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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو مساخالاالجتمــــــاع 

  2020أيار /مايو  29إلى  25  من  ،مونتريال
 *2020 تموز /يولية  22إلى  19 مؤجل: من

 

 صربيامقترح مشروع: 

 
  

  وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:تتألف هذه الوثيقة من تعليقات 
  

  اإلزالة
  
، الشريحة الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  •

  ) األولى
 

  ويونيب يونيدو

  
  
 

 

 

 

 

 

   * 19- فيروس كورونا (كوفيدبسبب (  
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  صربيا

  الوكالة عنوان المشروع(أوال) 

خطة إدارة إزالة المواد  
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 

 يونيب، يونديبي (الرئيسة)

  
(المرفق جيم المجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 األولى)
 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)  6.61 2018السنة: 

  
 2019: السنة )البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزونأحدث  (ثالثا)

مكافحة  رغاوي أيروسول المادة الكيميائية
 الحريق

عامل  مذيبات التبريد
 تجهيز

استخدام 
 المختبرات

مجموع استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
22 - هيدروكلوروفلوروكربون  

 
   

 5.98    5.98 

       123- هيدروكلوروفلوروكربون
 0.02    0.02 

 - هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 141

   
 0.18    0.18 

 - هيدروكلوروفلوروكربون
  ب 142

   
 0.21    0.21 

  
 (رابعا) بيانات االستهالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 8.37 التخفيضات المستدامة: نقطة البداية إلجمالي  8.4 :   2010 -  2009خط األساس  
 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل 

  5.43 المتبقي: 2.94 المعتمد بالفعل:
 المجموع 2020بعد  2022 2021 2020 خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من  يونيب
 قدرات استنفاد األوزون) 

0.55 0 0 0.82 1.37 

 156,995 94,198 0 0 62,797 التمويل (دوالر أمريكي) 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من  يونيدو
 قدرات استنفاد األوزون) 

1.10 0 1.10 0.60 2.8 

 185,100 37,020 73,857 0 74,223 التمويل (دوالر أمريكي) 

  
 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 (سادسا) بيانات المشروع 

 غير متاح 2.73 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 حدود استهالك بروتوكول مونتريال 

 غير متاح 2.73 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ (دوالر  
 أمريكي)

 248,500 30,875 0 0 93,450 0 124,175 تكاليف المشروع   يونيدو

 22,365 2,779 0 0 8,410 0 11,176 تكاليف الدعم

 44,000 0 0 0 22,000 0 22,000 تكاليف المشروع  يونيب

 5,720 0 0 0 2,860 0 2,860 تكاليف الدعم

 292,500 30,875 0 0 115,450 0 146,175 تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ (دوالر أمريكي) مجموع 

 28,085 2,779 0 0 11,270 0 14,036 المطلوبة من ناحية المبدأ (دوالر أمريكي)  الدعمتكاليف مجموع 

 320,585 33,654 0 0 126,720 0 160,211 المطلوبة من ناحية المبدأ  مجموع األموال
  

 ) 2020(سابعا) طلب تمويل الشريحة األولى (
 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 11,176 124,175 يونيدو

 2,860 22,000 يونيب

 14,036 146,175 المجموع 

) كما يرد أعاله2020الموافقة على تمويل المرحلة األولى ( التمويل طلب     
  النظر فيها على نحو فردى   توصية األمانة: 
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 وصف المشروع
 

من  الثانيةالوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة  ا، بوصفهاليونيدو ت، قدمصربيانيابة عن حكومة  .1
تتألف من مبلغ دوالر أمريكي  667 663بلـغ تبتكلفة اجمالية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر  70 000لليونيدو ومبلغ دوالر أمريكي  41 063زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي  547 500
وسيعمل تنفيذ  1دوالر أمريكي لليونيب، كما قدم في األصل . 9 100أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

طن من قدرات استنفاد  5.22على إزالة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من 
في المائة في استهالك خط أساس  97.5لتلبية هدف خفض بنسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  األوزون

  .2028بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربون

المطلوبة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من   2
، زائدا تكاليف دعم دوالر أمريكي 233 150، تتألف من مبلغ دوالر أمريكي 272 389في هذا االجتماع مبلغ 

، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 19 250لليونيدو ومبلغ  دوالر أمريكي 17 486الوكالة البالغة 
  لليونيب، كما قدمت في األصل. 2 503

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا في المرحلة األولى من  الموافقة على تمت  3
إزالة  عنها، ينتج  2020في المائة من خط األساس بحلول عام  35لتلبية خفض بنسبة  2االجتماع الثانى والستين

طن من قدرات  2.27، بما في ذلك 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن  من قدرات استنفاذ األوزون طن  2.94
 973 260من مشروع استثمارى في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء، بمجموع تكاليف تبلغ  استنفاذ األوزون

 دوالر أمريكي، باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
 
المرحلة األولى في االجتماع الرابع والثمانين؛ وسيجرى تمت الموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من   4

. وسيقدم إلى االجتماع السابع والثمانين تقرير 2020ديسمبر/كانون األول  31االنتهاء من المرحلة األولى بحلول 
  (ب).84/79مرحلى عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة األخيرة وتقرير إنتهاء المشروع، عمال بالمقرر 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةستهالك ا

طن من قدرات استنفاد  6.39يبلغ عن استهالك  تنفيذ البرنامج القطرىتقرير  بناء على صربياأبلغت حكومة   5
في المائة أقل من خط أساس  24يمثل نسبة حوالى  2019في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األوزون من 

 1ويرد في الجدول حتى اآلن.  7ولم يتم اإلبالغ عن بيانات المادة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال. 
  .2019-2015استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 

   

 
 من وزارة حماية البيئة في صربيا إلى اليونيدو. 2020يناير/كانون الثانى  31حسب الرسالة المؤرخة في    1
2   UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/47 خطة إدارة إزالة المواد . تم تنقيح االتفاق بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من

  ن الحادى والسبعين والرابع والثمانين.في االجتماعي الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 )2019- 2015للفترة  7ة (بيانات الماد صربيااستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في . 1الجدول 

 خط األساس *2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربون
       أطنان مترية

 141.0 108.73 113.78 109.88 107.82 114.52 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.1 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9 123 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 1.63 2.18 4.08 4.08 3.81 ب141 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.1 3.24 1.67 2.32 0.0 2.85 ب142 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 151.2 114.50 117.63 117.18 112.8 122.08 المجموع (أطنان مترية)
       استنفاذ األوزونأطنان من قدرات 

 7.76 5.98 6.26 6.04 5.93 6.30 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.02 0.02 0.0 0.02 0.02 0.02 123 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.18 0.24 0.45 0.45 0.42 ب141 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.59 0.21 0.11 0.15 0.0 0.19 ب142 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 8.37 6.39 6.61 6.66 6.4 6.92  أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع (
  * بيانات البرنامج القطرى

نتيجة لعمليات  2015، الذي انخفض مبدئيا بشكل كبير في عام 22-الهيدروكلوروفلوروكربونظل استهالك   6
التبريد وتكييف تحول في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء، مستقرا نظرا الستمرار الطلب على معدات خدمة 

ب كـخلـيط 142 -الهيدروكلوروفلوروكربون. ويستورد 22-لهيدروكلوروفلوروكربونلواالستخدام الوحيد  الهواء
)06a4-R(3 ويتوقع أن يزال ذلك ؛ 12 -الذي يستخدم كاحتياطى في المعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون

. وبدأت صربيا في الكلوروفلوروكربوناالستهالك مع تحسن ممارسات الخدمة وتوقف استخدام المعدات القائمة على 
؛ التبريد وتكييف الهواءفي كسح وتنظيف دوائر  2011ب في عام 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 

 IV-NAF P(4كخليط ( 123-الهيدروكلوروفلوروكربونوتستهدف أنشطة زيادة الوعى هذا االستهالك. ويستورد 
  5في معدات اطفاء الحرائق. 1211-الذيى يستخدم كاحتياطى للهالون

  
    تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

  
عن بيانات استهالك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ البرنامج  صربياأبلغت حكومة   7

 من بروتوكول مونتريال. 7تمشى مع البيانات المبلغ عنها عمال بالمادة ت 2018لعام  القطرى

 سياسة المواد المستنفدة لألوزون واإلطار الناظم
  
. إن حظر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإن المواد المستنفدة لألوزون الوحيدة المسموح باستيرادها هى     8

قد تم  مواد هيدروكلوروفلوروكربونيةتصنيع أو تجميع المعدات واستيراد منتجات ومعدات تحتوى أو تعتمد على 
وعن شروط  المواد المستنفدة لألوزونائح إدارة . ومايزال مشروع تعديالت على لو2018أبريل/نيسان  15تنفيذه في 

مواد اللوائح مع االتحاد األوروبى، بما في ذلك القيود على استخدام  إصدار التراخيص محل نظر، وذلك لتنسيق
  بعض االستخدامات.في  ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة  هيدروفلوروكربونية

الشحنات المشبوهة ويتم إخطار الوحدة الوطنية  التحفظ علىتخضع الواردات إلى الرقابة الجمركية؛ ويجرى   9
لألوزون والمفتشين البيئيين. ويجرى إعادة الشحنات التى وجد أنها تتعارض مع اللوائح المطبقة إلى المرسل وتخطر 

ويجوز فرض جزاء جمركى أو قة المسبقة عن علم؛ الوحدة الوطنية لألوزون البلد المصدر من خالل آلية المواف

 
في   4ونسبة  22- الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  55ونسبة  ب142 - الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  41من نسبة  406a-Rيتألف    3

  .R-600aالمائة من 
في المائة  2ونسبة  125- في المائة من الهيدروفلوروكربون 8بة ونس 123- لهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  90من نسبة  IV-NAF Pيتألف    4

  من ليمونين.
استهلك بشكل متقطع لخدمة عدد قليل من مبردات  123- لهيدروكلوروفلوروكربونإلى أن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59تشير خطأ الوثيقة    5

  المبانى.
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اقتصادى أو إدارى على المستورد (مثل، مخالفة أو حظر على بعض األنشطة التجارية أو السجن). وحتى اليوم، لم 
  .12-هيدروفلوروكربونأو  11-هيدروفلوروكربون توجد شحنات مشبوهة تحتوى على 

  
  

 26عن وزارة حماية البيئة، منهم  الممث 24مفتش بيئي و 23و موظفين جمارك 5عقدت حلقتا عمل لتدريب   10
مع التركيز على تحديث التشريعات وتمارين التفتيش العملى (محاكات عمليات  2018و 2017إمرأة، في عامى 

تفتيش) في أربع منشآت لتكييف الهواء والتبريد. وشاركت إمرأة مدربة في حلقتى العمل. ومخطط في شهر 
  موظف جمركى. 40عقد حلقة عمل أخرى، بمشاركة إمرأتان مدربتان، لتدريب  2020مارس/آذار 

  
  قطاع التصنيع

  
نتج  R-410Aإنتهت األربع شركات المصنعة ألجهزة التبريد وتكييف الهواء من تحولها إلى األمونيا و   11

. وبينما يظل تصنيعها لمعدات 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاذ األوزون 2.27عنها إزالة 
قائمة على قدرات احترار عالمى منخفضة محدودا، فإن الجهود المتواصلة للصناعة والحكومة سوف تيسر استخدام 

اللوائح كجزء من عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبى، والتصديق على تعديل  هذه المعدات في السوق. إن تنسيق
  إلى السوق. قائمة على قدرات احترار عالمى منخفضة التبريد وتكييف الهواء معداتيغالى،سوف ييسر دخول ك
  

 قطاع خدمة التبريد

، عقدت ثالث دورات تدريبية عن ممارسات خدمة التبريد الجيدة تشمل 2020خالل الربع األول من عام   12
ورش خدمة. وباالضافة  14، من سيدتينتقنى خدمة، منهم  72ساعة) لعدد  16ساعات) وعملية ( 8تمارين نظرية (

أنشطة زيادة الوعى تنظيم موائد مستديرة عاون مع رابطة التبريد وتكييف الهواء الصربية، شملت تإلى ذلك، وبال
؛ نشر "صفحات األوزون" في 2019في عام  رابطة التبريد وتكييف الهواء الصربيةومعارض في المؤتمر السنوى ل

الصادرة كل أربعة أشهر؛ المشاركة في الوحدة الوطنية لألوزون في  رابطة التبريد وتكييف الهواء الصربيةجريدة 
  عن بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالى. قدمت معلوماتحيث  2019لعام  المعرض اإليكولوجى

  
  حالة المصروفات

  
 260دوالر أمريكي ( 973 260، تمت الموافقة على مجموع أموال تبلغ 2020حتى يناير/كانون الثانى   13

ألنشطة في  أمريكي دوالر 315 000لعمليات تحول تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء ومبلغ  دوالر أمريكي 658
دوالر  268 153وتم صرف مبلغ  التبريد وتكييف الهواءقطاع خدمة التبريد)، وتم صرف جميع األموال لتحول 

دوالر  33 250، بما في ذلك مبلغ دوالر أمريكي 46 847لقطاع الخدمة. وسوف يصرف الرصيد البالغ  أمريكي
  .2021و 2020ي عامى موافق عليه للشريحة الرابعة واألخيرة، فال أمريكي
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  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من 
  

  االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل
  

خطة إدارة إزالة المواد المرتبط بالمرحلة األولى من  من قدرات استنفاذ األوزون طن 2.94بعد خصم مقدار   14
قدرات  من  طن 5.43، يبلغ االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .2، كما يرد في الجدول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  استنفاذ األوزون
  

في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة . االستهالك المتبقى المؤهل لتمويل المرحلة الثانية من 2الجدول 
 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)صربيا (

 نقطة البداية الهيدروكلوروفلوروكربون
 المرحلة الثانية المرحلة األولى

 المتبقية المطلوبة المتبقية الموافق عليها
 0.21 4.61 4.82 2.94 7.76 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 123 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.59 0.59 0.00 0.59 ب142 - الهيدروكلوروفلوروكربون

مجموع المواد 
 يةلهيدروكلوروفلوروكربونا

8.37 2.94 5.43 5.22 0.21 

  
  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعى للمواد 

  
ورشة في قطاع  1 300تقنى و 2 500على أساس المسح الذي نفذ خالل إعداد المرحلة الثانية، يوجد حوالى   15

المستخدمان في كسح دوائر  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونو 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالخدمة، تستهلك 
الموجودان في  123-وكربونالهيدروكلوروفلورو ب142-الهيدروكلوروفلوروكربونالتبريد ومقدار صغير من 

  المخلوطات.
  

