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  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو خامسالاالجتمــــــاع 
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  إثيوبيامشروع:   مقترح

 

  

 بشأن مقترح المشروع التالي: تهااألمانة وتوصيتتألف هذه الوثيقة من تعليقات  

  اإلزالة

   المرحلة ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله)  
  )واألخيرة ةثالثال حةيالشر ،األولى

برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)   
 ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  (اليونيدو)

 

 

  

 

  

  

 )19-كورونا (كوفيد* بسبب فيروس 
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  متعددة السنوات   مشاريع –ورقة تقييم المشروع 
  إثيوبيا 

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت فيه الموافقة  الوكالة  ) عنوان المشروعأوالً (

خطة إدارة إزالة المواد 
  )األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  

 عام في المائة بحلول %35  والستون منالثا  اليونيدو  -) (رئيسيةاليونيب 
2020   

) ً من قدرات استنفاد  اننطأ(  3.96  2018السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا
  األوزون)

 
) ً   2019  السنة:  األوزون) دنامج القطري (طن من قدرات استنفا) أحدث البيانات القطاعية للبرثالثا

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائيالمركب ال
  الحريق

عوامل   المذيبات يدالتبر
  التصنيع

استخدامات 
  معملية

  إجمالي 
االستهالك 

  القطاعي
  الخدمة التصنيع  

 الهيدروكلوروفلوروكربون
-22 

    3.53    3.53 

 
) ً   األوزون) داستنفا) بيانات االستهالك (طن من قدرات رابعا

  5.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  5.5  2009 - 2010فترة لخط األساس ل
األوزون) داستنفااالستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات   

 3.58 المتبقي: 1.92 موافق عليه بالفعل:

 
) ً  2020  ) خطة األعمالخامسا

 داستنفاة لألوزون (طن من قدرات  دإزالة المواد المستنف  اليونيب

  األوزون) 

0.21 

 39,550    التمويل (دوالر أمريكي)

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

  غير متاح 3.58 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 5.5 5.5 غير متاح  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن 
  األوزون) داستنفامن قدرات  

  غير متاح 3.58 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 5.5 5.5 غير متاح

التمويل  
  المتفق عليه 

(دوالر 
  أمريكي) 

تكاليف   نيب اليو
 المشروع 

85,000 0 0 0 55,000 0 0 0 35,000 175,000 

 22,750 4,550 0 0 0 7,150 0 0 0 11,050 تكاليف الدعم

تكاليف   اليونيدو
  المشروع 

70,000 0 0 0 70,000 0 0 0 0 140,000 

الدعمتكاليف   6,300 0 0 0 6,300 0 0 0 0 12,600 

األموال التى وافقت  
عليها اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي) 

تكاليف 
 المشروع 

155,000 0 0 0 125,000 0 0 0 0 280,000 

 30,800 0 0 0 0 13,450 0 0 0 17,350 تكاليف الدعم

مجموع األموال  
المطلوب الموافقة عليها  

(دوالر  في هذا االجتماع 
  أمريكي) 

تكاليف 
 المشروع 

        35,000 35,000 

 4,550 4,550         تكاليف الدعم

 
 الموافقة الشمولية  ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي
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  المشروع وصف

ً طلب الرئيسية، ذةالمنفّ  الوكالة بوصفه للبيئة (اليونيب) المتحدة األمم برنامج قدم ،إثيوبيا حكومة عن بالنيابة   - 1  تمويلل ا

 دوالر  35,000  بمبلغ قدره  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  من  األولى   المرحلة  منواألخيرة    ةثالثال  لشريحةا

ً  تقريراً  الطلب ويشمل. 1فقط لليونيب أمريكي دوالر 4,550 بمبلغ الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي،  تنفيذ عن مرحليا

 .2021 إلى  2020 للفترة من الشريحة تنفيذ وخطة ة،نيالثا الشريحة

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك عن تقرير

من قدرات  أطنان  3.53 قدره استهالك بوجود تنفيذ البرنامج القطريب المتعلقتقرير ال ضمن إثيوبيا حكومة أفادت   - 2

