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كوبامقترح مشروع:   

 

 :يالتال األمانة بشأن مقترح المشروع ةوتوصيتتألف هذه الوثيقة من تعليقات  

 اإلزالة

 ونديبيي        (األولى، الشريحة الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة * 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .1 بسبب فيروس كورونا )كوفيد-19(
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 كوبا
 الوكالة ( عنوان المشروع1)

 يونديبي  انية(وروفلوروكربونية )المرحلة الثالهيدروكلخطة إدارة إزالة المواد 
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 6.25  2019السنة:  المرفق جيم المجموعة األولى() 7( أحدث بيانات المادة 2)
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  3)

 

2019السنة:   

عامل  المذيبات التبريد مكافحة الحرائق رغاوى أيروصول كيميائي

 تجهيز

استخدامات 

 مختبرية

مجموع قطاع 

 االستهالك

  الخدمة التصنيع  

 6.23    6.23     22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.01    0.01     124-لهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01    0.01     ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 بيانات االستهالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(( 4)

 30.23 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 16.88 :2010-2009خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 10.97 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 19.26 المعتمد فعال
 

 

 المجموع 2022 2021 2020 ( خطة األعمال5)

 5.50 3.30 0 2.20 (وزون)طن من قدرات استنفاد األإزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونديبي

225 560 التمويل )دوالر أمريكي(  0 840 333  400 559  
 

-2021 2020 ( بيانات المشروع6)

2022 

2023 2024 2025 2026 

2027 

 المجموع 2030 2029 2028

حدود االستهالك في بروتوكول 

 مونتريال 

 غير متاح 0 5.49 5.49 5.49 5.49 10.97 10.97 10.97 10.97

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 غير متاح 0 5.49 5.49 5.49 5.49 10.97 10.97 10.97 10.97

 

تكاليف 

المشروعات 

المطلوبة من 

المبلدأ  ناحية

)دوالر 

 أمريكي(

 يونديبي

تكاليف 

 المشروع

260,000 0 260,000 0 208,000 0 208,000 0 104,000 1,040,000 

تكاليف 

 الدعم

18,200 0 18,200 0 14,560 0 14,560 0 7,280 72,800 

مجموع تكاليف المشروعات المطلوبة 

 من ناحية المبلدأ )دوالر أمريكي(

260,000 0 260,000 0 208,000 0 208,000 0 104,000 1,040,000 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من 

 ناحية المبلدأ )دوالر أمريكي(

18,200 0 18,200 0 14,560 0 14,560 0 7,280 72,800 

مجموع األموال المطلوبة من ناحية 

 المبدأ )دوالر أمريكي(

278,200 0 278,200 0 222,560 0 222,560 0 111,280 1,112,800 

 

 (2020( طلب الموافقة على تمويل الشريحة األولى )7)

 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( األموال المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة
 18,200 260,000 يونديبي

 18,200 260,000 المجموع
 

 النظر في الموافقة على نحو فردى توصية األمانة
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 صف المشروعو

 

 معلومات أساسية

 

خطة من  الثانيةطلبا لتمويل المرحلة  ،المعينة باعتباره الوكالة المنفذة ،اليونديبي، قدم كوبانيابة عن حكومة  1

زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 1 040 000بلغ تكلفة ت عند إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من وسيؤدى تنفيذ  2.كما قدم في األصل دوالر أمريكي 72 800البالغة 

 .2030بحلول عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي إزالة االستهالك المتبقى من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

لتى تطلب ا كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروالمرحلة الثانية من تبلغ الشريحة األولى من  2

لليونديبي، كما  يدوالر أمريك 21 840زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 312 000في هذا االجتماع 

 قدمت في األصل.

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من 

 

في االجتماع  زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إتمت الموافقة على المرحلة األولى من  3

 747 527عند مجموع مبلغ  2020في المائة من خط األساس بحلول عام  35لتلبية خفض بنسبة  3الخامس والستين

المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  19.26زائدا تكاليف دعم الوكالة إلزالة  دوالر أمريكي 1

( دوالر أمريكي 560 000خدمة التبريد وتكييف الهواء )قطاعى المستخدمة في  بونيةالهيدروكلوروفلوروكر

خطة إدارة إزالة المواد (. وسوف تنتهى المرحلة األولى من دوالر أمريكي 1 187 527وتصنيع الرغاوى )

 .2021بحلول ديسمبر/كانون األول  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 وكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوراستهالك 

 

في  ربونالهيدروكلوروفلوروك قدرات استنفاذ األوزون من طن من 6.25عن استهالك  كوباأبلغت حكومة  4

استهالك  1ول ويرد في الجد .المتثالل الهيدروكلوروفلوروكربون من خط أساسأقل في المائة  63، يمثل 2019عام 

 .2019-2015لفترة في االهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 (2019-2015للفترة  7)بيانات المادة  كوبافي  الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك . 1الجدول 

 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربون

 أطنان مترية

 259.05 113.32 177.10 173.82 229.18 239.49 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.60 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 23.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.36 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 283.62 113.67 177.10 173.82 229.18 239.49 المجموع )طن مترى(

 121.33** 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00ب الموجود في البوليوالت سابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
 من وزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا إلى اليونديبي. 2020يولية/تموز  14بناء على الرسالة المؤرخة في    2

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/29. الوثيقة التمهيدية: 65/24المقرر    3
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 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة*الخلط 

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 14.25 6.23 9.74 9.56 12.60 13.17 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 16.88 6.25 9.74 9.56 12.60 13.17 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) المجموع

ب الموجود في البوليوالت سابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة*

0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 **13.35 

 البرنامج القطرى بيانات* 

 2009و  2007** اآلستهألك االمتوسط بين 

 

ذ نظام الترخيص خالل السنوات الخمس األخيرة نتيجة لتنفي 22-الهيدروكلوروفلوروكربونانخفض استهالك  5

 ونيةلوروكربخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفوالحصص واألنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك في 

وصول دود وال، وكذلك نتيجة البطء االقتصادى مع توافر محالهيدروكلوروفلوروكربونواستخدام معدات خالية من 

 .2019السلع االستهالكية، بما في ذلك الغازات، خاصة في عام  إلى

 

المستهلكة ب 142-وروفلوروكربونلهيدروكلوا 124-الهيدروكلوروفلوروكربونالمقادير الصغيرة من  إن 6

م حظر ت. وكان قد 12-كبديل للكلوروفلوروكربون R-409Aكانت مكونات لمخلوط سائل التبريد  2019في عام 

لسائب والموجود في البوليوالت سابقة الخلط لصناعة رغاوى ا ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالواردات من 