  استراتيجية اإلزالة في المرحلة الثانية
  

ثمانى سنوات لخفض  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربياتشمل   16
  .2028ناير/كانون الثانى ي 1في المائة بحلول  97.5ونسبة  2025يناير/كانون الثانى  1في المائة بحلول  67.5نسبة 

  
  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من األنشطة المقترحة في 

  
خالل المرحلة الثانية، ستعمل الحكومة على دعم اإلطار القانونى بما في ذلك نظام الترخيص والحصص   17

  وتقوية قطاع خدمة التبريد، كما يلى: المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللرقابة على الواردات من 
  

تمشيا مع  وروكربونية المواد الهيدروكلوروفلتحديث التشريع من خالل استخدام حصص جديدة للرقابة على   )أ(
؛ تنفيذ ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة المقترحة المتسارعة؛ تنفيذ حظر على استيراد واستخدام 

 المعدات والمنشآت القائمة على  في تسربالعمليات التفتيش اإلجبارية للتحقق من معدل 
على خدمة معداتهم  وتكييف الهواء التبريدمعدات ؛ وضع حوافز لتشجيع مالكى الهيدروكلوروفلوروكربون

بانتظام والتأكد من عمليات التسرب وتحسين جمع البيانات واإلبالغ بما في ذلك استهالك الكهرباء في 
 دوالر أمريكي)؛ 64 000(يونيدو) ( التبريد وتكييف الهواءمعدات 

  
مشاركا لكل حلقة  20-10تدريب مفتشي الجمارك وموظفى إنفاذ القانون من خالل ست حلقات عمل لحوالى    )ب(

 20 000عن التشريعات المحدثة ووثائق السياسة الجديدة لإلسراع باإلزالة، وتطوير مواد تدريبية (يونيب) (
 )؛دوالر أمريكي
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التبريد في معدات  وضع مبادئ توجيهية لإلستعادة وإعادة التدوير وإعادة االستخدام وللتأكد من التسرب    )ج(
أربع حلقات عمل لحوالى والهيدروفلوروكربون؛  الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على  وتكييف الهواء

لخدمة الجيدة؛ تدريب بشأن مبادئ توجيهية وممارسات اتقنى ومالك معدات ومشغلين ومستوردين  100
لتى اعلى استخدام برمجيات جمع البيانات والمعالجة االحصائية  معدات ومشغلين ومستوردين ومالك يينتقن

إلجراء مسح عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون وتعديل تلك البرمجيات لتتبع  2016تم شراؤها في عام 
سنوى المطلوب لمقادير سوائل التبريد التى تم استردادها استخدام الكهرباء؛ استخدام ورش الخدمة لإلبالغ ال

وإعادة تدويرها؛ شراء معدات وأدوات (مثل، آالت نقالى لالسترداد وإعادة التدوير وأجهزة كشف التسرب 
واسطوانات) للتقنيين واألرتقاء بأربعة مراكز تدريب؛ شراء أجهزة اضافية للتعرف على سوائل التبريد 

؛ شراء التبريد وتكييف الهواءلتدريب؛ تنفيذ حلقة عمل عن بدائل لكسح وتنظيف دوائر للجمارك ومراكز ا
خالص تم تخزينها في أربعة مراكز تدريب؛ تدريب موظفين على استخدامها قطع غيار ألربع آالت است

 )؛دوالر أمريكي 399 500(يونيدو) (
  

معدات تركيز التدريب على استخدام بدائل جديدة لسوائل تبريد ذات قابلية لالشتعال وضغط عال؛ شراء    (د)
كربون ما بعد الثنائي أكسيد (أي، وحدة  التدليل عليهامن أجل  قائمة على قدرات احترار عالمى منخفض

ث دليل التدريب لتقنيي الحرج ووحدات قائمة على الهيدروكربون) وأدوات لخدمة مثل تلك المعدات؛ تحدي
مرتفع (يونيدو) الضغط المناولة سوائل التبريد القابلة لالشتعال وذات في الخدمة لتناول ممارسات السالمة 

  ؛دوالر أمريكي 69 000(
  

   الصربية، بما في ذلك تنظيم موائد مستديرة التبريد وتكييف الهواء(هـ)  أنشطة زيادة الوعى بالتعاون مع رابطة 
نشر "صفحات األوزون" في   و في المؤتمر السنوى لرابطة التبريد وتكييف الهواء الصربيةومعارض 

  )؛دوالر أمريكي 50 000(يونيب) ( جريدة رابطة التبريد وتكييف الهواء الصربية الصادرة كل أربعة أشهر
  

    ).أمريكيدوالر  15 000(و)  تحقق مستقل عن االستهالك لكل شريحة في المستقبل (يونيدو) (
  

  واالبالغ عنه تنفيذ المشروع ورصده 

عن التنسيق الشامل لألنشطة مسؤولة ستكون الوحدة الوطنية لألوزون، المنشأة في إطار وزارة حماية البيئة،      18
مع الوكالتين الرئيسة والمتعاونة ومع األطراف المؤثرة  الوحدة الوطنية لألوزونبمقتضي المرحلة الثانية. وستعمل 

على تنفيذ المرحلة الثانية، وتحديد فرص الترويج للمساواة الجنسانية وتمكين النساء، وسوف ترصد عدد النساء 
  . ولم يخصص تمويل اضافى لهذا الغرض.خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمشاركات في أنشطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادالمرحلة الثانية من مجموع تكاليف 
  

لصربيا عند  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من  قدر مجموع تكاليف  19
 5.22زائدا تكاليف دعم الوكالة. وسينتج عن األنشطة المقترحة إزالة  دوالر أمريكي دوالر أمريكي 617 500مبلغ 

؛ 22-من الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاذ األوزون 4.61(أى،  األوزون دطن من قدرات استنفا
طن من قدرات استنفاذ  0.59؛ و 123-من الهيدروكلوروفلوروكربون األوزون دطن من قدرات استنفا 0.02و
  .3ب)، كما يوجز الجدول 142-من الهيدروكلوروفلوروكربون ألوزونا
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  لصربيا كما قدم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  مجموع تكاليف المرحلة الثانية. 3الجدول 
  

 المجموع 2028 27-2026 25-2024 23-2020 البند
 64,000 3,600 6,000 22,000 32,400 وثائق السياسة 

 التدابير في قطاع الخدمة
     

 8,000 - - 4,000 4,000 تحديث المبادئ التوجيهية
 80,000 16,000 16,000 16,000 32,000 معدات لمراكز التدريب

 165,500 - - 82,750 82,750 معدات للتقنيين
 48,000 - - 24,000 24,000 أجهزة تحديد سوائل التبريد

 31,000 3,500 8,750 8,750 10,000 واستشارةاتصاالت وتنسيق 
 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 حلقات عمل للتقنيين والمالك والمشغلين والمستوردين

  - الهيدروكلوروفلوروكربونحلقات عمل لمستعملى 
 ب 141

1,000 - - - 1,000 

خدمة واختبارات وقطع غيار وتدريب ألربعة مراكز 
 استرداد

30,000 - - - 30,000 

 69,000 - 35,000 30,000 4,000 عالمى منخفضة استخدام بدائل ذات احتمالية احترار
 15,000 5,000 5,000 5,000 -  تحقق

 547,500 37,100 79,750 201,500 229,150 المجموع الفرعى (يونيدو)
 20,000 - 5,000 7,000 8,000 تدريب موظفى الجمارك وإنفاذ القانون

