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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 

 ميانمار
  الوكالة  وال: عنوان المشروعأ

 واليونيدو (الوكالة الرئيسة) اليونيب األولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 

 قدرات استنفاد األوزون)من (طن  5.75  2011عام:   7انيا: أحدث بيانات المادة ث

 

 2010عام:  قدرات استنفاد األوزون)من ثالثا: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (باألطنان 
ةمكافح الرغاوياأليروسول المادة الكيميائية

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
استخدام 
 المختبر

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  
           123-لھيدروكلوروفلوروكربون ا
           124 - لھيدروكلوروفلوروكربونا

           ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
          ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 5.75    5.75      22-دروكلوروفلوروكربون الھي
 

  قدرات استنفاد األوزون)من بعا: بيانات االستھالك (باألطنان را

 4.30  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 4.30    2010-2009خط األساس للفترة 

  قدرات استنفاد األوزون)من االستھالك المؤھل للتمويل (باألطنان 

 2.80 المتبقي:   لفعل:عليه با موافق

 

(V) BUSINESS PLAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 المجموع 

 

 اليونيب

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون)

0  0      0  

 التمويل (بالدوالرات األمريكية)

 

105,021  38,672  8,460    32,147 

 

184,300 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات  اليونيدو
 استنفاد األوزون)

0  0.3      0 0.3 

 40,229 0      40,229  0 التمويل (بالدوالرات األمريكية)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 سادسا: بيانات المشروع

 غير متاح 2.80 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 4.30 4.30 غير متاح مونتريالحدود استھالك بروتوكول 
 

(باألطنان الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
 من قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح 2.80 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 4.30 4.30 غير متاح

تكاليف المشروع 
المطلوبة من ناحية 

(بالدوالرات المبدأ 
 ية)األمريك

 

تكاليف  اليونيب
 المشروع

159,000   19,000  13,000   29,000 220,000 

تكاليف 
 الدعم

20,670   2,470  1,690   3,770 28,600 

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

   60,000      60,000 

تكاليف 
 الدعم

   5,400      5,400 

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية 
 الدوالرات األمريكية)(بالمبدأ 

159,000   79,000  13,000   29,000 280,000 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ 
 (بالدوالرات األمريكية)

20,670   7,870  1,690   3,770 34,000 

مجموع األموال المطلوبة من ناحية المبدأ 
 (بالدوالرات األمريكية)

179,670   86,870  14,690   32,770 314,000 
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 )2012(سابعا) طلب تمويل الشريحة األولي (

 دوالر امريكي)تكاليف الدعم  األموال المطلوية (دوالر امريكي) الوكالة

 20,670 159,000 اليونيب

  

 ) كما ورد أعاله2012الموافقة على التمويل للشريحة األولي ( طلب التمويل:

 يالنظر على نحو فرد توصية األمانة:

  

  
    



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/35 
 
 

4 

  وصف المشروع
  
لمرحلة اوالستين للجنة التنفيذية  الثامن، إلى االجتماع ميانمار، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، نيابة عن حكومة اليونيبقدم  .1

 صل، ، كما قدمت في األدوالر أمريكي  314 000 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ
دوالر  60 000مبلغ و، لليونيب دوالر أمريكي 28 600  الغةـالة البـم الوكـاليف دعـزائدا تكدوالر أمريكي  220 000يتألف من مبلغ 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتغطى  .لليونيدو دوالر أمريكي 5 400أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  .2020بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة خفض في استھالك  35يجيات وأنشطة لتحقيق نسبة استرات

زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 159 000تبلغ الشريحة األولي للمرحلة األولي التى تطلب في ھذا االجتماع مبلغ   2
  قدمت في األصل.لليونيب، كما  دوالر أمريكي 20 670البالغة 

  
  معلومات أساسية

  المواد المستنفدة لألوزون قواعد تنظيم
  
. ونتيجة إلعادة الھيكلة األخيرة في 2004في عام  أنشأت الوحدة الوطنية لألوزون مبدئيا في إطار اللجنة الوطنية لشؤون البيئة  3

فيما يتعلق ببروتوكول مونتريال على  ة الوطنية لشؤون البيئةاللجنميانمار، أنشأت اللجنة الوطنية لصيانة البيئة واضطلعت بمسؤوليات 
وتعمل بالتشاور مع مستوى السياسة. ووزارة صيانة البيئة والحراج ھى حاليا الھيئة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في البلد. 

بروتوكول ق األنشطة بين الوكاالت المتعلقة بعلى المستوى التشغيلي وھى جھة االتصال المسؤولة عن تنسي الوحدة الوطنية لألوزون
ضمن مواصلة أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بالرغم إعادة الھيكلة يھذا الترتيب المؤسسي الفريد ميزة للبلد و ويوفر. مونتريال

  الحكومية الكبيرة.
  
للرقابة الصارمة وزارة صيانة البيئة والحراج  حد من سلطة  المواد المستنفدة لألوزونإن االفتقار إلى قانون محدد بشأن   4

وخالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، اعتمدت حكومة . المواد المستنفدة لألوزونوفرضھا على الواردات/الصادرات واستخدام 
المواد المستنفدة رقابة على للرقابة على الصادرات والواردات (المؤقت)، تحت رعاية وزارة التجارة، لل 1947ميانمار على قانون عام 

. ومن خالل ھذا القانون، يطلب من أي شركة تود استيراد/تصدير أي سلع أن تحصل من وزارة التجارة على تصريح لألوزون
رد/المصدر أن يحصل على خطاب موافقة وويطلب من المستاستيراد/تصدير يقدم إلى إدارة الجمارك كجزء من عملية التخليص الجمركي. 

