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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   أثيوبيا
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال( 

  رئيسية)، اليونيدوالاليونيب (  نية (المرحلة األولى)خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  11.28  2011السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2011 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  ميائيكي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

إجمالي االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123- الھيدروكلوروفلوروكربون

           124- الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب142- روفلوروكربونالھيدروكلو

 11    11      22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 5.5  نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة: 5.5 :2010-2009خط األساس لفترة 

  )االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون

 3.58  المتبقي: 0.0  موافق عليه بالفعل:

 

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

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من   اليونيب
  قدرات استنفاذ األوزون)

 0.0    0.0  0.0  0.0 0.0 

 317,063 47,458  94,921  94,921   79,763  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من  اليونيدو
  قدرات استنفاذ األوزون)

          

           التمويل (دوالر أمريكي)

 

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

  ال ينطبق 3.58 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 5.5 5.5  نطبقال ي   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

  ال ينطبق 3.58 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 5.5 5.5  ال ينطبق

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
حيث المبدأ 

  (دوالر أمريكي)

 175,000 35,000 0 0 0 00055,000 85,000  تكاليف المشروع  اليونيب

 22,750 4,550 0 0 0 0007,150 11,050  تكاليف الدعم

 140,000 0 0 0 0 00070,000 70,000  تكاليف المشروع  اليونيدو

 12,600 0 0 0 0 0006,300 6,300  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
  كي)أمري

155,000  0 00125,000 0 0 0 35,000 315,000 

 35,350 4,550 0 0 0 0013,450 0 17,350  إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 350,350 39,550 0 0 0 00138,450 0 172,350  إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 

  )2012لتمويل للشريحة األولى () طلب اسابعا(

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

 11,050 85,000  اليونيب

 6,300 70,000  اليونيدو

 

  أعاله المبينعلى النحو ) 2012الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  يةالنظر بصورة افراد  األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع

 
المرحلة األولى ة عن حكومة أثيوبيا، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، لالجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية نياب .1

تتألف من  كيمريأدوالر  389,900من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، حسب المقدم في األصل، تبلغ 
أمريكي زائد تكاليف دعم  دوالر 140,000دوالر أمريكي لليونيب و 27,300أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  دوالر 210,000

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استراتيجيات وأنشطة لتحقيق أمريكي لليونيدو. وتغطي  دوالر 12,600الوكالة بمبلغ 
 .2020في استھالك ھذه المواد بحلول عام في المائة  35ض بنسبة خف

دوالر  100,000من أمريكي تتألف .دوالر 189,300وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى التي طلبت في ھذا االجتماع  .2
 6,300ائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ أمريكي ز دوالر 70,000أمريكي لليونيب و دوالر 13,000أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

 دوالر أمريكي لليونيدو حسبما قدم في األصل.

  خلفيــةال
 

  المواد المستنفدة لألوزون الئحة
  
الواردات والصادرات  الالئحة. وتغطي ھذه 2011المواد المستنفدة لألوزون في أثيوبيا في الجريدة الرسمية عام  الئحةصدرت  .3

وزون والمعدات التي تستخدم ھذه المواد كما تنص على إقامة نظام إلصدار التراخيص لجميع المواد المستنفدة من المواد المستنفدة لأل
الحالية  الالئحةللرقابة من جانب بروتوكول مونتريال بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتتضمن لألوزون الخاضعة الئحة

ما بشأن فرض حظر في المستقبل على الواردات والصادرات من المعدات التي تستخدم المواد للمواد المستنفدة لألوزون أيضا أحكا
حماية البيئة ھي جھة الھيدروكلوروفلوروكربونية فضال عن نظام للحصص إعماال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. وكانت وكالة 

االمتثال. كما أن ھذه الوكالة مسؤولة تنسيق جميع األنشطة الوطنية لتحقيق ، وتقوم ب2012االتصال المعنية ببروتوكول مونتريال منذ عام 
قضايا الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون واستثارة وعي المستوردين والجمھور العام بشأن  بإنفاذ الالئحةوالمتعلقة عن اآلليات اللوجستية 

الخاصة بالمواد المستنفدة  الالئحةيئة الجمارك والعائدات األثيوبية في إنفاذ للغاية مع ھاألوزون. وتعمل وكالة حماية البيئة بصورة وثيقة 
 ورصد الواردات والصادرات من ھذه المواد.لألوزون والسيما في مراقبة 

 وقد صدقت حكومة أثيوبيا على التعديالت على بروتوكول مونتريال. .4
 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 
أجرى على أنه يجري استخدام كمية كبيرة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والسيما  كشف المسح الذي .5

القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والخاصة بتكييف الھواء وذلك بالدرجة األولى لخدمة في البلد في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
أدناه أفضل تقديرات  1. ويبين الجدول 2008وفلوروكربوية يتزايد منذ عام أشار إلى أن استھالك المواد الھيدروكلورالمعدات. كما 