 .2016يناير/كانون الثانى  1البوليوريثان منذ 

 

 البرنامج القطرىتقرير تنفيذ 

 

 مج القطرىتقرير تنفيذ البرنا بموجب الهيدروكلوروفلوروكربونعن بيانات استهالك  كوباأبلغت حكومة  7

 من بروتوكول مونتريال. 7ي المادة بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتض 2019لعام 

 

 حالة التقدم والصرف

 

 واإلطار الناظم المواد المستنفدة لألوزونسياسة 

 

إنتاج خالل المرحلة األولى، نفذت حكومة كوبا نظام وطنى للترخيص والحصص للرقابة على واردات و 8

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وفرضت حظرا على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون وصادرات

يناير/كانون  1 لثانىيناير/كانون ا 1و 2014يناير/كانون الثانى  1السائب والموجود في البوليوالت سابقة الخلط في 

 1 في وكربونالهيدروكلوروفلورعلى التوالى؛ وفرضت حظرا على الواردات من المعدات القائمة على  2016الثانى

نونى للرقابة موظف جمارك بشأن اإلطار القا 32يب لعدد . ووفرت الحكومة أيضا التدر2015 يناير/كانون الثانى

لمدرسة دد في ا، وضمنت الموضوع في التعليمات التى يتلقاها موظفى الجمارك الجالمواد المستنفدة لألوزونعلى 

 الوطنية لتدريب موظفى الجمارك.

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45 

 

 

5 

 

الوطنية  المعاييرث ، صدقت حكومة كوبا على تعديل كيغالى. وتم تحدي2020 يناير/كانون الثانى 1وفي  9

ي فر اآلمنة التدابيوية مع إجراءات للرقابة على الهيدروفلوروكربونات الهيدروكلوروفلوروكربونللرقابة على المواد 

  استخدام المواد البديلة.

 

 قطاع رغاوى البوليوريثان

 

تحول خمس شركات رغاوى  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةشملت المرحلة األولى من  10

طن من قدرات  13.35بوليوريثان تصنع ألواح ورغاوى عزل في معدات التبريد التجاري، بمجموع استهالك يبلغ 

الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة. وتحولت  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  استنفاذ األوزون

-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاذ األوزون 12.65 هأكبر ثالث شركات )باستهالك مجموع

طن من قدرات  0.70، باستهالك يبلغ IDAو  Friarc( إلى سيكلوبنتان. واختارت الشركتان المتبقيتان )ب141

و  HFC-365fcا مؤقتا ت( النفخ بالماء كتكنولوجيا بديلة؛ ومع ذلك، ونتيجة لرداءة أدائهما، استخدماستنفاذ األوزون
4227ea-HFC وعقب تجارب غير ناجحة لنظم البوليوريثان القائمة على الهيدروفلوروكربون، اختبرت الشركات .

 على الماء حققت نتائج مرضية. قائمة جديدة نظم بوليوريثان

 

ين الثمانولخامس واستجابة لطلب اللجنة التنفيذية من خالل عملية الموافقة في ما بين الدورات لالجتماع ا 11

ية قد ارات اضافن اختبباالبالغ عن التقدم المتحقق بشأن المسألة إلى االجتماع السادس والثمانين، أبلغ اليونديبي أ

ول إلى ن التححققت نتائج مرضية، وعلى هذا األساس، قررت شركتا نظم بوليوريثان جديدة قائمة على الماءتمت ل

. وتستخدم كال الشركتان حاليا HFC-227eaو  HFC-365fcلـ هذه التكنولوجيا وتوقفتا عن االستخدام المؤقت 

الغ عن ومضافات. وبناء على ذلك، وأصبح اإلبنظم بوليوريثان تكنولوجيا قائمة على الماء وضمنت توريد 

 .بغير مطلو IDAو  Friarcعالية من قبل احتمالية احترار عالمى االستخدام المؤقت لتكنولوجيا ذات 

 

 تكييف الهواء د والتبري قطاع تصنيع

 

خطة إدارة إزالة المواد في االجتماع الخامس والستين، دعيت الحكومة، كجزء من  12

من  طن من قدرات استنفاذ األوزون 1.32، إلى تقديم مشروع استثماري إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية

. ومع Frioclimaالمستخدم في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء من قبل شركة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

إلى الخاصة قد تحولت من أموالها  Frioclima، أبلغ اليونديبي أن شركة 5ذلك، في االجتماع الثانى والثمانين

أمريكي زائدا تكاليف دوالر  50 000أ وأن المشروع إلعداد المشروع االستثمارى هذا )134-الهيدروفلوروكربون

 دعم الوكالة( قد تم إغالقه وأعيدت األموال إلى الصندوق في االجتماع الثانى والثمانين. 

 

                                                 
: وطلب من اليونديبي، من بين جملة أمور، مواصلة مساعدة الحكومة في ضمان توريد 77تم اإلبالغ عن هذه القضية في كل اجتماع منذ االجتماع   4

ذات وجيا ولامل التكندم بالكتكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة واإلبالغ عن حالة االستخدام المؤقت للتكنولوجيا في كل اجتماع، حتى تستخ

ية في حالة استخدام )ب(، مع تحليل مفصل لتكاليف رأس المال والتشغيلية االضاف77/50وتتحول الشركات )المقرر  احتمالية احترار عالمى منخفضة

لك ذرة، بما في ختاالم تكنولوجيا غير المختارة عند الموافقة على المشروع وتحديث من الموردين عن التقدم المتحقق نحو ضمان توافر التكنولوجيا

 )ب(.81/10مكونات مرتبطة، على أساس تجارى في البلد )المقرر 
5   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/46 
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 قطاع خدمة التبريد

 

خصص مت 4 604وتم تدريب  ،مدربين أخصائي ومهندس باعبارهم 14 خالل المرحلة األولى، تم تدريب 13

معدات للتدريب معهد تقنى ب 16وتقنى وميكانيكى على ممارسات خدمة التبريد وتكييف الهواء الجيدة؛ وتم توفير 

خالل  R-409Aنظام تبريد إلى  66وأ 134-الهيدروفلوروكربونوحدة معدات تبريد إلى  442التقنى؛ وتم تحويل 

يلة بما تبريد بد سوائل الستخداما على المساعدة التقنية قعادة تركيز النشاط الحالسنتين األولتين من المرحلة. وجرى إ

ريب التقنيين المحليين على لتد R-600aوسبعة قائمة على  R-290في ذلك شراء أربعة معدات قائمة على 

 االستخدام اآلمن لسوائل التبريد القابلة لالشتعال في استخدامات متعددة.

