
  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 الل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.قد تصدر دون إخ

 

EP  
األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/20 

16 April 2015 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد األطـرافاللجنـة 

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
   الرابع والسبعوناالجتمـــاع 
   2015 نيسان/ أبريل 22 – 18، مونتريال

 
  
 

 

  أرمينيا مقترح مشروع:
  

 
 

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي: 
 
  زالةاإل
 
  يونديبي/يونيب     )الثالثةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة   
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  أرمينيا
 تدابير الرقابة االجتماع التى تمت فيه الموافقة الوكالة (أوال)  عنوان المشروع

المواد خطة إدارة إزالة 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى)

2015% بحلول 10 الثانى والستون يونديبي (رئيسة)، يونيب  

 

(المرفق جيم المجموعة  7حدث بيانات المادة  ) أثانيا(
  )األولي

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 4.54  2013السنة: 

 

  2013   السنة:  قطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)حدث البيانات القطاعية للبرنامج ال أ  )ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  4.5    3.4 1.1     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب في البوليوالت سابقة الخلط 141

 المستوردة

 0.5         0.5  

 

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

 7.83  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 7.0  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 5.6  المتبقي: 2.23  افق عليه بالفعل:مو

 

 المجموع 2015 (خامسا)  خطة األعمال
 0.0 0.0 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 8,458 8,458 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.1 0.1 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونديبي

 33,879 33,879 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (سادسا)  بيانات المشروع

 غير متاح 6.30 7.0 7.0 غير متاح غير متاح غير متاح حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصي لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
 ن)استنفاد األوزو

 غير متاح 6.30 7.0 7.0 غير متاح غير متاح غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (دوالر 

 أمريكي)

 562,838 0 *0 0 0 297,177 265,661 تكاليف المشروع يونديبي

 42,213 0 *0 0 0 22,288 19,925تكاليف الدعم

 39,000 0 7,485 0 0  31,515تكاليف المشروع يونيب

 5,070 0 973 0 0  4,097تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليھا اللجنة 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

 594,353 0 0 0 0 297,177 297,176تكاليف المشروع

 46,310 0 0 0 0 22,288 24,022تكاليف الدعم

ة للموافقة اجمالى األموال المطلوب
في ھذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

 7,485 7,485 0 0 0 0 0تكاليف المشروع

 973 973 0 0 0 0 0تكاليف الدعم

  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لم تطلب في االجتماع الرابع والسبعين. 31 515* إن الشريحة البالغة 
 

  الموافقة االشمولية  األمانة: ةتوصي
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  صف المشروعو
 
الرابع والسبعين طلبا إلى االجتماع  الرئيسة، المنفذة صفه الوكالةوب اليونديبي قدم، أرمينياعن حكومة  نيابة .1

عنـد واد الھيدروكلوروفلوروكربونية ـة المـة إدارة إزالـخطلتمويل الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولي من 
ولم تطلب الشريحة  لليونيب فقط. اأمريكي ادوالر 973كاليف دعم الوكالة البالغة ت ازائد دوالر أمريكي 7 485 مبلـغ

دوالر أمريكي.  2 364دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  31 515الثالثة واألخيرة لليونديبي البالغة 
  .2016إلى  2015للفترة من  ويشمل التقديم تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة

  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
  

  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  
طن من قدرات استنفاد األوزون من  3.02أبلغت حكومة أرمينيا عن استھالك مقدر يبلغ   2

) في عام المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (وھو الوحيد المستھلك في البلد من 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  .2014-2010في الفترة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  1. ويرد في الجدول 2014

  
  )2014-2010للفترة  7في أرمينيا (بيانات المادة  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 

 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربون
   طن مترى

 126.69 55.00 82.62 103.00 136.40 129.58 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 **7.0 - 4.59 22.00 20.30 14.00ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141-الھيدروكلوروفلوروكربون
    أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 7.0 3.02 4.54 5.67 7.50 7.13 22-وفلوروكربونالھيدروكلور

 **0.83 0 0.50 2.42 2.23 1.54ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 .7* لم يتم اإلبالغ عن االستھالك المقدر عمال بالمادة 

