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  موريتانيا مقترح مشروع:
 
 

 التالي:تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع 

  اإلزالة

، ىاألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   •
  )األولىالشريحة 

 يوئنديبيو يونيب

 

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/44 
 

2 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  موريتانيا

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  يوئنديبي /رئيسية)ال(يونيب   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

ق (المجموعة األولى من المرف 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  جيم)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 18.15  2016السنة: 

 

  2016 السنة: )استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدراتثالثا(
والساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 
االستھالك 

القطا
   الخدمة التصنيع

 18.15 18.15- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  )استنفاد األوزون) بيانات االستھالك (طن من قدرات رابعا(
 6.60  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 20.5  :2010- 2009خط األساس لفترة 

  )استنفاد األوزوناالستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات 
 6.60  المتبقي: 0.0  موافق عليه بالفعل:ال

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017  ) خطة األعمالخامسا(
د إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفا يونيب

  األوزون)
1.67 0.74 0.0 0.37 2.78 

 188,400 34,200 0 68,500 85,700  التمويل (دوالر أمريكي)

د إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفا يوئنديبي
  األوزون)

0.92 0.0 0.10 0.0 1.02 

 49,630 0 8,000 0 41,630  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاحة 6.66 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 18.45 18.45 18.45  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 غير متاح 2.14 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 6.60 6.60 6.60

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
 حيث المبدأ

(دوالر 
  أمريكي)

150,00 تكاليف المشروع يونيب
0 

0 0 
50,000 

0 
41,750 

0 0 
60,750 302,500 

 39,325 7,897 0 0 5,428 0 6,500 0 0 19,500  تكاليف الدعم

يوئنديب
 ي

105,00 تكاليف المشروع
0 

0 0 100,00
0 

0 100,00
0 

0 0 
0 305,000 

 21,350 0 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,350  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
  (دوالر أمريكي) المبدأ

255,00
0 

0 0 
150,00

0 
0 

141,75
0 

0 0 60,750 607,500 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
  (دوالر أمريكي) المبدأ

26,850 0 0 13,500 0 12,428 0 0 7,897 60,675 

 إجمالي التكاليف المطلوبة من حيث المبدأ
  (دوالر أمريكي)

281,85
0 

0 0 
163,50

0 
0 

154,17
8 

0 0 68,647 668,175 

  

  ) على النحو المشار إليه أعاله2017الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  ينظر فيه بشكل إفرادي  األمانة: ةتوصي

 )2017) طلب تمويل الشريحة األولى (7(

 (دوالر أمريكي)تكاليف الدعم  (دوالر أمريكي)األموال المطلوبة  الوكالة
 19,500 150,000 يونيب
 7,350 105,000 يوئنديبي
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  وصف المشروع

، طلبا الرئيسية الوكالة المنفذةبوصفه  )،يونيب( للبيئةبرنامج األمم المتحدة قدم ، موريتانيانيابة عن حكومة بال -1
 1 330 615قدرھا  ، بتكلفة إجماليةإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمويل المرحلة األولى من خطة تل

 ادوالرا أمريكي 66 225البالغة تكاليف دعم الوكالة  زائد، اأمريكي ادوالر 509 425 تتألف من ،اأمريكي ادوالر
لبرنامج األمم المتحدة  اأمريكي ادوالر 49 390البالغة تكاليف دعم الوكالة ، زائد اأمريكي ادوالر 705 575و، نيبليو

استراتيجيات  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  إدارة إزالةخطة وتشمل  1.أصال ت، كما قُِدم)يوئنديبي( اإلنمائي
  .2025بحلول عام في المائة من خط أساس استھالك تلك المواد  67.5وأنشطة لتحقيق تخفيض نسبته 

المطلوبة في  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىللمرحلة  األولى حةيالشرقيمة و -2
الة كالو زائد تكاليف دعم ي،كيدوالر أمر 281 500وتتألف من  ي،كيدوالر أمر 546 000قدرھا  ذا االجتماعھ

 18 515الة البالغة كدعم الو فيالكزائد ت ،يكيدوالر أمر 264 500و ،يونيبل ايكيأمر ادوالر 36 595البالغة 
 أصال.قُِدمت ، كما يوئنديبيل ايكيأمر ادوالر

 المواد المستنفدة لألوزونب المتعلقة وائحالل

عالية المحيطة الحرارة الذات درجة من البلدان مناطق قاحلة وشبه قاحلة، وتعتبر بلدا تقع موريتانيا في  -3
من تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. وقد انضمت إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول  XXVIII/2بموجب المقرر 

 ).2014) وبيجين (2005، وصدقت على تعديالت لندن وكوبنھاغن ومونتريال (1994 مايو/أيارمونتريال منذ 

بروتوكول  ألحكامبشأن البيئة على االمتثال  2000 يوليه/تموز 26المؤرخ  045-2000وينص القانون رقم  -4
لمواد التنظيم واردات وتسويق وتوزيع  2مرسوم مشترك بين الوزارات بدأ سريان، 2017 يوليه/تموزمونتريال. وفي 

والمعدات القائمة على ھذه األخرى وغازات التبريد  المواد الھيدروفلوروكربونيةالھيدروكلوروفلوروكربونية و
لمواد ا ريتصد/استيراد بشأنحصص ال/صيخاترال ا إلصدارنظام ضايالمرسوم أ تضمنيو المواد.