لالمتثال   األساس  خط  عن  المائة  في   36  بنسبة  يقل  وهو ما  ،2019  عام  في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من  األوزون  استنفاد

  . 2015-2019استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة   1ويبيّن الجدول . فيما يتعلق بهذه المواد

  )2015-2019للفترة  7 المادة بيانات(  إثيوبيا في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك. 1 الجدول

 خط األساس *2019 2018 2017 2016 2015 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 100.00 64.10 72.00 76.00 83.40 85.2 أطنان مترية

 5.50 3.53 3.96 4.18 4.59 4.69 أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  البرنامج القطريبيانات *

  . ع الخدمة حصراً االذي يقتصر استخدامه على قط 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من سوىستهالك ليس في إثيوبيا ا   - 3

إدارة إزالة المواد  قطاع خدمة التبريد المدرجة في خطة  أنشطة مع تنفيذ نخفاضفي االمستمر ذا االستهالك وه

   تنفيذ نظم منح التراخيص والحصص.و الهيدروكلوروفلوروكربونية

 القطري البرنامج تنفيذب المتعلق تقريرال

البرنامج   تنفيذب  المتعلق  التقرير  في إطار  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  قطاع  استهالك  بياناتب  إثيوبيا  حكومة  تفادأ   - 4

 . مونتريال بروتوكول من 7 المادة بموجب عنها الُمبلغ البيانات مع  ةتسقم ، وهي2018القطري لعام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من ةنيالثا الشريحة تنفيذ عن المرحلي التقرير

 القانوني اإلطار

، واردات 2011إثيوبيا، المنشورة في الجريدة الرسمية في عام في  المواد المستنفدة لألوزونالمتعلقة ب األنظمةتغطي    - 5

نظام ترخيص لجميع المواد المستنفدة وجود  ، وتنص على  الموادهذه  مة على  وصادرات المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائ

؛ بروتوكول مونتريالغراض أل جهة التنسيقوكالة حماية البيئة وتمثل . يةنكربووفلوروالهيدروكلور الموادلألوزون بما في ذلك 

إنفاذ  علىاإلثيوبية  واإليراداتعمل بشكل وثيق مع هيئة الجمارك وت؛ االمتثال الالزمة لتحقيقق جميع األنشطة ينسوتضطلع بت

 
  البيئة والغابات وتغير المناخ في إثيوبيا إلى األمانة.شؤون الموجهة من لجنة  2020 مارس/آذار  13وفقاً للرسالة المؤرخة   1
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عن عن اآلليات اللوجستية والتنفيذية للوائح المواد المستنفدة لألوزون و  ةمسؤول  ي؛ وهالمواد المستنفدة لألوزونالخاصة بلوائح  ال

المواد المدرجة تحت المرفقات ألف وباء وهاء من البروتوكول محظورة والجمهور بقضايا األوزون. عامة المستوردين و ةوعيت

وجود بلها   علم  الأن وحدة األوزون الوطنية  ومعلشحن. ل السابقةمعالجات اللحجر الصحي وغراض اباستثناء بروميد الميثيل أل

بعض المعدات التي تعتمد على هذه المواد ال تزال قيد   فإن، البلدهذا في  إزالتها تالمواد الخاضعة للرقابة التي تم من مخزونات

  ن من هذه المواد.أمومال التخلصوحدة إلى ضمان الاالستخدام وتسعى 

  برّ  10,000لشخص الذي يستورد مواد مستنفدة لألوزون دون إذن من وكالة حماية البيئة بغرامة ال تقل عن ا يعاقبو  - 6

ً عمبالعقوبتين دوالر أمريكي) أو السجن لمدة ال تتجاوز سنتين أو  300( إثيوبي ؛ ويجب على أي تاجر يعمل في مجال المواد  ا

المواد المستنفدة لألوزون واألجهزة المستوردة أو المباعة أو التي تم  مية المستنفدة لألوزون أو األجهزة أن يحتفظ بسجالت لك

المعلومات. ويعاقب   تلكغ وكالة حماية البيئة ببالوعليه إ،  ئهاوبلد منش  ع تلك المواد واألجهزةونوإصالحها أو صيانتها أو تصنيعها  