 50,000 11,250 11,250 13,750 13,750 الوعىزيادة 
 70,000 11,250 16,250 20,750 21,750 المجموع الفرعى (يونيب)

 617,500 48,350 96,000 222,250 250,900 المجموع

  
 الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  المرحلة الثانية من من  األولىلشريحة ل األنشطة المخططة

 
 2020من عام  دوالر أمريكي 250 900الشريحة األولى من المرحلة الثانية الممولة بمبلغ سيجرى تنفيذ   20

 وسوف تشمل األنشطة التالية: 2023إلى عام 
  

تقييم اللوائح من خالل استشارين قانونيين وتحديث الحصص وتنفيذ الحظر على واردات واستخدام   )أ(
؛ وضع حوافز لتشجيع مالك 2021يناير/كانون الثانى  1ب بدء من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

غ للمعدات والتأكد من التسرب وتحسين معدات جمع البيانات واإلبال المعدات على الخدمة المنتظمة
  دوالر أمريكي)؛ 32 400) (يونيد(  وخفض استخدام الطاقة

 
  دوالر أمريكي)؛ 8 000(يونيب) ( موظف جمارك ومفتش وتطوير مواد تدريبية 30 حوالى تدريب    )ب(

 
وعقد حلقات عمل تدريبية بشأن المبادئ  وضع مبادئ توجيهية لإلستعادة وإعادة التدوير وإعادة االستخدام   )ج(

شراء معدات للتقنيين (آالت نقالى لالسترداد وإعادة التدوير وأجهزة التوجيهية وممارسات الخدمة الجيدة؛ 
كشف التسرب واسطوانات) لألرتقاء بأربعة مراكز تدريب وأجهزة للتعرف على سوائل التبريد؛  حلقة عمل 

لتبريد وتكييف الهواء؛ تنفيذ الخدمة واالختبار وشراء قطع غيار ألربع آالت عن بدائل لكسح وتنظيف دوائر ا
تحديث دليل التدريب وتدريب موظفين على استخدامها؛  ،استخالص تم تخزينها في أربعة مراكز تدريب

 مرتفعالضغط اللتقنيي الخدمة لتناول ممارسات السالمة في مناولة سوائل التبريد القابلة لالشتعال وذات 
 دوالر أمريكي)؛ 196 750(يونيدو) (

 
تكنولوجيات بديلة ونشر أنشطة زيادة الوعى مع رابطة التبريد وتكييف الهواء الصربية لتعزيز   (د)

 ).13 750وصديقة للمناخ واألوزون (يونيب) (
  
  

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/46 
 
 

9 

 تعليقــات األمانة والتوصية 
  

  التعليقـات
 

لصربيا على  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من استعرضت األمانة   21
ضوء المرحلة األولى، السياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة 

المواد  إدارة إزالة خططلمرحلة الثانية من في قطاع االستهالك ل الهيدروكلوروفلوروكربون
  للصندوق المتعدد األطراف. 2022-2020)، وخطة أعمال الفترة 74/50(المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
  االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

  
في المائة  97.5بنسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاقترحت صربيا إزالة متسارعة لخفض استهالك   22

دوالر  617 500بمدة سنتين قبل جدول الرقابة لبروتوكول مونتريال عند تكلفة تبلغ وذلك ، 2028بحلول عام 
. وفي هذا الصدد، لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلأمريكي، وهو الحد األقصي المتاح لتمويل البلد لإلزالة التامة 

  الحظت األمانة:

خطة من  األولىلمرحلة لا الحادى والسبعين، قامت اللجنة التنفيذية بتحديث االتفاق في اجتماعه  (أ)  
 الهيدروكلوروفلوروكربون للبلد بناء على خط أساس  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الموضوع من أجل االمتثال وتعديل مستوى التمويل بناء على ذلك. وعلى أساس خط األساس 
)، تصبح حكومة صربيا مؤهلة لتلقى حتى مبـلغ 12(ج)(74/50وتمشيا مع المقرر الموضوع، 

  ؛لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن أجل اإلزالة التامة ل دوالر أمريكي 585 000

، من بين جملة أمور، على مستوى الحد األقصي المتاح للتمويل )12(ج)(74/50المقرر ينص   (ب)  
 2025وهدف خفض عام  2020منخفضة لتلبية هدف الخفض لعام للبلدان المستهلكة ألحجام 

؛ ومع ذلك، ال ينص على مستوى التمويل لتلبية لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواإلزالة التامة ل
  في المائة؛ 97.5بنسبة زالة اإل

بينما تظل صربيا ممتثلة لبروتوكول مونتريال واألهداف المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية   (ج)  
خطة إدارة بموجب المرحلة األولى، لم يبين االستهالك في صربيا انخفاضا مهما بالرغم من تنفيذ 

المتوقع في االستهالك . ولهذا فإن أساس الخفض السريع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  والسبب الرئيسي لإلزالة المتسارعة غير واضحين؛

خطة إدارة إزالة (ب)، يجب أن تتضمن الشريحة األخيرة من مرحلة 76/16تمشيا مع المقرر   (د)  
في المائة على األقل من مجموع التمويل الموافق عليه  10نسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  لقطاع خدمة التبريد؛ من ناحية المبدأ

)، من بروتوكول مونتريال، قد ال يتجاوز استهالك صربيا 1(هـ)(اثالث 8الفقرة ، 5تمشيا مع المادة   (هـ)  
(أي، نهاية الخدمة) صفرا في أي سنة طالما مجموع مستوياتها المحسوبة  2040و 2030بين عام 

، 2040 يناير/كانون الثانى 1إلى  2030يناير/كانون الثانى  1سنوات من  10لالستهالك طوال مدة 
طن من  2.10في المائة من خط أساس صربيا (أي، أقل من  2.5، ال يتجاوز نسبة 10مقسوما على 

قدرات استنفاد األوزون)، على شرط أن هذا االستهالك يقتصر على: خدمة معدات التبريد وتكييف 
عدات إخماد الحرائق والوقاية من ؛ خدمة م2030 يناير/كانون الثانى 1الهواء الموجودة في 

؛ استخدامات المذيبات في صناعة المحركات 2030 يناير/كانون الثانى 1الحرائق الموجودة في 
  روخية؛ استخدامات األيروصول الطبي الموضعى للمعالجة المتخصصة للحروق.االص
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  الحظت األمانة أيضا مسائل السياسة التالية:  23

مواد صفرا ولكن مع ذلك رغب البلد في التمكن من استهالك  2030 إذا كان الهدف في عام   (أ)  
، ينبغى 2040-2030تمشيا مع جدول بروتوكول مونتريال في الفترة  هيدروكلوروفلوروكربونية
 مواد هيدروكلوروفلوروكربونيةينص على أن البلد يمكن أن يستهلك أن يشمل االتفاق استثناء 
طالما أن االستهالك المتراكم لهذه  )1(هـ)(اثالث 8الفقرة ، 5المادة الستخدامات محددة في 

طن من  2.10أقل من  2040يناير/كانون الثانى  1 و 2030يناير/كانون الثانى  1االستخدامات بين 
المواد . وليس من الواضح كيف يمكن رصد استهالك هذة قدرات استنفاد األوزون

في  جزاءات والتحقق منها؛ وكيف يمكن تطبيق ومثل هذه االستخدام الهيدروكلوروفلوروكربونية
من   طن من قدرات استنفاد األوزون 2.10حالة استهالك صربيا أكثر من 