 

 مستوى صرف األموال

 

 1 747 527دوالر أمريكي، من مبلغ  1 638 369اليونديبي مبلغ صرف ،  2020سبتمبر/أيلول  15حتى  14

دوالر  56 000من مبلغ  دوالر أمريكي 42 128تمت الموافقة عليه حتى اآلن، )بما في ذلك مبلغ  دوالر أمريكي

في  يدوالر أمريك 109 158 موافق عليه للشريحة الخامسة واألخيرة(. وسوف يصرف الرصيد البالغ أمريكي

 .2021-2020الفترة 

 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل

 

طة المرتب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  طن من قدرات استنفاذ األوزون 19.26بعد خصم  15

ل هل للتمويبقى المؤ، يبلغ االستهالك المتإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة بالمرحلة األولى من 

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاذ األوزون 10.97

 

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعى ل

 

 22-وكربونالهيدروكلوروفلورتستهلك مدرسة تقنية في قطاع خدمة التبريد  29تقنى و 6 100يوجد حوالى  16

صناعى وغرف تبريد( والتبريد ال تنفيسلخدمة وحدات التبريد التجارى )خزائن عرض وأجهزة تجميد وآالت 

نات( ن وشاح)غرف تبريد وتبريد المبانى ومعامل تصنيع الثلج( والنقل البارد )عربات سكك حديد وحاويات وسف

قط ف 22-وكربونالهيدروكلوروفلوريمثل . 2وتكييف هواء منزلى وتجارى وأجهزة تبريد المبانى، كما يبين الجدول 

هى  ة شيوعاالتبريد المستخدمة في قطاع الخدمة، بينما أكثر المواد المستخدمفي المائة من جميع سوائل  22

في المائة( و  24) R-407Aمل سوائل التبريد األخرى المستخدمة في المائة(. و تش 26) أ134-الهيدروفلوروكربون

R-410A (15  و )في المائةR-407C (13 .)في المائة 
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 تبريد وتكييف الهواء في كوبافي قطاع ال 22-وروفلوروكربونالهيدروكل. الطلب المقدر على 2الجدول 

القطاع/التطبيقات المستخدمة 

 22-لهيدروكلوروفلوروكربونل

ن الهيدروكلوروفلوروكربو جرد المعدات

 المركب )طن مترى(

المعدات التى تمت 

 خدمتها سنويا )%(

 االستهالك )طن مترى(

 تبريد تجارى

 0.97 15 6.46 23,528 قائم بذاته

 2.58 15 17.19 3,542 وحدة مكثف

 7.85 15 52.30 1,046 نظام مركزى

 7.55 15 50.32 808 تبريد صناعى 

 0.84 15 5.61 120 نقل بارد

 67.21 15 448.07 497,858 تكييف هواء منزلى

 32.65 15 217.66 59,814 تكييف هواء تجارى

 3.53 15 23.56 354  تبريد المبانى

 0.92 15 6.12 3,060 أخرى

 124.09 15 827.29 590,130 المجموع

 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية اإلزالة في 

 

فض بنسبة حقيق خلكوبا إلى ت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتهدف المرحلة الثانية من  17

مائة خفض في ال 100و 2025بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من خط أساس استهالكها من  67.5

على  با الحفاظ، وسوف تبنى على الخبرة المكتسبة خالل تنفيذ المرحلة األولى. وتنوى حكومة كو2030بحلول عام 

لفترة من في ا الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من خط أساس  2.5عند الحد األقصي السنوى من االستهالك 

 إلدارة ذيل الخدمة. 2039إلى  2030

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من 

 

 تالية:األنشطة ال الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد تقترح المرحلة الثانية من  18

 

يث وتحد : استعراضالهيدروكلوروفلوروكربوندعم السياسات واإلطار القانونى للرقابة على استهالك  (أ)

 ؛وكربونيةروفلورالمواد الهيدروكلووإنفاذ معايير ولوائح تقنية اضافية للرقابة على االتجار واستخدام 

 ء وصلة؛ إنشاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  للوارداتخيص تقييم تنفيذ نظام الحصص والتر

 والر أمريكي(؛د 45 000إلكترونية بين الوحدة الوطنية لألوزون والنظام اإللكترونى إلدارة الجمارك )

 

 امدرب 40: تحديث تدريب تطبيق ممارسات التبريد الجيدة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء  (ب)

بريد ذات ل التممارسات الخدمة الجيدة وسوائل التبريد البديلة، مع التركيز على سوائ تقنى على 5000و

وزيع ت؛ وضع عملية إلصدار شهادات للتقنيين على مستوى البلد؛ احتمالية احترار عالمى منخفضة

 زانورشة وتقنى )أي، مضخات تفريغ وأدوات لحام ومي 30إلى  25مجموعات أدوات اضافية على 

؛ تعال(أمبير وأجهزة كشف التسرب لسوائل التبريد القابلة لالش موعات خراطيم ومقاييسدقيق ومج

د وتكييف لتبريامعايرة واندماج قواعد البيانات الحالية للمستوردين/الموزعين لسوائل التبريد ومعدات 

تبريد الللمستوردين/الموزعين لسوائل والورش وتقنيي التبريد؛ وضع مواد لزيادة الوعى  الهواء

والر د 225 000وتقنيي التبريد ) التبريد وتكييف الهواءوورش  الهواء ومعدات التبريد وتكييف

 (؛أمريكي
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مدارس  7ة لعدد : توفير المعدات واألدوات للمختبرات التعليميالتقنية التعليمية الرسميةمعاهد الدعم  (ج)

ت طواناوحدات لالسترداد وإعادة التدوير واس لتبريد وتكييف الهواءتقنية )مثل، معدات تدريب ل

س مقاييومضخات تفريغ وموازين دقيقة ومتعددة ومحددات سوائل التبريد وخراطيم ومجموعات لحام و

ت وضوعاوأجهزة كشف التسرب ومعدات للوقاية( واتفاقات رسمية إلدراجها في المنهج الدراسي في م

خطة إدارة إزالة المواد والثانية من برامج التدريب الواردة في المرحلة األولى 

 (؛دوالر أمريكي 185 000) الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

ثل، األدوات )م: شراء مجموعات اضافية من المعدات وتبريدالسوائل  دعم شبكة استرداد وإعادة تدوير)د(  

ات ومحدد وحدات لالسترداد وإعادة التدوير واسطوانات ومضخات تفريغ وموازين دقيقة ومتعددة

عادة اد وإالسترد( لتمكين الشبكة الحالية من مواصلة توفير خدمات اومعدات للوقاية سوائل التبريد