 .22-االستھالك التاريخي للھيدروكلوروفلوروكربون

  في اثيوبيا-2010إلى  2008من  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمستوى استھالك  :1جدول 

 السنة
  بيانات المسح  7بيانات المادة 

ن ناطاأل
  ةمتريال

رات طنان من قداأل
  األوزون فاداستن

ن ناطاأل
  ةمتريال

طنان من قدرات األ
  األوزون داستنفا

2008 0 0 98 5.39 

2009 0 0 130 7.15 

2010 200 11 200 11 
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طنا متريا في  98من أرقام المسح الواردة أعاله أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد زاد زيادة كبيرة  وتبين .6
المنشأة حديثا  في تنمية البنية األساسية من خالل المباني الحديثة . وقد أرجع ذلك إلى النحو السريع 2010متري في  طن 200إلى  2008

كما أشارت خطة إدارة إزالة المواد التي يجري تجھيزھا بمرافق التبريد وتكييف الھواء مما أدى إلى زيادة احتياجات الخدمة. 
إلى ضعف الرقابة على الواردات في عدم وجود القواعد الخاصة استھالك ھذه المواد قد زاد نتيجة الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن 

عن االستعاضة عن استخدام الكلوروفلوروكربون بالھيدروكلوروفلوروكربون. كما أشار بالمواد المستنفدة لألوزون في تلك الفترة. فضال 
لم يؤخذ في ح الذي أجرى إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االستھالك تستند إلى المسإلى أن ھذه الزيادة 

لتجسد االستھالك الفعلي في  7لتنقيح بيانات المادة خالل السنوات الماضية. ويجري إعداد طلب  7االعتبار لدى اإلبالغ عن بيانات المادة 
 البلد.

  نية التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربو
  
والصناعية تستخدم المواد ا لھيدروكلوروفلوروكربونية في أثيويا في خدمة المعدات الخاصة بالقطاعات المنزلية والتجارية  .7

ي والخاصة بتكييف الھواء. ويشمل قطاع تكييف الھواء المنزلي في البلد بالدرجة األولى أجھزة تكييف الھواء التي تتألف من أكثر من مليون
القطاع . وبينت نتائج المسح أن ھذا 2010عدات المنفصلة ومن نوع النافدة التي كانت تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون في قطعة من الم

 في المائة من مجموع استھالك البلد. 73الفرعي يشكل أكبر استھالك بمستوى يبلغ 

تي ھي عبارة عن مرافق كبيرة للتبريد تنطوي ويتألف القطاع التجاري بالدرجة األولى من منشئات تكييف الھواء المركزية ال .8
- المائة من مجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونفي  17على سعة شحن كبيرة من غازات التبريد. وأسھم ھذا القطاع الفرعي بنسبة 

واستخدام معظم  2010ي في المائة من مجموع استھالك ھذه المادة ف 10بنسبة . ويشكل القطاع الفرعي للتبريد الصناعي 2010في  22
أدناه موجزا الستھالك  2في خدمة المعدات القديمة. ويتضمن الجدول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتوافرة 

 الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع.

 2010في  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع :2جدول ال

 مجموع الوحدات معدات التبريد
 (باألطنان)الشحن 

 الخدمة

 معدل التسرب
 )(االستھالك/سنة) (أطنان

  طن متري
أطنان من قدرات 

  األوزون داستنفا
  طن متري

أطنان من قدرات 
  األوزون داستنفا

تكييف الھواء (النظم 
 االفرادية والمتصلة)

2,755,908 389 21.4 56 3.08 14% 

التبريد التجارية وتجھيز 
 األغذية

630,267 890 48.95 132 7.26 15% 

المعدات الصناعية وغيرھا 
 من المعدات

402,492 25 1.38 12 0.66 48% 

  11.00 200 71.7 1,304 3,788,667 المجموع
 

 خط األساس التقديري الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

و  2009استنفاد األوزون) في طن من قدرات  9.1طنا متريا ( 165ألغراض االمتثال بمقدار  حسب خط األساس التقديري .9
استنادا إلى بيانات المسح. غير أن خط األساس سوف يصبح وفقا لبيانات  2010في طن من قدرات استنفاد األوزون)  11طن متري ( 200

 طن من قدرات استنفاد األوزون). 5.5طن متري ( 100مقدرا  2010و 2009المبلغة في الرسمية  7المادة 

 دروكلوروفلوروكربون في المستقبلستھالك الھيإتوقعات 

الطلب غير المقيد معدل ي فئ المائة سنويا. وقد استخدمت حسابات 7قدرت أثيوبيا طلبھا في المستقبل بزيادة تبلغ في المتوسط  .10
ك أدناه موجزا لتوقعات استھال 3في المائة كرقم أساسي ويقدم الجدول  7.5الذي قدر بنسبة  2011النمو السنوي للبلد لعام 