وزارة . وتحتفظ المواد المستنفدة لألوزون، وعند تلقيه يمكن لوزارة التجارة أن تصدر ترخيصا باستيراد ارة صيانة البيئة والحراجوزمن 
بسجالت الواردات وتتأكد من بيانات الواردات التى تقدم سنويا إلى إدارة الجمارك للتحقق وتسوية أرقام الواردات إذا  صيانة البيئة والحراج

  اك أي اختالفات. كان ھن

. وسيجرى تنظيمه بناء ھلى 2011وافق مكتب المدعي العام لالتحاد على المشروع النھائي لمرسوم األوزون منذ يولية/تموز   5
، الذي يطبق لمواد المستنفدة لألوزونل. ويشمل مرسوم األوزون نظام حصص 2012ليه في عام عقانون صيانة البيئة المخطط للموافقة 

. ويتوقع النظام المقترح الرقابة على الواردات من المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبة على الواردات من على الرقا
. ويقوم بالرقابة أيضا على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةويتطلب وضع بطاقات على حاويات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد ويحد من استيراد أجھزة تكييف الھواء من نوع المنفصل والنوافذ المعتمدة على  لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد االمبيعات من 
 وزارة صيانة البيئة والحراج. ويصبح ھذا المرسوم ساريا فقط عندما يوقع قانون صيانة البيئة وزير االتحاد لالھيدروكلوروفلوروكربونية

  . 2012المتوقع في نھاية عام 
  
  .بروتوكول مونتريالصدقت حكومة ميانمار على جميع التعديالت على   6
  
  

  والتوزيع القطاعي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 و 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالرئيسة المستوردة إلى ميانمار ھى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن   7

-الھيدروكلوروفلوروكربون، تم استيراد 2009وفي عام  . البوليوالت سابقة الخلط المستوردة و السائبة ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 وتم استيرادإلى البلد.  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون و 22-الھيدروكلوروفلوروكربونتم استيراد كل من  2010فقط بينما في عام  22

المواد  1، إال أن المنتجات كانت أصال من الصين والھند. ويبين الجدول أساسا من سنغافورة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  . 2010إلى  2005المستوردة إلى ميانمار من  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  )7المستوردة في ميانمار (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: 1الجدول 

  

المستوردة إلى ميانمار تستخدم في خدمة نظم التبريد وتكييف الھواء. وفي عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغالبية إن   8
كسائل تبريد في جميع أنواع معدات التبريد وتكييف الھواء ، بينما  22-لوروكربونالھيدروكلوروف، استخدم 2010

لخدمة معدات التبريد وتكييف الھواء الكبيرة مثل مبردات المباني ووحدات التكثيف  كسحاستخدم كعامل  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
استخدم  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالمائة من استھالك ميانمار من في  80والتبريد الصناعي والتخزين البارد. وطبقا للمسح، قدر أن 

في المائة استخدمت  20الموجودة، بينما نسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي خدمة (الصيانة واالصالح) المعدات القائمة على 
السائبة  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسح أي استخدام ل. ولم يجد المالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتركيب معدات جديدة قائمة على 

  خالل الخدمة. الكسحفي قطاعات الرغاوي أو مكافحة الحرائق أو المذيبات، باستثناء استخدامات 

) ورش خدمة كبيرة 2عاقدون، (ت) التجار والم1شركة خدمة في ميانمار. وتتألف ھذه من ثالث مجموعات: ( 436توجد حوال   9
توسطة الحجم. ويوفر التجار والمتعاقدون وورش الخدمة كبيرة الحجم خدماتھم إلى الوكاالت الحكومية مورش خدمة صغيرة و )3( الحجم،

قدر مجموع عدد التقنيين يووالمنشآت الكبيرة. وتوفر الورش الصغيرة ومتوسطة الحجم الخدمة لقطاع المنازل والمنشآت الصغيرة. 
تقني يعملون مع شركات خدمة التبريد وتكييف الھواء  1400يتألف من  1600ريد وتكييف الھواء بحوالي ملين في قطاع خدمة التباالع
المواد تقني يعملون في الفنادق والمنشآت األخرى لخدمة معدات التبريد وتكييف الھواء. ويعرض الجدول أدناه طلب البلد من  200و

   في قطاع خدمة التبريد.الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  

   2010في قطاع خدمة التبريد في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 2الجدول 

المواد 
الھيدروكلورو
 فلوروكربونية

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 طن مترى
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 طن مترى

طن من 
قدرات 
استنفاد 
الوزون

 طن مترى
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

 طن مترى

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 طن مترى

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 مترى

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 طن مترى

ن من ط
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

الھيدروكلورو
-فلوروكربون

22 3.0 0.2 23.03 1.3 43.16 2.4 

35.64 2.0 75.07 4.1 79.79 4.4 104.58 5.75 

الھيدروكلورو
-فلوروكربون
ب141  

    0.75 0.08  0 

المجموع 
 2.4 43.16 1.3 23.03 0.2 3.0الفرعي

35.64 2.0 75.07 4.1 80.54 4.5 104.58 5.75 

الھيدروكلورو
-فلوروكربون

في  ب141
البوليوالت 

سابقة الخلط 
 المستوردة

14.32 1.58 15.75 1.73 20.04 2.20 

    

 القطاع الفرعي

الوحدات الموجودة حتى ديسمبر 
2010 

  2010في  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

عدد 
 الوحدات

مجموع قدرة سوائل 
 التبريد المركبة (أطنان)

 التركيب (أطنان)
الح الصيانة واالص

 (أطنان)
 المجموع (أطنان)

طن 
 مترى

قدرات 
 استنفاد

  ألوزونا

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

  

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

  

أنواع أجھزة التكييف 
 4.10 74.6 3.44 62.6 0.66 11.9 30.98 563.3 560,000 المنفصلة والنافذة

 0.04 0.74 0.03 0.58 0.01 0.16 0.27 4.8 520 ف ھواء معبأةأجھزة تكيي

 0.92 16.8 0.52 9.4 0.40 7.4 2.55 46.3 680  تبريد 
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المحتوية على البوليوالت سابقة الخلط السائبة، وجد المسح أيضا أن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةباالضافة إلى   10

 Shanghaiلرغاوي تستخدم النتاج ألواح رغاوي البوليوريثان الجسئة من قبل شركة لكعامل نفخ  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
shuangzheng Developing Co, Ltd  ألواح رغاوي في المائة. وھي تنتج  100وملكيتھا صينية  2003وأنشات ھذه الشركة في عام

