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  مشروعات متعددة السنواتال –ورقة تقييم المشروع 
 ھايتيجمھورية 

 الوكالة  عنوان المشروع أوال:
  اليونيب (رئيسية)، اليوئنديبي  )ة األولىكلوروفلوروكربون (المرحلخطة إدارة إزالة الھيدرو

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  4.24 2011 السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى)7أحدث بيانات المادة  ثانيا:

 

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

مكافحة   الرغاوي  تاأليروصوال  كيميائي
  الحريق

االستخدامات   عامل تصنيع  المذيبات  التبريد
  المعملية

إجمالي االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع   

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 4.24    4.24      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  رابعا:

 1.9  نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة: 1.9  :2010-2009خط األساس لفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
 1.24 :المتبقي 0.0 ه بالفعل:موافق علي

 

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

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

 0.00  1.85   1.85  2.78  6.48 

 362,044  90,133  90,133   90,889  90,889   التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012بيانات المشروع  سادسا:
  ال ينطبق 1.24 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.9 1.9  ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

   ينطبقال
1.9 1.9 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.24 

  ال ينطبق

التمويل المتفق 
(بالدوالرات 

 األمريكية)

 اليونيب
 147,161 21,000  56,161    30,000  40,000  تكاليف المشروع

 19,131 2,730  7,301    3,900  5,200 تكاليف الدعم

 اليوئنديبي
 62,839 -  -    62,839  -  تكاليف المشروع

 5,656 -  -    5,656  - تكاليف الدعم
 210,000 21,000  56,161    92,839  40,000  إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 24,787 2,730  7,301    9,556  5,200  إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 234,787 23,730  63,462    102,395  45,200  يل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)إجمالي التمو

 

  )2011) طلب التمويل للشريحة األولى (7(

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

 5,200 40,000 اليونيب

 

  ) كما ھو ُمبين أعاله2012ألولى (الموافقة على تمويل الشريحة ا  طلب التمويل:

  النظر بصورة إفرادية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

  

المرحلة األولى نيابة عن حكومة ھايتي، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، لالجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية  .1
أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا 421,150 ة بتكلفة إجمالية تبلغمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

األصل، لتنفيذ أنشطة ستمكن البلد من تحقيق ھدف  أمريكيا لليوئنديبي حسبما قدمت في دوالرا 13,244دوالرا أمريكيا لليونيب، و 35,620
. وتبلغ قيمة الشريحة األولى 2020بحلول عام الھيدروكلوروفلوروكربون  في المائة في استھالك 35بروتوكول مونتريال بالخفض بنسبة 

أمريكيا  دوالرا 12,194أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر 93,800من المرحلة األولى التي طلبت في ھذا االجتماع 
 لليونيب.

 خلفيه

التعديالت على بروتوكول مونتريال باستثناء تعديل بيجين.  مليون نسمة وقد صدقت على جميع 9.8يبلغ عدد سكان ھايتي نحو  .2
البيئة وثيقة التصديق وأرسلت التصديق على تعديل بيجين نتيجة للتغييرات الكثيرة في منصف وزير البيئة. وقد أعدت وزارة  أرجئوقد 

 يلة القادمة.إلى مجلس الوزراء للنظر، ويتوقع إيداعھا لدى مكتب األمم المتحدة خالل األسابيع القل

 الئحة المواد المستنفدة لألوزون

وزارة البيئة ھي جھة االتصال بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال الذي أنشئت بمقتضاه وحدة األوزون الوطنية لتنسيق األنشطة  .3
للتراخيص  م، نظاضمن جملة أمور، أنشئ بمقتضٮاه، 2008على المستوى التشغيلي. وأصدرت حكومة ھايتي مرسوما وطنيا في عام 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد طبقت ھايتي ھذا والحصص للرقابة على الواردات عن المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك 
المرسوم إلدراج الصادرات . وتعتزم الحكومة تعديل 2009المرسوم إلزالة جميع أنواع المواد الكلوروفلوروكربونية بنجاح في نھاية عام 

 .2013نظام الحصص اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الھيدروكلوروفلوروكربون وخالئط ھذه المادة في نظام التراخيص. وسيطبق من 

 البرامج التي نفذت في السابق

نجحت ھايتي في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية من خالل تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النھائية.  .4
كتيبات إرشادية لخدمة التبريد وتكييف وجرى خالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، تدريب الفنيين وموظفي الجمارك، ووضعت 

واألدوات لفنيي الخدمة (وإن كان الكثير من ھذه المعدات قد الھواء وأدرجت في المناھج الدراسية لتدريب المھنيين، وقدمت المعدات 
 ).2010لزال عام تعرض للتدمير خالل ز

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

وفقا لالستبيان الذي أجرى خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن جميع المواد  .5
ھذا القطاع غير الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تستھلك في ھايتي مستوردة، ولم تستھلك إالّ في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء. و