 المقيد. الفرق بين النمو المقيد والنمو غيرالھيدروكلوروفلوروكربون في أثيوبيا الذي يبين 

   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوقعات  :3جدول 

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

االستھالك المقيد 
 للھيدروكلوروفلوروكربون

 107 149 149 149 149 149 165 165 205 205 200  طن متري

من قدرات  طن
  األوزونداستنفا

  
11.0 11.3 11.3 9.1 9.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 5.91 
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 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 *2011 *2010 الوحدات السنة

المقيد  غير االستھالك
 للھيدروكلوروفلوروكربون

 400 371 344 318 295 273 253 233 216 205 200  طن متري

طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون

11.0 11.3 11.9 12.9 13.9 15.0 16.2 17.5 18.9 20.4 22.0 

 .7بيانات المادة  *

 استراتيجيه إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

 2013تقترح حكومة أثيوبيا تحقيق أھداف الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال أي التجميد في  .11
. وسوف تتحقق المرحلة األولى من اإلستراتيجية الجامعة 2020في في المائة  35والخفض بنسبة  2015ة في في المائ 10والخفض بنسبة 

موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون، وبرنامج الحوافز، وقدرات لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تدريب 
التھيئة، وتدريب فنيي خدمة التبريد وتعزيز رابطة التبريد وتنسيق ورصد أنشطة خطة إدارة وتعزيز مراكز االسترجاع وإعادة التدوير 

عنھا.ويقدم الجدول  وصفا لألنشطة النوعية واإلطار الزمني لتنفيذ المرحلة األولى من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ 
 ھذه الخطة.

   ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،: األنشطة النوعية للمرحلة ا4الجدول 
 والفترة المقترحة للتنفيذ ومراحل التكلفة

 فترة التنفيذ عنصر المشروع

مواصلة تدريب موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين 
وتعزيز معاھد تدريب موظفي الجمارك ونشر القواعد المنقحة 

 وزونالخاصة بالمواد المستنفدة لأل
2012 - 2020 

تعزيز مراكز التھيئة اإلقليمية من خالل تقديم المساعدة التقنية 
والمعدات وبرنامج الحوافز للحصول على مجموعات 
األدوات وقطع الغيار وبدائل غازات التبريد وعمليات التحويل 
وأنشطة الصيانة الموجھة نحو خفض انبعاثات 

طاع التبريد وتكييف الھيدروكلوروفلوروكربون الناشئة عن ق
 الھواء

2012 - 2020 

تعزيز رابطة الفنيين والتعاون مع كليات التدريب بما في ذلك 
في مجاالت التبريد معاھد التدريب المھني التي تقدم دورات 

وتكييف الھواء لتعزيز مناھج التدريب القائمة والترويج 
 وتكييف الھواءللممارسات الجيدة في مجاالت التبريد 

2012 - 2020 

التنسيق والرصد واإلبالغ بشأن أنشطة خطة إدارة إزالة 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

2012 - 2020 

دوالر  350,000 وقدرت التكاليف الكلية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألثيوبيا بمبلغ .12
التكاليف  5. ويتضمن الجدول 2020في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام في المائة  35أمريكي لتحقيق خفض بنسبة 

استنادا إلى خط أساس محسوب باستخدام  60/44التفصيلية لألنشطة. ويقدم ذلك تمشيا مع التمويل المؤھل المحتمل للبلد بموجب المقرر 
 روكلوروفلوروكربونية.بيانات المسح المحمية خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيد

 

 : األنشطة المقترحة وتكاليف المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 5الجدول 

 وصف النشاط
  المجموع 

 (بالدوالرات األمريكية)
 75,000  تدريب موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين

 140,000 ز التھيئة اإلقليميةبرنامج المساعدات التقنية والمعدات لمراك

 105,000 تدريب فنيي التبريد على الممارسات الجيدة للتدريب

 30,000 التنسيق والرصد والتقييم

 350,000 المجموع
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا
 

  التعليقـات
 

إلعداد خطط إدارة ق المبادئ التوجيھية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألثيوبيا في سيا .13
الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع )، والمعايير الخاصة بتمويل إزالة 54/39إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

- 2012بھذه الخطط، وخطة أعمال الفترة )، والمقررات الالحقة المتعلقة 60/44االستھالك الموافق عليھا خالل االجتماع الستين (المقرر 
اليونيب القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف والتي جرت معالجتھا بصورة مرضية للصندوق المتعدد األطراف. وناقشت األمانة مع  2020

 على النحو الموجز فيمايلي:
  

  نظام تراخيص وحصص الھيدروكلوروفلوروكربون

  
وطني ساري المفعول إلصدار انة من حكومة أثيوبيا، من خالل اليونيب، تأكيدا بموجود نظام ، طلبت األم63/17إعماال للمقرر  .14