 تحدث أيلم ودوالر أمريكي).  600 ما يصل إلى( بّرإثيوبي 20,000و  بّرإثيوبي  10,000على المخالفات بغرامة تتراوح بين 

 اتالمختبرأحد في  هاأمر ه فيبتالشحنات المش فحصيمكن و. حتى اآلنعقوبات أي جزاءات أونتهاكات ولم تفرض الحاالت 

، مع تحمل وإعادتها إلى بلد المنشأقانونية الشحنات غير ال ضبط ويمكن؛ يئة أو وكالة المعايير اإلثيوبيةوكالة حماية الب لدى

 .المعنية تكلفة الشحنةالمستورد 

البيئة والغابات وتغير المناخ لمعالجة التوصيات الواردة في شؤون  ة نائب المفوض المعني برئاستم تنظيم فرقة عمل بو   - 7

األوزون  ةوحد اجة إلى تحسين االتصال بين، الح، في جملة أموريشمل، بما 2دم إلى االجتماع السابع والسبعينتقرير التحقق المق

األوزون الوطنية والجمارك والمسؤولين عن   ةتعزيز التعاون بين وحدو؛  يةكربونوفلوروالهيدروكلور  المواد  الوطنية ومستوردي

موقع على شبكة  إنشاء؛ ولتراخيص والحصصاة لطلبات موحد نماذج وإعداد؛ استهداف الواردات غير القانونية ذ لتحسيننفااإل

حصول على حصص. ومن المقرر اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك التوصيات في لللمستوردين  االمقدمة من    اتطلباللتلقي  اإلنترنت  

 الشريحة الثالثة. 

ف على على، امرأة 23الجمارك، من بينهم  موظفيمن    60تدريب لقدت دورتان عُ و   - 8 المواد المستنفدة لألوزون،  التعرُّ

   لمواد المستنفدة لألوزون.المتعلقة با، وتنفيذ التشريعات الوطنية ومكافحة االتجار غير المشروع

  التبريد خدمة قطاع

ً    75ُعقدت لعدد قدره   - 9  ثالث حلقات عمل تتعلق، ان منهم سبع فنيات وثماني مدربات، كفي مجال التبريدفنياً تقريبا

ممارسات التبريد الجيدة، بما في ذلك المعالجة المأمونة لغازات التبريد القابلة لالشتعال والتكنولوجيات الناشئة من قبيل تكنولوجيا ب

مشاركاً  150ثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات؛ كما نظمت ثالثة اجتماعات لرابطة العاملين في مجال التبريد حضرها 

 
2  ExCom/77/44/UNEP/OzL.Pro.  
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طة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واشتملت على مناقشة بشأن سالمة  وركزت على تنفيذ األنش

  التشغيل والصيانة ألجهزة التبريد وتكييف الهواء المستخدم فيها غازات تبريد قابلة لالشتعال.

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

ً وحدة األوزون الوطنية  عيَّنت  - 10 ً استشاريا خطة إدارة إزالة المواد  للمساعدة في تنفيذ أنشطة أخصائيا

  الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة وتوزيع تلك المواد. لجمع البيانات عن الموادالهيدروكلوروفلوروكربونية و

 األموال صرف مستوى

لليونيب   أمريكي  دوالر  110,000دوالر أمريكي (بواقع    180,000مبلغ قدره  صرف    كان قد تم  ،2020  مارس/آذار  في   - 11

على النحو المبيَّن في  موافق عليه حتى اآلن دوالر أمريكي 280,000قدره  مبلغمن أصل  )لليونيدو أمريكي دوالر 70,000و

  . 2021بحلول ديسمبر/كانون األول  ،دوالر أمريكي 100,000 المتبقي، وهو المبلغوسيتم صرف  .2الجدول 

 بالدوالر( إثيوبياالخاصة ب الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة المالي التقرير -2 الجدول

 ) األمريكي

  الوكالة 
  المجموع الشريحة الثانية  الشريحة األولى 

 المنصرف  الموافق عليه  المنصرف  الموافق عليه  المنصرف  الموافق عليه 
 110,000 140,000 25,000 55,000 85,000 85,000 اليونيب