وائل التبريد؛ ستدوير  تقنى على استرداد وإعادة  320؛ تدريب التبريد وتكييف الهواءعبر قطاع  التدوير

 130 000) جنب إنبعاثات الغازاتوضع استراتيجية احتواء لسوائل التبريد الستخدام مارسات أفضل لت

 (؛دوالر أمريكي

 

بريد ذات تواستخدام سوائل  الهيدروكلوروفلوروكربونالترويج لتكنولوجيات بديلة لخفض استهالك )هـ(  
ات البديلة حلقات تدريبية عن التكنولوجي 10: في القطاعات الرئيسة احتمالية احترار عالمى منخفضة

بدال ات الست؛ إعداد كتيبات تقنية بشأن أفضل الخيارريد وتكييف الهواءلتبمستعمل نهائي ل 200لعدد 

ع مطوعية وتشجيع االتفاقات ال الهيدروكلوروفلوروكربونوالتخلص الصحيح من المعدات القائمة على 

 (؛دوالر أمريكي 225 000المستعملين النهائيين )

 

لزيادة الوعى  حملة 15: تنفيذ الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد أنشطة الوعى العام لتشجيع إزالة )و(  

ائيين النه الذي يستهدف المستعملين لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتشجيع االستهالك المسؤول ل

رات ذ القراوعلى مستوى اتخا الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على  التبريد وتكييف الهواءلمعدات 

المى عاحتمالية احترار وزيع مواد لزيادة الوعى بشأن البدائل ذات في الحكومة والمؤسسات؛ ت

 (.دوالر أمريكي 90 000) التبريد وتكييف الهواءفي مواقع بيع معدات  منخفضة

 

 ورصده المشروعيذ تنف

 

يذ ورصد عن تنف ستكون الوحدة الوطنية لألوزون واليونديبي مسؤوالنكما كانت الحالة في المرحلة األولى،  19

ى راء المحلة؛ الششطة بموجب المرحلة الثانية. ويشمل هذا تصميم المشروعات؛ وتحديد واختيار األطراف الفاعلاألن

عة فيذ؛ متابل التنللسلع والخدمات؛ إعداد تقارير رصد ربع سنوية وسنوية؛ تنفيذ التدابير الصارمة التى حددت خال

عاون تتشجيع والتدارس التقنية بشأن تبادل الخبرات  التقدم التكنولوجى بما في ذلك حضور االجتماعات وحلقات

بما في ذلك  دوالر أمريكي 140 000تبلغ تكاليف األنشطة، كما قدمت، والجنوب مع بلدان أخرى. -الجنوب

( تبادل مريكيأدوالر  15 000(  االجتماعات مع األطراف الفاعلة )دوالر أمريكي 15 000االستشاريين الوطنيين )

 (.دوالر أمريكي 10 000( طوارئ )دوالر أمريكي 100 000الخبرات )
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 تنفيذ السياسة الجنسانية

 

ستنظر حكومة كوبا في دعم توظيف استشاريين ومشرفين ومدربين ،  6)د(84/92تمشيا مع المقرر  20

المواد خطة إدارة إزالة مشروعات في المرحلة الثانية من الومصممين من النساء لوضع األنشطة في كل 

. وستبذل الجهود لزيادة عدد المدربين والتقنيين من النساء، خاصة في المشروعات التى الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .لتبريد وتكييف الهواءات لحلقات عمل وتدارس في قطاع خدمة ارتتضمن دو

 

ر ذات تقاريستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بجمع البيانات وتضع مؤشرات جنسانية غير مجمعة؛ عرض  21

د ارنته بعدومق اءلتبريد وتكييف الهواء في قطاع اسأرقام غير مجمعة؛ جمع بيانات لوضع خط أساس للتقنيين من الن

الت؛ االتصا ؛ استخدام لغة ذات حساسية جنسانية خاصة فيلتبريد وتكييف الهواءاالنساء المشاركات في أنشطة 

ي اضافة لنظر فا؛ الوحدة الوطنية لألوزونين والموظفين الجدد في إدراج الجوانب الجنسانية في توظيف االستشاري

 عنصر متعلق بالنساء في وصف الوظائف واالختصاصات مثل االضطالع بتدريب النساء.

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع تكاليف المرحلة الثانية من 

 

د مبلغ وبا عنلك إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطةقدر مجموع تكاليف المرحلة الثانية من  22

في المائة  67.5خفض بنسبة )زائدا تكاليف دعم الوكالة(، كما قدم في األصل لتحقيق  دوالر أمريكي 1 040 000

ام عفي المائة خفض بحلول  100و 2025من خط أساس استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 

  األنشطة المقترحة وتفاصيل التكاليف. 3ويوجز الجدول  .2030

 

 با كما قدممجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكو . 3الجدول 

 النشاط
التكاليف )دوالر 

 أمريكي(

 45,000 الهيدروكلوروفلوروكربوندعم السياسات واإلطار القانونى للرقابة على استهالك 

  ية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواءلهيدروكلوروفلوروكربونالقضاء على المواد 

 225,000 قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواءتطبيق ممارسات جيدة في التبريد في  -

 185,000 دعم المعاهد التقنية التعليمية الرسمية -

 130,000 سوائل التبريد تدويردعم شبكة استرداد وإعادة  -

عالمى  احترار واستخدام سوائل تبريد ذات احتمالية لهيدروكلوروفلوروكربونتشجيع التكنولوجيات البديلة لخفض استهالك  -

 منخفضة

225,000 

 90,000 المواد لهيدروكلوروفلوروكربونيةأنشطة زيادة الوعى لتعزيز إزالة 

 140,000 الرصد واإلبالغ

 1,040,000 المجموع

 

 األنشطة المخططة للشريحة األولى من المرحلة الثانية

 

خطة إدارة إزالة المواد تمويل الشريحة األولى من المرحلة الثانية من سيجرى تنفيذ  23

 2021بين يناير/كانون الثانى  دوالر أمريكي 312 000عند مجموع مبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 وسوف يشمل األنشطة التالية: 2023وديسمبر/كانون األول 

 

                                                 
 )د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.84/92طلب المقرر    6
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 واحد استشارى: دعم السياسات واإلطار القانونى للرقابة على استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون (أ)

ة ير الناظملتداباوتحديد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمحلى لتقييم اإلطار القانونى الحالى إلزالة 

 كربونفلوروالهيدروكلورواالضافية المطلوبة؛ زيارات إلى المستوردين لتحديد احتياجات الواردات من 