 .2009-2007** متوسط استھالك الفترة 

  
المـواد ، انخفض استھالك 2014. وفي عام 2011منذ عام  22-وفلوروكربونالھيدروكلورإنخفض استھالك   3

في المائة أقل من خط األساس. ويرجع ھذا إلى انخفاض الطلب على  43بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  في قطاع الخدمة بسبب ممارسات الخدمة األفضل من قبل التقنيين. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  البرنامج القطريتقرير تنفيذ 

  
في  2013لعام  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة أرمينيا عن البيانات القطاعية الستھالك   4

. وسيقدم تقرير البرنامج القطري 7تقرير تنفيذ البرنامج القطري الذي يتمشي مع البيانات المبلغ عنھا عمال بالمادة 
  . 2015مايو/آيار  1بحلول 

  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من التقرير

  
  اإلطار القانونى

 
المـواد خالل تنفيذ الشريحة الثانية، قامت حكومة أرمينيا بتحديث وتعديل تشريعات   5

على أساس  2013من عام  ةالمـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيلتشمل: حصص واردات  الھيدروكلوروفلوروكربونية
إبتداء من  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجدول بروتوكول مونتريال، وحظر استيراد المعدات القائمة على 

  . ووضعت الحكومة أيضا دليال بشأن واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون.2015يناير/كانون الثانى 
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  قطاع اإلنتاج
  
تحول منتج التبريد التجارى  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن  شملت المرحلة األولى  6

SAGA  إلى تكنولوجيا الھيدروكربون لكل من إنتاج التبريد والرغاوى. وخالل الشريحة الثانية، تم تسليمSAGA 
. ومع ذلك، نتيجة للقيود 2014 المعدات المطلوبة لتحول كل من مكونات الرغاوى والتبريد في نوفمبر/تشرين الثانى

المالية والمنافسة، لم تتمكن الشركة من أداء األعمال اإلنشائية المطلوبة لتنفيذ المشروع بالكامل. وبعد مشاورات 
عديدة، أخطرت الوحدة الوطنية لألوزون اليونديبي أن الشركة لم تعد قادرة على المساھمة في المشروع االستثماري، 

  المشروع. وبناء على ذلك، لم يطلب اليونديبي تمويال يرتبط بھذا المشروع.  وطلبت إلغاء ھذا
  

  قطاع خدمة التبريد
  
 25كجزء من مكون اليونديبي لوضع نظام أولى إلدارة سوائل التبريد لدعم قطاع الخدمة، تم توزيع   7

يد ألرمينيا. وشملت األنشطة مجموعة من أدوات الخدمة على الشركات، وتم تقديم أربع مجموعات إلى رابطة التبر
تقنيا على الممارسات الجيدة وتحديث  42التى قام بھا اليونيب االنتھاء من مواد تدريب محدثة لتقنيي التبريد وتدريب 

  موظفا من الجمارك. 40مواد تدريب للجمارك وتدريب 
  

  تنفيذ المشروع ورصده
  
ل من وزارة حماية الطبيعة والوحدة ك لوروفلوروكربونيةخطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكيقوم على تنفيذ   8

الوطنية لألوزون. وتشمل المھمات الرئيسة، من بين جملة أمور، صياغة مبادئ توجيھية وقواعد للمساعدة في أنشطة 
 الوعى العام وتنسيق التفاعل والتعاون بين األطراف المؤثرة والموظفين الحكوميين. ويضمن مدير المشروع الوطنى

  لوزارة حماية الطبيعة االتصال الفعال بين الشركاء على المستوى الوطنى ورصد التقدم المتحقق في التنفيذ.
  