 70,000 140,000 0 70,000 70,000 70,000 اليونيدو

 180,000 280,000 25,000 125,000 155,000 155,000 المجموع

 64 20 100 معدل الصرف (في المائة)

  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  إزالة إدارة خطة منواألخيرة  ةثالثال للشريحة التنفيذ خطة

  :2021 كانون األول/ديسمبرو   2020في الفترة ما بين يونيه/حزيران  التالية األنشطة تنفيذ سيتم   - 12

  التعرف على الموادالجمارك بشأن  مسؤوليمن  60 ما يقرب منأربع حلقات عمل لعقد   (أ) 

لوائح  ال، وبشأن يةكربونوفلوروالهيدروكلور الموادوالمعدات المحتوية على  يةكربونوفلوروالهيدروكلور

وحدة األوزون الوطنية   يكون في متناول، وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت  المواد المستنفدة لألوزونالخاصة ب

عبر اإلنترنت للحصول   اتهمن طلبولمستورده اللكي يقدم من خال وبية والجماركثياإل المعاييرومختبر وكالة 

) اليونيبتمشياً مع التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع السابع والسبعين (  ص، حصالعلى  

 ؛دوالر أمريكي) 15,000(

  رداد ، بما في ذلك استالتبريد الجيدةممارسات خدمة شأن بتبريد الي يفنمن   80 نحوأربع حلقات عمل لعقد   (ب) 

معدات التبريد وتكييف الهواء  المأمونة لصيانة الو الخدمة، ووإعادة تدويرها واستصالحها غازات التبريد
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العاملين ة  رابطن لياجتماعوعقد  ؛  غازات التبريد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي  القائمة على 

معدات  ، وتركيبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالوعي بتنفيذ خطة إدارة إزالة  التبريد لزيادةفي مجال 

 تهاوصيان هذه المعدات وتشغيلالقابلة لالشتعال  ديبرتالغازات  التي تعتمد على التبريد وتكييف الهواء

استهالك لممارسات الخدمة الجيدة الحفاظ على كفاءة بها يمكن التي  يةكيفبال والتعريف، هاوالتخلص من

  الرابطة مع التي تعقد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في االجتماعات مسألة لطاقة. وستدرج المعدات ل

 ؛دوالر أمريكي) 15,000) (اليونيب( في مجال التبريد وأصحاب المصلحة اآلخرين

 أجهزة القياس ، وتسطوانااأل ومعها، وحدات االسترداد ل المثالت تدريب إضافية (على سبيشراء معدا  (ج) 

لى مراكز ع هاوتوزيع) الهيدروكربونات تعليمية بشأن، ووحدات ، وأجهزة الكشف عن الغازالُشعبمتعددة ال

ت لفنيي الخدمة (على  ، وأدواالتبريد للجمارك ومراكز التدريب  غازات  أجهزة للتعّرف على ، والتدريب المهني

ب، يباأن حانيةو، لحامشعلة و، يلشكأدوات تومجموعة إحراق، و، يمكن ضبطهسبيل المثال، مفتاح ربط 

 ؛ والر أمريكي من الشريحة الثانية)د  70,000) (اليونيدو) (قطع تركيبو، صماماتو

المواد  رصد وتقييم المشروع: سيتم تعيين خبير استشاري للمساعدة في تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة   (د) 

العمل اإلقليمية لتقييم كمية  حلقاتالقيام بزيارات ميدانية ل هامن وذلك بطرق، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 على  عرفأجهزة التية المزودة بنقاط الدخول الجمركإلى و ،المستهلكة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

عدد   متابعةستواصل وحدة األوزون الوطنية و. عبر الحدود ديبرتالغازات لتقييم التجارة في  غازات التبريد

  دوالر أمريكي). 5,000) (اليونيب( حاصالت على التدريبالجمارك ال اتالنساء الفنيات والمدربات وموظف

  

 وتوصيتها  األمانة تعليقات

 التعليقات

  ة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنيالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثا

  اإلطار القانوني

  أطنان  3.50 مقدارها  2020 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لعام استيراد حصص بالفعل إثيوبيا حكومة أصدرت  - 13

من   أطنان  3.58المحدد في بروتوكول مونتريال لذلك العام وقدره  وهي أقل من هدف المراقبة، األوزون استنفاد من قدرات

  .األوزون استنفاد قدرات

  قطاع خدمة التبريد

 فعرُّ أجهزة ت، ويب إضافية لمراكز التدريب المهنيفي إطار الشريحة الثانية ، كانت اليونيدو تعتزم شراء معدات تدر  - 14

تأخر بسبب قد المذكورة المشتريات  عمليةتنفيذ  غير أن، وأدوات لفنيي الخدمة. التبريد للجمارك ومراكز التدريب غازات على
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ً ، التي لم حالة الطوارئ استدعى فرضي ذال ، 2016-2017 الفترة د فيالوضع السياسي في البل خاللها تنفيذ األنشطة.  يكن ممكنا

 .ها، مما أدى إلى مزيد من التأخير في تنفيذوزون الوطنيباإلضافة إلى ذلك، تم تغيير مسؤول األو

بالتعاون مع وحدة األوزون و.  هوتدريب  وطني جديدأوزون    سؤولمنذ ذلك الحين وتم تعيين م  السياسي  وضعوقد استقر ال   - 15

ً حالي جريالوطنية ، ي ً في غضون أربعة أسابيع تقريبالشحن عادةً  يتم، منه؛ وبمجرد االنتهاء االنتهاء من أمر شراء المعدات ا ؛ ا

 .19-كوفيدبللحالة المتعلقة  اً من المرجح أن يتأخر التسليم نظرفومع ذلك ، 

 مستوى صرف األموال

 أنكما الحظت التأخير في التنفيذ، حاالت ت األمانة انخفاض معدل صرف األموال في الشريحة الثانية بسبب الحظ   - 16

ن تاريخ إ وحيثدوالر أمريكي.   135,000إلى  ، الشريحة الثالثةعلى موافقة مع ال ،مجموعهسيصل  الرصيد المتبقي للمشروع

، فقد من االتفاق 14ة على النحو المنصوص عليه في الفقر   2021 كانون األول/ديسمبر  31االنتهاء من المرحلة األولى هو 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   نجازإ يتيح لهكون في وضع يلن  بلدمن أن ال األمانة القلق  ساور

 -كوفيد  بسبب جائحةإضافية  تحديات  احتمال أن يواجه البلد  بالنظر إلى    ال سيماالهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ذلك التاريخ ،  

المواد   استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالةموعد ، تم االتفاق على تمديد . وبناًء على ذلكةالعالمي 19

واليونيدو والحكومة  يكثف كل من اليونيبعلى أساس أن  2022 كانون األول/ديسمبر  31الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 

بالغ المنصرفة،  ، بما في ذلك المقريراً مرحلياً عن تنفيذ األنشطةت اليونيبأن يقدم و؛ لتنفيذ أنشطة المرحلة األولىالمبذولة جهوده 

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   ةمرحلطلبها لل؛ وأنه يمكن للحكومة أن تقدم 2021ل لعام إلى االجتماع األو

  .وافَق عليهافي المائة على األقل من إجمالي األموال الم   80 ونيدوليل صرفأن ي بعدالهيدروكلوروفلوروكربونية 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة إزالة المواد 

لرقابة على واردات المواد  بغرض ا حصص الخيص واترمطبَّق لمنح اليوجد لدى البلد نظام   - 17

بالتعاون  تبه في أمرهافحص الشحنات المش ويجري؛ لغرامة واحتمال السجن لنتهاكات االتخضع والهيدروكلوروفلوروكربونية، 

استيراد المواد الخاضعة للرقابة التي   ويُحظرها في مختبر مملوك للحكومة. فحص، ويمكن الوطنيةع الجمارك ووحدة األوزون م

التبريد توفيرها لمراكز التدريب المهني لتدريب فنيي  جريزيد المساعدة التقنية ومعدات التدريب التي سيتُ وف سو. إزالتها تتم