البوليوالت . وتستورد الشركة 2009-2007عب من الرغاوي بين تر مكم 58 333وكان متوسط انتاجھا السنوي  البوليوريثان الجسئة
- الھيدروكلوروفلوروكربونمن الصين. ولم تبلغ حكومة ميانمار عن كميات  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالمحتوية على سابقة الخلط 

طن مترى أو  16.70مت الشركة متوسط . واستخد7إلى أمانة األوزون بناء على المادة البوليوالت سابقة الخلط في  ةالموجود ب141
-2007خالل الفترة البوليوالت سابقة الخلط الموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن طن من قدرات استنفاد األوزون  1.83
   كما يفصل الجدول أدناه. 2009

  )2009-2007يل (في نظم البوليوالت كاملة التشك ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالواردات من : 3الجدول 
ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون  السنة  

أطنان من قدرات  طن مترى
 استنفاد األوزون

 2007  14.32 1.58 
 2008  15.75 1.73 
 2009  20.04 2.20 
 1.83 16.70المتوسط

  
باستخدام صيغة من اتجاھات على أساس تقدير  2020-2011للفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيقوم توقع استھالك   11

  .4كما يبين الجدول  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطية مقدرة مأخوذة من االستھالك التاريخي ل
 

   في ميانمار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوقعات استھالك : 4الجدول 
  

  2009* 
2010

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

ھالك است
الھيدروكلوروفلورو

 المقيد كربون

طن 
 مترى

75.07 80.54 
104.5

8 
77.80 77.80 77.80 70.02 70.02 

70.0
2 

70.02 70.02 50.57 

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

4.1 4.5 5.75 4.30 4.30 4.30 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 2.80 

استھالك 
الھيدروكلوروفلورو

 المقيدغير كربون 

طن 
 مترى
 

75.07 80.54 
104.5

8 
119.2

2 
135.9

1 
154.9

4 
176.6

3 
201.3

6 
459.

1 
523.3

7 
596.6

5 
679.0

4 

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

4.1 4.5 5.75 6.56 7.48 8.52 9.71 11.07 
25.2

5 
28.78 32.82 37.34 

  المبلغ عنھا 7* على اساس بيانات المادة 

 القطاع الفرعي

الوحدات الموجودة حتى ديسمبر 
2010 

 2010في  22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

عدد 
 الوحدات

مجموع قدرة سوائل 
 التبريد المركبة (أطنان)

 يب (أطنان)الترك
الصيانة واالصالح 

 (أطنان)
 المجموع (أطنان)

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
   األوزون

طن 
 مترى

قدرات 
استنفاد 
   األوزون

وحدات تكثيف وأجھزة 
 0.11 2.0 0.08 1.5 0.03 0.5 0.55 10.1 220  تجميد

عي وتخزين تبريد صنا
 0.11 2.0 0.11 2.0 0.00 0.0 0.29 5.3 110 بارد

 5.28 96.1 4.19 76.1 1.10 20.0 34.64 629.8  561,530 المجموع
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  وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلخط األساس/نقطة البداية الستھالك 

  
عند  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالستھالك  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس لتم حساب   12

طن  4.13طن مترى ( 75.07البالغ  2009) باستخدام متوسط استھالك عام طن من قدرات استنفاد األوزون 4.30طن مترى ( 77.80
) المبلغ عنھا بناء على طن من قدرات استنفاد األوزون 4.5طن مترى ( 80.54البالغ  2010) واستھالك عام ألوزونمن قدرات استنفاد ا

 البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون. وأضافت حكومة ميانمار متوسط استھالك 7المادة 
طن مترى  77.80) لوضع خط األساس البالغ طن من قدرات استنفاد األوزون 1.83( طن مترى 16.70البالغ  2009-2007للفترة 

المواد ) كنقطة بداية للخفض التجميعي في استھالك طن من قدرات استنفاد األوزون 6.13طن مترى ( 94.50للحصول على قيمة تبلغ 
            .الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  
 كلوروفلوروكربونيةالھيدرواستراتيجية إزالة المواد 

  
 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتقترح الحكومة اتباع جدول بروتوكول مونتريال واعتماد منھج متدرج لتحقيق اإلزالة التامة   13

خطة إدارة إزالة المواد . ويتألف التقديم الحالي من المرحلة األولي من 2040مع خدمة متبقية لعام  2030بحلول عام 
، وتركز على أنشطة قطاع الخدمة باستخدام 2020في المائة بحلول عام  35لتحقيق خفض بنسبة  وفلوروكربونيةالھيدروكلور

السائب في الكسح. وسوف يجرى تقديم تحول شركة رغاوى وحيدة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ت كاملة التشكيل في مرحلة الحقة، ولكن كجزء من المرحلة األولي بمجرد في نظم بوليوال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتستخدم 

  .63/15وجود بدائل صالحة اقتصاديا، وذلك تمشيا مع المقرر 
  

، سوف تتبع ميانمار منھجا ذى ثالثة محاور إلزالة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المرحلة األولي من   14
وخفض  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتتالف من العناصر االستراتيجية التالية: الحد من توريد  وروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكل

. ويھدف المنھج ذى ثالثة محاور إلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالطلب عليھا لخدمة المعدات الحالية والحد من الطلب الجديد على 
الوارد أعاله. وتشمل خطة التنفيذ تدابير تجمع بين القوانين  اإلزالةطبقا لجدول  لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اخفض االعتماد على 

زيادة الوعي والمعلومات ومبادرات بمشروعات. ومن المقترح أن ينفذ كل عنصر استراتيجي في وواألدوات االقتصادية وبناء القدرات 
  فترات مختلفة كما يرد أدناه.