  مستوى صرف األموال
 
مـن المبـلغ المـوافق عليـه  اـدوالرا أمريكي 541 693، تم صرف مبلغ 2014حتى ديسمبر/كانون األول   9

دوالر أمريكي عند االنتھاء من المشروع  47 987صيد، سيعاد مبلغ . ومن ھذا الردوالر أمريكي 594 353البـالـغ 
  ).2االستثماري (الجدول 

  ألرمينيا (دوالر أمريكي) إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . التقرير المالي للمرحلة األولى لخطة2الجدول 
هالمجموع الموافق عليالشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة  

الموافق 
عليھا

 المنصرف الموافق عليھا المنصرف الموافق عليھا المنصرف

 510,178 562,838 244,516 297,177 265,661 265,661 يونديبي
 31,515 31,515 0 0 31,515 31,515 يونيب

 541,693 594,353 244,516 297,177 297,176 297,176المجموع
 91 82 100 النسبة المؤية لمعدل الصرف

  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من

 
، سيجرى تنفيذ خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخالل تمويل الشريحة الثالثة من   10

  األنشطة التالية:

دوالر أمريكي،  1 500وات االستعادة والتدوير الموفرة (اليونديبي) (رصد استخدام معدات وأد  (أ) 
  رصيد من الشريحة السابقة)؛
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المـواد ونظام رقابة على  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزيادة الوعى بشأن إعادة استخدام   (ب)
د من الشريحة دوالر أمريكي، رصي 500في قطاع الخدمة (اليونديبي) ( الھيدروكلوروفلوروكربونية

  السابقة)؛
  

دوالر أمريكي، رصيد من  950دعم السفر المحلى لخبير وطنى خالل بعثات الرصد (اليونديبي) (  (ج) 
  الشريحة السابقة)؛

  
دوالر  3 500موظفا في الجمارك وموظفى تنفيذ القانون البيئي (يونيب) ( 30حلقتا تدريب لعدد   (د) 

  أمريكي)؛
  

  دوالر أمريكي)؛ 2 500تقنى تبريد (يونيب) ( 20مارسات الخدمة الجيدة لعدد حلقتا تدريب على م  (ھـ) 
  

 دوالر أمريكي). 1 485وحدة تنفيذ المشروع ورصده (يونيب) (   (و)
 
 

 
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

 
  التعليقـات

  
  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استھالك 

 
أنھا قد لبت متطلب التجميد  2014وتقدير االستھالك لعام  2013نه عن عام بين استھالك أرمينيا المبلغ ع  11

في  43بأكثر من  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعمال ببروتوكول مونتريال، وقد خفضت فعال من استھالك 
قة الخلط في عام ب القائم على البوليوالت ساب141- الھيدروكلوروفلوروكربونالمائة من خط أساسھا. ولم يتم استيراد 

2014.  

  تقرير التحقق
  

. وحتى كتابة ھذه 2014في أرمينيا مطلوب لعام  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن التحقق من استھالك   12
الوثيقة، لم تتلق األمانة تقرير التحقق. ويرجع ھذا التأخير جزئيا إلى أن متطلب التحقق قد وافقت عليه اللجنة التنفيذية 

(ب)، إذا لم تكن تقارير 72/19. وتمشيا مع المقرر 2014اجتماعھا الثالث والسبعين في نوفمبر/تشرين الثانى  فقط في
التحقق جاھزة في وقت االجتماع األول من السنة، يتم تحويل أي مبالغ موافق عليھا للشرائح إلى الوكاالت الثنائية 

كد أن، في السنة السابقة لطلب الشريحة، كان البلد قد امتثل والمنفذة فقط بعد أن تتلقى األمانة تقارير التحقق تؤ
  لبروتوكول مونتريال واالتفاق بين حكومته واللجنة التنفيذية.

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من
  

  اإلطار القانونى
 

ن الحكومة تأكيدا بوجود نظام وطنى للترخيص نافذ وحصص لواردات ، ورد م63/17تمشيا مع المقرر   13
وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. ووضعت  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوصادرات 

 .طن من قدرات استنفاد األوزون 6.3عند  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحصة الواردات من 
النسبة للسنوات التالية، ستكون الحصة السنوية قائمة على أساس المستويات المسموح بھا عمال ببروتوكول وب

  مونتريال.
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الموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتم صياغة قرار حكومى ينص على حظر استخدام   14
بي أن ھذا الحظر كان من المفروض أن ينفذ البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ولكن لم يعتمد بعد. وأوضح اليوندي