التراخيص والحصص من الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن ھذا النظام قادر على ضمان امتثال البلد للجدول الزمني 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. خالل فترة تنفيذ خطة إدارة إزالة لبروتوكول مونتريال بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تستخدم للرقابة على الواردات والصادرات بما في ذلك المواد وقد رد اليونيب بأن ھناك قواعد معمول بھا بشأن المواد المستنفدة لألوزون 
باء من بروتوكول  4القواعد إلى أمانة األوزون امتثاال للمادة أعاله) وقدمت نسخة من ھذه  3الھيدروكلوروفلوروكربونية (أنظر الفقرة 

ھذه المواد بموجب مونتريال. وأكد اليونيب أيضا بأن ھذا النظام إلصدار التراخيص سوف يمكن البلد من االمتثال لتدابير الرقابة على 
 بروتوكول مونتريال.

  
  القضايا ذات الصلة باالستھالك

  
في خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التتسق مع تلك التي أبلغتھا في االستھالك المقدمة الحظت األمانة أن بيانات  .15

 7اإلبالغ بموجب المادة ، وطلبت توضيحا من اليونيب بشأن أسباب ھذا التباين. وأوضح اليونيب أن 7بموجب المادة البداية حكومة أثيوبيا 
حيث أن البلد لم يكن لديه نظام إلصدار التراخيص قيد التشغيل لى التقديرات وليس الواردات الفعلية كان اليعتمد في السنوات السابقة إالّ ع

في ذلك الوقت. وأضاف اليونيب أن المسح الذي أجرى خالل إعداد المشروع أتاح توافر قدر كبير من الفھم األفضل الستخدام 
في السنوات التي كانت كان يستخدم ألغراض الخدمة 22-لوروفلوروكربونالھيدروكلوروفلوروكربون في البلد. وكشف عن أن الھيدروك

 7حكومة أثيوبيا طلبا رسميا إلى أمانة األوزون لتغيير بيانات المادة تشير إلى عدم وجود استھالك. ونظرا لذلك، قدمت  7فيھا بيانات المادة 
 بروتوكول مونتريال. وسوف يتطلب ھذا التعديل مقررا من األطراف في. 2009و 2008عن عامي 

  
  للخفض التجميعي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون البدءنقطة 

  
طن من قدرات استنفاد األوزون)  9.1طنا متريا ( 165وضعت حكومة أثيوبيا في البداية خط أساس ألغراض االمتثال قدرة  .16

طنا  11طن متري ( 200، و2009اد األوزون) لعام طن من قدرات استنف 7.15طنا متريا ( 130حسب باستخدام متوسط استھالك قدره 
أعاله، سوف يتطلب ھذا  15). وكما أشير في الفقرة 9المسح (أنظر الفقرة استنادا إلى بيانات  2010من قدرات استنفاد األوزون) في 

خطة إدارة إزالة المواد ه ألغراض نظر لجنة التنفيذ، وموافقة األطراف في بروتوكول مونتريال بعد ذلك. ولذا فإنالتغيير في البيانات 
الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، وافقت حكومة أثيوبيا على أن للخفض التجميعي  البدءالھيدروكلوروفلوروكربونية وبغية تحديد نقطة 

ن قدرات استنفاد طن م 5.5طن متري ( 100التجميعي المستدام الستھالك ھذه المادة بخط األساس البالغ تحدد نقطة البداية للخفض 
، 2009األوزون) الذي حسب باستخدام متوسط االستھالك المبلغ وقدره صفر طن متري (صفر طن من قدرات استنفاد األوزون) في 

. وسيكون لخط األساس المشار إليه ھذا تمويال متصال 7بموجب المادة  2010طنا من قدرات استنفاد األوزون) في  11طن متري (  200و
على طلب تعديل ) غير أنه إذا وافقت األطراف في بروتوكول مونتريال 12(و)( 60/44أمريكي إعماال للمقرر  دوالر 315,000 به قدره

التمويل وفقا لخط األساس المنقح عندما تطلب ، سيجري تعديل 2009استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الذي سبق اإلبالغ عنه لعام 
 الشريحة الثانية.

