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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
الذي اعتمد  االجتماع  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  فيه
  مقياس التحكم

في المائة بحلول عام  35  الثالث والستين  اليونيب (رئيسية)/ وفرنسا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
2020  

 

(المرفق جيم ،المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  األولى)

  قدرات استنفاد األوزون)(طن من     1.60   2013السنة: 

 

  2013  السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
والسيرواإل  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوى

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
الھيدروكلوروفلوروكربون 

الوارد في البوليوالت  ب141
المستوردة الخلط سابقة

 
3.46        3.46  

  1.60    1.60      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 5.54  المجمعة المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات  2.3  : 2010-2009لفترة لخط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  4.73  المتبقي: 0.81  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015  ) خطة األعمالخامسا(

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

0.1      0.0 0.1  

  38,138  3,814     34,324  التمويل (دوالر أمريكي)

 اليونيب
إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 

  األوزون)
0.1     0.0 0.1 

 70,767  15,679      55,088  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 (تقديرية)

 ال يوجد ال يوجد
2.30 2.30 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.50 

 ال يوجد

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من 
 قدرات استنفاذ األوزون

 ال يوجد ال يوجد
2.30 2.30 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.50 

يوجدال   

التمويل 
  المتفق عليه

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  اليونيب
 المشروع

113,625 0 0 0 97,875 0 0 0 0 23,500 235,000 

تكاليف 
 الدعم

14,771 0 0 0 12,724 0 0 0 0 3,055 30,550 

التمويل 
  المتفق عليه

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  فرنسا
 المشروع

0 0 0 0 40,500 0 0 0 0 4,500 45,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 5,265 0 0 0 0 585 5,850 

تكاليف  
 المشروع

113,625 0 0 0 138,375 0 0 0 0 28,000 280,000 

تكاليف 
 الدعم

14,771 0 0 0 17,989 0 0 0 0 3,640 36,400 

إجمالي التمويل المطلوب 
(دوالر  اعتماده في ھذا االجتماع

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 138,375 0 0 0 0 0 138,375 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 17,989 0 0 0 0 0 17,989 

  

 الموافقة الشمولية توصية األمانة
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 وصف المشروع

 الرابع والسبعينالوكالة المنفذة، إلى االجتماع  قدم اليونيب، بصفته نيابة عن حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية،  -1
بتكلفة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، لشريحة الثانية من المرحلة األولى مناطلبا للحصول على تمويل 

 12,724بقيمةدعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 87,875، تتألف من دوالر أمريكي 138,375إجمالية قدرھا 
لحكومة  دوالر أمريكي 5,265 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 40,500و، دوالر أمريكي لليونيب

 ،2020 إلى 2015 للفترة منعن تنفيذ الشريحة الثانية، وخطة تنفيذ الشريحة  امرحلي اتقرير الطلبفرنسا. ويشمل 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  2,28ذكرت حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية استھالك      -2
المواد  استھالك 1الجدول  ويبينولي. األتقييم العلى أساس  2014في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2014-2010الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

 )2014-2010الفترة ( في جمھورية الو الديمقراطية الشعبية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 
  )7(بيانات المادة 

 خط األساس *2014 2013 2012 2011 2010 المواد

 طن متري

 41.93 41.53 29.06 49.95 48.28 44.8 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 **29.49 - 31.41 32.92 32.45 31.0  **في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 طن متري

 2.30 2.28 1.60 2.75 2.66 2.5 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 **3.24 - 3.46 3.62 3.57 3.4 **في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 من بروتوكول مونتريال. 7بموجب المادة عنھا بلغ يلم بيانات أولية * 

 .2009- 2007 خط األساس (نقطة البداية) لمتوسط واردات الفترة** 

طن  1,60 وقدره 2013في عام  من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكان استھالك جمھورية الو الديمقراطية الشعبية      -3
استنفاد  من قدراتطن  2,30ن خط األساس (عاستنفاد األوزون  من قدراتطن  0,70بقيمة  استنفاد األوزون أقل من قدرات

