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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016ديسمبر/ كانون األول  2 - تشرين الثانينوفمبر /  28  ،مونتريال
  

  إضافة

 سوازيلند:  مشروع  مقترح
  

  تصدر ھذه الوثيقة من أجل:  
  

 (مكررا) على النحو التالي: 15الفقرة  إضافة  
  

  تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

استھالك المواد  أن 2016 /تشرين الثانينوفمبر 21أمانة األوزون أمانة الصندوق في أبلغت   -(مكررا)15
كمية بعد خصم  هم تحديثلسوازيلند قد ت 2012-2009الھيدروكلوروفلوروكربونية للسنوات 

ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي أبلغ عنھا من قبل كاستھالك 141-الھيدروكلوروفلوركربون
ألف من - 2ألف و-1لين والتذيي 16الفقرة تم تحديث من بروتوكول مونتريال. وبناء على ما سبق،  7بموجب المادة 
 المنقحسيتم إلحاق االتفاق وھذه الوثيقة. بتھالك)، كما ھو مبين في المرفق األول الساتغير خط أساس االتفاق (نظرا ل

تالحظ األمانة أيضا أن البلد في امتثال ألھداف االتفاق في الفترة و. السابع والسبعينلالجتماع  النھائيتقرير بالالكامل 
  بونية.بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكر تنقيحبعد  2015إلى  2013

  

 يلي: بما 17عن الفقرة  االستعاضة  
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  التوصية

  توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:  -17

ة اإلحاطة   (أ) ى من خطة إدارة إزال ة األول علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحل
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسوازيلند؛

ة   ألف-2ألف و-1تذييلين أمانة الصندوق أجرت تحديثا للمالحظة أن   (ب) ين حكوم رم ب اق المب من االتف
ال ل نقح لالمتث اس الم ط األس اس خ ى أس ة، عل ة التنفيذي وازيلند واللجن واد س لم

م  16، والفقرة الھيدروكلوروفلوروكربونية ذي ت اق ال لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يحل محل االتف
  جتماع السبعين، على النحو الوارد في المرفق بھذه الوثيقة.التوصل إليه في اال

ى من خطة إدارة أمانة الصندوق وتوصي   -18 ة األول ة من المرحل ى الشريحة الثالث أيضاً بالموافقة الشمولية عل
ي سوازيلند،  ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم رة إزال ذ الشريحة للفت ا 2017-2018وخطة تنفي ة لھ ع  المقابل م

ررت سوازيلند  تكاليف الدعم المرتبطة بھا بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أنّه إذا ق
د  دات التبري المباشرة بعمليات التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بھا لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في مع

تعال،  سوتكييف الھواء المصممة في األ ة لالش ر القابل واد غي ة المسؤوليات والمخاطر ساس للم المرتبطة تتحمل كاف
  : بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثالثةاألولى، الشريحة 

امج 50,0006,500 دة  برن م المتح األم
  اليونيب)( للبيئة
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 المرفق األول
 

بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية للصندوق  المنقحتفاق المحدث االفي  إدراجه الذي يتعينالنص 
 وكربونيةفلوروالھيدروكلور الموادمتعدد األطراف لخفض استھالك ال

 (التغيرات ذات الصلة واردة بالخط الغامق لسھولة الرجوع إليھا)
 

االجتماع ھذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية في  -16
 للجنة التنفيذية. السبعين

 

  ألف: المـواد -1التذييل 
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

  االستھالك
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 1.7 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.6 الخلط

 7.3المجموع
 

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى

 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب(

غيرغير متاح
متاح

متاحغير  1.17 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.80 1.80

1-2 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك
الكلي من مواد المرفق جيم، 

أطنان قدرات بالمجموعة األولى (
 استھالك األوزون) 

غيرغير متاح
متاح

غير متاح 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.80 1.80

2-1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة

 أمريكي)) (دوالر اليونيبالرئيسية (
75,000 0 55,000 0 0 50,000 0 0 30,000 0 210,000 

2-2 
 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي) 
9,750 0 7,150 0 0 6,500 0 0 3,900 0 27,300 

2-3 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة

) (دوالر أمريكي)يوئنديبيالرئيسية (
667,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667,948 

2-4 
 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي) 
50,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,096 

3-1  
التمويل المتفق عليه (دوالر  مجموع

 أمريكي)
742,948 0 55,000 0 0 50,000 0 0 30,000 0 877,948 

3-2 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
59,846 0 7,150 0 0 6,500 0 0 3,900 0 77,396 

3-3 
التكاليف المتفق عليه (دوالر  مجموع

 أمريكي)
802,794 0 62,150 0 0 56,500 0 0 33,900 0 955,344 

4-1-
1 

 0.59  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربون

4-1-
2 

  0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(في المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون

4-1-
3 

 1.11   22- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 

4-2-
1 

 5.60  أطنان قدرات استنفاد األوزون)بموجب ھذا االتفاق (ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-مجموع الھيدروفلوروكربون

4-2-
2 

بأطنان قدرات استنفاد (في المشروعات الموافق عليھا في السابق  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-الھيدروفلوروكربون
  )األوزون

0.00  

4-2-
3 

 0.00   البوليوالت المستوردة سابقة الخلطالوارد في  ب141- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 

 
     

 