  
  ية والمتعلقة بالتكاليفالقضايا التقن

  
أثارت األمانة استفسارات بشأن بعض األنشطة المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من حيث  .17

في تحديث خطة إدارة غازات التبريد بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.وكانت األنشطة بموجب صلتھا بتلك التي نفذت بالفعل 
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اھتماما  ع الحادي والستين. واسترعت األمانة المشروع خالل االجتماغازات التبريد قد نفذت في أثيوبيا على الرغم من إلغاء طة تحديث خ
إعادة تھيئة المعدات وتنفيذ مشروع االسترجاع ما حدد بأنه إنجازات بموجب تحديث خطة إدارة غازات التبريد والتي تضمنت خاصا إلى 

أن نظام التراخيص الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون ونظام التراخيص. وأوضح اليونيب  الالئحةعن الموافقة على  وإعادة التدوير فضال
تماما. غير أنه أكد من جديد أن ھناك عالقة قوية بين وحدة األوزون الوطنية ، وأن التنفيذ جديد 2011كان قد نشر في الجريدة الرسمية في 

أثيوبيا مما سيساعد على مراقبة ورصد الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون. وفيما يتعلق البيئة في ووكالة حماية 
غازات التبريد التي التدوير، أوضح اليونيب أنه التتوافر في الوقت الحاضر بيانات كافية من حيث كمية ونوع بمشروع االسترجاع وإعادة 

 وسوف يشكل ذلك األساس ألنشطة مماثلة في إطار خطة إدارة اإلزالة.بمساعدة رابطة التبريد. تلقيت إالّ أنه قد أقيم نظام لھذا الغرض 

وأشار اليونيب كذلك إلى المعدات التي قدمت لمراكز اإلصالح مازالت في حالة عمل جيدة. كما أشار إلى أن عدد وحدات  .18
عدات إضافية للفنيين للتمكين من توزيعھا بصورة أفضل ونشر من المھم أن تنظر خطة إدارة اإلزالة في توفير مالمعدات محدود، وأن 

أعيدت تھيئتھا خالل ھذه الفترة والتي وجه ممارسات الخدمة الجيدة على نطاق واسع. كما قدمت معلومات بشأن نوع وعدد المعدات التي 
 .22-أ وإلى الھيدروكلوروفلوروكربون134-معظمھا إلى الھيدروفلوروكربون

توضيحا بشأن برنامج الحوافز إلعادة التھيئة آخذة في االعتبار نقص البدائل المنخفضة القدرة على االحترار وطلبت األمانة  .19
التي ستجري في إطار خطة إدارة اإلزالة المقارنة بالبرامج السابقة المتعلقة العالمي إلعادة تھيئة المعدات في أثيوبيا، وبشأن التحسينات 

التي ستقدم، ومبررات الحاجة إلى الخدمة والتي نفذت خالل إزالة الكلوروفلوروكربون، وقائمة بالمعدات الجمارك وفنيي بتدريب موظفي 
التنفيذية بشأن األنشطة االجتماعين السادس والستين والسابع والستين للجنة معدات إضافية. كما أنھا نظرت في المناقشات التي دارت خالل 

األولى أو إذا كان يمكن إرجاؤھا إلى مرحلة الحقة. كما سألت التھيئة ھي الخيار األفضل للمرحلة في قطاع الخدمة وما إذا كانت إعادة 
مازال  22-لضمان استدامة عنصر إعادة التھيئة مع األخذ في االعتبار أن الھيدروكلوروفلوروكربوناألمانة عن النھج الذي يجري اتخاذه 

 األقل سعرا من البدائل األخرى.
 

لن يبدأ إالّ إال أنه  خطة إدارة اإلزالة أدرج في المرحلة األولى من  قد  ب إن برنامج التھيئة التجريبي وإن كانوأوضح اليوني .20
يتوافر على أن برنامج التھيئة التجريبي لن ينفذ إالّ بعد أن . ووافق 2016كجزء من األنشطة الخاصة بالشريحة الثانية من المشروع في 

قدرة الفنيين على الخدمة الجيدة للمعدات التي تستخدم المواد لك فإن األنشطة الفورية سوف تركز على تعزيز المزيد من البدائل، وعلى ذ
على زيادة معارف الفنيين عن غازات التبريد البديلة لتحضيرھم لتنفيذ برنامج التھيئة الھيدروكلوروفلوروكربونية مع العمل في نفس الوقت 

 الھيدروكربونات في البلد بدرجات مختلفة.أ و404-الحاضر الھيدروفلوروكربون في الوقتفي المستقبل. ويستخدم 

وقدم اليونيب كذلك معلومات إضافية ومبررات لبعض بنود الميزانية في برامج التدريب المشار إليھا فضال عن قائمة باألدوات  .21
جديدة. ولدى توضيح النھج بررات الحاجة إلى معدات الخدمة ومراكز التدريب مع تفاصيل التكاليف المقابلة، ومالتي ستقدم لفنيين 

اليونيب إلى أن ذلك يتضمن توفير منح للمستفيدين المؤھلين لتغطية نسبة من المستخدم في برنامج التھيئة الذي سينفذه اليونيدو، أشار 
رصد ومراقبة وثيقتين من وحدة األوزون تكاليف قطع الغيار وغازات التبريد البديلة. وسوف تنفذ ھذه الخطة من خالل رابطة التبريد ب