 .المواد الھيدروفلوروكربونيةو ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

تنفيذ بروتوكول مونتريال وھي مسؤولة عن المعنية بنقطة االتصال وزارة البيئة والتنمية المستدامة ھي تعد و -5
 .2016موريتانيا الذي أعيد إنشاؤه في أوائل عام في المكتب الوطني لألوزون 

 يالقطاع عيتوزالو ةيدروكلوروفلوروكربونيلمواد الھا الكھاست

من  7بموجب المادة  ةيربونكلوروفلوروكدرويھا من المواد الكھالھعن است ريتقار ايتانيومة موركقدمت ح -6
عن واردات المواد  ةيرسم اناتيالرغم من عدم توفر ب علىأساس سنوي،  على اليول مونتركبروتو

، أبلغت 2008و 2007عامي  يأو من مصادر أخرى. وف نيأو سجالت من المستورد ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
 على ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن قدرات استنفاد األوزون من المواد ال اطن 5.5و 1.4 قدره الكھومة عن استكالح

ا ھأساس على، والتي تم 2010-2009من قدرات استنفاد األوزون في الفترة  اطن 20.5 إلى االستھالك التوالي، وزاد
 اطن 18.1 ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست لغ، ب2016المتثال. وفي عام الخاص باوضع خط األساس 

المواد  استھالك 1في المائة أقل من خط األساس. ويبين الجدول  11من قدرات استنفاذ األوزون، أي 
 .2016-2012لفترة في ا الھيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
  الصادرة عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة إلى األمانة. 2017أغسطس/آب  7وفقا للرسالة المؤرخة  1
توزيع نسخة منه إلى ھيئة الرئاسة لتسجيله و ياحة؛ واالقتصاد والمالية. وأحيلالتجارة والصناعة والسووقع المرسوم وزراء البيئة والتنمية المستدامة؛  2

  .أجل اإلنفاذ الفوري جميع الوزارات منعلى 
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  )2016- 2012للفترة  7المادة  اناتي(ب ايتانيفي مور ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست -1 الجدول
 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 372.7 330.00 335.09 365.09 370.00 370.00 طن متري
 20.5 18.15 18.43 20.08 20.35 20.35 طن من قدرات استنفاد األوزون

 ا،يتانيفي مور ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد المن الك ھستاال كل 22-ربونكلوروفلوروكدرويھال ويشكل -7
 3 من في المتوسط توظفخدمة، ورشة  250 نحوواء. وھناك ما يقدر بھال فييكوت ديزة التبرھفي خدمة أج ستخدميُ و

 التبريد وتكييف الھواء. ألجھزةخدمة الالمھرة، وتوفر  رين المھرة وعدد غير محدد من األشخاص غيتقنيمن ال 4إلى 

 ھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد ال استراتيجية

 إلزالةتبني نھجا مرحليا تول مونتريال وكبروتوالمنصوص عليه في زالة اإلومة موريتانيا جدول كستتبع ح -8
 ذيألوزون والمناخ من خالل تنفل منافع قيدف الشامل في تحقھال تمثلي. وتماما يدروكلوروفلوروكربونيةھالمواد ال

 ديالمواد في قطاع خدمة التبرتلك الك ھاست تخفيض قيعن طر ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال
 فاءة في استخدام الطاقة.كتحقق المالئمة لألوزون و تكنولوجياتواء واعتماد ھال فييكوت

من خطة  األولىالمرحلة  ذيمن خالل تنف 2025عام  يداف الرقابة حتھاالمتثال أل قيومة تحقكتقترح الحو -9
استھالك المواد (تخفيض  2030تحقيق ھدف الرقابة لعام و ة؛يربونكلوروفلوروكدرويھإدارة إزالة المواد ال

 .2المرحلة الثانية، على النحو المبين في الجدول  ذفي المائة) من خالل تنفي 97.5بنسبة كلوروفلوروكربونية الھيدرو

  ايتانيلمور ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال ذيج المرحلي لتنفھالن -2 الجدول
 اإلطار الزمني الوصفالمرحلة

 األولى

ظفي ؛ وتدريب موستيراد والتصديربشأن االخيص والحصص االترإصدار نشر وإنفاذ نظام 
ركزين مللبيئة؛ وتعزيز  المراعيةتعزيز ممارسات التبريد وي التبريد؛ تقنيالجمارك و

رداد؛ وخمسة مراكز لالست غازات التبريدتخزين ة ومراكز مرجعيمن المراكز الوطنيين 
المواد  لىع القائمة ديالك غازات التبرھأنشطة للحد من استتنفيذ و

 الھيدروكلوروفلوروكربونية

2017-2025 

 الثانية
ام استخد عيمن خالل تشج ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال ي منالمتبقالك ھستاال إزالة

 ئةيللب المراعية ديغازات التبر
2026-2030 

  

 في إطار المرحلة األولى: الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  إزالة ألنشطةوفيما يلي وصف  -10

بموجب المرسوم  ةيوك القانونكوالص اساتيالس زيتعز تميس :مييوالتنظ ياتاسياإلطار الس زيتعز  (أ)
. وسيجري تنفيذ نظام ةيربونكلوروفلوروكدرويھإزالة المواد ال ذيالوزارات لدعم تنف نيالمشترك ب

بالتعاون مع وزارة المالية ومديرية  الستيراد والتصديربشأن اخيص والحصص االترإصدار 
جمع  علىالقدرة  زيتعز تميوحدة األوزون الوطنية. وسووالتنمية المستدامة  البيئةالجمارك ووزارة 

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال استيراد فضال عن رصد إجراءاتوالمعلومات  اناتيالب
 ة؛يكواإلجراءات الجمر

على المشاركون  سيحصل الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ القانون:برنامج تدريبي لموظفي   (ب)
غازات التبريد التي ستقدم إلى مديرية  أجھزة التعرف علىعلى تشغيل وصيانة  عملي تدريب

اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون بما  يوضح بالتفصيل بييتدر ليإعداد دل تميالجمارك. وس
 اتينولوجكبدائل وت علىونظرة عامة  ر،يالتصد/راديالستبشأن ا صيخاترإصدار الفي ذلك نظام 

الجمارك؛ وسيتم تنقيح  ةيريمدل ديلفحص معدات التبر اتيوتقن ة،يربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال
ھذا الدليل. ولتيسير التخليص  ليتضمن المنھج موظفي الجماركتدريب  لكلياتالمنھج الدراسي 

اإلجراءات  صفيمبسط  بيتك إعداد تميس د،يالتبر تالجمركي عند استيراد معدات التبريد وغازا
). بيمواد التدر إلعداد اأساس يونيب اھعديالمواد التي  مثلستُ ( ةيا وقائمة مرجعھالواجب اتباع