بشكل كبير. ومع ذلك، زاد ھذا االستھالك في عام  22الھيدروكلوروفلوروكربون ، انخفض استھالك 2013في عام واألوزون). 
 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون عن يزال يجري تجميع البيانات  الو. بنسبة ضئيلة إلى مستوى أقل من خط األساس 2014

 .2014عام ل الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري

 2013لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك قطاع ذكرت حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية بيانات      -4
البرنامج . وستقدم بيانات تقرير تنفيذ 7تسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة ت يوھالبرنامج القطري رير تنفيذ تق في

 .2015 /أيارمايوفي  2014القطري لعام 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة

  اإلطار القانوني

استيراد المواد المستنفدة لألوزون.  ضبطبشأن  2003 عام الئحة جديدة لتعزيز تطبيق مرسوم أعلنت ،2014في عام      -5
 وزارة البيئة فيإدارة مكافحة التلوث  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكلفتنظام ترخيص  تإجراءا ةالجديد الالئحةحدد تو
وغازات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستيراد. ويشمل نظام الترخيص السلطة الوحيدة إلصدار تراخيص االصفتھا ب

السطوانات لزامي اإل التوصيفتم تنفيذ و. يھاعل القائمةوالمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية التبريد بالمواد
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  األخرى. غازات التبريد توصيف جاري دراسة شروط. و2014من عام اعتبارا  22 لھيدروكلوروفلوروكربونا

نفاذ على إجراءات نظام التراخيص، اإلمن ضباط  58عمل تدريبية حيث تم تدريب  حلقة ت، نظم2013وفي يناير      -6
 الموادة على المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائموغازات التبريد غير والكشف عن المواد المستنفدة لألوزون، 

الجمارك الرئيسية. وعالوة على  مواقعوتسليمھا إلى  لغازات التبريدخمس معرفات تم شراء و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
في  المواجھةضابطا في خطوط  35مكافحة المواد المستنفدة لألوزون إلى  عنالتدريب لتجديد المعلومات برامج  تقديمذلك، تم 

 .2013 /آبإلى أغسطس ه/تموزحدود من يوليعلى اللتفتيش لنقاط  10

القائمة والمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية لموادل ومستورد وموزعبط جمارك اض 35توعية ل ظمت حلقة عملون     -7
جديدة لمنح التراخيص الجراءات اإل، والھيدروكلوروفلوروكربونية المواد بشأن إزالةعلى سياسة الحكومة  الطالعھم عليھا
 ملصقات وكتيبات.وتوزيع تم إعداد و. الھيدروكلوروفلوروكربونية المواداستيراد وتصدير  لضبط

 قطاع خدمات التبريد

تبريد وتكييف الھواء من مدرب  28 التي درب فيھا ينالمدرب تدريب عمل حلقة، أجريت 2012 /تشرين الثانيفي نوفمبر     -8
لفنيي التبريد وتكييف الھواء عمل تدريبية  حلقة تنظيمجيدة. وفي وقت الحق، تم الخدمة المعاھد الفنون التطبيقية على ممارسات 

  المواد التدريبية وترجمتھا إلى اللغة المحلية. إعدادتم وفنيا.  37حيث تم تدريب  2014 /كانون األوللمدة ثالثة أيام في ديسمبر

والرعاية االجتماعية، ومعاھد التدريب، ورابطة فنيي التبريد)،  العملبالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين (وزارة      -9
لفنيين ل غازات التبريدبيع  والتحكم في ھمتحسين مھاراتمن أجل  ينفنيال اعتمادلتنفيذ برنامج إدارة مكافحة التلوث تخطط 

بالكامل  االعتماد. وسيتم تنفيذ برنامج في السوقللھيدروكربونات نتشار المتزايد الالبرنامج نظرا ل تزداد أھمية ھذامعتمدين. وال
 خالل الشريحة الثانية.

