

 : مستوى استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في جيبوتي0الجدول 

 السنة

 بيانات المسح انات المادة بي

 باألطنان المترية
قدرات بباألطنان 

 استنفاد األوزون
 باألطنان المترية

قدرات بباألطنان 

 استنفاد األوزون

2005 10.10 0.55 10.10 0.55 

2006 10.50 0.58 10.50 0.58 

2007 10.60 0.58 10.60 0.58 

2008 11.00 0.60 11.00 0.60 

2009 11.50 0.63 11.50 0.63 

2010 11.96 0.66 11.96 0.66 
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وأظهر المسح أيضا أن هناك عددا من خالئط الهيدروكلوروفلوروكربون متوافر في األسواق وإن كان  .6
-يليه الهيدروكلوروفلوروكربونهوأقل غازات التبريد سعرا  134a-الهيدروكلوروفلوروكربون و ،بكميات محدودة

 في المائة. 02ي األسعار يبلغ نحو مع فرق ف 00

 

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جيبوتي بالدرجة األولى في خدمة قطاعي تكييف الهواء  .9
التجاري/ الصناعي. وقدرت القدرة المركبة من وحدات التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم المنزلي والتبريد 

. ويبلغ المعدل المتوسط للتسرب من جميع المواد 0202وحدة في  47,016بمقدار  -يدروكلوروفلوروكربونيةاله
حساب مجموع القدرة فى في المائة. وقدر متوسط الشحن لمختلف أنماط المعدات، واستخدم  03المستخدمة نحو 

موجزا الستهالك  0عن االحتياجات المحتملة لعملية الخدمة. ويتضمن الجدول المركبة فضال 

 .الهيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع

 

 0202بحسب القطع في : استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 0الجدول 

متوسط الشحن  عدد الوحدات النوع

 م(غللوحدة )ك

مجموع القدرة 

 م(غالمركبة )ك

متوسط التسرب 

 السنوي

االحتياجات السنوية 

 م(غ)ك
 10,237 %17 60,221 1.3 46,324 تكييف الهواء المنزلي

 181.2 %20 906 1.5 604 التبريد التجاري

 59.8 %40 149.6 1.7 88 التبريد الصناعي

 10,478  61,276  47,016 المجموع

 

 

 خط األساس التقديري الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

بقدرات  0.65متري ) طن  11.73حسب خط األساس التقديري ألغراض امتثال جيبوتي على أساس .8
بقدرات استنفاد األوزون( طن  0.63طن متري ) 11.5 وقدرهاستنفاد األوزون( باستخدام متوسط االستهالك المبلغ 

بموجب المادة  من بروتوكول  0202طن بقدرات استنفاد األوزون في  0.66طن متري ) 11.96و 0222في 

 .مونتلاير

 

 ستقبلتوقعات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في الم

 8و 9من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمعدل زيادة يتراوح بين  قدرت جيبوتي طلبها في المستقبل .2
موجزا  5في المائة استنادا إلى التنمية االقتصادية الجارية واالحتياجات لشحن المعدات الجديدة. ويقدم الجدول 

بروتوكول( الفرق بين الزيادة المحكومة )أي وفقا لل لتوقعات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في جيبوتي يبين
 .والزيادة غير المحكومة
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 : توقعات االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية5الجدول 

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

االستهالك 

المحكوم من 

الهيدروكلورو 

  فلوروكربون

باألطنان 

 المترية
11.50 11.96 12.0 12.0 11.73 11.73 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 7.62 

باألطنان 

قدرات ب

استنفاد 

 األوزون

0.63 0.66 0.70 0.70 0.65 0.65 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.42 