الذي أعاق بدرجة كبيرة أيضا عملية جمع البيانات الدقيقة. وتقدم البيانات  .2010منظم، وزادت ظروف عدم نظامه مع وقوع زلزال 
بالنظر إلى فقد سجالت السنوات السابقة. ويبين االستبيان أن مستويات استھالك ومابعده  2009المجمعة وأفضل التقديرات عن عام 

ألمانة قدرت بأقل من حقيقتھا. وعلى ذلك قدمت ھايتي  2010و 2009عن عامي  7كلوروفلوروكربون التي أبلغت بموجب المادة الھيدرو
إلى االجتماع الرابع والعشرين لألطراف للنظر األوزون طلبا لتنقيح بيانات االستھالك لسنوات خط األساس. وقدمت لجنة التنفيذ الطلب 

من بروتوكول مونتريال وتلك التي تم الحصول عليھا  7االستھالك المبلغة بموجب المادة مستويات  1الجدول ). ويتضمن 48/5(التوصية 
 إدارة اإلزالة.من استبيان خطة 
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 في ھايتي 22-: مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 

 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 7المادة 
 77.0 33.4 35.3 25.5 7.3 80.0 باألطنان المترية

باألطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

4.4 0.4 1.4 1.9 1.8 4.2 

 االستبيان
 77.00 62.00 70.00 - - - باألطنان المترية

باألطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

- - - 3.85 3.41 4.24 

 
 التوزيع القطاعي

 
إالّ ن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي يستھلك في ھايتي، واليستخدم مھو النوع الوحيد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون .6

في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء. وتشتمل غازات التبريد الخالية من الھيدروكلوروفلوروكربون المستخدمة في ھايتي 
التوجد غازات R-410 ألف و ألف. وR-404 وألف R-404 أ والخالئط المعتمدة على الھيدروفلوروكربون و134-الھيدروفلوروكربون

أمريكية  دوالرات 9.00 التبريد المعتمدة على الھيدروكربون في ھايتي. واألسعار الحالية لغازات التبريد بالكيلوغرام في البلد ھي:
أ R-410كيا للنوع دوالرا أمري 28.00أ، و134-أمريكيا للھيدروكلوروفلوروكربون دوالرا 22.00، و22-للھيدروكلوروفلوروكربون

في المائة من مجموع  48.62مايقرب من  22-وتشكل غازات تبريد الھيدروكلوروفلوروكربون أR-404دوالرا أمريكيا لنوع  23.00و
 التوزيع القطاعي ألجھزة التبريد وتكييف الھواء. 2استھالك غازات التبريد. ويتضمن الجدول 

  )2010وروكربون في قطاع الخدمة (: األجھزة العاملة بالھيدروكلوروفل2الجدول 
 

 القطاع
  عدد 
 *األجھزة

مجموع كمية 
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المركبة 22
 طلب الخدمة

معدل 
 التسرب

 وحدة
أطنان 
 مترية

باألطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون

أطنان 
 مترية

باألطنان بقدرات 
 النسبة استنفاد األوزون

 %167 2.36 42.84 1.41 25.70 32,126 تكييف الھواء المنزلي

 %76 1.06 19.32 1.40 25.51 12,753 تكييف الھواء التجاري

 %50 0.14 2.52 0.27 5.00 1,774 التبريد الصناعي والتجاري

 %115 3.56 64.67 3.09 56.21 46,653 المجموع
 المتحدة في ھايتي.مالحظة: يشمل ذلك األجھزة العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون واستھالك مكتب األمم *
 

منھم للقطاع غير النظامي. وجرى، من خالل  500فني ينتمي ما يقرب من  1,000ويوجد في قطاع الخدمة مايقرب من  .7
وجرى تجھيزه  )APEXمساعدات الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، اختيار معھد لتدريب المھنيين (

فنيي الخدمة على الممارسات الجيدة وتم تشكيل رابطة للتبريد وتكييف الھواء، وتسعى في الوقت الحاضر إلى  لتدريب الفنيين، وتدريب
ائية التسجيل الرسمي لتصبح كيانا قانونيا. وسوف تستخدم البنية األساسية التي أقامتھا خطة إدارة غازات التبريد، وخطة إدارة اإلزالة النھ

 .ربونفي إزالة الھيدروكلوروفلوروك

 خط األساس الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 
من قدرات  3.6طنا متريا ( 66.0حسبت ھايتي خط األساس الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال بمقدار  .8

متريا  طنا 62.0و 2009م لعاطن من قدرات استنفاد األوزون)  3.9متريا ( طنا 70.0 استنفاد األوزون) باستخدام متوسط االستھالك البالغ
 1.9تم الحصول عليھا من االستبيان. ويبلغ خط األساس الذي حددته أمانة األوزون  2010طن من قدرات استنفاد األوزون) لعام  3.4(

استھالك متري). وسوف ينظر االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في طلب ھايتي تعديل  طن 34.5من قدرات استنفاد األوزون ( طن
 .2010و 2009خط األساس لعامي 