 رصد المشروع و وحدة تنفيذ

 تنفيذ ورصدوحدة في التصرف بصفتھا ، ، التي تستضيفھا إدارة مكافحة التلوثوحدة األوزون الوطنيةاستمرت      -10
 ةھي المسؤولالمشروع  تنفيذ ورصدوحدة و. ربونيةالھيدروكلوروفلوروك الموادخطة إدارة إزالة  المشروع ودعم تنفيذ أنشطة

  .عن تخطيط وتنفيذ ورصد جميع األنشطة في إطار المرحلة األولى من الخطة

 مستوى صرف األموال

في المائة) لليونيب من المبلغ المعتمد حتى اآلن  28دوالر أمريكي ( 93,199، تم صرف 2015/أذارمارس حتى     -11
  .2015في عام  دوالر أمريكي 20,426 رصيد قدره. وسيتم صرف 113,625 وقدره

  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادإدارة إزالة  خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 :الممولة شريحة الثانية من الخطةالالحكومة األنشطة التالية خالل ستنفذ      -12

الوارد في  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون  على استيراد : فرض حظرالتي تشملوضع تدابير السياسة العامة   ) أ(
 أجھزة ، وفرض حظر على تركيببغازات التبريد معتمدينالفنيي التبريد  البوليوالت المخلوطة مسبقا، وتقييد إمداد

دوالر  1000(اليونيب) ( وأجھزة تكييف الھواء التجارية الكبيرة 22الھيدروكلوروفلوروكربون التبريد القائمة على 
 )،أمريكي

غازات جديدة للكشف عن المواد المستنفدة لألوزون، والكشف عن ال التكنولوجياتبط جمارك على اض 50تدريب و  ) ب(
 الموادالتنظيمية الجديدة للسيطرة على  ووضع الشروط، التي تستخدمھاالقابلة لالشتعال والمعدات  التبريد

 الر أمريكي)،دو 13,575، (اليونيب) (الھيدروكلوروفلوروكربونية

على ممارسات الخدمة الجيدة وتنفيذ التدريب  افني 200 لعددوست حلقات عمل  امدرب 30 لعدددورة تدريبية  وتنظيم  ) ج(
والتأكد ستصالح االوإعادة التدوير و استرداد غازات التبريدشمل سي. التبريد وتكييف الھواء فنيياإللزامي واعتماد 

والتعامل اآلمن  الھيدروكلوروفلوروكربونية المواداالعتماد على استيراد  حد منلل غازات التبريدإعادة استخدام  من
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 القائمة علىالثالجات التجارية من يتم استيراد كمية صغيرة  وبما أنهالقابلة لالشتعال.  غازات التبريد عم
اليونيب) صلحة؛ (لسالمة مع أصحاب المل ولوائحوضع معايير  ضرورةتم مناقشة تالبلد، س الھيدروكربونات إلى

 ؛دوالر أمريكي) 67,375(

ستصالح واالستخدام االالتبريد ومبادرة إعادة  استرداد غازات، وتنفيذ غازات التبريدإنشاء مركز استصالح و  ) د(
 ؛دوالر أمريكي) 40,500( (فرنسا)

بغازات   لسالمة المرتبطة التكنولوجيات الجديدة الناشئة ومخاطر ا عن ةالعاموالتوعية نشر المعلومات واالتصاالت (ھـ) و
  ؛دوالر أمريكي) 7,125، (اليونيب) (في النقل والتخزين وبخاصةالقابلة لالشتعال والمعدات  التبريد

 دوالر أمريكي). 8,800(اليونيب) ( مشروعالإدارة وتنسيق ورصد و (و)

 تعليقات وتوصية األمانة 

 تعليقاتال

  الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك

في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادكبير في استھالك النخفاض اال سبب أن أوضح اليونيبطلب التوضيح،  بعد     -13
من  22الھيدروكلوروفلوروكربون  بروتوكول نظام تراخيص االستيراد الجديد وتوافربعدم إلمام المستوردين ھو  2013

من قدرات استنفاذ  طن 2,28طن متري ( 41,53 عند 2014صة عام ح ت. وصدر2012المخزونات المستوردة في عام 
 ).األوزون

 تقرير التحقق

لتشمل تقرير التحقق  وتم اختيارھا، من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض الشعبية الديمقراطيةالو جمھورية      -14
الرابع قدم إلى االجتماع يتقرير التحقق وس ي إعداده جارأن وذكر اليونيب). 70/15المستقل مع طلب الشريحة الحالية (القرار 