  
  المقترحة لتنفيذھا والفترات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأنشطة محددة لخطة إدارة إزالة  : 5الجدول

  

 فترة التنفيذ وصف األنشطة

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالعنصر االستراتيجي ألف: الحد من توريد 

األخرى باستثناء  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادتقييد استيراد (أ) 
 و 123‐الھيدروكلوروفلوروكربون و 22‐ ھيدروكلوروفلوروكربونال

 ب141‐ الھيدروكلوروفلوروكربون

2013-2020 

 2020-2013  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد(ب) حصص استيراد 

 2020-2013 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد(ج) وضع بطاقات على حاويات 

 2020-2013 االستيرادتطلبات اإلبالغ عن منح تراخيص م(د) 

 2020-2015 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد(ھـ) الرقابة على مبيعات 

 2016-2012 (و) تدريب موظفي فرض القانون

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالعنصر االستراتيجي باء: خفض الطلب على 

 2020-2013 إصدار شھادات لتقنيي التبريد  ) أ(

 2020-2012  تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة لمعدات التبريد وتكييف الھواء  ) ب(

 2018-2012 (ج) برنامج لالسترداد وإعادة االستخدام

 2019-2015 (د) مشروع دعم تجريبي لحوافز إعادة التھيئة للمستعملين النھائيين
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المواد العنصر االستراتيجي جيم: الحد من الطلب على 
 لوروفلوروكربونيةالھيدروك

 

 الموادتقييد إنشاء وحدات صناعية جديدة باستخدام   ) أ(
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتصنيع منتجات جديدة

2014-2020 

المواد حظر تركيب معدات التبريد وتكييف الھواء قائمة على   ) ب(
 لمشروعات حكومية الھيدروكلوروفلوروكربونية

2013-2020 

المواد لتبريد وتكييف الھواء القائمة على (ج) حظر الواردات من معدات ا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

2015-2020 

  
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكاليف خطة إدارة إزالة 
  

 396 500عند مبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدر مجموع التمويل المطلوب للمرحلة األولي من   15
في قطاع الخدمة في ميانمار، باستثناء تكاليف  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةباعتبارھا التكاليف الحقيقية لتنفيذ أنشطة  كيدوالر أمري

في ھذا  دوالر أمريكي 280 000تحول شركة تنتج الرغاوي. ومن التمويل المقدر ھذا، يطلب من الصندوق المتعدد األطراف مبلغ 
، مما ينتج عنه إزالة 2020بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من استھالك  35بنسبة  االجتماع. ويحقق ھذا خفضا

 116 500. والرصيد الباقي الذي يبلغ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) من طن من قدرات استنفاد األوزون 1.50طن مترى ( 27.23
  ھمة عينية.ستقدمه الحكومة باعتباره مسا دوالر أمريكي

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة : مجموع تكاليف المرحلة األولي من 6الجدول 
  

 النشاط
الوكالة 
 المنفذة

المطلوب من 
الصندوق (دوالر 

 أمريكي)

المساھمة العينية 
 (دوالر أمريكي)

(دوالر مجموع التكاليف المقدرة 
 أمريكي)

         السياسة والقوانين والفرض

استعراض السياسة وتعديالت   ) أ(
  على القوانين

 4,000  4,000 يونيب

 76,500  76,500 يونيب تدريب موظفي فرض القانون  ) ب(

    0   خدمة التبريد وتكييف الھواء

تدريب التقنيين على   ) أ(
 الممارسات الجيدة

 69,000  69,000 يونيب

إصدار شھادات لتقنيي التبريد   ) ب(
 وتكييف الھواء

 12,500  12,500 يونيب

(ج) الحصول على أدوات الخدمة 
 األساسية للبدائل

 72,500 12,500 60,000 يونيدو

     0   المعلومات والتثقيف واالتصاالت

المعلومات والتثقيف   ) أ(
 واالتصاالت

 42,000 14,000 28,000 يونيب

     0   إدارة المشروع والرصد

 120,000 90,000 30,000 يونيب وحدة إدارة المشروع  ) أ(

مجموع قطاع خدمة التبريد وتكييف 
 الھواء

  280,000 116,500 396,500 

         قطاع إنتاج الرغاوي
(أ) التحول إلى تكنولوجيا خالية من 
 المواد المستنفدة لألوزون

 TBD TBD TBD يونيدو
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  تعليقات األمانة والتوصية
  

  التعليقات
  

في سياق المبادئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة  لميانماراد الھيدروكلوروفلوروكربونية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المو  16
) ومعايير تمويل اإلزالة في قطاع االستھالك المتفق عليھا فى االجتماع الستين 54/39(المقرر  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2014-2012وخطة أعمال الفترة   لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزا) والمقررات التالية بشأن 60/44(المقرر 
  المسائل التقنية والتكاليف، التى تم تناولھا كما اوجزت أدناه.اليونيدو اليونيب و معاألمانة  وناقشتللصندوق المتعدد األطراف. 

  
  المواد المستنفدة لألوزون ونظام الترخيص قواعد تنظيم

  
ن مرسوم األوزون، وھو التنظيم الرسمي لألوزون، لم يوافق عليه برلمان ميانمار حتى اآلن ليصبح قانونا. أاألمانة  الحظت  17

المواد المستنفدة لألوزون تمت من خالل استخدام قانون الرقابة على الواردات والحظت أيضا أن الرقابة الحالية على واردات وصادرات 
واسترعت األمانة  بحيث يغطي واردات وصادرات جميع المنتجات التى تدخل البلد. 1947ام (المؤقت) سارى المفعول منذ عوالصادرات 

(ھـ) الذي يطلب تأكيدا لتنفيذ تدابير الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في التشريع والقواعد 54/39إنتباه اليونيب للمقرر 
لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأكدت أيضا على أن بينما يجرى رصد ونظم الترخيص كشرط مسبق لتمويل تنفيذ خطة إدارة إزا

الصادرات والواردات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل القانون العام للبلد للرقابة على الواردات والصادرات المعتمد في عام 
نفدة لألوزون من خالل ھذا القانون. ودون وضع تشريع للمواد ، ليس من الواضح كيفية تنظيم الواردات والصادرات من المواد المست1947

  المستنفدة لألوزون، ستكون استدامة مشروعات إزالة المواد المستنفدة لألوزون وتنفيذھا في الوقت المناسب مشكلة.
  