 جمارك؛ي الموظفمن  300- 250و الجماركي موظفي مدربمن  40تدريب وسيتم 
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سيتم اختيار وتدريب  التدريب على خدمة التبريد الجيدة وتعزيز رابطة مھندسي وتقني التبريد:  (ج)
رابطة مھندسي وتقني المھنية، بدعم من  والكلياتمدربا (مھندسين وتقنيين) من ورش العمل  ثالثين
ي تقنيوسيدرج دليل التدريب ل ؛تقني 900سيكون المدربون مسؤولين عن تدريب حوالي و؛ التبريد

رصد الدورات ب رابطة مھندسي وتقني التبريدوستقوم التقنية.  كلياتالتبريد في المنھج الدراسي لل
؛ وسيتم ةعن التكنولوجيات الجديدة وممارسات الخدمحديثة المدربين بمعلومات  وتزويدالتدريبية، 

؛ وسيتم تخفيض ابطة مھندسي وتقني التبريدرلاإلقليمية السبعة  للفروعتوفير المعدات المكتبية 
 المدربين؛ ينتقنيوالمن المھندسين لثالثمائة  رابطة مھندسي وتقني التبريدفي تكاليف العضوية 

؛ وخمسة مراكز إقليمية تعزيز مركزين من المراكز المرجعية ومراكز تخزين غازات التبريد  (د)
تعزيز مراكز التدريب القائمة في المدن الكبرى. سيتم  :مركز تخزين مركزي؛ وإنشاء لالسترداد

ة للتدريب لتوفير تقنيال الكلياتو رابطة مھندسي وتقني التبريدسيتم التوقيع على مذكرة تفاھم بين و
 التدريب؛ كليات وطالبموظفي إلى التبريد وتقنيي الدعم والخبرة من مھندسي 

ستقوم وحدة  ورصدھا: ةيدروكلوروفلوروكربونياإلبالغ عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھ  )ھ(
خطة  ذيمع إدارة الجمارك، برصد تنف قيالوث قيوبالتنس نيالمستشارمن بمساعدة  ،ةياألوزون الوطن

 ةيسنو ريتقار ةيوحدة األوزون الوطن موتقدستعد و. ةيربونكلوروفلوروكدرويھإدارة إزالة المواد ال
 ذيتنفعن و اليول مونتركمن بروتو 7بموجب المادة الك المواد المستنفدة لألوزون ھعن است

 .ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال ذيعن تنف ةيمرحل ريوتقار ،يامج القطرنالبر

 ھيدروكلوروفلوروكربونيةاإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ال التكلفة

 بنحو ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىللمرحلة  ةيلفة اإلجمالكقدرت الت -11
 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن قدرات استنفاد األوزون من المواد ال اطن 13.84إلزالة  يكيدوالر أمر 1 215 000

 .3في الجدول  نيو مبھ ماك 2025ن خط األساس) بحلول عام عفي المائة  67.5تخفيض (أي 

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىللمرحلة  ةيريالتقد ةيالتكلفة اإلجمال -3 الجدول
  )يكي(دوالر أمر ايتانيلمور
 المجموع 2025 2022 2020 2017 الوكالة  الوصف

 70,350 0 23,350 0  47,000 يونيب تعزيز اإلطار السياساتي والتنظيمي
الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ برنامج تدريبي لموظفي 

 القانون
 233,100 0 0 45,550 82,000 يونيب
 0 55,550 0 50,000 يوئنديبي

 التدريب على خدمة التبريد الجيدة وتعزيز رابطة مھندسي
 وتقني التبريد

 315,000 0 0 57,500 130,000 يونيب
 0 0 0 127,500 يوئنديبي

المرجعية ومراكز تخزين تعزيز مركزين من المراكز 
ء ؛ وخمسة مراكز إقليمية لالسترداد؛ وإنشاغازات التبريد

 مركز تخزين مركزي

 484,050 0 0 11,525 0 يونيب
 123,525 100,000 162,000 87,000 يوئنديبي

اإلبالغ عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد 
 ورصدھا ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

 112,500 36,425 22,500 31,075 22,500 يونيب

 1,215,000 159,950 201,400 307,650 546,000   المجموع
  

 تھاتوصيتعليقات األمانة و

 تعليقاتال

المبادئ  اقيفي س ايتانيلمور ةيربونكلوروفلوروكدرويھاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد ال -12
المرحلة  ليتمو اري)، ومع54/39(المقرر  ةيربونكلوروفلوروكدرويھإلعداد خطط إدارة إزالة المواد ال ةيھيالتوج
(المقرر  نيفي االجتماع الست هيالمتفق علو الكھستفي قطاع اال ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن إزالة المواد ال األولى

 للصندوق المتعدد األطراف. 2019- 2017 للفترة)؛ وخطة األعمال 60/44
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 المتصلة بتنفيذ األنشطة في موريتانيا القضايا

بروتوكول مونتريال، أشار  ھا بموجباألمانة بشأن امتثال موريتانيا اللتزاماتقدمتھا ردا على استفسارات  -13
، 2016. وفي أوائل عام 2015و 2008قت بين عامي لّ إلى أن األنشطة المتصلة ببروتوكول مونتريال قد عُ  يونيب
وإعادة إطالق  ة،يإعادة إنشاء وحدة األوزون الوطنومة كالنتائج قرار الحمن  انتكوبعثة إلى البلد،  يونيبنظم 

خطة إدارة  ميتقد إلىوالحصص. وباإلضافة  صيالتراخإلصدار نظام  ووضع ال،يول مونتركاألنشطة المتعلقة ببروتو
ومة، كل مرض مع الحكبش اھولالعالقة قد تم تنا ايالقضا عيأن جم يونيبد كأ ة،يربونكلوروفلوروكدرويھإزالة المواد ال

 الفور. على اھذيتنف نكميالصندوق المتعدد األطراف  سيمولھاوأن األنشطة التي 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالك ھفي استنقطة البداية للتخفيضات المجمعة 

الك المواد المستنفدة لألوزون في ھفإن است ة،يربونكلوروفلوروكدرويھر في خطة إدارة إزالة المواد الكما ذك -14
الجمارك أو  مديريةال توجد سجالت استيراد موثوق بھا من و؛ 2010منذ عام  ميللتنظ غير خاضع ايتانيمور