 تقرير التحقق. استالموقت االنتھاء من ھذه الوثيقة، لم يتم  حتى ولكن. والسبعين

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 اإلطار القانوني

نظام وطني واجب النفاذ لتراخيص وحصص واردات  على وجود، ورد تأكيد من الحكومة 63/17لقرار ل وفقا     -15
تم إنشاء والنظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال.  ھذا وأن الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادوصادرات 

استنفاد األوزون وفقا لالتفاق.  من قدراتن ط 2,0 عند 2015لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادحصص استيراد 
  لى المستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال.إالحقة، سوف تستند الحصة السنوية اللسنوات ول

 مسبقا المستوردة البوليوالت المخلوطةالوارد في  ب141 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

الوارد في   ب141 الھيدروكلوروفلوروكربون كمية صغيرة منأيضا  الشعبية الديمقراطية الوتستھلك جمھورية     -16
 ولم توجدنارية. ال اتدراجالمقاعد ل التي تستخدم ةمصبوبالمرنة الرغوة الالبوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة لتصنيع 

 . ولم يدرج استيرادضيق النطاقج اإلنتايدوي في مزيج ھي العملية ھذه  ألن إعداد الخطةوقت تكنولوجيا بديلة مناسبة 
 في نظام التراخيص والحصص في ھذا الوقت. سابقا البوليوالت المخلوطة الوارد في ب141 الھيدروكلوروفلوروكربون

استيراد ھذه المادة الكيميائية. ويجري إعداد  لضبطمع وزارة الصناعة والتجارة لتحديد اإلجراءات إدارة مكافحة التلوث  وتنسق
تقديمه إلى  المقررومن  سابقا البوليوالت المخلوطة الوارد في ب141 الھيدروكلوروفلوروكربونإلزالة مشروع مقترح 
  .1الخامس والسبعين االجتماع

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاتفاق  تنقيح

معرفة فور  - األمانة ت اللجنة التنفيذية منطلبأثناء الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،      -17
االستھالك األقصى المسموح به،  قيمشمل كي يتفاق لباالألف (األھداف والتمويل)  2تحديث الملحق  -  بيانات خط األساس

                                                 
لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد سمحت اللجنة التنفيذية لجمھورية الو الديمقراطية الشعبية بتقديم خطة قطاع الرغوة أثناء تنفيذ ا   1

  (و). 63/49الھيدروكلوروفلوروكربونية (القرار 
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على مستوى التمويل  ذو صلة محتمل تأثيرالستھالك األقصى المسموح به وبأي الناتجة ل مستوياتبالوإخطار اللجنة التنفيذية 
للمواد (د)). واستنادا إلى خط األساس  63/49عند تقديم الشريحة التالية (المقرر  يلزم إجراؤھاالمؤھل، مع أي تعديالت 

االتفاق،  في)، تم تحديث الفقرة ذات الصلة ألوزونمن قدرات استنفاذ ا طن 2,3لالمتثال ( الھيدروكلوروفلوروكربونية المحدد
ثالث التوصل إليه في االجتماع ال الذي تم يحل محل المحدثتفاق ھذا االجديدة  لإلشارة إلى أن ال 16 وتمت إضافة فقرة

 210,000لى (عاألتمويل الوضع تعديل خط األساس البلد في فئة  كمالھذه الوثيقة. األول  المرفق، كما ھو مبين في والستين
تغيير وكالة  وذكر اليونيب أيضا. 60/44رار للق وفقا) للمرحلة األولى من الخطة دوالر أمريكي 280,000إلى  دوالر أمريكي

لتقرير باسيتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل و. ألف 5 المرفق المعدلة في 1في الفقرة  الموضحةة لتنفيذ الخطة يالحكوم الرصد
  .الرابع والسبعينالختامي لالجتماع 

 79,125 منبناء على الزيادة في مستوى تمويل المرحلة األولى من الخطة، زاد التمويل المطلوب للشريحة الثانية      -18
إلى  باإلضافة دوالر أمريكي 138,375إلى  دوالر أمريكي 10,287 بقيمةوكالة دعم الباإلضافة إلى تكاليف  دوالر أمريكي

 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 97,875من  يتألف( دوالر أمريكي 17،989 بقيمةوكالة التكاليف دعم 
 دوالر أمريكي 5,265 بقيمةباإلضافة إلى وكالة تكاليف الدعم  دوالر أمريكي 40,500و دوالر أمريكي لليونيب 12,724

 لحكومة فرنسا).