 مواد هيدروكلوروفلوروكربونية أو تستهلك  2040-2030في الفترة  الهيدروكلوروفلوروكربون
ا من تعديل من البروتوكول؛ كيف تتمكن صربي 5الستخدام آخر غير المنصوص عليه في المادة 

إن تاريخ االنتهاء نظام الترخيص والحصص الخاص بها لضمان االمتثال باإللتزامات ذات العالقة؛ 
المحدد باستهالك  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

؛ أدوار ومسؤوليات 2040 يناير/كانون الثانى 1يمكن أن يستمر حتى  الهيدروكلوروفلوروكربون
  ؛ مسائل أخرى؛2040-2030ت الرئيسة والمتعاونة خالل الفترة الوكاال

طن من قدرات  0.21في المائة من خط األساس (أي،  2.5هو  2030إذا كان الهدف في عام   (ب)  
دوالر أمريكي؛ ويحتاج  585 000)، يكون مجموع تمويل المرحلة الثانية أقل من استنفاد األوزون

في المائة إلى تحديده ، مع  2.5ة لتناول المتبقى من خط األساس بنسبة التمويل المتاح للمرحلة الثالث
للتمكن من تنفيذ المرحلة الثالثة بشكل عملى؛ وسيتاح للبلد مرونة أقل في  مالحظة توافر تمويل كاف 

 2040-2030التى يستهلكها في أي سنة في الفترة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكمية  معرفة
؛ طن من قدرات استنفاد األوزون 0.21حد األقصي لالستهالك في أي سنة سيكون نظرا ألن ال

  ومسائل أخرى.

الحظت األمانة أيضا أن صربيا كانت مرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي وقد ترغب في النظر في   24
بمجرد معرفة الخط الزمنى  2024في عام  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالسراع بتنفيذ 

لالحتياجات المحتملة للخدمة في  2024 لالنضمام بشكل أفضل؛ ومن المحتمل أن يتوفر لذلك البلد فهم أفضل في عام 
خطة إدارة إزالة اقترحت األمانة أن تقوم صربيا بتنقيح مرحلتها الثانية من . وبناء على ذلك، 2040-2030الفترة 

في المائة، على أن يكون من  67.5لتلبية هدف خفض بنسبة  2025لتنتهى في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
في  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحكومة ستقدم مقترحا من أجل المرحلة الثالثة من المفهوم أن ال

 2030في عام  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل. ويمكن أن تكون المرحلة الثالثة من أجل اإلزالة التامة 2024عام 
بين جملة أمور، والتقدم المتحقق نحو اإلنضمام إلى االتحاد أو اإلزالة المتسارعة، يعتمد على التطورات في البلد، من 

، إن وجد؛ أي اعتبارات أخرى قد يعتبرها البلد 2040-2030وبى؛ فهم أفضل الحتياجات الخدمة في الفترة راألو
  مالئمة.

المواد  خطة إدارة إزالةتمشيا مع تلك االعتبارات، قررت حكومة صربيا تنقيح مقترحها للمرحلة الثانية من   25
من  طن من قدرات استنفاد األوزون  2.70إلزالة  2025نتهى في عام يل الهيدروكلوروفلوروكربونية
دوالر أمريكي، زائدا  292 500في المائة عند مبلغ  67.5لتلبية هدف خفض بنسبة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  تكاليف دعم الوكالة.

  اإلطار القانونى
  

طن  5.44تبلغ  2020باصدار حصص واردات من الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  صربياقامت حكومة   26
  أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. من قدرات استنفاد األوزون أقل من 
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 قطاع خدمة التبريد
  

، 6االجتماع الرابع والثمانينالمقدم إلى  2018تمشيا مع التوصيات الواردة في التحقق من االستهالك عام   27
تدابير لدعم قطاع خدمة التبريد  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتشمل المرحلة الثانية من 

وتدابير لإلنفاذ، بما في ذلك توفير أجهزة تحليل جديدة لسوائل التبريد لموظفى الجمارك وتحديث دليل تدريب 
فى الجمارك وتعزيز االتصاالت بين الجمارك والوحدة الوطنية لألوزون في حاالت الجمارك وتدريب اضافى لموظ

وجود واردات مشبوهة. وفي ما يتعلق بالحظر الموصي به على استيراد سوائل التبريد في االسطوانات المتخلص 
المرحلة الثالثة، حيث سيتاح مزيد من الوضوح بشأن الخط  تقديم منها، سوف تنظر حكومة صربيا في تنفيذها عند 

  الزمنى لإلنضمام الممكن لصربيا إلى االتحاد األوروبى.

  مجموع تكاليف المشروع
  

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من تبلغ التكاليف المتفق عليها لألنشطة في   28
  .4زائدا تكاليف دعم الوكالة، كما يبين الجدول دوالر أمريكي  292 500 الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
  

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيالمرحلة الثانية من . التكاليف المتفق عليها ل4الجدول 

  
، سيجرى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المنقحة المرحلة الثانية تمشيا مع   29

وسوف تشمل  2022إلى عام  2020دوالر أمريكي من عام  146 175تمويل الشريحة األولى البالغ مجموعه 
  األنشطة التالية:

تقييم اللوائح من خالل استشارين قانونيين وتحديث الحصص وتنفيذ الحظر على واردات واستخدام   )أ(
؛ وضع حوافز لتشجيع مالك 2021يناير/كانون الثانى  1ب بدء من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

الغ والتأكد من التسرب وتحسين معدات جمع البيانات واإلب هملمعدات المعدات على الخدمة المنتظمة
 دوالر أمريكي)؛ 11 200(يونيد) ( وخفض استخدام الطاقة 

 
6   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59  

 المجموع 2025 2022 2020 البند

 28,000 2,600 14,200 11,200 وثائق السياسة 

     التدابير في قطاع الخدمة 

 8,000 - 8,000 - تحديث المبادئ التوجيهية

 10,000 - 4,000 6,000 معدات لمراكز التدريب

 82,500 - 30,000 52,500 معدات للتقنيين

 32,000 - 16,000 16,000 أجهزة تحديد سوائل التبريد

 16,500 5,275 5,250 5,975 اتصاالت وتنسيق واستشارة

 12,000 4,000 4,000 4,000 والمالك والمشغلين والمستوردينحلقات عمل للتقنيين 

 2,000 - - 2,000 ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونحلقات عمل لمستعملى 

 20,500 - - 20,500 خدمة واختبارات وقطع غيار وتدريب ألربعة مراكز استرداد

 37,000 19,000 12,000 6,000 استخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة 

 248,500 30,875 93,450 124,175  تحقق

 11,000 - 5,500 5,500 المجموع الفرعى (يونيدو)

 33,000 - 16,500 16,500 تدريب موظفى الجمارك وإنفاذ القانون

 44,000 - 22,000 22,000 زيادة الوعى 

 292,500 30,875 115,450 146,175 المجموع الفرعى (يونيب)
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 دوالر أمريكي)؛ 5 500موظف جمارك ومفتش وتطوير مواد تدريبية (يونيب) ( 90تدريب حوالى   (ب)

 
واستخدام  ممارسات الخدمة الجيدة  تقنى ومالك ومشغل ومستورد بشأن 50لحوالى عمل  احلقت تنفيذ   )ج(

شراء معدات للتقنيين (آالت نقالى لالسترداد وإعادة التدوير وأجهزة كشف التسرب ؛ البرمجيات
حلقة عمل عن تنفيذ واسطوانات) لألرتقاء بأربعة مراكز تدريب وأجهزة للتعرف على سوائل التبريد؛  