فاذه بعد واشار إلى أن ذلك وردا على ذلك، سلم اليونيب بأن مرسوم األوزون، المتضمن حاليا في قانون صيانة البيئة، لم يبدأ ن  18
، وسيكون القاعدة القانونية لالنتھاء من مرسوم األوزون 2012. لقد وافق البرلمان على قانون صيانة البيئة في مارس/آذار اسيتحقق قريب

ب المدعى العام لالتحاد، بان المشروع النھائي لمرسوم األوزون قد وافق عليه مكت األمانةبناء على قواعد محددة لصيانة البيئة. وتم إخطار 
. وعند ھذه النقطة، سيصبح مرسوم األوزون ساريا عند 2012ديسمبر/كانون األول  المحدد لھاوينتظر الموافقة النھائية على القواعد البيئية 

  توقيع وزير االتحاد لوزارة صيانة البيئة والحراج.
  

ا كتابيا من حكومة ميانمار يصف النظام الداخلي الستخدام القانون العام وفيما يتعلق بنظام الترخيص، قدم اليونيب لألمانة تأكيد  19
للوراردات والصادرات للرقابة على استيراد المواد المستنفدة لألوزون خاصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأكد اليونيب أن البلد 

وزون من خالل طلب المستورين الحصول ترخيص من وزارة قادر على الرقابة على الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لأل
التجارة قبل دخول أي مادة مستنفدة لألوزون إلى البلد. وأكدت حكومة ميانمار أن القانون الحالي ساري المفعول، وھو كاف ليسمح للبلد 

  .تلبية تدابير الرقابة على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال
  

سعت أمانة الصندوق إلى الحصول على تأكيد من أمانة األوزون، التى اكدت أن ميانمار لديھا نظام ترخيص قيد التشغيل وأنه   20
باء، كان تأكيد البلد بأن قانون  4باء من بروتوكول مونتريال. وشرحت أمانة األوزون أيضا أن فيما يتعلق بالمادة  4يمتثل بالكامل للمادة 

المواد المستنفدة لألوزون مما جعله ممتثال لمتطلبات أساس نظامھا لترخيص  1947لى الواردات والصادرات (المؤقت) لعام الرقابة ع
بروتوكول مونتريال. وأشار اليونيب أيضا إلى أن نظام حصص صادرات وواردات المواد في الحكم المحدد ھذا 

  .2013الھيدروكلوروفلوروكربونية سيكون نافذا في عام 
  

  مسألة متعلقة باستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

ھو المادة السائدة المستخدمة في  22-الھيدروكلوروفلوروكربونعند تحليل بيانات االستھالك المقدمة، الحظت األمانة أن بينما   21
ب من 141-ة من الھيدروكلوروفلوروكربون، تم استيراد كمية صغير2010البلد اساسا لخدمة معدات التبريد وتكييف الھواء، وفي عام 

أيضا تفسيرا عن التفاوت في استخدام المواد  األمانةمحددة لھذا االستخدام. وطلبت السباب لألأجل الكسح وطلبت توضيحا من اليونيب 
  كما تبين أرقام الواردات. 2011وعام  2005الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد بين عام 

  
ب كان في األساس للكسح في خدمة المعدات الكبيرة للتبريد 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى أن استخدام أشار اليونيب   22

، استخدم النيتروجين الجاف 2010وقبل عام  وتكييف الھواء مثل مبردات المباني ووحدات التكثيف والتبريد الصناعي والتخزين البارد.
التبريد وتكييف الھواء، ومع ذلك، تطلب زيادة الواردات من المعدات الكبيرة نتيجة لنمو لتنظيف معدات  22-والھيدروكلوروفلوروكربون

وذكر ب كعامل كسح لتنظيف معدات التبريد وتكييف الھواء ألن له نتائج أفضل. 141-قطاع اإلنشاء استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
، لم تبدأ بعد قواعد األوزون للرقابة على 2005ھا وأشار إلى أن في عام أيضا أن تفاوت الواردات يمكن أن ترجع لشحنات لم يتم اكتشاف
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المواد المستنفدة لألوزون؛ ولھذا، لم يكن موظفو الجمارك عند نقطة الدخول على وعي بالحاجة إلى رصد المواد المستنفدة لألوزون. وأكد 
ة يمكن أن ترجع لنمو قطاع اإلنشاء المتعلق بإنشاء مرافق جديدة في اليونيب أيضا أن الزيادة في واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

  عاصمة البلد الجديدة.
  

البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المحتوية حول شركة وحيدة النتاج الرغاوي استخدمت  طلبت األمانة أيضا معلومات اضافية  23
ان الجسئة. وطلبت بيانات عن قدرة إنتاج الشركة وناتج اإلنتاج ب لصناعة رغاوي البوليوريث141-على الھيدروكلوروفلوروكربون

إلى الوقت الحالي. وطبقا لليونيب، تقوم الحكومة بجمع ھذه المعلومات وسيجرى توفيرھا بمجرد تقديم مقترح تحول ھذه  2003لألعوام من 
  كربونية.الشركة، كجزء من المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو

  
طن من قدرات استنفاد  1.8االستھالك المؤھل للتمويل عن  لن يزيدأنه فيما يتعلق بأھلية التمويل لتحول الشركة،  األمانةأشارت   24

 130 761 يبلغدوالر أمريكي/كج لقطاع الرغاوي سينتج أقصي تمويل مؤھل  7.83األوزون، الذي، إذا حسب عند فاعلية تكلفة تبلغ 
والحظت األمانة  في المائة اضافية إذا استخدمت الشركة بديال له احتمالية احترار عالمي منخفضة للتحول. 25زائدا نسبة  كيدوالر أمري

لمقدم أن مستوى التمويل ھذا ھو التقدير األقصي القائم على المبادئ التوجيھية الحالية وسيكون المبلغ النھائي قائما على المقترح النھائي ا
وااللتزام المطلوب الدراج قواعد تزيل الواردات من نظم البوليوالت سابقة  61/47واسترعت أيضا انتباه اليونيب للقرار . لھذه الشركة