؛ ومع ذلك، ونظرا لعدم تحقق ھذا، فقد اعتبر ھذا القرار غائبا. إال أن حال مختلفا تم SAGAبعد إنتھاء تحول شركة 
، المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيحظر استيراد المنتجات القائمة على  2015فبراير/شباط  15االتفاق عليه في 

القائم على البوليوالت، كجزء من إنضمام البلد إلى االتحاد الجمركى  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمل التى تش
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونوھو جزء من االتحاد اإلقتصادى األوروبى األسيوى. وفيما يتعلق بواردات 

اتب تكنولوجيا أو استعمالھا كمذيب. ومن النقى، فليس ھناك طلب على ھذه المادة في البلد نتيجة االفتقار إلى مك
خطـة إدارة إزالـة المـواد النقى في المرحلة الثانية من  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالمتصور االنتھاء من حظر 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  قطاع اإلنتاج

 
الة رسمية إلى الوحدة قد تم إلغائه، كما أكدت الشركة في رس SAGAالحظت األمانة أن مشروع تحول   15

الوطنية لألوزون. ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستواصل العمليات دون استخدام 
أو ستتوقف عن االنتاج تماما. وطبقا لليونديبي، بينما الشركة لم تستأنف االنتاج  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

تتناول تجميع معدات التبريد باستخدام مكونات مستوردة. وأكد المحلى، لم توقف تماما عملياتھا األخرى التى 
إلى الشركة؛ ولھذا، فإن  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناليونديبي أيضا أنه لم تتم الموافقة على مزيد من واردات 

  اليونديبي على ثقة من أن الشركة لن تبدأ عمليات بعد إعالن نيتھا إلغاء مشروع التحول.

  
لمعدات قد سلمت غير معبأة، اتصل اليونديبي بالمورد/المنتج إلعادتھا. ومع ذلك، أبلغ المورد/المنتج بما أن ا  16

اليونديبي أنه من غير الممكن إعادة المعدات وإعادة األموال. ولھذا، يسعى اليونديبي حاليا في استكشاف خيار البحث 
معدات (على األقل بالنسبة إلنتاج الرغاوى). ويحاول عن شركات مھتمة في االتحاد األوروبي قد تحتاج مثل ھذه ال

اليونديبي أيضا مع اليونيدو خيارات نقل المعدات إلى أي مشروع آخر. وبينما لم يتمكن اليونديبي من تحديد حد زمنى 
وق لالنتھاء من نقل المعدات، فھو ملتزم بضمان أن أي إعادة لألموال أو أرصدة تتعلق بالمعدات ستعاد إلى الصند

  المتعدد األطراف حال االنتھاء من جميع التفاصيل. وسيقدم اليونديبي تحديثا لھذا في االجتماع الرابع والسبعين.  
   

دوالر أمريكي المعتمد للمشروع، قد  534 535، الحظ اليونديبي أن من مبلغ SAGAنظرا إللغاء مشروع   17
دوالر  56 010لشراء المعدات ومبلغ  دوالر أمريكي 401 790(أي، مبلغ  دوالر أمريكي 457 800تم صرف مبلغ 

للمساعدة التقنية). ويقدر مجموع الرصيد للمشروع االستثمارى (باستثناء اإلعادة الممكنة عندما تعاد األموال  أمريكي
مرتبط بتمويل الشريحة  دوالر أمريكي 31 515، يشمل دوالر أمريكي 76 735أو يعاد بيع المعدات) عند مبلغ 

الثة التى لم تطلب. وسيقوم اليونديبي بإعادة رصيد المشروع، بما في ذلك التمويل التى تم الحصول عليه من إعادة الث
خطـة إدارة إزالـة المـواد تخصيص المعدات لمشروع آخر، بمجرد االنتھاء من المرحلة األولى من 

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

طن من قدرات استنفاد األوزون من  0.83لم تعد تعمل، يعتبر مقدار أكد اليونديبي أيضا حيث أن الشركة   18
الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المرتبطة بالمشروع كأنه قد تمت  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  إزالته من قبل أرمينيا.
  