االستهالك غير 

المحكوم من 

الهيدروكلورو 

 فلورو كربون 

باألطنان 

 المترية
11.50 11.96 12.80 13.69 14.65 15.68 16.77 17.95 19.21 20.55 21.99 23.53 

باألطنان 

قدرات ب

استنفاد 

 األوزون

0.63 0.66 0.70 0.75 0.80 0.86 0.92 0.99 1.06 1.13 1.21 1.29 

 .9بيانات المادة  *
 

 إستراتيجية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

لرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب البروتوكول حتى تقترح حكومة جيبوتي أن تحقق أهداف ا .02
. وتعتمد اإلستراتيجية الجامعة للمواد 0202في المائة وشامال له في االستهالك في  53الخفض بنسبة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى التي وضعتها الحكومة على القواعد بما في ذلك إصدار حصص 
شطة المعلومات واستثارة الوعي، وتعزيز قدرات الفنيين العاملين في قطاع التبريد وموظفي الجمارك. االستيراد وأن

تقدم المساعدات التقنية والمالية لمراكز الخبرة الرفيعة لدعم أنشطة التدريب وبناء القدرات لقطاع كما ستواصل 
زمني لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة وصفا لألنشطة النوعية والنطاق ال 4التبريد. ويقدم الجدول خدمة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 : األنشطة المحددة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد4الجدول 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية والفترة المقترحة للتنفيذ 

 النطاق الزمني وصف النشاط

الجمارك والبيئة وإدارة التجارة( لرصد ومراقبة تعزيز القدرات الوطنية )مفتشو 

 ية وتوزيعهاالواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
 2011-2020  

  2020-2011  تعزيز القدرات التقنية لخبراء التبريد على الممارسات الجيدة في قطاع التبريد

 2011-2020 يةهيدروكلوروفلوروكربونالرصد والتقييم فيما يتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ال

 

 يةالهيدروكلوروفلوروكربون المواد تكلفة خطة إدارة إزالة

قدر مجموع تكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي بمبلغ  .00
لوروفلوروكربون بحلول عام في المائة في استهالك الهيدروك 53دوالر أمريكي لتحقيق خفض بنسبة  164,500

للبلد بموجب المقرر  المؤهلتفاصيل التكاليف المتعلقة باألنشطة. ويقدم ذلك وفقا للتمويل  3. ويتضمن الجدول 0202
62/44. 
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 األنشطة المقترحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد: 3الجدول 

 يبالهيدروكلوروفلوروكربونية وتكاليفها بالنسبة لليون 

 المجموع وصف األنشطة

 70,000 تعزيز القدرات الوطنية )مفتشو الجمارك والبيئة وإدارة التجارة(

 85,000 تعزيز القدرات التقنية لخبراء التبريد

 9,500 الرصد والتقييم

 164,500 المجموع

 

 

 تعليقات األمانة وتوصيتها
 

 التعليقات
 

المبادئ  ضوءواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي في استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة الم .00
( والمعايير الخاصة بتمويل 34/52إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر التوجيهية 

الحقة ال(، والمقررات 62/44إزالة هذه المواد في قطاع االستهالك التي اتفق عليها خالل االجتماع الستين )المقرر 

وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
الوارد . وتناقشت األمانة مع اليونيب في المسائل التقنية التي عولجت بطريقة مرضية حسب الموجز 0200-0204

 .ادناه

 

 القضايا المتعلقة باالستهالك

اليونيب تقديم تفسير للتباين فيما بين كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة  طلبت األمانة من .05
المستوردة  00-والمواد الفعلية المطلوبة للخدمة مع مالحظة أن كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 0202و 0222في 

المخزونات. وطلبت األمانة كذلك كانت أعلى من تلك المطلوبة بالفعل. وتساءلت عما إذا كان قد طلب إجراء بعض 
المواد معلومات عن الكيفية التي حسبت بها المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون في طلب هذه 

ن أوروكربونية، وأوضح لألغراض خدمة هذه المعدات. ورد اليونيب بأن البلد اليقوم بتخزين المواد الهيدروكلوروف
لد سنويا تستخدم على الفور في قطاع الخدمة. وأوضح كذلك أن الحاجة إلى الخدمة تقل هذه المواد التي تجلب إلى الب