وأكد اليونيب التزام الحكومة  الخلط بمجرد االنتھاء من مشروع التحول، وطلبت تأكيدا من الحكومة بأن ھذا سيتحقق في أسرع وقت ممكن.
  .61/47ب وكذلك من البوليوالت سابقة الخلط تمشيا مع المقرر 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون بحظر الواردات السائبة

  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة بداية الخفض التجميعي في استھالك 

  
 األساسة لخط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيوافقت حكومة ميانمار على وضع نقطة بداية الخفض التجميعي في استھالك   25

 4.5طن من قدرات استنفاد األوزون ومقدار  4.1طن من قدرات استنفاد األوزون محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي لمقدار  4.30مقدار 
 1.83من بروتوكول مونتريال زائدا  7بناء على المادة  ، على التوالي2010و 2009ه لعامي طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عن

ب الموجود في نظم البوليوالت سابقة الخلط المستوردة، مما ينتج عن 141-من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون طن
 طن من قدرات استنفاد األوزون. 6.13

  
  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف المرتبطة بقطاع الخدمة

  
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مثال تحت عنصر السياسة أثارت األمانة مسائل تتعلق ببعض عناصر خطة   26

والفرض. وتساءلت عن التكاليف المرتفعة ألجھزة التعرف، وطلبت تفاصيل عن المعدات التى توفر لورش الخدمة، وبعض طلبات 
صدار الشھادات للتقنيين. وطلبت أيضا إمج الميزانية لبرنامج التدريب الذي يتطلب توضيحا، وبعض المسائل المتعلقة باستدامة برنا

  .54/39معلومات عن متطلبات التمويل المشترك بناء على المقرر 
  

وردا على تعليقات األمانة، قدم اليونيب معلومات اضافية وتبريرا لعنصر السياسة والفرض، مذكرا أن مرسوم األوزون ھو في   27
وقدم اليونيب أيضا توضيحا عن بنود الميزانية بشأن . 2012بل نھاية ديسمبر/كانون األول مرحلته األخيرة من الموافقة، ويتوقع توقيعه ق

  برنامج تدريب التقنيين والجمارك وكذلك تكاليف أجھزة التعرف والمعدات، وقائمة باألدوات التى يزود بھا تقنيي الخدمة ومراكز التدريب.
  

يونيب أن مرسوم األوزون الحالي ال يشمل إصدار شھادات للتقنيين، ومع ذلك، ال ذكروفيما يتعلق بإصدار الشھادات للتقنيين،   28
وما بعد ذلك. وقدمت  2015استدامة البرنامج ألنھا مرتبطة بتجديد تراخيص األعمال لورش الخدمة إبتداء من عام سيجرى ضمان 

  المعلومات ردا مرضيا لتعليقات ومالحظات األمانة.
  

دوالر أمريكي كما  280 000لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (التمويل المطلوب الحظت األمانة أيضا أن   29
. والحظت أيضا أن بينما مجموع تكاليف خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 60/44) يتمشي مع المقرر 6يبين الجدول 

تدابير ل، ستقدم حكومة ميانمار تمويل مشترك نقدى وعيني لتمكين البلد من االمتثال 60/44كانت أعلى من المبلغ المؤھل بناء على المقرر 
  الرقابة لبروتوكول مونتريال.

  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطته إلدارة إزالة  تقدير البلد لألثر على المناخ في

  
الھيدروكلوروفلوروكربونية، التى تشمل استخدام ممارسات  خطة إدارة إزالة الموادإن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في   30

 22-خدمة أفضل وفرض الرقابة على واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تؤدى إلى خفض مقدار الھيدروكلوروفلوروكربون
ممارسات تبريد أفضل يترتب عليه في الجو نتيجة  ينبعثلم  22-المستخدم في خدمة التبريد. فكل كيلوجرام من الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وبالرغم من عدم حساب األثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد  1.8وفورات تبلغ حوالي 
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وإعادة الھيدروكلوروفلوروكربونية، تدل األنشطة التى خططتھا ميانمار خاصة تدريب التقنيين لتحسين ممارسات الخدمة واسترداد 
على أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيخفض إنبعاث سوائل التبريد في الجو وبالتالي  ،سوائل التبريد استخدام

دمة سنويا ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ، من بين جملة أمور، بمقارنة مستويات سوائل التبريد المستخيحقق فوائد للمناخ. 
ويرھا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومقادير سوائل التبريد المبلغ عنھا التى يجرى استردادھا وإعادة تد

  التى يعاد تھيئتھا. 22-وعدد التقنيين المتدربين والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  التمويل المشترك
  

خطط إدارة إزالة المواد (ح) بشأن الحوافز المالية وفرص موارد اضافية لتحقيق أقصي فوائد بيئية من 54/39جابة للمقرر واست  31
لالجتماع التاسع عشر لألطراف، قدم اليونيب شرحا بأن حكومة  19/6(ب) من المقرر 11الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالفقرة 

خرى كمساھمة عينية، التى يمكن اعتبارھا حصة الحكومة في التمويل المشترك لخطة إدارة إزالة المواد ميانمار ستوفر الموظفين وموارد أ
اليونيب ميانمار على استكشاف فرص  يشجعواقترحت األمانة أن  ).6دوالر أمريكي (الجدول  116 500تبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.تمويل مشترك أخرى خاصة للمرحلة األولي من خطة 
  

  للصندوق المتعدد األطراف 2014-2012خطة أعمال فترة 
  

دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد  280 000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ   32
دوالر أمريكي بما في ذلك تكاليف الدعم  179 670البالغة  2014-2012الية المطلوبة للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية. إن القيمة االجم

ھى في إطار مجموع المبلغ في خططة األعمال. وعلى أساس استھالك خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة 
 60/44دوالر أمريكي متمشيا مع المقرر  280 000يكون مبلغ  2020طن مترى، فإن تخصيص ميانمار إزالة حتى عام  77.80البالغ 

  زائدا التمويل لمشروع استثماري مؤھلة له.
  