  استنتاج

تقارير  إلىاستنادا  2013بروتوكول مونتريال في عام لألھداف الرقابة  تمتثلالديمقراطية الشعبية  الوانت جمھورية ك     -19
بنسبة  أقل من االستھالك المسموح به لھذا العام - في انتظار تأكيد من التحقق - 2014البيانات األولية في عام و. 7المادة 
المواد واردات لرصد فعالة ال للتراخيص والحصص واجب النفاذ، وأن اآلليةنظاما أنشأت الحكومة و. ضئيلة

أفضل أفضل الممارسات و تدريب لفنيي خدمة التبريد لتمكين وقدم .قادرة على ضمان االمتثالالھيدروكلوروفلوروكربونية 
الطويل لمواجھة التحديات الناشئة. ونظرا  خدمة على المدىالتنمية قدرات فنيي  لدعمالفنيين  اعتمادبدأ و. لغازات التبريداحتواء 

  في المائة من األموال المعتمدة، توصي األمانة بالموافقة على الشريحة الثانية. 82 بنسبة صرفالللتقدم المحرز ومعدل 

 التوصية

 :بما يلي للجنة التنفيذية دوقتوصي أمانة الصن     -20

خطة إدارة إزالة المواد ولى من المرحلة األولى من علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األ تحاط  ) أ(
 ،في جمھورية الو الديمقراطية الشعبية الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تفاقاالمن  لفأ 5 المرفقمن  1والفقرة ألف  2و ألف 1 والمرفقين، 1الفقرة  حدثتأن أمانة الصندوق ب وتخطر  ) ب(
للمواد خط األساس  استنادا إلىبين حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنة التنفيذية،  المبرم

فقرة ال وإضافةة، يالحكوم الرصدوتغيير وكالة المعدل المتثال، ومستوى التمويل المحدد ل الھيدروكلوروفلوروكربونية
، على النحو الثالث والستينلتوصل إليه في اجتماع ي تم اذمحل ال يحل تفاق المحدثاالجديدة لإلشارة إلى أن ال 16

 ،الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة

ھي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالكلي المستدام في استھالك  لالنخفاض المعدلةأن نقطة البداية ب وتخطر أيضا  ) ج(
استنفاد  من قدراتطن  2,1 لكمية قدرھا ، محسوبة باستخدام االستھالك الفعليمن قدرات استنفاذ األوزونطن  5,54

 7، على التوالي، بموجب المادة 2010و  2009استنفاد األوزون المبلغ عنھا لعامي  من قدراتطن  2,5األوزون و 
ب 141 الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من من قدراتطن  3,24من بروتوكول مونتريال، باإلضافة إلى 

 اإلزالة للمرحلة األولى من خطة المعدلالمستوردة وأن مستوى التمويل سابقا  المخلوطة تليوالالوارد في نظام البو
، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، وفقا للمقرر دوالر أمريكي 280,000لجمھورية الو الديمقراطية الشعبية كان 

 ).12( و)(60/44

لجمھورية الو  اإلزالة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة على الشاملةموافقة بال أيضاتوصي األمانة و     -21
في الجدول أدناه،  ةمبينالالتمويل  عند مستويات، 2020-2015 للفترة تنفيذ الشريحةالموازية لخطة والالديمقراطية الشعبية، 

 على أساس:
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والتأكد األمانة تقرير التحقق  اضإال بعد استعروحكومة فرنسا  اليونيب األموال المعتمدة إلىلن يتم تحويل   ) أ(
بين  المبرم تفاقااللبروتوكول مونتريال وتمتثل أن حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية كانت  من