الوطنية واليونيدو. وطلبت األمانة كذلك من اليونيب ضمان إدراج أحكام في ھذا البرنامج تضمن االستدامة بعد انتھاء األموال الخاصة 
 بتنفيذ خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

على أساس البيانات المبلغة  اد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد استعرضتوأبلغت األمانة اليونيب بأن خطة إدارة إزالة المو .22
وعلى ذلك، التي جرى على أساسھا تقييم االمتثال لبروتوكول مونتريال وليست البيانات المبلغة في خطة إدارة اإلزالة ھذه  7بموجب المادة 

طنا  120و 80باستھالك خط أساس يتراوح بين االستھالك  أمريكي لبلد ينخفض فيه حجم دوالر 315,000فإن التمويل المؤھل سيكون 
التمويل في حالة تعديل خط أساس . وسيجري تعديل 2020في المائة بحلول عام  35لتحقيق خفض بنسبة متريا في قطاع خدمة التبريد 

 أعاله). 16استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون (أنظر الفقرة 

 :ويبين الجدول التالي التمويل المعدل .23

 وصف النشاط
  المجموع 

 (بالدوالرات األمريكية)

 60,000  تدريب موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين

 140,000 مراكز التھيئة اإلقليميةربعة مراكز من برنامج المساعدات التقنية والمعدات أل

 85,000 التبريد الجيدةممارسات تدريب فنيي التبريد على 

 30,000 التنسيق والرصد والتقييم

 315,000 المجموع
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 اآلثار على المناخ

تطبيق ستؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  .24
لمستخدمة في ا 22-ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ ضوابط استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون، إلى خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.8دل اتالفي مع ناتجة عنعن وفورات  الجيدةكيلوغرام الينبعث من ھذه المادة نتيجة لممارسات التبريد خدمة التبريد. وسوف يسفر كل 
 مدرجا في خطة إدارة اإلزالة، فإن األنشطة التي قررتھاطن من ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب اآلثار على المناخ ليس 

ممارسات الخدمة، واسترجاع غاز التبريد وإعادة استخدامه تشير إلى أن تنفيذ خطة إدارة أثيوبيا وخاصة تدريب الفنيين على تحسين 
التستطيع، في ھذا الوقت، ن فوائد للمناخ. غير أن األمانة سيقلل من انبعاثات غازات التبريد في الغالف الجوي، ومن ثم يسفر عزالة اإل

عقد مقارنة بين من بينھا  جملة أمورتقييم تقارير التنفيذ من خالل كمية لآلثار على المناخ، وقد يمكن تحديد اآلثار من خالل  وضع تقديرات
المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ الخطة، والكميات المبلغة لغازات التبريد التي استرجعت وأعيد تدويرھا، وعدد مستويات غازات التبريد 

 التي تمت تھيئتھا  22-على الھيدروكلوروفلوروكربون المعتمدةن تم تدريبھم والمعدات الفنيين الذي

 التمويل المشترك

تعظيم المنافع البيئية من خطط (ح) بشأن الحوافز والفرص المالية المحتملة للموارد اإلضافية الرامية إلى 54/39استجابة للمقرر  .25
الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف،  19/6المقرر (ب) من 11ة إعماال للفقرة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

مويل الموظفين وموارد أخرى كمساھمة عينية مما يمكن اعتباره نصيب الحكومة في التأوضح اليونيب أن حكومة أثيوبيا سوف تقدم 
يا علٮاستكشاف فرص أخرى للتمويل المشترك وخاصة للمرحلة المشترك لخطة إدارة اإلزالة. واقترحت األمانة أن يشجع اليونيب أثيوب

 الثانية من خطة إدارة اإلزالة.
 

 2014-2012خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا  315,000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغا قدره  .26
أمريكيا بما في ذلك  دوالرا 172,350البالغة  2014-2012وتزيد القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة اد الھيدروكلوروفلوروكربونية. لمو

طن متري،  100اإلجمالي الوارد في خطة األعمال. واستنادا إلى استھالك خط األساس في قطاع الخدمة البالغ تكاليف الدعم عن المبلغ 
 . 60/44أمريكي إعماال للمقرر  دوالر 315,000مبلغ  2020خصصات أثيوبيا حتى اإلزالة في ينبغي أن تكون م

 مشروع االتفاق
 

 بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة أثيوبيا واللجنة التنفيذية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون. األول يتضمن المرفق .27
 

 التوصية
 

 مايلي:قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .28
 

ألثيوبيا للفترة الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )أ (
 350,350 في المائة من خط األساس بمبلغ 35لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  2020إلى  2012

دوالرا أمريكيا  22,750زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  يدوالر أمريك 175,000دوالر أمريكي تتألف من 
 دوالر أمريكي لليونيدو؛ 12,600أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر 140,000لليونيب، و