زالة إامات لكل قطاع؛  تصميم وطبع مواد زيادة الوعى في ما بين المستوردين والمستعملين حول إلتز

 ضةى منخفاحتمالية احترار عالملمحتملة ذات وتحديد البدائل ا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكي(؛ 10 000العتمادها )

 

ر ى لتوفيتوظيف خبير دول: تطبيق ممارسات التبريد الجيدة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء  (ب)

تشارى ؛ استقنى 100مدرب و 20لعدد  احتمالية احترار عالمى منخفضةتدريب محدث عن البدائل ذات 

 30لى إ 25لتنظيم دورات تدريبية؛ تصميم وطبع مواد تقنية بشأن محتويات التدريب وشراء محلى 

اطيم )أي، مضخات تفريغ وأدوات لحام وميزان دقيق ومجموعات خر مجموعة أدوات مخططة للتقنيين

 مريكي(؛أدوالر  142 750أمبير وأجهزة كشف التسرب لسوائل التبريد القابلة لالشتعال(؛ ) ومقاييس

 

ختيار اللتقنية توظيف استشارى محلى لزيارة وفحص المعاهد ا: دعم المعاهد التقنية التعليمية الرسمية  (ج)

 11 500) عاتهامراكز مستفيدة بشأن احتياجاتها وأثرها )عدد التقنيين الذين يمكن تدريبهم( في مقاط 7

 دوالر أمريكي(؛

 

داد االسترا وظيف خبير دولى الستعراض تكنولوجيت: دعم شبكة استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد)د( 

 ر التدريبوتوفي وتوفير الدعم في إعداد المواصفات التقنية للمعدات التى سيجرى شرائهاوإعادة التدوير 

ن عمل ع ؛ استشارى محلى لتنظيم ثالث حلقاتاالسترداد وإعادة التدويرعن تشغيل المعدات ومراكز 

سترداد )مثل، وحدات لالتقنى؛ شراء معدات وأدوات لمركزين  96لعدد االسترداد وإعادة التدوير 

دات د ومعوإعادة التدوير واسطوانات ومضخات تفريغ وموازين دقيقة ومتعددة ومحددات سوائل التبري

 تشغيلها ات بشأنفي اإلقليم للحصول على معلوماالسترداد وإعادة التدوير ؛ زيارة واحدة لشبكة للوقاية(

 والر أمريكي(؛د 90 750)

 

ات تبريد ذ الترويج لتكنولوجيات بديلة لخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام سوائل)هـ(  
 نع سنة( حملتان لزيادة الوعى )واحدة كل: في القطاعات الرئيسة احتمالية احترار عالمى منخفضة

لهواء كييف المعدات التبريد وت نالنهائيي المستعملين التى تستهدفالهيدروكلوروفلوروكربون  بدائل

طبع وومتخذي القرارات في المؤسسات الحكومية وتصميم  الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على 

 23 500) ضةاحتمالية احترار عالمى منخفمواد إعالمية عن التزامات البلد والبدائل المحتملة ذات 

 دوالر أمريكي(؛

 

الل خلتى بدأت رصد األنشطة ا: المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة الوعى العام لتشجيع إزالة)و(  

تخدام ثالثة تقارير سنوية والقيام بثالث رحالت لتبادل الخبرات في اس ووضعالشريحة األولى 

 دوالر أمريكي(. 33 500) التكنولوجيات الجديدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء 
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  عليقات األمانة والتوصيةت

 

 التعليقات

 

 على ضوء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من استعرضت األمانة  24

زالة مويل إتالمرحلة األولى، السياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير 

خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة الثانية من في قطاع االستهالك ل الهيدروكلوروفلوروكربون

 المتعدد األطراف. للصندوق 2022-2020(، وخطة أعمال الفترة 74/50)المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 اإلستراتيجية الشاملة

 

من استهالكها من خط أساس في المائة  100 تحقيق خفض بنسبةتقترح حكومة كوبا  25

في المائة  2.5الحفاظ على الحد األقصي السنوى من االستهالك عند  و 2030بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربون 

إلدارة ذيل الخدمة. ويتمشي هذا مع  2039إلى  2030من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة من 

 دروكلوروفلوروكربونالهيشير إلى أن استهالك ت التىمن بروتوكول مونتريال  5( من المادة 1ثالثا)هـ() 8الفقرة 

سنوات   10يمكن أن يتجاوز صفر في أي سنة طالما أن المجموع المحسوب لمستويات االستهالك عبر فترة أكثر من 

في المائة من  2.5، يتجاوز 10مقسوما على  2040يناير/كانون الثانى  1إلى  2030يناير/كانون الثانى  1بداية من 

يناير/كانون الثانى  1على خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في  خط أساس كوبا ويقتصر هذا االستهالك

وتلتزم الحكومة بمواصلة فرض قيود على الواردات وطرق  7، كما ينص على ذلك بروتوكول مونتريال. 2030

لضمان أنها  2040وعام  2030بين عام  الهيدروكلوروفلوروكربونللرقابة لرصد مستوى الواردات واستخدامات 

 تقتصر على الشروط التى وضعها بروتوكول مونتريال.

 

 التى تشملها المرحلة الثانية الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

 

ية ة الثانالسنوى في المرحل الهيدروكلوروفلوروكربونتساءلت األمانة عن سبب اختيار أهداف استهالك  26

كان  2019ام في ع الهيدروكلوروفلوروكربونلبروتوكول مونتريال، مالحظة أن استهالك المساو لتدابير الرقابة 

 2020 في المائة أقل من هدف عام 43و الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة أقل من خط أساس استهالك  63

أهداف  من( وأن حصص الواردات الوطنية آلخر أربع سنوات كانت أقل طن من قدرات استنفاذ األوزون 10.97)

مكن كن من المينه لم بروتوكول مونتريال ولم تستخدم بالكامل. وعند مزيد من التشاور مع الحكومة، أبلغ اليونديبي أ

ات السنو للحكومة وضع أهداف خفض أقل تتجاوز متطلبات بروتوكول مونتريال بسبب أن الواردات المنخفضة في

اجه البلد وضع اقتصادى يتسم بالتحدى. ، ولكن و22-لوروكربونلهيدروكلوروفاألخيرة لم تمثل الحاجة الفعلية ل

 خدمة كافية. 22-الهيدروكلوروفلوروكربونونتيجة لذلك، لم تتلق كمية كبيرة من المعدات القائمة على 

 

من أجل  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقررت الحكومة أن تعد المرحلة الثانية من  27

نظرا ألن األنشطة المتضمنة في المرحلة )أي، دعم اإلطار الناظم  لهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التامة ل

( احتمالية احترار عالمى منخفضةواصدار الشهادات والترويج للبدائل ذات  االسترداد وإعادة التدويرووالتدريب 

ة واحدة توفر استقرارا لعملية التنفيذ، نظرا ألن الحكومة تتطلب وقتا لتنفيذها. وضع خطة طويلة األجل في مرحل
                                                 

 1المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة معدات اخماد الحرائق والوقاية منها الموجودة في تشمل االسخدامات األخرى حيث يمكن استعمال    7

 لحروق.؛ استخدامات المذيبات في تصنيع محركات صاروخية؛ استخدامات األيروصول الطبى للعالج التخصصي ل2030يناير/كانون الثانى 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/45 

 

 

12 

 والمعامالتمطلوبة، مستقلة عن أي تغيير إدارى أو سياسي، وتخفض التكاليف اإلدارية ال اإللتزاماتستلبى 

 التجارية.