بصورة طفيفة عموما عن االستهالك الفعلي )الواردات(، ولذا فإن هذا الفرق الطفيف عادي. وأشار اليونيب أيضا 
م البيانات الخاصة بالمعدات التي الخدمة، وأنه اليمكن تقدي إحتياجاتإلى أن األعداد الحالية للمعدات هي التي تحدد 

في إدارة الجمارك. ولذا نتيجة لنقص المعلومات  0202استوردت خالل السنوات القليلة الماضية المؤدية إلى عام 

 فإن الطلب على الخدمة في المستقبل يستند إلى احتياجات الخدمة الحالية مع حساب معدل زيادة ضئيل.

 

 الهيدروكلوروفلوروكربون استهالكنقطة البدء للخفض التجميعي في 

وافقت حكومة جيبوتي على أن تحدد كنقطة بداية للخفض التجميعي المستدام في استهالك  .04
بقدرات استنفاد األوزون(، باستخدام  طن 0.65متري ) طن 11.73الهيدروكلوروفلوروكربون، خط األساس البالغ 

طن  0.66طن متري ) 11.96درات استنفاد األوزون( وبق طن 0.63طن متري ) 11.50 االستهالك الفعلي البالغ
 من بروتوكول مونتلاير. 9على التوالي بموجب المادة  0202و 0222بقدرات استنفاد األوزون( المبلغة عن 
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 القضايا التقنية والتكاليفية

أثارت األمانة تساؤالت بشأن بعض األنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  .03
لوروكربونية من حيث صلتها بتلك التي نفذت بالفعل في خطة إدارة اإلزالة النهائية من المواد الهيدروكلوروف

اإلزالة النهائية هذه على النحو الكلوروفلوروكربونية. ولفتت عناية اليونيب إلى األنشطة المتبقية في خطة إدارة 
أمريكي من  دوالر 63,000يزيد على  المبلغ في التقرير المرحلي السنوي مع اإلشارة إلى وجود رصيد متبقي

على ذلك، طلبت األمانة معلومات التي أفرج عنها خالل االجتماع الثامن والخمسين. وعالوة الشريحة الثانية 
التبريد إن وجدت. وكمية غازات التبريد مستكملة عن عدد ونوع المعدات المشتراة بموجب خطة إدارة غازات 

ة غازات التبريد التي أعيد استخدامها بما في ذلك حالة هذه اآلالت والى أي مدى المسترجعة بهذه المعدات، وكمي
يمكن استخدامها في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأوضح اليونيب أن األنشطة المتبقية 

لغازات التبريد. ومن ت مؤشرا 5سوف تستكمل قبل موعد انعقاد االجتماع السادس والستين بما في ذلك شراء 
. كما قدم معلومات عن 0200بالجمارك قبل نهاية مارس/ آذار المتوخي استكمال حلقات العمل المتبقية الخاصة 

ويمكن استخدامها جميعا في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأوضح المعدات مبينا أنها في حالة جيدة حالة 
النهائية وتلك المتضمنة في خطة إدارة إزالة بين األنشطة المتبقية في خطة اإلزالة  اليونيب أن بغية تحقيق التآزر

اآلن مناقشات بشان إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكيفية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تجري 
 بالفعل.ربطها باألنشطة المستكملة 

ت المشروعات المقدمة للتمويل، وطلبت على وجه وطلبت األمانة إيضاحا بشأن بعض عناصر مقترحا .06
الخصوص إيضاحا بشأن التحسينات التي سوف ترحل من برامج التدريب على الخدمة/ الجمارك السابقة )أي 

نفذت خالل إزالة الكلوروفلوروكربون إلى خطة استخدام المدربين الذين تم تدريبهم، والمؤسسات وغير ذلك( التي 
الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتفاصيل تكاليف التدريب بالمقارنة بكمية التدريب التي ستجري إدارة إزالة المواد 

وطلبت المزيد من المعلومات عن نهج واستدامة إعادة والمعدات التي ستقدم، وتبرير للحاجة إلى معدات إضافية 
من البدائل األخرى. كمل طلبت  مازال هو األقل سعرا 00-تهيئة المعدات مع مراعاة أن الهيدروكلوروفلوروكربون

 معلومات أخرى بشأن بعض بنود الميزانية وتكلفة األدوات التي ستقدم وما نوعها.