للخفض التجميعي المستدام من استھالك  البدءتحاط علما بأن حكومة أثيوبيا قد وافقت على أن تحدد كنقطة  )ب (
طن من قدرات استنفاد األوزون محسوبا باستخدام االستھالك  5.5خط األساس البالغ بوروفلوروكربون الھيدروكل

على  2010و 2009ن عطنا من قدرات استنفاد األوزون المبلغة  11والبالغ صفر طن من قدرات استنفاد األوزون 
 من بروتوكول مونتريال؛ 7التوالي بموجب المادة 

للخفض التجميعي  البدءتنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة طن من قدرات اس 1.92خصم  )ج (
 المستدام من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

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

استنادا إلى طلب من أمانة الصندوق أن تقوم، في حالة تعديل استھالك خط األساس ألغراض االمتثال ألثيوبيا ت )ه (
التنفيذية بالتغيير ، بتحديث األرقام المتعلقة باالستھالك األقصى المسموح به، وإخطار اللجنة 7البيانات المنقحة للمادة 
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التمويل المؤھل مع أي ستھالك األقصى المسموح به، وأي آثار محتملة ذات صلة على مستوى الناتج في مستويات اال
 تعديالت تكون ضرورية لدى تقديم الشريحة التالية؛

األولى للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألثيوبيا وخطة  الموافقة على الشريحة )و (
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  85,000دوالرا أمريكيا تتألف من  172,350لغ التنفيذ المقابلة بمب

 .لليونيدو دوالر أمريكي 6,300دوالر أمريكي زائدا دعم الوكالة البالغة  70,000دوالرا أمريكيا لليونيب و 11,050

---- 
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  األولالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أثيوبياحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
 
  
واّد البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للم(" أثيوبيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

يناير /  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  3.58ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
لة في حابما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة،  2020كانون الثاني 

 .60/44، مع تعديل التمويل تبعا لذلك، وفقا للمقرر المنقحة 7خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة  تعديل

ألف ("األھداف  -2من التذييل  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  .2
ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا -1") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في التذييل والتمويل

ّدد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع3االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة 
طوة النھائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد - 1التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد.  3-1-4 لكل مادة في الصف األفقي

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحّدد في ال .3 صف رھنا
 -3نفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل ألف للبلد. وستوفر اللجنة الت -2من التذييل  1-3 األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").

(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة للمواد كما يأتي 5وفقا للفقرة الفرعية  .4
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1صف في ال

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط التالية قبل  .5  60ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: يوما من

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت  )أ (
نى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستث
 ؛طلب التمويلببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

 أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛ )ب (

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") تغطي كل سنة من -4تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل أن يكون البلد قد قدم  )ج (
السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق 

في المائة وأن الشرائح  20وافق عليھا سابقا يزيد عن عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الم
 األخرى الموافق عليھا قد صرفت بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية السنة التي يُطلب فيھا  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  )د (
حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة  تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو

 ؛ھذه الخطةالشريحة األخيرة وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة التنفيذية على 

ألف  -5سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في ("مؤّسسات الرصد واألدوار ") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا

 أعاله. 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5التذييل 

ادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع .7
 ألف:-1الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
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قع في إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة حسبما ھو متو )أ (
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة  5الفقرة الفرعية 

 عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

 لى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛التغييرات التي تؤدي إ )2(

  التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛ )3(

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط  )4(
 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛ 30لسنوية، تزيد تكاليفه عن من خطة التنفيذ ا

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليھا، والتي تكون  )ب (
  السنوي الالحق؛عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

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

 سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

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

خالل  49/6و 41/100أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   (ب)
 تنفيذ الخطة.

لشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي يُضطلع بھا نيابة عنه على تحمل المسؤولية ا يوافق البلد .9
") ووافقت من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية

لة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب اليونيدو على أن تكون الوكا
ّدد األطراف ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع

 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق. أو في

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب ھذا االتفاق، بما  .10
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة  5الفرعية  في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة

عن طريق تنفيذ  المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية
إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة  باء في–6األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

لداخلة في الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات ا
ل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشك

 ألف.-2من التذييـل  4-2و   2-2تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األفقيين 

من التذييل  2-1اب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسب .11
على ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة ألف-2

ھا، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقدير
على  بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة

ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم  -7ز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل التمويل. ويعترف البلد بأنه يجو
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

الة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه تناقش اللجنة التنفيذية كل ح
  أعاله. 5القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

المستقبل قد يؤثر على تمويل أية مشروعات  لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في .12
  أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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لتيسير تنفيذ ھذا  ]والوكالة المنفذة المتعاونة[الوكالة المنفذة الرئيسية  ،سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال  ]الوكالة المنفذة المتعاونة[لوكالة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح ل

 لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد  .14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا -2جمالي االستھالك في التذييل أقصى مسموح به إل