 توقعات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 
وصلت األجھزة التي تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون إلى البلد بمعرفة الموردين والمنظمات الدولية ومن خالل المنح العائلية  .9

لى جھود إعادة البناء والتنمية االقتصادية، زيادة استھالك من الخارج. وتتوقع ھايتي، بموجب سيناريو االستھالك غير المقيد الذي يعتمد ع
 .3على النحو المبين في الجدول  2020حتى عام الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة تسعة في المائة سنويا 
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 2020-2012: توقعات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون للفترة 3الجدول 

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

استھالك 
 مقيد

 42.90 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 66.00 66.00 83.93 77.00 طن متري
طن من قدرات 
 2.36 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.63 3.63 4.62 4.24 استنفاد األوزون

 استھالك
 مقيد غير

 167.24 153.43 140.76 129.14 118.47 108.69 99.72 91.48 83.93 77.00 طن متري
طن من قدرات 
 9.20 8.44 7.74 7.10 6.52 5.98 5.48 5.03 4.62 4.24 استنفاد األوزون

 .7استھالك فعلي مبلغ بموجب المادة  *

 
 

 إستراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

بروتوكول مونتريال وتطبيق نھج تقترح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھايتي إتباع الجدول الزمني ل .10
تحقيق خفض . وتھدف المرحلة األولى من الخطة إلى 2030مرحلي لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

ھايتي لوقف  . وستعمل الحكومة بصورة وثيقة مع الوكاالت الدولية في2020بحلول عام في المائة في استھالك ھذه المادة  35بنسبة 
الزيادة في الھيدروكلوروفلوروكربون. كما ستقوم بالترويج للتكنولوجيا التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي ومرتفعة كفاءة 

 .المشتركة للمناخ واألوزونالطاقة لتحقيق المنافع 

 األولى، األنشطة التالية:وتمشيا مع اإلستراتيجية الجامعة، تقترح حكومة ھايتي أن تنفذ، خالل المرحلة  .11

تدعيم نظام التراخيص بإدراج الرقابة على الصادرات والرقابة على خالئط الھيدروكلوروفلوروكربون، ومواصلة  )أ (
 من موظفي الجمارك ومن خالل توفير ستة أجھزة لتحديد ھوية غازات التبريد؛ 60تدريب 

فنيا وتوفير المعدات لتيسير ممارسات الخدمة الجيدة،  250توفير المساعدات التقنية لقطاع الخدمة بما في ذلك تدريب  )ب (
 واسترجاع غازات التبريد وإعادة استخدامھا، وتعزيز قدرة معھد التدريب ورابطة التبريد وتكييف الھواء؛

تقديم برنامج للتثقيف والتوعية بشأن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، وتوفير المعلومات ألصحاب المصلحة  )ج (
العام بشأن تطبيق التكنولوجيات البديلة التي تنتفي فيھا القدرة على استنفاد األوزون، وترتفع فيھا كفاءة والجمھور 

 الطاقة وتنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي؛

رصد وتقييم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وضمان التنفيذ حسن التوقيت ألنشطة اإلزالة  )د (
 .المقترحة

 

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

قدرت تكاليف تنفيذ المرحلة األولى من ھذه الخطة لتحقيق أھداف بروتوكول مونتريال بشأن الھيدروكلوروفلوروكربون حتى  .12
 تفاصيل ھذه التكلفة. 4دوالرا أمريكيا. ويبين الجدول  421,150بمقدار  2020في المائة بحلول عام  35يتحقق خفض بنسبة 
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 : تكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية4الجدول 

 

 الوكالة عنصر المشروع
 المجموع تمويل الشرائح (بالدوالر األمريكي)

  (بالدوالر األمريكي) 2020 2018 2015 2013
التراخيص، سياسة دعم الرقابة على الواردات وتدعيم نظام 

من موظفي الجمارك، وتوفير ستة أجھزة  60وتدريب 
 لتحديد ھوية غازات التبريد

 57,000 5,700 19,950 11,400 19,950 اليونيب

فنيا  250المساعدة التقنية لقطاع الخدمة بما في ذلك تدريب 
وتعزيز القدرات التقنية لمعھد التدريب ورابطة التبريد 

 وتكييف الھواء
 143,000 14,300 50,050 28,600 50,050 اليونيب

توفير األدوات واألجھزة للفنيين لتيسير استرجاع غازات 
 التبريد وإعادة استخدامھا

 147,150 - - 147,150 - اليوئنديبي

 36,000 3,600 12,600 7,200 12,600 اليونيب برنامج التوعية العامة

 38,000 3,200 17,200 6,400 11,200 اليونيب ةإلزالالتنسيق والرصد واإلبالغ بشأن أنشطة خطة إدارة ا

 421,150 26,800 99,800 200,750 93,800   مجموع التمويل المطلوب
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 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 التعليقات