الك المواد ھعن است ومةكالحذا الوضع، أبلغت ھالرغم من  يالمستوردين أو مصادر أخرى. وعل
 .ايول سنوكمن البروتو 7بموجب المادة  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

تكن البلد لم  إلىالمستوردة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ياتمكبأن السجالت المتعلقة  وبالنظر إلى -15
 17 قدرهالمواد تلك الك ھاست ونكيأن  ةيربونكلوروفلوروكدرويھإعداد خطة إدارة إزالة المواد ال عندرض فتُ ا، متاحة

في البلد، العاملة  ديأنواع معدات التبرمختلف في  المشحونة 22-ربونكلوروفلوروكدرويھال ةيمكفي المائة من إجمالي 
العدد الفعلي لمعدات التبريد العاملة ومعدل  توجد معلومات تدعممعدل تسرب غازات التبريد. غير أنه ال أي متوسط 

إضافي لمعالجة أوجه عدم  مسحفي حساب االستھالك. ولذلك كان من الضروري إجراء  اللذين استُخدماالتسرب 
بشكل  في موريتانيا الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اليقين في البيانات المبلغ عنھا وتقييم المستوى الفعلي الستھالك 

 .أفضل

نظرا عنه يستند إلى أفضل تقدير  أن االستھالك المبلغ يونيبلمالحظات الواردة أعاله، أوضح واستجابة ل -16
اإلبالغ عن مجال . وكانت المعرفة والخبرة في حتى اآلنالتراخيص والحصص إصدار نظام ب لعدم بدء العمل

بين  عاملةلم تكن  المواد الكلوروفلوروكربونية إزالة ثناءالتي أنشئت أ التحتيةاالستھالك محدودة بالنظر إلى أن البنية 
 يونيب شدد. و2016عالوة على ذلك، لم يعاد إنشاء وحدة األوزون الوطنية إال في أوائل عام ؛ و2015و 2008عامي 
 وحصولكامل؛ شكل في البلد باألساسية  التحتيةتشغيل البنية  بعدالحق  موعدفي  إضافي مسحأنه يمكن إجراء على 
 وحصول ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال ريتصد/راديالمسائل المتعلقة باست على بيتدرعلى الجمارك  يموظف

تسجيل و؛ رابطة مھندسي وتقني التبريدتعزيز مواصلة و دة؛يممارسات الخدمة الج على بيتدرعلى  نيتقنيال
 واء.ھال فييكوت ديوورش عمل التبر نييسيالرئ نييائھالن نيالمستخدم

مستوى  تم تقدير أنفي البلد،  ةيربونكلوروفلوروكدرويھموثوقة عن المواد ال اناتيوجود ب ونظرا لعدم -17
من قدرات استنفاذ األوزون)  اطن 6.60( امتري اطن 120.00حوالي يبلغ  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست

 3.5ثر من كالجغرافي (أ هعيان وتوزكمجموع الس اھجملة أمور من إلىبالنظر  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن المواد ال
 0.66 إحداھما يبلغ عدد سكانھامدينتين رئيسيتين، في مناطق حضرية، في  ھمفي المائة من 60يعيش ، نسمة ونيمل

في المائة من مجموع  28والحصول على إمدادات من الكھرباء (مليون نسمة)؛  0.0072 نسمة واألخرىمليون 
). أمريكيادوالرا  1 078المحلي اإلجمالي ( الناتجفي المائة من سكان الحضر)؛ ونصيب الفرد من  48السكان أو 

المواد استھالك  فيالمجمع نطالق للتخفيض االويمكن اعتبار ھذا المستوى من االستھالك كنقطة 
لالستھالك.  لفعليشامل لتحديد المستوى امسح إجراء  بعد، على أساس أنه يمكن تنقيحه الھيدروكلوروفلوروكربونية

ناك ھد من أن كالمسح والتأ اناتيإجراء تحقق إلزامي مستقل للتحقق من صحة ب تميالمسح، ساالضطالع بوبمجرد 
ومة كح ستستطيعج، ھذا النھ إلى. واستنادا ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال راديستال صيخاترصدار نظام فعال إل

دوالر  607 500أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أي  ذيوإعادة بدء تنف ةيمساعدة مالالحصول على  ايموريتان
 ).2025 بحلول عام ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاستفي في المائة  67.5 البالغتخفيض ال قيلتحق يكيأمر

 قدره الكھاست اعتبار علىومة وافقت كأن الح يونيبد كأ ،يونيبو ايتانيومة موركح نيوبعد عدة مشاورات ب -18
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من  اطن 13.90(أي  ةينقطة بداك ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن قدرات استنفاد األوزون من المواد ال اطن 6.60
تعزيز من أجل من الصندوق المتعدد األطراف دعم لتأمين ال) األساسالك خط ھقدرات استنفاد األوزون أقل من است

نقطة  ه يمكن تنقيحوما أنھمف ونكيأن  على ضايومة أكالحمع تفاق اال أبرمإطارھا القانوني والمؤسسي المعاد إنشاؤه. و
 ضاتيالشرط المتعلق بتخف ه لن يتم تطبيق، وأنالناتج عن المسحالك ھمن االستل مستقل كبشالتحقق  بعد ةيالبدا
المواد  الكھالمستوى المتحقق من است إذا كان ةيذيمع اللجنة التنف اھاقفي اتف هيبسبب عدم االمتثال المشار إل ليالتمو
 من قدرات استنفاد األوزون. اطن 6.60من  ىأعل ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 خيص والحصص االترعامل إلصدار  نظام

 الرقابة المنصوص عليھا في، أعادت الحكومة تأكيد التزامھا باالمتثال ألھداف 63/17تمشيا مع المقرر  -19
 .2017 يوليه/تموزفي  بدأ تطبيقهالتراخيص والحصص الذي إصدار بروتوكول مونتريال من خالل تنفيذ وإنفاذ نظام 

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىاألنشطة المقترحة في المرحلة  تنقيح