  قطاع خدمة التبريد
  

في  الھيدروكلوروفلوروكربونير في خفض استھالك أبلغ اليونديبي أن الحكومة تنسب النجاح في جزء كب  19
قطاع الخدمة إلى التدريب الذي تم االضطالع به في الشريحة السابقة، نظرا ألن الترويج للممارسات الجيدة قد أدى 

في  22- الھيدروكلوروفلوروكربونإلى خفض معدالت تسرب سوائل التبريد في البلد، وبالتالى خفض الطلب على 
. وبالنسبة لالستدامة طويلة األجل لبرنامج تدريب التقنيين، أشار اليونيب 2012بالمقارنة بعام  2014و 2013عامي 
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إلى أن تدريب التقنيين سيتواصل في المرحلة الثانية (نظرا ألن حوالى خمسين في المائة من مجموع التقنيين قد تم 
  ررات الدراسية للمدارس المھنية.تدريبھم)، وسوف يستكشف إدراج ممارسات الخدمة الجيدة في المق

  
وفيما يتعلق بتدريب رجال الجمارك، عند المناقشة مع إدارة الجمارك، توصلت الوحدة الوطنية لألوزون إلى   20

اتفاق بشأن إدراج مكافحة التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزون في البرنامج العادى لتدريب رجال 
  .2015 الجمارك في منتصف عام

  
   2016-2015خطة العمل للفترة 

  
 7 485عند مناقشة خطة العمل، أشار اليونديبي إلى أن ھذا الطلب يغطى فقط حصة اليونيب في الشريحة (  21

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  31 515دوالر أمريكي) ولن يطلب اليونديبي الشريحة النھائية البالغة 
  .SAGAأمريكي ألنه يرتبط بالمشروع االستثمارى لـ دوالر  2 364البالغة 

  
  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنقيح اتفاق 

  
إلى صفر نتيجة  2014من أجل أن تنعكس التغييرات في توزيع الشريحة (أي، خفض شريحة اليونديبي لعام   22

("األھداف والتمويل") على اتفاق المرحلة األولى من ألف -2)، التذييل SAGAإلغاء المشروع االستثمارى في 
ألرمينيا، التى نقحت في االجتماع السادس والستين، حيث  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

يجرى تحديثة أيضا في ھذا االجتماع كما ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة. وسوف يذيل االتفاق الكامل المحدث 
  لمنقح بالتقرير النھائي لالجتماع الرابع والسبعين.ا
  

  االستنتاج
  

الحظت األمانة أن أرمينيا تعد ممتثلة لمستوى االستھالك المطلوب عمال ببروتوكول مونتريال واتفاق   23
نظام ، وأن لديھا إطار قانونى قوى يتميز بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

، وأن انضمامھا إلى المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحصص صارم وحظر على واردات المعدات القائمة على 
سوف يجعلھا تخضع أيضا إلى شروط صارمة بشأن استيراد  التحاد اإلقتصادى األوروبى األسيوىلاالتحاد الجمركى 

اء المشروع االستثمارى، تحقق األنشطة تقدما جيدا في . وبالرغم من إلغالمـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتصدير 
وسيعيد  SAGAقطاع الخدمة. وتالحظ األمانة أيضا أن اليونديبي يسعى إلى مشترين محتملين للمعدات التى اشترتھا 

لى جميع األرصدة من المشروع الذي تم إلغاؤه (بما في ذلك بيع المعدات)، وال يطلب الشريحة النھائية للمرحلة األو
. وعلى أساس ما ورد أعاله، يجوز أن تنظر اللجنة التنفيذية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

  في الموافقة على الشريحة النھائية.
  