بدائل لكسح وتنظيف دوائر التبريد وتكييف الهواء؛ شراء قطع غيار ألربع آالت استخالص التى تم 
تخزينها في أربعة مراكز تدريب وتدريب موظفين على استخدامها؛ تحديث دليل التدريب لتقنيي الخدمة 

مرتفع (يونيدو) الضغط الذات لتناول ممارسات السالمة في مناولة سوائل التبريد القابلة لالشتعال و
 دوالر أمريكي)؛ 112 975(
 

تكنولوجيات بديلة ونشر أنشطة زيادة الوعى مع رابطة التبريد وتكييف الهواء الصربية لتعزيز   (د)
 ).16 500وصديقة للمناخ واألوزون (يونيب) (

  
  األثر على المناخ

  
أفضل لسوائل التبريد من خالل التدريب وتوفير  إن األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة التى تشمل إحتواء  30

وينتج عن كل كيلوجرام المستخدم لخدمة التبريد.  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالمعدات ستؤدى إلى خفض مقدار 
طن مكافئ   1.8لم ينبعث بسبب ممارسات التبريد األفضل وفورات تصل حوالى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن 

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من لثانى أكسيد الكربون. وبالرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يشمل 
ويج لبدائل ذات احتمالية ، تشير األنشطة التى تخططتها صربيا، بما في ذلك جهودها للترالهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد احترار عالمى منخفضة واسترداد وإعادة استخدام سوائل التبريد، إلى أن تنفيذ 
سيؤدى إلى خفض إنبعاث سوائل التبريد في الجو وبالتالى يحقق فوائد للمناخ. وباالضافة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  فؤ لمعداتهم.هرباء المشغلين على رصد التشغيل الكإلى ذلك، سيساعد رصد استخدام الك
  

  للصندوق المتعدد األطراف 2022-2020مشروع خطة األعمال للفترة 
  

المرحلة ، زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ دوالر أمريكي 292 500يطلب كل من اليونيدو واليونيب مبلغ   31
 286 931لصربيا. وتبلغ القيمة االجمالية المطلوبة  روكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوالثانية من 

أعلى من المبلغ وهى  دوالر أمريكي 76 054مبلغ  2022- 2020بما في ذلك تكاليف الدعم للفترة  دوالر أمريكي
  في خطة األعمال.

 مشروع اتفاق
  

المواد مشروع اتفاق بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية إلزالة بهذه الوثيقة يرد في المرفق األول   32
   .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة الثانية من في ا الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 توصيـة 
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في: 33

من خطة إدارة إزالة المواد  الثانيةالموافقة، من ناحية المبدأ، على المرحلة   )أ(
لخفض استهالك  2025إلى  2020لصربيا للفترة من الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر  320 585في المائة من خط أساس البلد، عند مبلغ  67.5بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربون
دوالر  22 365البالغة  ، زائدا تكاليف دعم الوكالةدوالر أمريكي 248 500أمريكي، تتألف من مبلغ 

دوالر  5 720، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 44 000لليونيدو، ومبلغ  أمريكي
  لليونيب؛ أمريكي

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناالحاطة علما بالتزام حكومة صربيا بحظر استيراد واستخدام    )ب(
 ؛2021يناير/كانون الثانى  1بحلول 

  

المتبقى  الهيدروكلوروفلوروكربونمن استهالك  طن من قدرات استنفاد األوزون 2.70ار خصم مقد  (ج)
  المؤهل للتمويل؛

  
المواد خفض استهالك لالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية   (د)

المواد لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ، طبقا لالهيدروكلوروفلوروكربونية
  ، الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من   (هـ)

 124 175من  يتألف دوالر أمريكي 160 211لصربيا عند مبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 22 000لليونيدو؛ ومبلغ  دوالر أمريكي 11 176، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي
  لليونيب. 2 860زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي
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  األولالمرفق 
 

  للصندوق المتعدد األطراف  ةيذيواللجنة التنف صربياحکومة  نياتفاق بمشروع 
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستهالك المواد اله ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله
   

 غرضال
 
بتخفيض االستخدام  تعلقي مايف ةيذي("البلد") واللجنة التنف صربياحکومة بين  تفاهم الهذا االتفاق  مثلي -1

ً طن 2.73ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره  -1 لييالمراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ من   ا
  مونتريال.بروتوكول الزمني للجدول لمتثاال ا 2025 كانون الثاني /يناير 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  
من  2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2

 عيجمل للتخفيضالزمني  اليجدول بروتوکول مونتر") في هذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األهداف والتمو -2لييالتذ
 ةيليالتمو اللتزاماتها ةيذيهذا االتفاق وأداء اللجنة التنف بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  - 1في التذييل  المذكورة المواد 

إضافي من الصندوق المتعدد األطراف أو  ليتمو یطلب للحصول عل م يمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة 
 ،ألف - 2من التذييل  2-1 األفقي تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استهالك للمواد  تعلقيما في هيالحصول عل

ألف، وفيما يتعلق بأي  -1خطوة التخفيض النهائية بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييلباعتباره 
(االستهالك المتبقي المؤهل 3- 3-4و 3-2-4و  3-1- 4 ةاألفقي وفادة يتجاوز المستوى المحدد في الصفاستهالك لكل م

  للتمويل).
 
 ريتوف یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالمحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف هرهنا بامتثال البلد اللتزامات -3

المبدأ،  ثيمن ح ل،يهذا التمو ةيذيألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي  ليالتمو
  ").ليالتمو یألف ("الجدول الزمني للموافقة عل -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذيفي اجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله ةيهذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

 قيالبلد إجراء تحقق مستقل من تحق قبلي(ب) من هذا االتفاق، سوف  5 ةيووفقا للفقرة الفرع .("الخطة") المعتمدة 
 ستكلفوألف من هذا االتفاق.  -2 لييمن التذ 2- 1في الصف األفقي  نيالنحو المب یحدود االستهالك السنوي للمواد عل

 التحقق المذکور أعاله.بإجراء  المعنيةأو المنفذة  ةيالوکالة الثنائ
 

 شروط اإلفراج عن التمويل
 

 ةيالشروط التالالبلد  يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 فقط: األقل یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
ألفقي  کونيأن   )أ( ف المحددة في الصف ا السنوات  عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األهدا

. وتعفى االتفاق اة التي تمت فيها الموافقة على هذهي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية  لمستحقةالسنوات التي ال توجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية ا

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
أن  ةيذي، ما لم تقرر اللجنة التنفالمعنيةالسنوات  عيهذه األهداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تم يأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريهذا التحقق غ
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ن و  )ج( ج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأ  ذيوخطط تنف ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذ

األنشطة التي بدأت مع  ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر
ابقا کان س هايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو هايالشرائح الموافق عل

 في المائة؛ 20أکثر من 
 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(

ل الزمني للتمو هايف توقعيالتي السنة  و حالة الشر ةيالتال حةيالشر م يتقد ليالجد و في   ة،يالنهائ حةيأ
 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة

 
 الرصد

 
 لييفي التذ المذكورة بموجب هذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
وفقا وتقديم تقارير عنها السابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتهايألدوارها ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

وفقا  ،المعتمدةجزء من أو کل األموال  صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيتوافق اللجنة التنف -7
  ألف: -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستهالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
إل جبي  )أ( دة التوثيق المسبق  تعا تيتعدعلى أنها المصنفة  التخصيصا خطة تنف ةيسيرئ ال ما في   ذيإ