  مشروع االتفاق
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.يرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية إلزالة   33
  
  
  لتوصيةا
  

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما أوجزت في ، وقد الحظت حالة التشريع بشأن ة التنفيذية في النظر فيقد ترغب اللجن  34
  :أعاله 20إلى  17الفقرات من 

  
للفترة من  لميانمارخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولي من   ) أ(

 314 000في المائة من خط األساس عند مبلغ  35المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة خفض استھالك ل 2020إلى  2012
 لليونيبدوالر أمريكي  28 600دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  220 000دوالر أمريكي يتالف من مبلغ 

 لليونيدو؛ دوالر أمريكي  5 400بالغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة ال 60 000ومبلغ 
  

 األساسالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخط وافقت حكومة ميانمار على وضع نقطة بداية الخفض التجميعي في استھالك   (ب)
زون طن من قدرات استنفاد األو 4.1طن من قدرات استنفاد األوزون محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي لمقدار  4.30مقدار 

من بروتوكول  7بناء على المادة  ، على التوالي2010و 2009ه لعامي طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عن 4.5ومقدار 
ب الموجود في نظم البوليوالت 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.83مونتريال زائدا 

 طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 6.13سابقة الخلط المستوردة، مما ينتج عن 
  

المواد  طن من قدرات استنفاد األوزون من نقطة بداية الخفض التجميعي المستدام في استھالك 1.50خصم مقدار (ج) 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  
وروفلوروكربونية، كما ورد المواد الھيدروكلميانمار واللجنة التنفيذية على خفض استھالك الموافقة على االتفاق بين حكومة (د) 

 في المرفق األول بھذه الوثيقة؛
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خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار وخطة الموافقة على الشريحة األولي من المرحلة األولي من (ھـ) 
  دوالر أمريكي لليونيب؛ 20 670دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  159 000التنفيذ المصاحبة عند مبلغ 

  
ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالسماح لميانمار بتقديم مشروع رغاوي إلزالة (و) 

  المستوردة خالل تنفيذ المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

---  
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  األولالمرفق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  اتحاد ميانمارجمھورية اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

تخفيض في االستعمال  البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء("  اتحاد ميانمارجمھورية  ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
قدرات استنفاد  طن من 2.8قدره  مستدام مستوىواّد") إلى ألف ("الم -1لمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ا الخاضع للرقابة من

   .لجداول الزمنية لبروتوكول مونتريالل إمتثاال 2020يناير/كانون الثاني  1قبل األوزون 

 

ألف  -2من التذييل  2-1لتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على اال 2-
ويقبل البلد  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل لجميع المواد  بروتوكول مونتريالل تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ("األھداف والتمويل")

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من 3التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة 
ألف باعتباره -2من التذييل  2-1الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك -1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألالتفاق لجميع المواد طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االخ
  .من الموادمادة (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل  3-3-4و 3-2-4و 3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحدديت

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا اال 3- تفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحّدد في رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 الصف األفقي

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

 

للمواد كما  من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف اليأتي في 

 

قبل  في حالة عدم وفاء البلد بالشروط التالية ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60

 

لسنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي لجميع ا ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
التزام يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت فيھا الموافقة على 

 ؛طلب التمويلفيه  باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم

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

") تغطي كل سنة من تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
بقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح السنوات التقويمية السا

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

لب طالتي يُ السنة نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةّدم خطأن يكون البلد قد ق  (د) 
أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا 

 ؛ھذه الخطةذية على وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة التنفي الشريحة األخيرة

  

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

 .أعاله 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5التذييل 
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اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً توافق و 7-
 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

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

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا

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

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

  لمختلف الشرائح؛  المنفذة وأصص لفرادى الوكاالت الثنائية لتمويل المخالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(

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

  ؛عليھا

الموافق عليھا، والتي  السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
  ؛الالحقالسنوي التنفيذ تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

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

 :لما يلي د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-

 

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

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

نيابة  م بھا أو التي يُضطلع بھاكافة األنشطة التي يقوعن على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد 9-
كون الوكالة المنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيسية") تعلى أن  اليونيدو تقوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  عنه
إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق  المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت /الوكاالتكون الوكالةتعلى أن  اليونيب وافقو

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
 في ھذا االتفاق. المشتركةع ألي من الوكاالت المنفذة ابللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 

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

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

التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق اللجنة  .والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل 

 

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

ح للموافقة على التمويل منقمني زلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد ا
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م شريحة التمويل التالية في إطار أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  قيمةبالض قيمة التمويل أن تخفجدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

مقدرة من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
على حدة، وتتخذ إزاءھا  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

  .أعاله 5القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

عات تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية مشرو عناصر خضعتلن  12- 
 أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

  

لتيسير تنفيذ ھذا  ]والوكالة المنفذة المتعاونة[الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع ]ة المنفذة المتعاونةالوكال[لة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .االمتثال لھذا االتفاق

 

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

لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ ماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية عليھا وفق
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليھا في 

 ذلك.

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا االتفاق. وكافة  الشروط جميعذ تنف 15-
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلكفي البروتوكول، ما لم  المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا

  تذييالتال

  ألف: المـواد -1التذييل 

 المجموعة المرفق المادة
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في 

 االستھالك
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 4.26 األولى جيم 22 -الھيدروفلوروكلوروكربون

 0.04 األولى جيم ب141 -الھيدروفلوروكلوروكربون

 4.30   المجموع الفرعي

 1.83 األولى جيم في البوليوالت المستوردة ب141 -الھيدروفلوروكلوروكربون

 6.13   المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012    

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

n/a 4.30 4.30 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 2.80 n/a 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات استھالك 

 األوزون) 

n/a 4.30 4.30 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 2.80 n/a 

2.1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 الرئيسة (اليونيب) (دوالر أمريكي)
159,000 0  0  19,000 0  13,000 0  0  29,000 220,000 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة  