ترتكز على ما وردا على تعليقات األمانة، أوضح اليونيب أن مواد التدريب المنقحة وبرنامج التدريب سوف  .09
لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة تم بالفعل خالل إزالة الكلوروفلوروكربون، وتركز على قواعد ا

في برامج التدريب هذه. وقدم اليونيب كذلك قائمة عليها. وقدم معلومات ومبررات إضافية بشأن بعض بنود الميزانية 
ت فضال عن تفاصيل التكاليف المقابلة. وقد استجابت المعلوماباألدوات التي ستقدم لفنيي الخدمة ومراكز التدريب 
 المقدمة بصورة كرضية لتعليقات األمانة ومالحظاتها.

ت التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي روقد .08
الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول في المائة في استهالك  53دوالر أمريكي لتحقيق خفض بنسبة  164,500بمبلغ 
 4.00أعاله. وسوف يسفر ذلك عن إزالة  3على النحو المبين في الجدول  62/44ذلك مع المقرر ويتفق  0202عام 

 .0202طن بقدرات استنفاد األوزون( بحلول عام  0.23أطنان مترية )

 

 اآلثار على المناخ

والتي نية ستؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو .02
تتضمن إدخال ممارسات الخدمة األفضل وإنفاذ عمليات الرقابة على الواردات من المواد 

خدمة التبريد. ويسفر الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون المستخدمة في قطاع 
ات التبريد عن وفورات تبلغ نتيجة لتحسين ممارسال تنبعث  00-كل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون

ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب اآلثار على المناخ لم يدرج في  بمعادالتطن  1.8مايقرب من 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة التي قررتها جيبوتي، وخاصة تدريب الفنيين على 
 724رجاع غاز التبريد وإعادة استخدامه تشير إلى احتمال أن يحقق البلد خفض ممارسات الخدمة المحسنة، واست
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في الغالف الجوي على النحو المقدر في خطة أعمال الفترة ت ثاني أكسيد الكربون من االنبعاثات بمعادال طنا
خ. ويمكن تحديد لآلثار على المناالتستطيع في الوقت الحاضر أن تضع تقديرا كميا . غير أن األمانة 0200-0204

عقد مقارنة بين مستويات غازات التبريد  من بينها جملة أمورتقييم تقارير التنفيذ من خالل اآلثار من خالل 
والكميات المبلغة من غازات التبريد التي استرجعت وأعيد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ خطة إدارة اإلزالة 

 التي تمت تهيئتها. 00-والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون تدويرها، وعدد الفنيين الذين تم تدريبهم

نتيجة لألنشطة في قطاع الخدمة. وقد  على المناخ لآلثارتتوافر في الوقت الحاضر توقعات أكثر دقة  وال .02
ات غازات مقارنة بين مستوي من بينها عقد جملة أمورمن خالل تقييم تقارير التنفيذ من خالل يمكن تحديد اآلثار 

تنفيذ خطة إدارة اإلزالة، والكميات المبلغ عنها من غازات التبريد التي استرجعت التبريد المستخدمة سنويا منذ بداية 
التي تمت  00-وأعيد تدويرها وعدد الفنيين الذين تم تدريبهم والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون

 .تهيئتها

 

 التمويل المشترك

)ح( بشأن الحوافز والفرص المالية المحتملة بشأن الموارد اإلضافية لتعظيم  34/52لمقرر واستجابة ل .00
)ب( من المقرر 00المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للفقرة المنافع البيئية المستمدة من خطط إدارة إزالة 