الخطط عداد ھذه التوجيھية إل المبادئاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھايتي في سياق  .13
االجتماع الستين )، ومعايير التمويل إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك التي ووفق عليھا خالل 54/39(المقرر 
أعمال الصندوق المتعدد األطراف  )، والمقررات التالية بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة 60/44(المقرر 

. وناقشت األمانة القضايا التقنية وتلك المتعلقة بالتكاليف مع اليونيب واليونيدو التي عولجت بصورة مرضية على 2014-2012للفترة 
 النحو الموجز فيمايلي:

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وخط األساس

للمواد  7بيانات المادة . وأوضح اليونيب أن 2010و 2009تساءلت األمانة عن استھالك خط األساس لعامي  .14
جھد كبير، خالل استبيان خطة إدارة  ). وقد كرس2012الخاص بالخطة (الھيدروكلوروفلوروكربونية لم تبلغ بصورة كاملة قبل االستبيان 

 ي.الفعلي في ھايتاإلزالة لجمع البيانات الكاملة وھذا السبب في أن بيانات االستبيان تعتبر أكثر دقة في تجسيد االستھالك 

طن  .34طن من قدرات استنفاد األوزون ( 1.9وأبلغت األمانة اليونيب بأن خط األساس لالمتثال فضال عن نقطة البدء ھي  .15
. ويمكن تعديل خط األساس على مستوى تمويل المرحلة 63/14المبلغة تمشيا مع المقرر  7متري) حسبت باستخدام أحدث بيانات المادة 

األطراف على تعديل خط األساس. ونظرا ألن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف سوف يعقد قبل اجتماع ع األولى في حالة موافقة اجتما
في التوصية الثامن والستين، تقدم األمانة، دون المساس بقرار اجتماع األطراف، مجموعة بديلة من البيانات بين قوسين اللجنة التنفيذية 

 ي حالة حدوث تعديل لخط األساس.المعرضة للنظر على اللجنة التنفيذية ف

 
 نظام التراخيص العامل

، تلقى تأكيد من حكومة ھايتي بوجود نظام وطني للتراخيص والحصص للواردات من 63/17إعماال للمقرر  .16
الھيدروكلوروفلوروكربون، وأن الحكومة على ثقة بأنھا ستحقق أھداف الرقابة لبروتوكول مونتريال بالنسبة إلزالة 

اجتماع األطراف بشأن تعديل خط أساس ھايتي، الحصص وروفلوروكربون. وسوف تصدر الحكومة، بمجرد صدور قرار الھيدروكل
 األقصى المسموح به الذي ووفق عليه لھايتي.الخاصة بالواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون وفقا لالستھالك 

 وروكربوننقطة البدء لتحقيق التخفيض التجميعي في استھالك الھيدروكلوروفل

لديھا لتحقيق الخفض التجميعي المستدام في استھالك ووافقت حكومة ھايتي على أن تحدد كنقطة البدء  .17
طن  1.9طن من قدرات استنفاد األوزون محسوبا باستخدام االستھالك البالغ  1.9الھيدروكلوروفلوروكربون، خط األساس التقديري البالغ 

 7على التوالي على النحو المبلغ بموجب المادة  2010و 2009ن قدرات استنفاد األوزون لعامي طن م 1.8من قدرات استنفاد األوزون و
ستكون نقطة البدء من بروتوكول مونتريال. وإذا ما قرر االجتماع الرابع والعشرين لألطراف تعديل بيانات استھالك خط األساس لھايتي 

الذي تحدد بموجب استبيان خط إدارة  2010و 2009م االستھالك المتوسط لعامي طن من قدرات استنفاد األوزون التي حددت باستخدا 3.6
 اإلزالة.

 القضايا التقنية وتلك المتعلقة بالتكاليف

دوالرا أمريكيا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  421,150البالغة  أثارت األمانة شواغل بشأن التكلفة .18
لبلد ينخفض  60/44المقرر  دوالر أمريكي الوارد في 210,000لرقم يزيد عن التمويل المؤھل البالغ الھيدروكلوروفلوروكربونية. فھذا ا

في المائة في استھالك   35طن متري لتحقيق خفض بنسبة  34.5فيد حجم االستھالك مع خط أساس لالستھالك قدره 
دوالر أمريكي. كما أبلغ اليونيب بأن  210,000التمويل إلى الھيدروكلوروفلوروكربون. وإعماال لمشورة األمانة، عدل اليونيب بمستوى 

يا. كا أمريدوالر 180,684التي ووفق عليھا خالل االجتماع الثامن والخمسين يبلغ رصيد التمويل المتبقي من خطة إدارة اإلزالة النھائية 
متقدمة. ونظرا ألن البلد مازال ة الشراء إلى مرحلة دوالر أمريكي لشراء معدات وقد وصلت عملي 150,000ومن ھذا المبلغ، التزم بمقدار 

 لديه بعض المعدات التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون قيد االستخدام، فإن التمويل المتبقي من خطة إدارة اإلزالة النھائية سوف يستخدم
تھيئة المعدات المعتمدة على  تتعلق بإزالة  الكلوروفلوروكربون بما في ذلك استرجاع وإعادة استخدام وإعادةفي أنشطة 