من خطة إدارة  األولى، بتعديل استراتيجية وخطة عمل المرحلة يونيبقامت حكومة موريتانيا، بمساعدة من  -20
من قدرات استنفاد  اطن 6.60إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، استنادا إلى نقطة البداية المقترحة البالغة 

المرحلة األولى على تعزيز اإلطار المؤسسي والتنظيمي  وستركز. الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد من  األوزون
 التراخيص والحصص.إصدار تنفيذ نظام لإجراءات وضع قناة اتصال داخل الحكومة، و وإقامةللبلد، 

 اناتيبما في ذلك قاعدة ب يميوالتنظ اتياسيطار الساإل زي: تعزاألولى حةيلشرالمقررة لتشمل األنشطة و -21
 اركجمال من موظفي 40وتدريب  ن؛ييائھا النھومستخدمي ةيربونكلوروفلوروكدرويھاستخدام المواد ال ليلتسج

إجراء مسح وإنفاذ القانون؛  موظفيوغيرھم من ي الجمارك موظفمن  300و 250بتدريب ما بين  ايقومولكمدربين 
رابطة مھندسي واء؛ وتعزيز ھال فييكتالتبريد ووقطاع  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھشامل بشأن است
من المراكز المرجعية ومراكز وتعزيز مركزين  ؛تقني 900و ين كمدربينتقنيالمن  30وتدريب حوالي  وتقني التبريد

أنشطة خطة  اإلبالغ عن؛ ومركز تخزين مركزي إنشاء، ولالستردادوخمسة مراكز إقليمية غازات التبريد تخزين 
زيادة  إلى األولى حةيالناجح للشر ذيالتنف ؤديي. وسوف ورصدھا ةيربونكلوروفلوروكدرويھإدارة إزالة المواد ال

الك ھالتي تحدد بدقة مستوى است اناتيوالحصص، وجمع الب صيالتراخإصدار ونظام  ة،يوحدة األوزون الوطن زيتعز
 في البلد. ةيربونكلوروفلوروكدرويھال ادالمو

المنقحة  األولىلمرحلة ا ليتمو عي) وتوزهيو متفق علھما ك( ةيريالتقد فيالكاألنشطة والت 4الجدول  وضحيو -22
 .ايتانيلمور ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال

  )كييدوالر أمر( ايتانيلمور ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ األولىللمرحلة  ھايالمتفق عل اإلجماليةالتكلفة  -4 الجدول
 المجموع 2025 2022 2020 2017 الوكالة الوصف
 39,500 10,875 9,725 0  18,900 يونيب اإلطار السياساتي والتنظيميتعزيز 

برنامج تدريبي لموظفي الجمارك وغيرھم من موظفي إنفاذ 
 القانون

 68,250 8,400 10,500 0 49,350 يونيب
 73,500 0 36,750 0 36,750 يوئنديبي

م إجراء مسح شامل في قطاع التبريد وتكييف الھواء، وتقيي
 االحتياجات والتدريب لتقني خدمة أجھزة التبريد وتكييف

 مھندسي وتقني التبريد الھواء، وتعزيز رابطة

 93,950 12,600 0 21,125 60,225 يونيب
 57,750 0 0 0 57,750 يوئنديبي

تعزيز مركزين من المراكز المرجعية ومراكز تخزين 
 وإنشاءغازات التبريد؛ وخمسة مراكز إقليمية لالسترداد؛ 

 مركز تخزين مركزي

 173,750 0 63,250 100,000 10,500 يوئنديبي

اإلبالغ عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية ورصدھا

 يونيب
21,525 28,875 21,525 28,875 100,800 

 607,500 60,750 141,750 150,000 255,000 المجموع
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 على المناخ األثر

 بيمن خالل التدر دياألنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تشمل احتواء أفضل لغازات التبر تؤديس -23
 لوغراميكل ك ؤديي. وديالمستخدم في خدمة التبر 22- ربونكلوروفلوروكدرويھال إلى تخفيض كميةالمعدات،  ريوتوف
طن من  1.82وفورات تبلغ حوالي  لىإاألفضل  دينبعث بسبب ممارسات التبرال ي 22-ربونكلوروفلوروكدرويھمن ال

في خطة إدارة إزالة المواد  درجيُ المناخ لم  علىالرغم من أن حساب األثر  علىوربون. كال ديسكافئ ثاني أكم
خطة إدارة إزالة المواد  ذيأن تنف إلى ريتشتنفيذھا  ايموريتان قررتفإن األنشطة التي  ة،يربونكلوروفلوروكدرويھال
 .ةيمنافع مناخ إلى ؤدييفي الغالف الجوي، مما  ديانبعاث غازات التبر ستُخفض ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 المشترك التمويل

، وذلك ا كامالتجھيزوجھزتھا وحدة األوزون الوطنية  منشآتموريتانيا بالتمويل المشترك وأتاحت  التزمت -24
بدعم من وزارة البيئة والتنمية المستدامة. وسيتم استكشاف فرص التمويل المشترك األخرى، وال سيما فيما يتعلق 

 الطاقة.في استخدام كفاءة التي تحقق ال المنافعبتمويل 

  2019- 2017للفترة  لصندوق المتعدد األطرافاخطة أعمال 

من خطة  األولىالمرحلة  ذيلتنف الةكالو زائد تكاليف دعم ،يكيدوالر أمر 607 500 يوئنديبيو يونيب طلبي -25
دوالرا  445 350طلب مبلغ ). ومن ھذا المبلغ، يُ 2020-2017( ةيربونكلوروفلوروكدرويھإدارة إزالة المواد ال

المبلغ الوارد في خطة األعمال لھذه  مندوالرا أمريكيا  241 520 أعلى بمقدار، وھو 2019-2017فترة لأمريكيا ل
 لسنوات.ا

 االتفاق مشروع

في  ھيدروكلوروفلوروكربونيةيرد مشروع اتفاق بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد ال -26
 .المرفق األول بھذه الوثيقة