6/XIX  سوف تقدم موظفين وموارد لألطراف، أوضح اليونيب أن جيبوتي الصادر عن االجتماع التاسع عشر

اعتبارها نصيب الحكومة من التمويل المشترك لخطة إدارة اإلزالة. واقترحت أخرى في شكل مساهمات عينية يمكن 
 جيبوتي على استكشاف فرص أخرى للتمويل المشترك وخاصة للمرحلة الثانية من الخطة.األمانة أن يشجع اليونيب 

 

 0204_0200ف للفترة خطة أعمال الصندوق المتعدد األطرا

دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  164,500يطلب اليونيب  .00
 دوالرا 91,530والبالغة  0204-0200المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقع القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة 

أساس لغ اإلجمالي الوارد في خطة األعمال. واستنادا إلى استهالك خط أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم ضمن المب
متري، ينبغي أن يكون مخصص جيبوتي لإلزالة طن  11.73الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة البالغ 

 .62/44دوالر أمريكي إعماال للمقرر  164,500مقدار  0202حتى عام 

 

 مشروع االتفاق

المواد ه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة جيبوتي واللجنة التنفيذية بشأن إزالة يتضمن المرفق األول بهذ .05
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 التوصية
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في: .04

 

 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة (أ )

لخفض استهالك  0202إلى  0200رة الهيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي للفت
 دوالر 164,500في المائة من خط األساس بمبلغ قدره  53الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

 دوالرا أمريكيا لليونيب؛ 21,385أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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المستدامة ميعية تحاط علما بأن حكومة جيبوتي قد وافقت على أن تحدد نقطة بدايتها للتخفيضات التج (ب )

طن بقدرات استنفاد األوزون  0.65خط األساس البالغ  ،الهيدروكلوروفلوروكربونمن استهالك 

طن بقدرات  0.66بقدرات استنفاد األوزون و طن 0.63محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

من بروتوكول  9ادة على التوالي بموجب الم 0202وعام  0222لعام استنفاد األوزون المبلغ عنهما 

 مونتريال؛

الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية بقدرات استنفاد األوزون من المواد  طن 0.23خفض  (ج )
 ؛للخفض التجميعي المستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

اد الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جيبوتي واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهالك المو (د )

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المشار إليه في المرفق األول بهذه الوثيقة

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (ه)

أمريكي زائدا  دوالر 81,000ية لجيبوتي وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربون

 لليونيب. اأمريكي دوالرا 10,530وكالة البالغة تكاليف دعم ال
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 األولمرفـق ال
 

 متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة جيبوتىحكومة اّتفاق بين مشروع 
 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

 

 

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  حكومة جيبوتىهذا االتفاق التفاهم بين  مّثلي 1-
من أطنان  24.0 واّد"( إلى كمية ثابتة قدرها ألف )"الم -1اّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للمو

    4بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلاير 0202يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون 
 

من  2-1وي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السن 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلاير تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -2التذييل 

ويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتم ألف4-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك 3في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون وفدة لألالمستنبموجب هذا االتفاق لجميع المواد 

 4)االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد 3-1-. في الصف لكل مادة المستوى المحدد
 

ير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توف 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد4 وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(4 -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية4 يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط  4-
من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

اله وسيجرى التحقيق المشار إليه أع 4من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 4المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 

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

 تمويل:الى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنّية4  ألف-2من التذييل  2-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

4 وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 
تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة  التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية فييوجد فيها السنوات التي 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ( ب)
 غير مطلوب؛

"( تنفيذالط رير وخطاألف )"شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق )ج(

تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

عليها قد صرفت  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق 22الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

 بالكامل؛
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نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط )د( 

أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي ي  السنة 
 ألخيرة؛ا الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