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ألنشطة إزالة تدامة طويلة األجل االس تكفلمن تعزيز قطاع خدمة التبريد و وتكييف الهواء

هذه الواردات في   التعامل مع  سيدرس أمر  ه، فإنهذه المواد إلى البلدعلى    معتمدةأنه ال يزال من الممكن استيراد المعدات ال  ورغم

  إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  االستنتاج

نظام منح تراخيص وحصص  تشغيل تقدم في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و يجري إحراز  - 18

بما  من تحقيق تخفيضات إضافية في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةذلك النظام وسيمّكن  ،البلدب الخاصاالستيراد 

في المائة   36بنسبة    2019االستهالك في عام  مستوىويقل  ،جدول توقيتات اإلزالة بموجب بروتوكول مونتريال يتمشى مع
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،  2016-2017للوضع السياسي الذي ساد في  اً تأخير في التنفيذ نظر حاالتواجه  ورغم أن البلد قد للبلد. المحدد  خط األساسعن 

 مسؤول وطني، وتم تدريب ي حين أن الوضع السياسي قد استقرفوفي المائة.    20 يبلغلشريحة الثانية لفإن مستوى الصرف 

من المفيد تمديد  ومن ثم فقد ُرئي أن، إلى مزيد من التأخير 19-كوفيد ؤدي جائحةتمن المحتمل أن ف، لشؤون األوزونجديد 

األنشطة التي تم تنفيذها   وستؤدياستكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمدة عام واحد.  

على األجل   ألنشطةااستدامة ، وضمان ةلى تعزيز قطاع الخدمإبموجب الشريحة الثالثة  المقرر تنفيذهااألنشطة وحتى اآلن 

  باالمتثال بموجب البروتوكول.المتعلقة مواصلة المساعدة على تمكين البلد من الوفاء بالتزاماته  ، والطويل

 التوصيـــة 

  ما يلي:ب التنفيذية  اللجنة الصندوق أمانة توصي  - 19

ً  تحيط أن  (أ) المواد  خطة إدارة إزالة  من  األولى المرحلة من  ةنيالثا الشريحة تنفيذ عن  المرحلي  بالتقرير علما

  ؛إثيوبياب الخاصة الهيدروكلوروفلوروكربونية

بصفة استثنائية، بالنظر إلى احتمال حدوث مزيد من التأخير في تنفيذ أنشطة اإلزالة بسبب جائحة  أن توافق  (ب)

طلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع، على تمديد موعد إكمال المرحلة  ي أنه  لنالتنويه إلى ، ومع 19-كوفيد

ديسمبر/كانون    31حتى الخاصة بإثيوبيا الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة  إدارةمن خطة  األولى

  ؛ 2022األول 

حكومة حكومة إثيوبيا واليونيب واليونيدو تقديم تقرير مرحلى عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط  لىأن تطلب إ  (ج)

  .2023إنجاز المشروع إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في عام ب المتعلق بالشريحة األخيرة وتقرير

  إزالة   إدارة  خطة   من  األولى  المرحلة  منواألخيرة    ةثالثال  الشريحةتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على    - 20

 التمويل  بمستوى  ، 2021إلى    2020من    للفترة  المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  ،الخاصة بإثيوبيا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد

جهوده المبذولة لتنفيذ األنشطة المدرجة في  سيكثف من اليونيب واليونيدو والحكومة  أن كالً  أساس على أدناه، الجدول في المبين

تقريراً مرحلياً إلى االجتماع األول سيقدم ؛ وأن اليونيب الهيدروكلوروفلوروكربونية الموادالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

مرحلة الثانية من الخطة  لل التي تم صرفها؛ وأن الحكومة يمكنها أن تقدم طلبهاعن تنفيذ األنشطة، بما في ذلك المبالغ   2021لعام 

  :في المائة من مجموع المبالغ الموافق عليها  80ما نسبته  ونيدوليلصرف بعد أن ي

 تمويل المشروع  عنوان المشروع
  )بالدوالر األمريكي(

 تكلفة الدعم
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفّذة

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

  اليونيب 4,550 35,000
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