األنشطة  5الجدول الكلوروفلوروكربون. وسوف تدرج ھذه األنشطة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويبين 
 المعدلة وتكلفتھا.
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 وكلوروفلوروكربونية: األنشطة المعدلة والتكاليف بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدر5 الجدول
 

 الوكالة عنصر المشروع
 المجموع تمويل الشرائح (بالدوالر األمريكي)

2012 2014 2018 2020 
(بالدوالر 
  األمريكي)

فنيا  250المساعدة التقنية لقطاع الخدمة بما في ذلك تدريب 
وتعزيز القدرات التقنية لمعھد التدريب ورابطة التبريد وتكييف 

 الھواء
 75,463 11,083 27,437 15,833 21,111 اليونيب

توفير األدوات واألجھزة للفنيين لتيسير استرجاع غازات 
 التبريد وإعادة استخدامھا

 62,839 - - 62,839 - اليوئنديبى

سياسة دعم الرقابة على الواردات وتدعيم نظام التراخيص، 
من موظفي الجمارك، وتوفير ستة أجھزة لتحديد  60وتدريب 

 غازات التبريدھوية 
 28,697 4,215 10,433 6,021 8,028 اليونيب

 19,534 2,869 7,102 4,099 5,464 اليونيب برنامج التوعية العامة

 23,467 2,833 11,189 4,048 5,397 اليونيب التنسيق والرصد واإلبالغ بشأن أنشطة خطة إدارة اإلزالة
 *210,000 21,000 56,161 92,839 40,000   مجموع التمويل المطلوب

  تعديل توزيع التمويل بصورة تناسبية.دوالر أمريكي. وسيجري  280,000اجتماع األطراف على خط األساس المعدل يصبح التمويل اإلجمالي  في حالة موافقة *

ك في معدل التسرب، والخدمة المتكررة للمعدات مما يؤدي إلى زيادة استھالرتفاع المبلغ وتساءلت األمانة عن اال .19
البناء الھيدروكلوروفلوروكربون. وأوضح اليونيب بأن الكثير من األجھزة المنزلية التي استوردت أو قدمت كمنح لدعم جھود إعادة 

مستعمل، وكانت تنطوي في كثير من األحيان على أنابيب متآكلة مما يؤدي إلى التسرب عندما تخضع لضغط وذبذبة. وعالوة على ذلك، 
التي تباع في ھايتي لالستخدام في قطاع التبريد وتكييف الھواء رديئة. وھناك الكثير من الحاالت لحدوث إنسداد في  فإن نوعية األنابيب

جميع ھذه العوامل في فشل األجھزة مما يتطلب األنابيب أو فشل في الكباسات نتيجة لالختالالت المتكررة في الكھرباء في ھايتي. وتسھم 
لحظر األجھزة المستعملة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون انة كذلك عن احتمال صياغة سياسة خدمة متكررة. وتساءلت األم

حين". كما تشعر انتشعر بأن ھذا القرار قد ينطوي على آثار سلبية على "دوائر الموالھيدروفلوروكربون لفائدة المناخ إالّ أن حكومة ھايتي 
البديلة، وقدرة الفنيين على خدمة األجھزة البديلة. واتفق على مواصلة مناقشة ھذه  التكنولوجياتالتي تحيط بالحكومة بالقلق إزاء الشكوك 

المسألة, وأن من الممكن استكشاف احتماالت فرض حظر على األجھزة المستعملة خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
حلقة عمل لتدريب الفنيين خالل المرحلة األولى من الخطة لبناء  25عقد من المقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشير كذلك إلى أن 

 القدرات على ممارسات الخدمة األفضل. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين مھارات الخدمة لدى الفنيين وخفض معدل التسرب.

كفاءة يات تنفيذ خطة إدارة اإلزالة لضمان ونظرا لألوضاع السياسية واالقتصادية الصعبة في ھايتي، تساءلت األمانة عن آل .20
صرفت، خالل تنفيذ خطة إدارة استخدام األموال، والتنفيذ الفعال لألنشطة ورصد اإلنجازات والتحقق منھا. وأوضح اليونيب أن األموال قد 

الناجح خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة اإلزالة النھائية لوحدة األوزون الوطنية من خالل مكتب اليونيب في ھايتي. وسوف يتكرر ھذا النھج 
المساعدات التقنية لوحدة األوزون الوطنية لضمان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيواصل اليوئنديبي، بالتنسيق مع اليونيب، تقديم 

 حدة لالستقرار في ھايتي، أوضحالتي تستخدمھا بعثة األمم المتتنفيذ األنشطة ورصدھا. وفيما يتعلق بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
. ونظرا ألن 2011يونيو/ حزيران  30اليونيب بأن ھذه البعثة قد طبقت سياسة داخلية لوقت استيراد المواد المستنفدة لألوزون اعتبارا من 