ام يضمن أن النظبالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

 بروتوكول مونتلاير لمدة هذا االتفاق4

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق4 وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيدوار"( وتبلغ عن تنفألف )"مؤّسسات الرصد واأل -5التذييـل 

ألف4 وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 4أعاله 4المبّين في الفقرة 

 

نة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مروتوافق و 7-

لمواد المحددة في لإزالة وستهالك االفي جزء من هذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف-1التذييل 

 

ااق مساابقاً  )أ(  ساانويةفااي خطااة تنفيااذ إمااا إعااادات التخصاايص المصااّنفة كتعااديالت رئيسااّية يجااب أن ت ًوث 
أعااله أو كتنقايل لخطاة تنفياذ سانوية قائماة تقادم  )د( 5فاي الفقارة الفرعياة  حسابما هاو متوقاع مقدمة

 ما يلي:ب4 وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

 ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  (0)

 المنفاذة وألتمويال المخصاص لفارادى الوكااالت الثنائياة السانوية لمستويات الالتغييرات في  (3)
 لمختلف الشرائل؛ 

تموياال إلااى الباارامج أو األنشااطة غياار المدرجااة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة تقااديم  (.)
فاي المائاة مان  32و إزالة أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية، تزياد تكاليفاه عان الحالية، أ

 ؛موافق عليها شريحةآخر مجموع تكاليف 

 الساانويةتنفيااذ الإعااادات التخصاايص غياار المصااّنفة كتعااديالت رئيسااية، فاايمكن إدماجهااا فااي خطااة  )ب(
التنفياذ ة التنفيذياة بشاأنها فاي تقريار الموافق عليها، والتي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ، وياتّم إباالغ اللجنا

 ؛الالحقالسنوي 

سااوف تعاااد أي مبااالغ متبقيااة إلااى الصااندوق المتعاادد األطااراف لاادى االنتهاااء ماان الشااريحة األخياارة  (ج) 
 4المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 ، وبصفة خاصةدـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-

 :لما يلي
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أن يستعمل البلد المرونة المتاحاة بموجاب هاذا االتفااق لمعالجاة االحتياجاات الخاّصاة التاي قاد تطارأ  )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعاين االعتباار الكامال الشاروط الاواردة باالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنياة يأخذ البلد والوكاأن  )ب(
 نفيذ الخطة4خالل ت 4/6.و 1/122.

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-

وافق يرنامج األمم المتحدة للبيئة وقد االتفاق4 ب هذا ـمن أجل الوفاء بااللتزامات بموج نيابة عنه التي ي ضطلع بها
لمنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا كون الوكالة ايعلى أن اليونيب()

أعمال الرصد والتقييم التابعة  وي وافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ت جري في إطار برامجاالتفاق4 
 في هذا االتفاق4 ةالمشتركة المنفذ التاع ألي من الوكابللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
توافق  و 4()ب 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

 4ألف-2من التذييـل  2.2الصف المنصوص عليها في الرسوم وكالة الرئيسية للتوفر مبدئيا أن اللجنة التنفيذية 

 

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

على التمويل4 ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة
ل للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

ل الموافقة على م شريحة التمويل التالية في إطار جدوأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل4 ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستهالك غير الم نجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل "(تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال)"
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  فاد األوزون4مقدرة بأطنان قدرات استنمن السنوات، 

البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة4 وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 
 4أعاله 5عائقا أمام الشرائل المقبلة وفقا للفقرة 

 

االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل هذا  عناصر خضعتلن  12- 

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد4
 

ا لتيسير تنفيذ هذمن الوكالة المنفذة الرئيسية   و  التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة  13-

ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق4 وبنوع خاص عليه أن يتيل للوكا
 4لهذا االتفاق

 

في واالتفاق المقترن بها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف4 وفي -2االستهالك في التذييل مستوى يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي  نهاية السنة التالية آلخر سنة