 

اد لة الموخطة إدارة إزاالمقدم، وأن االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية من  إذ تالحظ التبرير 28

ا بلد لى أنهعوضعت من خالل مشاورات مكثفة مع األطراف الفاعلة، وأن كوبا مصنفة  لهيدروكلوروفلوروكربونيةا

ة التى الوحيد في المرحلة الثانية الهيدروكلوروفلوروكربونمستهلك ألحجام منخفضة، تدعم األمانة منهج إزالة 

 اختارتها حكومة كوبا.

 

 فالقضايا التقنية والمتعلقة بالتكالي

 

بريد تتقنى  ناقشت األمانة واليونديبي خصائص مخطط إصدار الشهادات للتقنيين. وأوضح اليونديبي أن كل 29

تقنيين حديث الأن يتخرج من مدرسة تقنية حكومية، ومن ثم يكون إصدار الشهادات هو توتكييف هواء في كوبا يجب 

ة ، وإلعادةى منخفضذات احتمالية احترار عالمبالتكنولوجيات اآلخذة في الظهور والمناولة اآلمنة لسوائل التبريد 

سات ع ممارنبعاثات وتشجيإنفاذ وتحديث المعرفة بشأن أفضل الممارسات في احتواء سوائل التبريد وتجنب اإل

كد نوات. وأسيد التشغيل خالل خمس قويتوقع أن يكون النظام الخدمة التى تحافظ على كفاءة الطاقة للمعدات. 

لتقديم تقنى سيحصلون على التدريب كجزء من هذا المشروع )أشار ا 5 000اليونديبي أيضا أن ما يقرب من 

 .(ة)ب( من هذه الوثيق18عكس في وصف النشاط في الفقرة تقنى ولكن العدد المنقح إن 500األصلى إلى 

 

ة المواد ة إزالخطة إدارالحظت األمانة أن الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون والمرحلة األولى من  30

ن يونديبي أأكد الوالحالية.  االسترداد وإعادة التدويرقد شملت أنشطة تهدف لدعم شبكة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

قاطعة. وحاليا، م 14مع مركز واحد لكل مقاطعة من  استرداد وإعادة تدويربقة سمحت بانشاء شبكة االمشروعات الس

شغيل على مستوى منخفض ويجرى تجديد المراكز. وتقترح المرحلة الثانية ، يجرى الت19-ونتيجة لجائحة كوفيد

 المراكز. شراء معدات اضافية لدعم حاجات 

 

ي ف تصاديةكان وسيتواصل في أن يكون ذى جدوى اق االسترداد وإعادة التدويرشرح اليونديبي أن تشغيل  31

ائح ن اللوعكوبا حيث تضطلع الحكومة بتكاليف التشغيل المرتبطة به. وقدم اليونديبي أيضا معلومات اضافية 

 ئحة لجعلاء من الت التبريد وأنه يجرى حاليا االنتهأن كوبا اتخذت قرارا بحظر تنفيس غازاالحالية، بما في ذلك 

هدف ميرها. ويها أو تدوذلك إلعادة تدوير االسترداد وإعادة التدويراسترداد ونقل سوائل التبريد إجباريا إلى مراكز 

 ت تجنبإجراءامكون استراتيجية االحتواء لهذا المشروع استعراض القرار الحالى الذي يشمل الحظر على تنفيس و

تدريب في ال التسرب. وسوف تشمل نتيجة هذا االستعراض في الدليل المحدث الحتواء سوائل التبريد وسوف يتضمن

 على الممارسات الجيدة للتبريد.

 

 ذات احتمالية احترار عالمى منخفضةيشمل مكون الترويج لتكنولوجيات بديلة واستخدام سوائل تبريد  32

عند المستعملين النهائيين، وسوف  الهيدروكلوروفلوروكربونمشروعات تدليلية رائدة الستبدال المعدات القائمة على 

كجزء من الشريحة الثانية. وشرح اليونديبي أن الهدف الرئيسي كان تحديد التكنولوجيات  2014تبدأ فقط في عام 

المستخدم في معدات التبريد وتكييف الهواء  22-لوروكربونالهيدروكلوروف التى يمكن أن تستخدمها كوبا لتحل محل

مستعملين نهائيين سوف يقومون  ة. ومن المتوقع مساعدة ثالثذات احتمالية احترار عالمى منخفضةبسوائل تبريد 

 في المائة من تكاليف االستبدال )بما في ذلك العمالة والتركيب والخدمة والتكيف مع 40بالتمويل المشترك بنسبة 

المواقع واإلدارة والمواد واألجزاء الكهربائية والنقل(. ومن االستخدامات المحتملة الغرف الباردة بمختلف القدرات 

خطة إدارة إزالة المواد التى يمكن تصميمها باستخدام الهيدروكربون. ويرتبط المشروع بأنشطة أخرى ل
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وتسمح للتقنيين وعدد  مالية احترار عالمى منخفضةذات احتستعمم التكنولوجيات حيث  الهيدروكلوروفلوروكربونية

كبير من المستعملين النهائيين من الوصول إلى تلك التكنولوجيات بتكاليف منخفضة. وأكد أيضا اليونديبي أن 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونالحكومة لن تشجع إعادة تهيئة المعدات القائمة على 

 

ن ية بشأرا ألن هذه النشاط يشمل تمويال لمشروعات تدليلتم توجيه المشورة إلى اليونديبي بأنه نظ 33

ويل عند وقت تقديم دوالر أمريكي(، ومن أجل النظر في التم 100 000تكنولوجيات بديلة عند المستعملين النهائيين )

ر المقر تطلباتالشريحة اثانية، هناك حاجة لتوفير معلومات تفصيلية عن كيف أن المشروعات التدليلية تمتثل لم