  

  ةالتوصيـ
 

 اللجنة التنفيذية: توصي أمانة الصندوق بأن تقوم  24

 باالحاطة علما:  )أ (

خطـة إدارة إزالـة المـواد ريحة الثانية من المرحلة األولي لبالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الش   )1(
  ؛في أرمينياالھيدروكلوروفلوروكربونية 

، مالحظة أن اليونديبي ملتزم بإعادة األرصدة إلى SAGAبإلغاء المشروع االستثمارى في   ) 2(
  الصندوق المتعدد األطراف عند االنتھاء من المرحلة األولى؛
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طن من قدرات استنفاد األوزون من  0.83( مـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبأن استھالك    ) 3(
  سيتم خصمه من نقطة البداية؛ SAGA) المرتبط بشركة ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
ألف من االتفاق بين حكومة أرمينيا -2من التذييل  6)   أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة 4(

لى أساس تعديل مبلغ آخر شريحة لليونديبي نتيجة إلغاء المشروع وتشير إلى واللجنة التنفيذية ع
أن االتفاق المنقح المحدث يحل محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والستين، كما 

  ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛
 

مشروع في أول اجتماع للجنة بأن تطلب من حكومة أرمينيا واليونديبي واليونيب تقديم تقرير إنتھاء ال )ب (
  .2017التنفيذية في عام 

خطة توصي أيضا أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من   25
عند مستوى التمويل المبين  2016- 2015وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الجدول أدناه، على أن يكون من المفھوم أن الموافقة على األموال لن تحول إلى اليونيب حتى تستعرض األمانة في 
  تقرير التحقق وتؤكد أن حكومة أرمينيا كانت ممتثلة لبروتوكول مونتريال واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

  
  
  

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

اليف الدعم (دوالرتك
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
 األولى، الشريحة الثالثة)

 يونيب 973 7,485
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  المرفق األول
  

  افالنص الذي يدرج في االتفاق المحدث بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطر
  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلخفض استھالك 

  (تظھر التغييرات ذات العالقة بالخط األسود لسھولة الرجوع إليھا)
  

السادس في االجتماع بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية االتفاق المنقح محل الذي تم التوصل إليه يحل   16
  للجنة التنفيذية. والستين

  
  ھداف والتمويلاأل  ألف:-2التذييل 

  
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التفاصيل الصف
جدول خفض مواد المرفق جيم، المجموعة األولى،  1.1

 لبروتوكول مونتريال (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
غير غير متوقرغير متوقر

 متوقر
 غير متوقر 6.30 7.00 7.00

لالستھالك من مواد المرفق  مجموع الحد األقصي المسموح به 2.1
  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)جيم، المجموعة األولى 

غير غير متوقرغير متوقر
 متوقر

 غير متوقر 6.30 7.00 7.00

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة، اليونديبي (دوالر  1.2
 أمريكي)

265,661 297,177 0 0 0* 0 562,838 

 42,213 0 0 0 0 22,288 19,925 %7.5 (دوالر أمريكي)تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسة  2.2
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة، اليونيب (دوالر  3.2

 أمريكي)
31,515 0 0 0 7,485 0 39,000 

 %13(دوالر أمريكي) تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 

4,097 0 0 0 973 0 5,070 

 601,838 0 7,485 0 0 297,177  297,176 (دوالر أمريكي)مجموع التمويل المتفق عليه  1.3
 47,283 0 973 0 0 22,288 24,022 (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدعم  2.3
 649,121 0 8,458 0 0 319,465 321,198 (دوالر أمريكي)يھا مجموع التكاليف المتفق عل 3.3
 1.40  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقه بناء على ھذا االتفاق  22 –مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4

 0 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)ي المشروعات السابقة الموافق عليھا التى يتعين تحقيقھا ف 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  2.1.4
 5.60 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22 –لھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المتبقى المؤھل ل 3.1.4
ردة الذي تم االتفاق على تحقيقه بناء على ھذا ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستو141 –الھيدروكلوروفلوروكربون مجموع إزالة  1.2.4

 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االتفاق 
0.83 

ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة الذي يتعين تحقيقه في المشروعات السابقة الموافق 141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
 وزون)عليھا (أطنان من قدرات استنفاد األ

0 

(أطنان من قدرات استنفاد  ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141 –لھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المتبقى المؤھل ل 3.2.4
 األوزون)

0 

  من المرحلة األولىSAGA*  تم سحب األموال المرتبطة بشركة 

  
  
  

 -----  
  
  
 