، 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية4 وماحتى نهاية السنة ال هاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفقرات الفرعية

 ذلك4
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المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد تفاق4 وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم هذا اال
 4اللجنة التنفيذية غير ذلك

 

 ألف: المـواد -1التذييل 

 

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

 5..2 األولى جيم 22-روفلوروكربونالهيدروكلو

 
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف

1-1 

جدول تخفيضات بروتوكول 

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون(

 ال يوجد 0.42 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.65 0.65 ال يوجد

1-2 

الحد األقصى المسموح به 

لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 

األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون( 

 ال يوجد 0.42 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.65 0.65 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1

 (يونيبال) المنفذة الرئيسية

 )دوالر أمريكي(

81,000 0 0 0 18,500 0 44,000 0 21,000 164,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

7.5% 

10,530 0 0 0 2,405 0 5,720 0 2,730 21,385 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1

 )دوالر أمريكي(
81,000 0 0 0 18,500 0 44,000 0 21,000 164,500 

3-2 
مجموع تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(
10,530 0 0 0 2,405 0 5,720 0 2,730 21,385 

3-3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 عليها )دوالر أمريكي(
91,530 0 0 0 20,905 0 49,720 0 23,730 185,885 

أطنان قدرات استهالك جب هذا االتفاق )المتفق على تحقيقها بمو22-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1

 األوزون(
0.23 

قدرات استهالك بأطنان التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )22-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2

 األوزون(
0 

 0.42 ون(أطنان قدرات استهالك األوز) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون االستهالك المؤهل المتبقي من 4-1-3

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائل المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف2-4
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 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 
 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةخطوالتنفيذ تألف تقرير يسوف  1
 

الساانة السااابقة منااذ بشااأن التقاادم المحاارز  ، تاارد فيااه البيانااات حسااب الساانة التقويميااة،تقرياار مساارود )أ(
السابق، وتعليق على حالة البلد فيماا يتعلاق بإزالاة الماواد، وكيفياة إساهام مختلاف النشااطات  للتقرير

التاي وينبغي أن يشتمل التقرير على الماواد المساتنفدة لاألوزون 4 فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض
لتنفيذ األنشاطة، حساب الماادة، والتكنولوجياا البديلاة المساتخدمة والبادائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت

ياار فااي يالصاالة التااي أدخلاات، للمساااح لألمانااة بتااوفير معلومااات للجنااة التنفيذيااة عمااا ينااتج ماان تغ
وينبغي أن يسالط التقريار الضاوء كاذلك علاى اإلنجاازات والخبارات  ة بالمناخ4االنبعاثات ذات الصل

تغيياارات تطاارأ أي والتحااديات المرتبطااة بمختلااف النشاااطات المدرجااة فااي الخطااة، وأن يعلااق علااى 
على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك مان المعلوماات ذات الصالة4 وينبغاي أن يشاتمل التقريار 

السااابق تقااديمها، التنفيااذ الساانوية  مقارنااة بخطااة )خطااط(أي تغيياارات علااى معلومااات عاان  أيضااا
كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المباالغ خاالل تنفياذ الشاريحة، علاى 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقادم مباررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
)أ( مان 5ر المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعياة حدوثها4 وسيغطي التقري

 االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقرياار للتحقااق ماان نتااائج خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة واسااتهالك المااواد  )ب(
)ب( مان االتفااق4 وماا لام تقارر 5ألف، كما هو مباين فاي الفقارة الفرعياة -1لتذييل المشار إليها في ا

اللجنااة التنفيذيااة خااالف ذلااك، يتعااين تقااديم هااذا التحقااق مااع كاال طلااب خاااص بشااريحة ماان الشاارائل 
ويتعاين أن يقادم التحقاق مان االساتهالك لجمياع السانوات ذات الصالة علاى النحاو المحادد فاي الفقاارة 