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي: -27

من خطة إدارة إزالة المواد  األولىالمرحلة  علىالمبدأ،  ثيالموافقة، من ح  (أ)
الك المواد ھاست لتخفيض 2025- 2017للفترة  ايتانيلمور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
دوالرا  668 175في المائة من خط األساس، بمبلغ  67.5بنسبة  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 ادوالر 39 325الة البالغة كالو زائد تكاليف دعم ي،كيدوالر أمر 302 500يتألف من  ا،يكيأمر
 اوالرد 21 350 الة البالغةكالو زائد تكاليف دعم ي،كيدوالر أمر 305 000و ،يونيبل ايكيأمر
 ؛يوئنديبيل ايكيأمر

إنشاء إطارھا القانوني والمؤسسي  عادةإلمع التقدير الجھود التي بذلتھا حكومة موريتانيا  مالحظة  (ب)
 وفاء بالتزاماتھا؛نحو فعال للعلى تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال أجل  من

قدرت  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھفي است المجمع ضيللتخف ةيأن نقطة البدا مالحظة  (ج)
 من قدرات استنفاذ األوزون؛ اطن 6.60 نحوب

من نقطة  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن قدرات استنفاد األوزون من المواد ال اطن 4.46خصم   (د)
 ة؛يربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالمجمع المستدام في است ضيللتخف ةيالبدا

الك المواد ھاست ضيلتخف ةيذيواللجنة التنف ايتانيومة موركح نيمشروع االتفاق ب علىالموافقة   )ھ(
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 ونكيأن  على قة،يذه الوثھالنحو الوارد في المرفق األول ب على ة،يربونكلوروفلوروكدرويھال
 إذا كان لن يطبق )ألف-7التذييل لعدم االمتثال ( ليالتمو ضاتيالشرط المتعلق بتخفوما أن ھمف

 ةيريالتقد البدايةمن نقطة  ىأعل ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالمستوى المتحقق من است
 من قدرات استنفاذ األوزون؛ اطن 6.60البالغة 

مشروع من ألف -2و ألف- 1 نيلييالتذ ثيتحد ة،ينقطة البدا حيطلب من أمانة الصندوق، في حالة تنق  (و)
، وإخطار اللجنة هالمسموح بالك ھالستل األقصىلحد الخاصة بااألرقام المنقحة  إلدراجاالتفاق 

 علىذات صلة  لةمحتم آثار ي، وأهالمسموح ب كالستھلال األقصىلحد الناتجة ل اتيمستوبال ةيذيالتنف
 ة؛يالتال حةيالشر ميعند تقد ةيضرور التيإجراء أي تعدول، ھالمؤ ليمستوى التمو

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من من  األولى حةيالشر علىالموافقة   (ز)
 ،ايكيأمر ادوالر 281 850المقابلة، بمبلغ  ذيوخطة التنف ايتانيلمور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
 يكيدوالر أمر 19 500الة البالغة كالو تكاليف دعمزائد  ي،كيدوالر أمر 150 000تألف من ي
 اأمريكي ادوالر 7 350الة البالغة كالو زائد تكاليف دعم ي،كيدوالر أمر 105 000و ،يونيبل
في  لالستھالكالمسح الشامل لتحديد المستوى الفعلي  إجراءيتم ه سأنالفھم على أساس  ،يوئنديبيل

  .يهالثانية والموافقة علالشريحة تمويل طلب بشكل مستقل قبل تقديم والتحقق منه موريتانيا 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/44 
Annex I 

 

1 

  األول مرفـقال
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف موريتانياحكومة اتّفاق بين مشروع 
  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 

لمواد ااستخدام  ق بتخفيضواللجنة التنفيذية فيما يتعل موريتانيا ("البلد)يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   .1
طن من  2.14دره قألف ("المواد") إلى مستوى مستدام  -1المستنفدة لألوزون الخاضعة للرقابة الواردة في التذييل 

ال، على أن يكون مونتري جداول بروتوكولل امتثاال 2025كانون الثاني| يناير عام  1بحلول قدرات استنفاد األوزون 
 ك الموادستھالمن المفھوم أنه يمكن تعديل ھذا الرقم مرة واحدة عقب سنتين من تنفيذ ھذا االتفاق ومسح شامل ال

 ة.يالھيدروكلوروفلوروكربون

من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
 كول مونتريالبروتوفي فضال عن الجدول الزمني للتخفيض في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل")  -2ييل التذ

ھّداتھا للجنة التنفيذية بتعألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء ا-1لجميع المواد المشار إليھا في التذييل 
نسبة عّدد األطراف بالطلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المت ، يفقد الحق في3بالتمويل المحّددة في الفقرة 

خفض عمال كآخر خطوة لل ألف-2التذييل  من 2- 1ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
 لمحدد لكل مادة وى اوفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستألف، -1لجميع المواد المحددة في التذييل  بھذا االتفاق

  (االستھالك المؤھل المتبقي). 4.1.3 األفقى محددة في الصف

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

 ").ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 المقدمة. ةيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونزالة إل يةلخطط قطاعليوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق طبقا  4-
االستھالك  تحقيق حدود عن(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل 5وفقا للفقرة الفرعية و

يق المشار إليه ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحق-2من التذييل  2.1 األفقى في الصف وردالمذكورة للمواد كما 
 أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

البلد بالشروط  مالم يوفىستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  5-
للموافقة  ول الزمنيي الجدفعلى األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

  التمويل: على

 
السنوات  لجميع ألف-2من التذييل  1.2 األفقى في الصف األھداف المحددة لبىأن يكون البلد قد   )أ(

 .ا االتفاقھذلى المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة ع
عقاد اريخ انبيانات البرامج القطرية في تعن وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ 

 اع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛اجتم

ذا ھأن قررت  قداللجنة التنفيذية تكون  ما لم أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف،   )ب(
 التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع  ؛سابقةكل سنة تقويمية تغطي 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليھا  ؛فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  في المائة ؛ 20سابقا يزيد عن 

ى  -4لتذييل أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة ا  (د)  ة حت ا ألف تغطي كل سنة تقويمي وبم
ك  ل، أفي ذل ي للتموي ة بمقتضى الجدول الزمن ل الشريحة التالي ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت و حت