 اليونيب (دوالر أمريكي) 
20,670 0 0 2,470 0 1,690 0 0 3,770 28,600 

2.3 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 

 المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
00 0  0  60,000  0 0  0  0  0  60,000 

2.4 
تكاليف دعم الوكالة الرئيسة المتعاونة 

  اليونيدو (دوالر أمريكي) –
0 0 0 5,400 0 0 0 0 0 5,400 

3.1 
لمتفق عليه (دوالر إجمالي التمويل ا

 أمريكي)
159,000 0 0 79,000 0 13,000 0 0 29,000 280,000 

 34,000 3,770 0 0 1,690 0 7,870 0 0 20,670 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)
179,670 0 0 86,870 0 14,690 0 0 32,770 314,000 

 1.50 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4.1.1

 0 الذى يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22 –الكلوروفلوروكربون  4.1.2

 2.76 (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- ي من الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبق 4.1.3

 0 (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق عليه ليتحقق بناء على ھذا االتفاق 141 - الھيدروفلوروكلوروكربونمجموع إزالة  4.2.1

 0 (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)شروعات السابقة الموافق عليھا ب الذي تعين تحقيقه في الم141 -الھيدروفلوروكلوروكربونإزالة  4.2.2

 0.04 (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 141 - الھيدروفلوروكلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.2.3

4.3.1 
(بأطنان من قدرات استنفاد لى تحقيقه بناء على ھذا االتفاق ب الموجود في البوليوالت المستوردة المتفق ع141 - الھيدروفلوروكلوروكربونمجموع إزالة 

 األوزون)
0 

4.3.2 
(بأطنان من قدرات المتفق على تحقيقھا في المشروعات السابقة الموافق عليھا  ب الموجود في البوليوالت المستوردة141 -الھيدروفلوروكلوروكربونإزالة 

 استنفاد األوزون)
0 

 1.83 (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب الموجود في البوليوالت المستوردة 141 - الھيدروفلوروكلوروكربونلمتبقي من االستھالك المؤھل ا 4.3.3

 الموجود في البوليوالت سابقة الخلط ب141 -الھيدروفلوروكلوروكربون * باستثناء التمويل لتحول

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 ألف.-2في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع جري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في سي .1

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

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

 

، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة الموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير الضوء كذلك 

التي تغييرات العلى  على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق
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على  أيضاتطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 
السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في  الشريحةمقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7حة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشري
من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة 

  الحالية؛ (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة5الفرعية 

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

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

ديم طلب الشريحة التا  (ج) ة لتق رابط وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع راز الت ة، مع إب لي
ات  تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس دم المحرز في تنفي بة والتق بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتس
دم  املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ي أن يتضمن الوصف أيض ة. وينبغ نة التقويمي ة حسب الس ي الخط واردة ف ال

رات  ذا الوصف المحرز، فضال عن أي تغيي املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش ة من المنظور أن تطرأ عل ممكن
ي أدخلت 5السنوات المحددة في الفقرة الفرعية  رات الت ا ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغيي اق. كم (د) من االتف

تقبلية كجزء من  ديم وصف األنشطة المس ا. ويمكن تق يرا لھ دم تفس املة وأن يق ى الخطة الش ة بوصفه عل نفس الوثيق
  التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

دة   (د) ة من خالل قاع نوية المقدم ذ الس مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفي
تقويمية مع كل طلب شريحة، بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة ال

ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق ة 1كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي (ج) 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفق
  أعاله)، وخطة التنفيذ السنوية وأي تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

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

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

يجرى رصد االستھالك السنوي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواّد المستنفدة لألوزون األخرى من خالل وزارة   1
مارك ووزارة التجارة. إن وزارة صيانة البيئة والحراج مسؤولة عن استعراض التطبيق قبل صيانة البيئة والحراج بالتعاون مع إدارة الج

تقديم الموافقة للمستوردين، بينما وزارة التجارة ھى سلطة الترخيص في إصدار تراخيص االستيراد عند موافقة وزارة البيئة. وتراقب 
  عند نقطة الدخول.إدارة الجمارك وترصد استيراد المواّد المستنفدة لألوزون 

تقوم وزارة صيانة البيئة والحراج باالتصال مع المستوردين وتجار تجزئة المواّد المستنفدة لألوزون للحصول على بيانات   2
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتاكد من البيانات من إدارة الجمارك. وتضطلع وزارة البيئة باالستعراض المنتظم لقائمة 

تھلكي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفرض الرقابة على بيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضطلع وزارة البيئة أيضا مس
 بمسح السوق للتأكد من دخول بدائل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتكنولوجيات بديلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء.

والحراج برصد تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت ذات العالقة مثل تدريب تقنيي التبريد وتكييف وزارة صيانة البيئة تقوم   3
  الھواء (مراكز التدريب) وتدريب موظفي فرض القانون (إدارة الحمارك ووزارة التجارة).

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

ولكنھا تشمل على  ة المشروعـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـن مجموعع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :األقل ما يلي

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

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
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للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت على النحو إلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل نفيذ تالالمبيّن في خطة 

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

والخطة الشاملة على النحو المحدد في  التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية بتقاريرالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
عن النشاطات التي تضطلع بھا  تقديم تقاريرعلى  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالال

 مؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الرئيسية؛ين الالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

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

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

تحدد، بالتشاور مع البلد تخصيص يمن االتفاق،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
 ؛لميزانية مختلفةالتخفيضات 

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

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

 اوتكليفھ ةمستقل منظمةبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
ألف، وفقا لما جاء -1واستھالك المواد المذكورة في التذييل  بونيةالھيدروكلوروفلوروكربإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

تشتمل على األقل لكنھا ، ولخطة الشاملةافي أكثر تحدد ھذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  على:

  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)
    لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
المواد  رامغيلوكعن كّل  اريكيأم ادوالر 56 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ھا الھدف المحدد في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المستنفدة لألوزون 
 ألف.-2من التذييل  2-1في الصف 

---  
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