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشراالتفاق التي لم  )أ( من5الفرعية 

الشاريحة التالياة،  لتقاديم طلاب ةمزمعانهاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سي ضطلع به )ج(
أخااذ التجااارب المكتساابة والتقاادم المحاارز فااي تنفيااذ الشاارائل مااع و األنشااطة مااع إبااراز التاارابط بااين
4 وينبغااي أن قدم البيانااات الااواردة فااي الخطااة حسااب الساانة التقويميااة؛ وسااتالسااابقة بعااين االعتبااار
ة إلى الخطة الشاملة والتقادم المحارز، فضاال عان أي تغييارات ممكناة رإلشاايتضمن الوصف أيضا 

المحاددة فاي  السانواتمن المنظور أن تطارأ علاى الخطاة الشااملة4 وينبغاي أن يغطاي هاذا الوصاف 
علاى  بالتفصيل التغييرات التي أدخلاتالوصف ينبغي أن يحدد ق4 كما )د( من االتفا5الفقرة الفرعية 

 4 ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفاس الوثيقاةهاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
 ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدماة خطو لتنفيذ السنويةبجميع تقارير االخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من )د(
ستعدل هاذه المعلوماات الكمياة، التاي يتعاين تقاديمها حساب و 4على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

، كاال مان السارود والوصاف الخااص باالتقرير )انظار الفقارة ماع كال طلاب شاريحة السنة التقويمياة
وخطااة التنفيااذ الساانوية وأي )ج( أعاااله(، 1رعيااة )أ( أعاااله( والخطااة )انظاار الفقاارة الف1الفرعيااة 

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

 ( أعاله4د)1)أ( إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  (ه)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/36 

 Annex I 
 

 

6 

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو عن حالة  سنوية األوزون الوطنية تقارير مرحليةتقدم  وحدة  1
  فلورو كربونية الى الوكالة المنفذة الرئيسية

 

حقيق أهداف األداء فى تلة والتحقق من اعمليات رصد وضع خطة إدارة اإلز تسند الوكالة المنفذة الرئيسية 2
 4الى خبراء إستشاريين محليين مستقلينالخطة لشركة محلية مستقلة أو 

 
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

 
لمتطلّبااات الداخليااة ضامان التحّقااق ماان األداء والتحّقااق المااالي بمقتضاى هااذا االتفاااق واإلجااراءات وا )أ(

الخاّصااة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة إزالااة إدارة الخاّصاة باه، علاى النحااو المباّين فاي خطاة 
 بالبلد؛

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

مان أن األهاداف قاد تحققات وأن األنشاطة السانوية المرتبطاة للجناة التنفيذياة مستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البها قد أ كملت على النحو المبّين في خطة 

ن االعتبار في اساتكماالت الخطاة الشااملة وفاي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د(
 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1مع الفقرتين الفرعيتين  المقبلة تمشيا السنويةتنفيذ الخطط 

والخطااة الشاااملة  بتقااارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانويةالوفاااء بمتطلبااات اإلبااالغ الخاصااة  (ه)
 ؛لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 

ؤّهلين للمراجعات التقني ة التاي تعّهادت بهاا الوكالاة المنفاذة ين المالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و(
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفياذ بطريقاة فعالاة ومتسامة بالشافافية واإلباالغ الضمان وجاود آلّياة تشاغيلية تمّكان مان تنفياذ خطاة  )ح(
 الدقيق عن البيانات؛

، تفااق، تحدياد، بالتشااور ماع البلادمان اال 11ثال وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمت (ط)

 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

  ؛ضمان أن  المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات ى)

 والدعم اإلداري والتقني عند الطلب4تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة  (ك)

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2

واستهالك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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-4)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1ذييل المذكورة في الت

 ألف4

 

 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
 

قدرات  اأمريكي ادوالر 1824 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة  1
ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  رامغيلوكعن كّل  األوزون استنفاد

 ألف4-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

 

-------- 
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