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
ل لتنفيذية ةيالحا ا للجنة  ع  جتما ي ا قبل أ م  ة  التي ستقد نبمد ب ةيثما وعيأسا  . عليها فقة   ستتعلق، للموا

 التغييرات الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقهاالمسائل التي يحتمل  )1(

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود هذتعدسالتغييرات التي و )2(

منفذة لمختلف أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو )3(
  الشرائح؛

نشاط  حذفأو  ،المعتمدة  ةيالحال حةيالشر ذيالمدرجة في خطة تنف ريلألنشطة غ ليتمو وتوفير )4(
 حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيخطة تنف من

  ؛معتمدة 

 حةيالشر ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنها المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 حةيالشر ذيتنف ريفي تقرعنها  ةيذياللجنة التنفوإبالغ في ذلك الوقت،  الجاري تنفيذها ،المعتمدة 
 الالحق؛

الصندوق  یأو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إل ةيتحتفظ بها الوکاالت الثنائ ةيأي أموال متبق عادت  (ج) 
  المتوقعة بموجب هذا االتفاق. رة ياألخ حةياالنتهاء من الشر بعدالمتعدد األطراف 
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 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر

 
  ، وبصفة خاصة:ديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اهتمام  یوليسوف  -8
 

الخاصة التي  اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب هذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
ت الصلة  المعنيةأو المنفذة  /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ ويراعي   )ب( ت ذا  ديقطاع خدمة التبربالقرارا

 الخطة. ذيخالل تنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 تنفذأو  ينفذهاهذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي  ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
الوکالة المنفذة  کونتأن  یعل اليونيدو تبموجب هذا االتفاق. ووافقالمحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال

بأنشطة البلد  تعلقي مايف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ بقيادة الوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل بيونيوافق ال ةيسيالرئ
إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد  مکنيالتي  مييالتق اتيعمل یالبلد عل وافقيبموجب هذا االتفاق. والمحددة 

أو الوکالة  /و ةيسيالمنفذة الرئ بالوكالةالتقييم الخاص األطراف أو في إطار برنامج  ددالتابعة للصندوق المتع م ييوالتق
  المنفذة المتعاونة المشارکة في هذا االتفاق.

 
 عيعن جم وتقديم تقارير ينالمنسق ذيوالتنف طيمسؤولة عن ضمان التخط ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10

(ب).  5 ةيالمثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرع ليسب یعل التي تشملاألنشطة بموجب هذا االتفاق، 
لوکالة من االعام  قيتنسالخطة في إطار ال ذيمن خالل تنف ةيسيوستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ

باء  - 6 لييألف والتذ -6 لييوالوکالة المنفذة المتعاونة في التذ ةيسي. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئةيسيالمنفذة الرئ
المنفذة المتعاونة  الةوالوک ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتوالي. وتوافق اللجنة التنف یعل

 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق الصفينفي  نةيبالرسوم المب
  

 عدم االمتثال لالتفاق
 

ألي سبب ألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أهداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11
التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة يستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لهذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
المعدل الذي  ليالتمو یزمني للموافقة علالجدول لوفقا ل ليالتمو سيعاد ة،يذياللجنة التنف ريعلى التمويل. ووفقا لتقد

 حةيقبل استالم الشر استيفاؤهاالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنفحددته 
 مبلغأن تخفض  ةيذيللجنة التنف جوزي هبأنالبلد  قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل.  ةيالتال

 لوغرام يبکل ک تعلقي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ ليالتمو
 ةيذي. وسوف تناقش اللجنة التنفسنةفي أي  التي لم تتحققفي االستهالك  ضاتيمن قدرات استنفاد األوزون من التخف

حالة عدم لن تکون اتخاذ القرارات،  وبعدالبلد لهذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  هايف متثليلم  نةيمع ةکل حال
 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو م ياالتفاق عائقا أمام تقداالمتثال لهذا 

 
 یفي المستقبل قد تؤثر عل ةيذيجنة التنفللتصدرها اأساس أي قرارات  یهذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تم يلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو
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والوکالة المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13
إمكانية والوکالة المنفذة المتعاونة ب ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيهذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 

 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال له الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 همسموح ب یحد أقص هايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بها في نها تم يس -14
في  كانت متوقعةو، ذلك الوقتفي  معلقةالتزال أنشطة  وإذا وجدتألف.  -2 لييفي التذالوارد إلجمالي االستهالك 

 ةيإنجاز الخطة حتى نها تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالالحقة وفقا للفقرة الفرع األخيرة وتعديالتها حةيلشرا ذيخطة تنف
 1(د) و  1(ب) و  1(أ) و  1اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية  شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تليالسنة 

 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4) من التذييل ـ(ه
 
  صالحيةال
 

 یوعل اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي هذا االتفاق  هايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تم ي   15
لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول  فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في هذوالنحو المحدد في هذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك هنا.
 

المتعدد ه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق ؤال يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنها  16
 األطراف.

 
  التذييالت

 
 ألف: المواد -1 التذييل

 

نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستهالك  المجموعة  الفئة المادة
 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

22 -الهيدروكلوروفلوروكربون  7.76 األولى جيم 

123الهيدروكلوروفلوروكربون  0.02 األولى جيم 

ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.59 األولى جيم 

 8.37 األولى جيم المجموع 
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  ألف: األهداف و التمويل  -2التذييل 
 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 التفاصيل  الصف
 اليجدول بروتوکول مونتر 1.1

لمواد المدرجة  االزمني لخفض 
  یاألول الفئة م،يفي المرفق ج

قدرات استهالك  طن من(
 األوزون)

 غير متاح 2,73 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46

 هالمسموح ب یالحد األقص  1.2
استهالك المواد جمالي إل

  الفئة م،يالمدرجة في المرفق ج
قدرات   طن من( یاألول

 استهالك األوزون)

 غير متاح 2,73 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46

التمويل (دوالر أمريكي)  2.1
الموافق عليه من الوكالة المنفذة 

 الرئيسية (اليونيدو) 

124.175 0 93.450 0 0 30.875 248.500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

11.176 0 8.410 0 0 2.779 22.365 

التمويل (دوالر أمريكي)  2.3
الموافق عليه من الوكالة المنفذة 

 المتعاونة (اليوئنديبي) 

22.000 0 22.000 0 0 0 44.000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2.4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

2.860 0 2.860 0 0 0 5.720 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 (دوالر أمريكي) 

146.175 0 115.450 0 0 30.875 292.500 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   3.2
 أمريكي) 

14.036 0 11.270 0 0 2.779 28.085 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 (دوالر أمريكي) 

160.211 0 126.720 0 0 33.654 320.585 

المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.1  2,70 
الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.2  2,94 
المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3  2,12 
االتفاق (أطنان قدرات   فق على تحقيقها بموجب هذات التي ا 123- كربون وفلورو الهيدروكلور إزالةإجمالي  4.2.1

 استهالك األوزون) 
0 

(أطنان قدرات استهالك  المرحلة السابقةً  التي يتعين تحقيقها في 123 - كربون وفلوروالهيدروكلور إزالة 4.2.2
 األوزون) 