د الزلزال، ويتوقع أن تستمر الدولية والمنح العائلية قد أسھمت بدرجة كبيرة في زيادة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بعبرامج المعونة 
األوزون الوطنية في أن تكون عوامل رئيسية في زيادة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون خالل تنفيذ المرحلة األولى، وستعمل وحدة 

 لوروفلوروكربون.إزالة الھيدروكبصورة وثيقة مع المنظمات الدولية في ھايتي لتعزيز التنسيق والتعاون والترويج لتقاسم المعلومات لدعم 

، ولم يقدم أي طلب لتمديد 2011والحظت األمانة أن مشروع التعزيز المؤسسي لم تخطط إالّ حتى ديسمبر/ كانون األول  .21
الوطنية، الحالية من مشروع التعزيز المؤسسي. وتعمل وحدة األوزون المشروع. وأبلغ اليونيب بأن التمويل مازال متوافرا للمرحلة 

. ويعتزم اليونيب تقديم طلب إلى االجتماع التاسع والستين لتجديد التعزيز المؤسسي. وأبلغ اليونيب أيضا بأن التمويل 7لمادة وأبلغت بيانات ا
لدعم عملية إعادة بناء وحدة األوزون الوطنية قد أسھم إلى حد كبير في استعادة الخاص الذي ووفق عليه خالل االجتماع الحادي والستين 

 . ومازالت عملية االستعادة مستمرة.2010عام عد زلزال عمليات الوحدة ب

 اآلثار على المناخ

ستؤدي أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي تشتمل إدخال ممارسات  .22
إلى غازات التبريد الھيدروكربونية إلى  22-لوروكربونلألجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفالخدمة األفضل وإعادة التھيئة المحتملة 

من معادالت ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي. كما تقترح حكومة ھايتي إدخال معدات عالية الكفاءة من خفض انبعاثات من األطنان 
لمحدودية المعلومات المتاحة في ھذا الوقت، ابنعاثات ثاني أكسيد الكربون. غير أنه نظرا حيث استھالك الطاقة مما سيسھم في زيادة خفض 

م فإن األمانة التستطيع أن تضع تقديرات كمية ألثار خطة إدارة اإلزالة المشار إليھا على المناخ. وقد تتجدد اآلثار من خالل إجراء تقيي
بداية تنفيذ الخطة، والكميات ة سنويا منذ بين مستويات غازات التبريد المستخدم من بينھا عقد مقارنة جملة أمورعن طريق التنفيذ  لتقارير
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الفنيين الذين تم تدريبھم واألجھزة المعتمدة على المبلغة عن غازات التبريد التي يجري استرجاعھا وإعادة تدويرھا، وعدد 
 التي أعيد تھيئتھا. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 التمويل المشترك

لتحقيق أقصى المنافع البيئية من ة السياسية والفرص المتاحة لتوفير موارد إضافية (ح) بشأن الحوافز المالي54/39إعماال للمقرر  .23
عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، الصادر  19/6(ب) من المقرر 11خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للفقرة 

ير أن حكومة ھايتي سوف تواصل خالل تنفيذ المرحلة األولى من الخطة، غأبلغ اليونيب بأن التمويل المشترك لم يحدد في ھذه المرحلة 
وبمساعدة من اليونيب واليوئنديبي، استكشاف المصادر المحتملة للتمويل التي سوف تفيد حماية طبقة األوزون وتخفف من اآلثار على 

 المناخ.

 2014-2012خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة) لتنفيذ المرحلة  210,000دوالرا أمريكيا ( 234,787اليوئنديبي مبلغ يطلب اليونيب و .24
أمريكيا التي طلبت للفترة  دوالرا 147,595األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتقل القيمة اإلجمالية البالغة 

أمريكيا  دوالرا 62,839 يف دعم الوكالة عن ذلك الوارد في خطة األعمال. وقد لوحظ أن اليوئنديبي قد طلبتكالبما في ذلك  2012-2014
الفترة من خطة األعمال. واستنادا زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة األولى من الخطة إالّ أنه لم يخطط لطلب أي تمويل لھايتي لتلك 

طن من قدرات استنفاد األوزون)،  1.9طن متري ( 34.5وكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة البالغ إلى استھالك خط األساس للھيدر
 .60/44دوالر أمريكي إعماال للمقرر  210,000مقدار  2020ينبغي أن تكون مخصصات ھايتي حتى عام 

 مشروع االتفاق

ة التنفيذية بشأن إزالة المواد يرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة ھايتي واللجن .25
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيمايلي: .26

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھايتي للفترة  )أ (
في المائة من خط األساس بمبلغ  35روفلوروكربون بنسبة لخفض استھالك الھيدروكلو 2020وحتى  2012