 قبل أن يوصي بتمويل النشاط. 84/84

 

دوالر  100 000"تبادل الخبرة" بمبلغ وفي ما يتعلق بمكون الرصد، شرح اليونديبي أن خط الميزانية  34

تعدد وق المأمريكي كان مدرجا على أساس المنهج الناجح المتبع في المشروعات السابقة الممولة بموجب الصند

 الوطنيين لخبراءلقدرة الوطنية من خالل تقاسم الخبرات، بما في ذلك زيارات ااألطراف، الذي يعتمد على تطوير ا

لحكوميين اسميين لبلدان أخرى للتعلم من خبرتهم في إدارة سوائل التبريد أو زيارات من قبل خبراء الصناعة والر

ضاع ألواع ماعتمادها لتتكيف  قلموفرى التكنولوجيا للتعرف على التكنولوجيات اآلخذة في الظهور وتحديد طر

تدريب   تخصيص ، تماالسترداد وإعادة التدويرالسائدة في البلد. وإذ يالحظ أن هذه األنشطة كانت تتعلق بمخطط 

دوالر أمريكي  80 000، بلغ التمويل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضةالتقنيين والترويج لتكنولوجيات بديلة 

 دوالر أمريكي. 60 000تكاليف المتفق عليها للرصد لهذه المشروعات. وبلغت ال

 

 مجموع تكاليف المشروع

 

 1 040 000 يةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيبلغ مجموع تكاليف المرحلة الثانية من  35

يرات في لمتغالتكاليف المنقحة لألنشطة وا 4(. ويرد في الجدول 12)ج()74/50دوالر أمريكي على أساس المقرر 

 الشريحة األولى نتيجة للمناقشات.

 

ا )دوالر لكوب ونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب. التكاليف المتفق عليها للمرحلة الثانية من 4الجدول 

 أمريكي(

 الشريحة األولى مجموع التكاليف النشاط

 9,000 45,000 بونالهيدروكلوروفلوروكردعم السياسات واإلطار القانونى للرقابة على استهالك 

   واءاله القضاء على المواد لهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف

 168,000 255,000 قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواءتطبيق ممارسات جيدة في التبريد في  -

 9,000 185,000 دعم المعاهد التقنية التعليمية الرسمية -

 36,500 150,000 سوائل التبريد شبكة استرداد وإعادة تدويردعم  -

 لهيدروكلوروفلوروكربون تشجيع التكنولوجيات البديلة لخفض استهالك  -

 واستخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة

255,000 0 

 25,000 90,000 أنشطة زيادة الوعى لتعزيز إزالة المواد لهيدروكلوروفلوروكربونية

 12,500 60,000 الرصد واإلبالغ

 260,000 1,040,000 المجموع

 

بحلول عام  في المائة من التمويل سيصرف 90بعدد الشرائح وتوزيعها، الحظت األمانة أن وفي ما يتعلق  36

ويل توزيع تم إعادة ، بينما العدد الكبير من األنشطة سيكون قيد التنفيذ لسنوات عديدة. واتفق اليونديبي على2026

 .5 الشرائح بما في ذلك خفض بسيط في أول شريحة لتصبح خمس شرائح بدال من أربعة، كما يبين الجدول
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كوبا لروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو االمتفق عليه الشرائح. توزيع 5الجدول 

 )دوالر أمريكي(

 المجموع 2030 2028 2026 2025 2023 2020 البند

 1,040,000 104,000 0 312,000 0 312,000 312,000 كما قدم

كما تم االتفاق 

 عليه

260,000 260,000 208,000 0 208,000 104,000 1,040,000 

 

 19-جائحة كوفيدخطة عمل الشريحة األولى وتنفيذها خالل 

 

عمها لتى يداالحظت األمانة الجهود التى بذلتها حكومة كوبا واليونديبي لضمان مواصلة تنفيذ األنشطة  37

أن العديد من أنشطة المرحلة الثانية ستكون ب. وسلمت الحكومة 19-جائحة كوفيدالصندوق المتعدد األطراف خالل 

فيذها ا يمكن تنأوقاتهونديبي أن األنشطة المقترحة تكميلية لمرحلة االنتعاش االقتصادى للبلد. وتعتبر الحكومة واليو

شريحة األولى، أكد اليونديبي أن المعدات وأدوات . وبالنسبة لل19-جائحة كوفيدشرط القيود التى تفرضها  بناء على

نترنت، عبر اإل خالل هذه الفترة؛ أما بالنسبة لالجتماعات مع األطراف الفاعلة والسفر والتدريبشراؤها سيجرى 

(. 2021 ئل عامتوقع اليونديبي تسهيل القيود عندما يحين وقت البدء الفعلى في المرحلة الثانية )أي، في أواي

شأن أفضل ب تينيةوباالضافة إلى ذلك، قام اليونديبي بتنفيذ ثالثة حلقات تدريب بواسطة اإلنترنت في أمريكا اآل

ات لمعلومافي وقف إنتشار الفيروس. وتم تقاسم  الممارسات وعن كيفية مساعدة قطاع التبريد وتكييف الهواء

 والممارسات األفضل مع الوحدة الوطنية لألوزون.

 

 األثر على المناخ

 

وتوفير  لتدريبإن األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل إحتواء أفضل لسوائل التبريد من خالل ا 38

لتبريد وتكييف الهواء. المستخدم في خدمة ا 22-ونالمعدات، سوف تؤدى إلى خفض مقدار الهيدروكلوروفلوروكرب

تيجة ممارسات تبريد أفضل إلى وفورات تساوى نلم ينبعث  22-الهيدروكلوروفلوروكربونويؤدى كل كيلوجرام من 

ة دارة إزالإي خطة طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يتم إدراجه ف 1.8

سات يج لممار، بما في ذلك جهودها للتروكوباالهيدروكلوروفلوروكربونية، تشير األنشطة التى خططتها المواد 

تبريد أن ائل الخدمة جيدة وبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، ويشير أيضا استرداد وإعادة استخدام سو

نتج عنه يو، مما إنبعاث غازات التبريد في الجتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستخفض 

 فوائد على المناخ.

 

 التمويل المشترك

 

أشار  ،ربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكبالرغم من عدم تحديد مستوى تمويل مشترك في  39

زين ت للتخوالمكاتب ومساحا الموظفين ى من خالل توفيرعين تمويل مشتركتقدم سحكومة ال اليونديبي أن

ل هم من خالمساعدت وباالضافة إلى ذلك، وسوف يقدم المستعملون النهائيون الذين تمت واالتصاالت والنقل واإلدارة.