0 

) أطنان قدرات استنفاد األوزون(  123 - كربون وفلورواالستهالك المؤهل المتبقي للهيدروكلور 4.2.3  0,02 
ي تمت الموافقة على تحقيقه بموجب هذا االتفاق (أطنان ذب ال214 - كربون وفلورو الهيدروكلور إزالةإجمالي  4.3.1

 قدرات استهالك األوزون) 
0 

(أطنان قدرات استهالك المرحلة السابقةً   ب التي يتعين تحقيقها في214 - كربون وفلوروالهيدروكلور إزالة 4.3.2
 األوزون) 

0 

) أطنان قدرات استنفاد األوزون(ب  214 - كربون وفلوروالك المؤهل المتبقي للهيدروكلوراالسته .4.3.3  0,59 
  .2020ديسمبر/ كانون األول 31 * موعد إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى: 
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
عل ليالنظر في تمو تم يس        -1 ع  يهالشرائح المقبلة للموافقة   -2 لييمن السنة المحددة في التذ األولفي االجتما

 ألف.
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريصف التقدم المحرز منذ التقري حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
البعض.  ابعضهبتتعلق  فيتساهم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

ن  كنتيجة مباشرة أيضاً التقرير  يشملوينبغي أ زيلت  ن التي أ تنفيذ لكمية المواد المستنفدة لألوزو
، بدائلاإلدخال التدريجي للمن  يتعلق بهاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

جل تمكين ت عن باللجنة التنفيذية  تزويد منألمانة ا من أ ت ذات  الناتج تغيرالمعلوما النبعاثا في ا
والصلة بال خ.  ن  نبغييمنا والخبر يوضحأ ت  حا تالنجا ألنشطة المختلفة  ا ت المتعلقة با والتحديا

خرى ذات األمعلومات ال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالمدرجة في الخطة، 
تييمعلومات عن أي تغأيضا  ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضاصلة. ال  ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق را

األموال  صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتها حةيالشر
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن هذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر ذيخالل تنف

 
(ب) من االتفاق. وإذا  5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستهالكنتائج الخطة عن تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق ويجب أن يقدم حةيهذا التحقق مع کل طلب شر م يتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيلم تقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنها تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستهالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرة المحدد في ا
 

 ذيمعالم التنف يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا لتقويميةالواردة في الخطة حسب السنة استقدم البيانات و ،السابقة

. كما ةعامفي الخطة الومتوقعة تغييرات محتملة أي  وكذلكة والتقدم المحرز، عامإشارة إلى الخطة ال
هذا يشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم وة امعهذه التغييرات في الخطة الل ا مفضالوصفينبغي أن يحدد 

 الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من نال
 أعاله؛ المذكورة 

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکم  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (هـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 نة،يفي سنة معمعا بالتوازي  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد اله مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2
  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة  جبي
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األنشطة واألموال  یحصرا إل کجزء من هذا االتفاق م هيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 هذا االتفاق؛  المشمولة في

 
التنفيذ تحتوي علی أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروکلوروفلوروکربونية  قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

جب  معينة،  ألف -2التذييل بمو ق في سنة  ك الموادلكل اتفا الستهال ألدنى  ف ا م الهد  سيتم استخدا
  .المستقل لالمتثال لهذه االتفاقات وسيکون أساس التحقق كمرجعالهيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ف: مؤسسات الرصد واألدوارأل - 5التذييل 

اإلدارى لوزارة حماية البيئة  الهيكل فيالمنشأة إن الوحدة الوطنية لألوزون هى الوحدة اإلدارية المركزية  .1
 ومسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية في ما يتعلق بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لألوزون.

تكون الوحدة الوطنية لألوزون في وزارة حماية البيئة مسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة الوطنية من أجل  .2
 مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.تنفيذ خطة إدارة إزالة ال

لوحدة الوطنية لألوزون إدارة تنفيذ األنشطة المخططة للمشروع بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة إلى ايعهد  .3
 للتنمية الصناعية باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسة.

  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ - 6 لييالتذ

 
  :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيالوکالة المنفذة الرئستکون           -1
 

في  نيالنحو المب یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقار  )ب(

 
ف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيجنة التنفللإلى ا تقدم  )ج( ألهدا  أنشطة الشرائح المرتبطة بها وإنجازا

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب یعل
 

والتقدم المحرز   )د( ب  ن التجار الشرائح  ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد نينعکساالتأکد من أ
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 

 
 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  استيفاء شروط  (هـ)

األنشطة التي تنفذها الوکالة المنفذة  تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل اتقديمهمن أجل ألف  -4
  المتعاونة؛

  
، بسنة أو أكثر كهدف استهال لها دحدالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب   (و)

 ةيذلك، عن المرحلة الحال نطبقي ثماي، ح التحقق وتقارير ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي
لى إ  ، لخطة ا قعة من  لمتو ا نشطة  أل ا جميع  تكتمل  ن  استهالك  تحققتو أ ف  ا هد أ

  ؛الهيدروكلوروفلوروكربون
  

  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء ضمان  (ز)
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 ؛الالزمةاإلشراف  مهام  تنفيذ  )ح(

 
ف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آل  (ط) إلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفا عن  الدقيقوا

  انات؛يالب
 

  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنس  (ي) 
 

بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة   (ك)
الوکالة المنفذة  ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص

  متعاونة؛المنفذة اللوکالة او ةيسيالرئ
 

  المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛التأكد من أن   (ل) 
 

  ؛اللزوم عند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم      (م) 
 

ي ترت یالتوصل إل    (ن)  ن أ آلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأ تيتوافق في ا  قيوالتنس طيللتخط با
  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 

 
س)  ل في الوقت المناسب    ( ت /  للبلداإلفراج عن األموا استكمال األنشطة من أجل المشاركة المؤسسا

  المتعلقة بالمشروع.
  
 ةمستقل هيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

  لييفي التذ المذكورةالمواد  واستهالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد اله ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا للف، _أ1
 

  المنفذة المتعاونة تباء: دور الوکاال -6 لييالتذ
 
،  في الخطةمحددة هذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة.           -1

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزوم تقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
 
الوکالة  والرجوع إلىاألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  م ييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(

 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ
 

الموحدة وفقا  ريقارفي الت إلدراجهاهذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار م يتقدو  )ج(
  .ألف -4 لييللتذ

 
التوصل إلى اتفاق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)

 واإلبالغ المطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة.
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 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ
 
ً أمريكي اً دوالر 180 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة         -1 لكل كيلوغرام من  ا

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي يتجاوز المستوى المحدد في الصفالذي قدرات استنفاد األوزون من االستهالك 
ف المحددسنة  ألفقي في الصف لم يتحقق فيها الهد ن الحد ، ألف -2 لييمن التذ 2-1 ا ن يكون من المفهوم أ على أ

مويل ال يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير اضافية في حاالت تمديد خفض التلاألقصي 
  عدم االمتثال لفترة سنتين متعاقبتين.

 
خطة ن قيد التنفيذ (يجرى تنفيذ مرحلتين من لمدة سنة يكون فيها اتفاقي الغرامةفي حالة االحتياج إلى تطبيق  2

الغرامة على أساس كل حدد تمختلفة،  غرامةبالتوازى) مع مستويات  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
حالة على حدة مع األخذ في االعتبار قطاعات محددة تؤدى إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد قطاع، 

 أو تتناول المرحلتان نفس القطاع، يكون مستوى الغرامة التى تطبق األكبر. 

  
________ 
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