دوالرا [182,881  دوالر أمريكيا  147,161تتألف من  ]دوالرا أمريكيا[312,516  دوالرا أمريكيا 234,787
 62,839لليونيب و ]دوالرا أمريكيا[23,775  دوالرا أمريكيا 19,131زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ]أمريكيا
دوالرا [8,741 دوالرا أمريكيا  5,656زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ]دوالرا أمريكيا[97,119 ا أمريكيادوالر
 لليوئنديبي. ]أمريكيا

أن تحدد كنقطة بدء لھا للخفض التجميعي المستدام في استھالك أن تحاط علما بأن حكومة ھايتي قد وافقت على  )ب (
طن من قدرات  [3.6طن من قدرات استنفاد األوزون  1.9ري قدره الھيدروكلوروفلوروكربون خط أساس تقدي

طن من قدرات  [3.9طن من قدرات استنفاد األوزون  1.9حسبت باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  ]استنفاد األوزون
عامي المبلغة عن  ]طن من قدرات استنفاد األوزون [3.4األوزون طن من قدرات استنفاد  1.8و ]استنفاد األوزون

 من بروتوكول مونتريال؛ 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009

من المواد  ]طن من قدرات استنفاد األوزون [1.26ألوزون طن من قدرات استنفاد  0.66أن تخصم  )ج (
من نقطة البدء لتحقيق الخفض التجميعي المستدام في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 ن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة ھايتي واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأ )د (
 على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھايتي  )ه (
 دوالر أمريكي لليونيب؛ 5,200دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  40,000المتصلة بھا بمبلغ وخطة التنفيذ 

 .يل بيجين في أسرع وقت ممكندأن تحث حكومة ھايتي على التصديق على تع )و (

- - - -; 
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 األولمرفـق ال

  
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة ھايتي حكومة اّتفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
لمواّد البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب ل(" ھايتي ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة يمثّل .1

حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  [2.34]  1.24 ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
 .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال 2020يناير / كانون الثاني  1

ألف  -2من التذييل  2.1السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك  .2
ألف. ويقبل البلد -1("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من 3التمويل المحّددة في الفقرة أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا ب
طوة ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز -1المحددة في التذييل مستنفدة لألوزون الالنھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3.1.4 في الصف األفقي لكل مادة المستوى المحدد

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

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3التذييل 

خطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا للفقرة الفرعية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا لل .4
من  2.1للمواد كما يأتي في الصف  سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة(ب) من ھذا االتفاق، 5

 المعنية.المنفّذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة ه أعاله وسيجرى التحقيق المشار إلي من ھذا االتفاق.ألف -2التذييل 

ثمانية بالشروط التالية  بالوفاء البلد إال إذا قامستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  .5
 .:تمويلى الللموافقة علفي الجدول الزمني  المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية أسابيع على األقل 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية  ألف-2من التذييل  2.1في الصف  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة )أ (
يوجد فيھا التزام  ال . وتستثنى السنوات التيھذا االتفاقھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

 برامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛باإلبالغ ببيانات ال

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

تنفيذ") تغطي كل سنة من ط الرير وخطاتقألف ("شكل -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الأن يكون البلد قد قدم تقارير  )ج (
السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح 

 في المائة؛ 20الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

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

  .في حالة الشريحة األخيرة

ألف  -5قيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل سوف يضمن البلد إجراء رصد د .6
السابقة وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطي("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف

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

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً  .7
 .:ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة في االستھالك ولتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 مقدمة حسبما ھو متوقع سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً  )أ (
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية  (د) 5في الفقرة الفرعية 

 بما يلي:رئيسية . وتتعلق التغييرات الللموافقة عليھا
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 ؛المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  )2(

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

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

  عليھا؛

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

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

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

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

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

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

) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق "الوكالة المنفذة المتعاونة"على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة ( اليوئنديبيووافق 
أعمال الرصد والتقييم التابعة  التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامجبأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات 

 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكا

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

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

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات وكالتين المتعلقة بالترتيبات بين البشأن إلى توافق في اآلراء المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث . الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4.2و  2.2 يناألفقي ينلمبيّنـة في الصفبالرسوم ا الوكالة المنفذة المتعاونةو المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

من  2.1في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  .11
ه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنألف- 2التذييل 

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

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةجدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل 
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في  من من قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("

. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات أي سنة من السنوات
 .أعاله 5ة ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقر

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى  خضعيلن  .12
 في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

لتيسير تنفيذ ھذا  والوكالة المنفذة المتعاونةسية من الوكالة المنفذة الرئيو سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من  والوكالة المنفذة المتعاونةاالتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 االمتثال لھذا االتفاق.
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وروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلالمرحلة األولى من يتم إنجاز  .14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2االستھالك في التذييل مستوى آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

الية لتنفيذ األنشطة المتبقية. تإتمامھا حتى نھاية السنة ال، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
 إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد

من سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا االتفاق. وكافة المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ض الشروطتنفذ جميع  .15
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلكالمصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  تخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي ال المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 [3.60] 1.24 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
وعة األولى (أطنان قدرات المرفق جيم، المجم