  .دة فيه في حالة الشريحة األخيرةموعد اكتمال جميع األنشطة الوار
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق.  6-
 ة السابقةفيذ السنويمؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنألف (" -5التذييـل 

ن مستقّل على النحو المبيّ ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق ال -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4الفقرة في 

 
لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه ل يتوفرى أن توافق اللجنة التنفيذية عل 7-

ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذ بشكل  ألف-1ييل المبالغ وفقا
 سلس:

 
بقاً ينبغى أن   (أ) ق مس ادةإُتًوثَّ د ع ديالت رئيسة  المخصصات تحدي ذ سواء المصنّفة كتع ي خطة تنفي ف

ة سنوية  رة مقدم يّن في الفق ا ھو مب ة كم ذ السنوية (د) أعاله 5الفرعي ى خطة التنفي ديل عل ، أو كتع
ا. بمدة ثمانى أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية، للموافقة عل تقديمھا التى يتعين الحالية ق  يھ وتتعل

  :التغييرات الرئيسية

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

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ ب  )2(

ذة ب  )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لف
  لمختلف الشرائح؛ 

دة ب  )4( نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل ديم تموي تق
ه عن  مجموع زيديالحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية  ة  30تكاليف في المائ

  ؛موافق عليھا شريحة آخر من مجموع تكاليف

ذ السنوية  المخصصاتتحديد إعادة   (ب) ا في خطة التنفي ديالت رئيسة يمكن إدماجھ ر المصنّفة كتع غي
ر السنوي  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  المتعلق بالتنفيذ؛

راف   (ج) دد األط ى الصندوق المتع ة ال الغ متبقي ة مب اد أي ذا تع ال بھ ريحة عم ر ش ن آخ اء م د االنتھ عن
  االتفاق.

سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة   8
 ما يلي:

 
ذا   (أ) ة المتاحة بموجب ھ د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص االتف

 خالل تنفيذ المشروع؛
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اتأن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل   (ب) المقررين  المتطلب واردة ب ال
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

فيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتن  9
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد واف

(الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفذة المتعاونة يعلى أن اليونديبي  ة") ووافقالمنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيس
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات 
التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 

 في ھذا االتفاق. المشاركةلتابع ألي من الوكاالت المنفذة برنامج التقييم ا
 

بناء  األنشطةضمان التخطيط والتنفيذ واإلبالغ المنسق لجميع ستكون الوكالة المنفذة الرئيسة مسؤولة عن   10
ھذه  (ب). وتشمل 5بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  على ھذا االتفاق

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسة باء في إطار التنسيق الشامل –6التذييل 
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات 

اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق  الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسة والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في 

 ألف.- 2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينالصف
 

اف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھد  11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
ل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التموي

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
("تخفيضات في  ألف -7أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  التمويل نتيجة الفشل في االمتثال")
حاالت عدم امتثال البلد لھذا قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من من مقدرة بأطنان 

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

 
المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في   12 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

الوكالة المنفذة الرئيسة والوكالة المنفذة المتعاونة وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية   13
للوكالة المنفذة الرئيسة والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح 
 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في المرحلة األولى من يتم إنجاز   14

ألف. وفي حالة بقاء -2ھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد في
، فسيرجأ إتمامھا 7(د) والفقرة 5أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
(ب) 1(أ) و1ا في الفقرات الفرعية حتى نھاية السنة لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھ

 ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1و
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/44 
Annex I 

 

4 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   15
ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد  ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

  التذييالت
  

  ألف: المواد-1التذييل 
 (بأطنان لتخفيضات في االستھالكلإلجمالي انقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة

  قدرات استنفاد األوزون)من 
 6.60  األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017   البنود الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان من قدرات 
 استھالك األوزون)

 غير متاح 6.66 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 18.45 18.45 18.45

الحد األقصى المسموح  1.2
به لالستھالك الكلي 

من مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان من قدرات 
 استھالك األوزون) 

 غير متاح 2.14 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 6.60 6.60 6.60

التمويل المتفق عليه  2.1
للوكالة المنفذة 

) يونديبيالرئيسية (
 (دوالر أمريكي)

150,000 0 0 50,000 0 41,750 0 0 60,750 302,500 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

19,500 0 0 6,500 0 5,428 0 0 7,898 39,325 

التمويل المتفق عليه  2.3
للوكالة المنفذة 

) يونديبيالمتعاونة (
 (دوالر أمريكي)

105,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 0 305,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.4
المنفذة المتعاونة 
 (دوالر أمريكي)

7,350 0 0 7,000 0 7,000 0 0 0 21,350 

إجمالي التمويل  3.1
الموافق عليه (دوالر 

 أمريكي)

255,000 0 0 150,000 0 141,750 0 0 60,750 607,500 

إجمالي تكاليف الدعم  3.2
الموافق عليھا (دوالر 

 أمريكي) 

26,850 0 0 13,500 0 12,428 0 0 7,897 60,675 

إجمالي التكاليف  3.3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

281,850 0 0 163,500 0 154,178 0  68,647 668,175 

 4.46 المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 0 الذي يتعين إزالتھا في المشروعات السابقة الموافق عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 2.14 المتبقي المؤھل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
 ألف.-2اجتماع في السنة المحددة في التذييل  آخرسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في   1
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: تقديم يتألفس  1

ذ السنة التقويمية،  حسبسردى، مع بيانات مقدمة تقرير   (أ) ى بشأن التقدم المحرز من ابقة عل السنة الس
س ابق، يعك ر الس ھام مختلف  التقري ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ا،  األنشطةحال فيھ

بعض.  اط بعضھا ب ة ارتب ر يوينبغى أن وكيفي ة شمل التقري ألوزون كنتيج تنفدة ل واد المس ة الم إزال
تعملة للسماح  دائل المس ة المستخدمة والب ا البديل ادة والتكنولوجي مباشرة عن تنفيذ األنشطة حسب الم

وينبغي ة أن تقدم إلى اللجنة التنفيذية معلومات حول التغيير الناتج عن االنبعاثات ذات العالقة. لألمان
رات والتحديات المرتبطة بمختلف  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك  األنشطةأن يسلط التقري