 ،2014و  2013 يالتنفيذية في عام واللجنةالحكومة 

القابلة بغازات التبريد جمھورية الو الديمقراطية الشعبية المضي قدما في التعديل التحديثي قررت إذا و  (ب)
قابلة لالشتعال وتقديم المواد غير لالتبريد وتكييف الھواء المصممة أصال لأجھزة لالشتعال والسامة في 

وفقا للمعايير و المصاحبةجميع المسؤوليات والمخاطر  تحملھا فرضفعل ذلك على ت، سالمصاحبةالخدمات 
  .فقط والبروتوكوالت ذات الصلة

  مويل المشروعت عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  إزالة خطة إدارة (أ)
  األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيب 97,87512,724

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  إزالة خطة إدارة (ب)
 الشريحة الثانية)األولى، 

 فرنسا 40,5005,265

  



1 
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Annex I 

 المرفق األول
 

بين حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنة  المحدث المعقودتفاق في اال ينبغي إدماجه  نص
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك لخفض متعدد األطراف الالتنفيذية للصندوق 

 

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق      -1
 قدرهألف ("المواد") إلى مستوى مستدام  -1 التذييللمواد المستنفدة لألوزون الوارد في المراقب لام ستخداال بخفض
بروتوكول ل الزمنية للجداول امتثاال 2020 /كانون الثانييناير 1 حلول قبل من قدرات استنفاذ األوزون طن 1,50

 مونتريال.
 

بين حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنة  المعقوداالتفاق يحل محل  المحدثاالتفاق  اھذ   -16
 للجنة التنفيذية. الثالث والستينالتنفيذية في االجتماع 

 
  المواد :ألف -1 التذييل

 الفئة المرفق المادة
 نقطة البداية للتخفيض الكلي في االستھالك

 (طن من قدرات األوزون) 
 2.30 األولى جيم  22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 3.24 األولى جيم ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 5.54 المجموع
  

  ألف: األھداف والتمويل* -2التذييل 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    
الجدول الزمني لبروتوكول  1.1

مونتريال للخفض الوارد في 
المرفق جيم، الفئة األولى، المواد 

 (طن من قدرات األوزون)

    

 غير متاح 1.50 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.30 2.30

إجمالي االستھالك المسموح به في  2.1
المرفق جيم، الفئة األولى، المواد 

 (طن من قدرات األوزون)

    
 غير متاح 1.50 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.30 2.30

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 
 235,000 23,500     97,875       113,625 الرئيسية اليونيب (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 

 30,550 3,055     12,724 0 0 14,771 الرئيسية (دوالر أمريكي)

3.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 45,000 4,500     40,500        0 المتعاونة فرنسا (دوالر أمريكي)

4.2 
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 

 5,850 585     5,265 0 0 0 0 المتعاونة (دوالر أمريكي)

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر 

 280,000 28,000     138,375 0 0 0 113,625 أمريكي)

2.3 
إجمالي تكاليف الدعم (دوالر 

 36,400 3,640     17,989 0 0 0 14,771 أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليه 

 316,400 31,640     156,364 0 0 0 128,396 (دوالر أمريكي)

 0.80 (طن من قدرات األوزون)المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق  22الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي إزالة  1.1.4
 0 (طن من قدرات األوزون)التي ينبغي تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا  22الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  2.1.4
 1.50 (طن من قدرات األوزون)المؤھل المتبقي  22الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك  3.1.4
 0 (طن من قدرات األوزون)ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي إزالة  1.2.4
 غير متاح (طن من قدرات األوزون)ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا التي ينبغي تحقيقھا في المشروعات المتعمدة سابقا 141الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  2.2.4

 3.24 األوزون)(طن من قدرات ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا المؤھل المتبقي 141الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك  3.2.4
  ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا141الھيدروكلوروفلوروكربون  * باستثناء التمويل المعتمد لتحويل

  

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 
 سيتم رصد االستھالك السنوي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفذة لألوزون األخرى من      -1

  وإدارة مكافحة التلوث ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة.خالل إدارة الجمارك 