 استنفاد األوزون)
 ال يوجد 1.24 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.9 1.9 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استنفاد األوزون)
 ال يوجد 1.24 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.9  1.9 ال يوجد

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 اليونيب (دوالر أمريكي)
40,000 0 30,000 0 0 0 56,161 0 21,000 147,161 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية اليونيب 

 (دوالر أمريكي)
5,200 0 3,900 0 0 0 7,301 0 2,730 19,131 

3.2 
ه للوكالة المنفذة المتعاونة التمويل الموافق علي

 اليوئنديبي (دوالر أمريكي)
0 0 62,839 0 0 0 0 0 0 62,839 

4.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوئنديبي 

 (دوالر أمريكي)
0 0 5,656 0 0 0 0 0 0 5,656 

 210,000 21,000 0 56,161 0 0 0 92,839 0 40,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 24,786 2,730 0 7,301 0 0 0 9,556 0 5,200 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 234,786 23,730 0 63,462 0 0 0 102,395 0 45,200 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 0.66 قيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تح 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 n/a التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 1.24 تنفاد األوزون)(أطنان قدرات اس 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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  *ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)
 ال يوجد 2.34 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.6 3.6 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استنفاد األوزون)
 ال يوجد 2.34 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.6 3.6 ال يوجد

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 اليونيب (دوالر أمريكي)
40,000  0 30,000 0 0 0 84,881  0 28,000 182,881 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية اليونيب 

 (دوالر أمريكي)
5,200 0 3,900 0 0 0 11,035 0 3,640 23,775 

3.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

 اليوئنديبي (دوالر أمريكي)
0 0 97,119 0 0 0 0 0 0 97,119 

4.2 
 اليوئنديبيتكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة 

 (دوالر أمريكي)
0 0 8,741 0 0 0 0 0 0 8,741 

 280,000 28,000 0 84,881 0 0 0 127,119 0 40,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 32,516 3,640 0 11,035 0 0 0 12,641 0 5,200 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 312,516 31,640 0 95,916 0 0 0 139,760 0 45,200 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 1.26 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 ال يوجد التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-يدروكلوروفلوروكربونإزالة الھ 2.1.4
 2.34 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 وف يستخدم توزيع التمويل الوارد في ھذا الجدول.في حالة تعديل خط األساس بواسطة اجتماع األطراف، س *

  
 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 
 ألف.-2ددة في التذييل ــنة المحـفي الس الثاني اعـاالجتمه في ـة عليـلة للموافقـرائح المقبــويل الشـسيجري النظر في تم .1

 
   تنفيذالألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 

 
 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  .1

السابق، وتعليق  منذ السنة السابقة للتقريربشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود )أ (
وينبغي كيفية ارتباط بعضھا ببعض. على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، و

أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب المادة، 
اح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما مسالتي أدخلت، للوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة والبدائل ذات الصلة 

وينبغي أن يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  ينتج من تغيير
تغييرات تطرأ على الظروف في أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
ير أيضا على معلومات عن أي تغييرات البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقر

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص التنفيذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات،  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

(أ) من 5ت حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية وأن يقدم مبررا
 االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

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

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية
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المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
 بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5 المحددة في الفقرة الفرعية السنوات

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
 ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

قاعدة ط التنفيذ السنوية المقدمة من خالل خطو يع تقارير التنفيذ السنويةبجممجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، على اإلنترنت بيانات

(ج) 1الفقرة الفرعية  (أ) أعاله) والخطة (انظر1كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛وخطة التنفيذ السنوية وأي تغييرات في الخطة الشاملة، أعاله)، 

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

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
  وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية عن حالة تنفيذ الخطة للوكالة المنفذة الرئيسية.ستقدم   -1

سوف تسند عملية رصد وضع الخطة والتحقق من تحقيق أھداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو أي   -2
  .ذةالوكالة الرئيسية المنفاستشاري (استشاريين) دولي/ إقليمي/ محلي بواسطة 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
 :ليتشمل على األقل ما يطة نشمن األولة عن مجموعـة ؤستكـون الوكالـة الرئيسيـة مس .1

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

 ؛ألف-4 لوالتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط )ب (

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

تنفيذ الالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنوية

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

 الوكالة المنفذة المتعاونة؛

 نيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة ؛ضمان تنفيذ الخبراء التق )و (

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

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

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

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

 و ل المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعما )ك (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل (
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مستقل وتكليفه  كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  .2
ألف، وفقا لما جاء -1اد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المو

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

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  
 :ما يلي ، وتشتمل على األقل علىالخطة الشاملةذه األنشطة في تحدد ھوتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.  .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  )ب (
  و لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل  )ج (
  ألف.-4

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
قدرات  عن كل كيلوغرام من أمريكيدوالر  180 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في -2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي من االستھالك  استنفاد األوزون
 ألف.-2من التذييل  2.1الصف 

- - 
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