ى ق عل ة، وأن يعل ي الخط ة ف د، أي  المدرج ي البل ى الظروف ف رأ عل رات تط ن وتغيي ك م ر ذل غي
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم

نوية طبخط ذ الس ادة  التنفي ي إع ة ف تخدام المرون االت اس أخير، وح االت الت ديمھا، كح ابق تق الس
اق، أو  7تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  من ھذا االتف

ر غي ع السنوات ذات  السردىر ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري جمي
ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف لة المح ا 5الص مل أيض ك أن يش ى ذل افة إل ن باإلض اق، ويمك ن االتف (أ) م

  معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد ال  (ب) ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس ھيدروكلوروفلوروكربوني
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5وات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السن

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ك السنة المخططة التي سيُضطلع بھا حتى  لألنشطةوصف خطي   (ج) ديم طلب الشريحة وبما في ذل لتق
د ا وأخذ التجارب المكتسبة والتق رابط بينھ ابقة م المحرز في تنفيالتالية، مع إبراز الت ذ الشرائح الس

وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا  وستقدم البيانات في الخطة حسب السنة التقويمية. ؛ بعين االعتبار
ة من  رات ممكن دم المحرز، فضال عن أي تغيي املة والتق أن تطرأ  المنتظراإلشارة إلى الخطة الش

ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ة الش ى الخط ة عل رة الفرعي ي الفق ددة ف ن 5نة المح (د) م
املةتغييرات على أي ويفسر بالتفصيل االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد  ويمكن  . الخطة الش

رة  ا ورد في الفق ر السردى كم ل التقري ة مث تقديم وصفا لألنشطة في المستقبل كجزء من نفس الوثيق
  الفرعية (ب) أعاله؛

ات   (د) ن المعلوم ة م دة مجموع ى قاع دمت عل نوية ق ذ الس نوية وخطط التنفي ذ الس ارير التنفي ع تق لجمي
وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية بيانات من خالل اإلنترنت. 

ة  السردمع كل طلب شريحة،  رة الفرعي (أ) أعاله) والخطة 1والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفق
ة  رة الفرعي ر الفق تغطي 1(انظ اله)، وس ة (ج) أع ى الخط رات عل نوية وأى تغيي ذ الس ة التنفي خط

  واألنشطة؛ نفس الفترات الزمنية الشاملة 

(أ) إلى 1لفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات ا  )ھ(
  (د) أعاله.1

   ھاألف: مؤّسسات الرصد وأدوار -5التذييل  
     

ربع سنوى عن  مرحلى الوطنية لألوزون برصد تنفيذ أنشطة المشروع وإعداد تقرير ةقوم الوحدتس  1
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المواد خطة إدارة إزالة المشروع. وبھذا يضمن برنامج الرصد فاعلية جميع المشروعات المقترحة في إطار 
من خالل الرصد الدائم واالستعراض الدورى ألداء المشروعات الفردية. وستقوم  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  تحقق مستقل.بإجراء الوكالة المنفذة الرئيسة بترتيب قيام استشارى 

د ترتيبات الرصد بسبب واليتھا في رصسيكون للوكالة المنفذة الرئيسة دورا بارزا بصورة خاصة في   - 2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التى ستستخدم تسجيالتھا كمرجع للتأكد في جميع برامج الرصد لمختلف 

، لوكالة المنفذة الرئيسة. وسوف تضطلع اخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمشروعات في إطار 
المواد رصد الواردات والصادرات غير القانونية من في لتحدى مع الوكالة المنفذة المتعاونة، بالمھمة التى تتسم با

  .الوحدة الوطنية لألوزونوتقديم المشورة إلى الوكاالت الوطنية المالئمة من خالل  المستنفدة لألوزون

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسة -6التذييل 
 
  بما في ذلك على األقل ما يلى: ،من األنشطة مدىالرئيسـة مسؤولة عن  المنفذةستكـون الوكالـة   1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لالتنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط   (ب)

د  مستقل تحقّق توفير  (ج) ا ق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

ار في التأّكد من أخذ التجار  (د) ين االعتب دم المحرز بع املة وفي  تحديثاتب المكتسبة والتق الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ة. -4حو المحدد في التذييل الن ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ديم ألف لتق ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛ األنشطةتقارير عن 

 ؛لمراجعات التقنيَّةاضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين   (و)

 المطلوبة؛إجراء مھاّم اإلشراف   (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

  الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ أنشطةتنسيق   (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

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

 اسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السي  (ل)
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ابعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء  2 ا تم اإلعراب عنھ ين االعتب ذة الرئيسبع ة المنف تقوم الوكال ار ر، س ة باختي
ة واستھالك  كيان واد الھيدروكلوروفلوروكربوني مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة الم

ة -1المواد المذكورة في التذييل  الفقرة الفرعي ا جاء ب ة 5ألف، وفقا لم رة الفرعي اق والفق (ب) 1(ب) من االتف
 ألف.-4من التذييل 

 
  المتعاونةباء: دور الوكالة المنفذة  -6التذييل 

  
بما في ھذه األنشطة في الخطة الشاملة،  وتحددنشطة. األ مدى منالمتعاونة مسؤولة عن  المنفذةتكون الوكالة   1

  :ما يلىعلى األقل  ذلك
  

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة المن  (ب) ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ف
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

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

 
  االمتثال شل فينتيجة الفألف: تخفيضات في التمويل  -7التذييل 

  
دار  11وفقا للفقرة  1 ّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن ك

ي الصف  دد ف توى المح اوز المس ذي يتج تھالك ال تنفاد األوزون من االس درات اس وغرام من ق ن  2-1كيل م
ذييل  2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف -2التذييل  ى أن يكون من ألف-2من الت ، عل

ان مستو ا إذا ك ة م ن يطبق في حال ةى استھالك المفھوم أن ھذا الشرط ل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  الم
  طن من قدرات استنفاد الوزون. 6.60المتحقق منه أعلى من نقطة البداية المقدرة البالغة 

  
  
  

___________  
 