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في 7(د) والفقرة 5للفقرة الفرعية 
 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1لفرعية الفقرات ا

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا االتفاق. وكافة  .15
 المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك. المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

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

 5.5 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 
  
  ألف: األھداف والتمويل -2ذييل الت
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 التفاصيل الصف
 الزمني جدولال 1-1

تخفيضات بروتوكول ل
مونتريال لمواد المرفق 
جيم، المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

  ال يوجد

5.55.54.954.95 4.95 4.95 4.95 3.58 

  يوجد ال

الحد األقصى المسموح  1-2
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون) 

  ال يوجد

5.55.54.954.95 4.95 4.95 4.95 3.58 

  ال يوجد

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة الرئيسية 

(اليونيب) (دوالر 
 أمريكي)

85,00000055,0000 0 0 35,000 175,000 

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي) 

11,0500007,1500 0 0 4,550 22,750 

التمويل الموافق عليه  2-3
للوكالة المنفذة 

المتعاونة (اليونيدو) 
 (دوالر أمريكي)

70,00000070,0000 0 0 0 140,000 

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

6,3000006,3000 0 0 0 12,600 

إجمالي التمويل المتفق  3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

155,000000125,0000 0 0 35,000 315,000 

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

17,35000013,4500 0 0 4,550 35,350 

لتكاليف المتفق إجمالي ا 3-3
 عليھا (دوالر أمريكي)

172,350000138,4500 0 0 39,550 350,350 

 1.92  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربونية  4-1-1
 0  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)فق عليھا في السابق الذى يتعين إزالته من المشروعات الموا 22 –الكلوروفلوروكربون   4-1-2
 3.58  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من   4-1-3
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
 
 
 ألف.-2ليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة في التذييل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة ع .1

  
  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

  
 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

لى حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، تقرير مسرود، بشأن التقدم المحرز منذ االموافقة على الشريحة السابقة، وتعليق ع )أ (
وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات 
والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على 

البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي  الظروف في
تغييرات مقارنة بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم  7خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من االتفاق، 5مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

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

- 1ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار إليھا في التذييل تقرير للتحقق من نتائج خطة إد )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية 

الستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من ا
 (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5المحدد في الفقرة الفرعية 

 الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بين حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
؛ وستقدم البيانات الواردة في ارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبارأخذ التجمع و األنشطة

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي الخطة حسب السنة التقويمية
المحددة في الفقرة  السنواتنبغي أن يغطي ھذا الوصف تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وي

على الخطة الشاملة وأن يقدم  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 
الفرعية . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة تفسيرا لھا
 ؛(ب) أعاله

 قاعدة بياناتط التنفيذ السنوية المقدمة من خالل خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من على اإلنترنت

وخطة (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1ص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية السرود والوصف الخا
 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛التنفيذ السنوية وأي تغييرات في الخطة الشاملة، 

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

  
  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5ييل التذ

  
 دتتولى وحدة األوزون الوطنية رصد تنفيذ أنشطة المشروع، وتعد تقارير مرحلية ربع سنوية عن المشروع. وسيضمن برنامج الرص .1

الرصد المتواصل واالستعراض فعالية جميع المشروعات المقترحة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل 
 جري عملية تحقق مستقلة بواسطة خبير استشاري ترتيھا الوكالة المنفذة الرئيسية.تالدوري ألداء المشروعات المختلفة. وس
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وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة برصد الواردات من المواد  .2
لمستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. ا

غير وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 
 من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.انونية الق

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
ھا تشمل على ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، يمكن تحديدھا بشكل أكبر في وثيقـة المشروع ولكن .1

 األقل ما يلي:

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

 ؛ألف-4 لــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاري )ب (

تقديم تحقّق إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت على النحو المبيّن  )ج (
 ألف؛-4في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

محرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم ال  (د) )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على النحو المحدد في  )ه (
ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تقديم تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا -4التذييل 

 الوكالة المنفذة المتعاونة؛

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

 إلشراف المطلوبة؛إجراء مھاّم ا  (ز) )ز (

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

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

ن االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد والوكالة المنفذة م 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي (
 المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

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

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

اء بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفھا بإجر .2
ألف، وفقا لما جاء بالفقرة -1تذييل التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في ال

 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5الفرعية 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  
 لى:تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة أكثر في الخطة الشاملة، ولكنھا تشتمل على األقل ع .1

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

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان  )ب (
    تنسيق التتابع في األنشطة؛
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- 4ة إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسي )ج (
    ألف.

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
المواد عن كّل كيلوغرام  دوالرا أمريكيا 180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في -2من التذييل  2-1الستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف من االمستنفدة لألوزون 
 ألف.-2من التذييل  2-1الصف 

---- 
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