لمائة من افي  40حوالى  ذات احتمالية احترار عالمى منخفضةمشروعات تدليلية رائدة عن تكنولوجيات بديلة 

 .وروفلوروكربونالهيدروكلتكاليف استبدال المعدات القائمة على 
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 للصندوق المتعدد األطراف 2022-2020مشروع خطة األعمال للفترة 

 

خطة  لة الثانية مندوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرح 1 040 000مبلغ  اليونديبييطلب  40

والر أمريكي بما في د 278 200. وتبلغ القيمة الكلية المطلوبة لكوباإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 من المبلغ في خطة األعمال. أقلدوالر أمريكي وهو  281 200، مبلغ 2022-2020ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 

 

 مشروع اتفاق

 

د لة المواواللجنة التنفيذية إلزا كوباهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة بيرد في المرفق األول  41

 ة. كربونيالهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو

 

 

 التوصية
 

 تنظر: اللجنة التنفيذية أن قد ترغب 42

 

كومة كوبا حالمقدم من اليونديبي والجهود التى بذلتها بالتقرير  مع التقدير علما اإلحاطةفي    (أ)

ستخدام مرتفعة واذات احتمالية احترار عالمى واليونديبي لوقف االستخدام المؤقت لتكنولوجيا 

و   Friarcتصنيع رغاوى البوليوريثان  تىفي شرك ذات احتمالية احترار عالمى منخفضةتكنولوجيا 

IDA  ؛بالكو من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىلمرحلة ابموجب 

 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على في   (ب)

ك استهالفى لإللزالة التامة  2030إلى  2020لكوبا للفترة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكال 1 040 000عند مبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربون

زالة إلطراف لليونديبي، على أن يكون من المفهوم عدم تقديم تمويل من الصندوق المتعدد األ 72 800

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

يناير/كانون  1بحلول  وفلوروكربونيةلمواد الهيدروكلوراإلحاطة بالتزام حكومة كوبا باإلزالة التامة ل )ج(

به  اء المسموحبعد ذلك التاريخ، باستثن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةولن تستورد  2030الثانى 

 ال؛حسب الحاجة، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتري 2040عام و 2030لذيل الخدمة بين عام 

 

االستهالك  من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  10.97خصم   )د(

 المؤهل للتمويل؛ الهيدروكلوروفلوروكربونالمتبقى من 

 

المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية لخفض استهالك  )هـ(

لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ، طبقا لالهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛لوروفلوروكربونيةالهيدروك

 

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

زائدا  دوالر أمريكي 260 000لكوبا وخطة تنفيذ الشريحة البالغة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ر أمريكي لليونديبي.دوال 18 200تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 األولالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافكوبا حكومة اتّفاق بين مشروع 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال )" كوبا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

قدرات  طن من صفرألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2030 يناير / كانون الثاني 1بحلول  استنفاد األوزون

ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 

األطراف بالنسبة ألي  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

)االستهالك المتبقي المؤهل  3-5-4و  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفي المستوى المحدد لكل مادة ف

 (.للتمويل

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا

نة التنفيذية هذا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللج -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

)ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية لخطة"(. والموافق عليها )"ا

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 

 المعنية. بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذةوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  البلد قد حقق األهداف المحددةأن يكون  (أ)

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

عقاد اجتماع في تاريخ انيستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف (ب)

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

تقارير وخطط  ألف )"شكل -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  (ج)

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ"( 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةلد قد قدّم خطة تنفيذ أن يكون الب (د)

نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق.  جري رصديالبلد أنه سيؤكد  .6

عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار"( الرصد )"مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7

 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

ً إما في خطة التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أ عمليات إعادة (أ) تنفيذ الن تًُوثَّق مسبقا

قائمة  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

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

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (3)

 لمختلف الشرائح؛

لمعتمدة الحالية، أو إزالة ا سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4)

في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

 شريحة موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  (5)

على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة 

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة (ب)

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

إلى خطة الو البلد في إطار أ المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (ج)

 في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة  (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب)

 .تنفيذ الخطةخالل خدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

)"الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على اليوئنديبي  وافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد المنفذة الرئيسية"( 

 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق.

سق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المن .10

الوكالة )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

 يسية وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئألف.  -6المنفذة الرئيسيـة ترد في التذييل 

 ألف. -2في التذييل  2-2 بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11

ئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعند-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 

 ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقا

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف )"تخفيضات في  -7مويل بالقيمة المحدّدة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة الت

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

ى حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق عل

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تتقبل قد للجنة التنفيذية في المس مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12

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

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

لى المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا ع االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،وبنوع خاص

 االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14

الخطة لتنفيذ  آخر شريحةألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7)د( والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

من )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15

لم ، ما مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16

 .األطراف
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 ذييالتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 االستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  14.25 األولى جيم 

241-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.01 األولى جيم 

ب411-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.60 األولى جيم 

ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.02 األولى جيم 
 16.88   المجموع الفرعي

ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

 13.35 األولى جيم

 30.23   المجموع

 

 
 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
 التفاصيل السطر

2020 
2021-

2022 
2023 2024 2025 

2026-

2027 
2028 2029 2030 

 المجموع

1.1 

جدول التخفيض الخاص بالمواد 

األولى من المرفق المجموعة 

جيم لبروتوكول مونتريال )طن 

 من قدرات استنفاد األوزون(

10.97 10.97 10.97 10.97 5.49 5.49 5.49 5.49 0.00 n/a 

1.2 

الحدّ األقصى لالستهالك 

المسموح به من مواد المجموعة 

األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

10.97 10.97 10.97 10.97 5.49 5.49 5.49 5.49 0.00 n/a 

1.2 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة 

الرئيسية )اليوئنديبي( )دوالر 

 أمريكي(

260,000 0 260,000 0 208,000 0 208,000 0 104,000 1,040,000 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 الرئيسية )دوالر أمريكي(

18,200 0 18,200 0 14,560 0 14,560 0 7,280 72,800 

1.3 
إجمالي التمويل المقرر )دوالر 

 أمريكي(

278,200 0 278,200 0 222,560 0 222,560 0 111,280 1,112,800 

 10.94 التها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إز 22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 3.31 زالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(المتوقع إ 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.01 التفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(المقرر إزالتها بموجب هذا ا 124-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.2.4

 0.00 )طن من قدرات استنفاد األوزون( لمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة 124-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( المتبقي 124-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 زالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(إب المقرر 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 2.60 من قدرات استنفاد األوزون(ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0.02 إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( ب المقرر142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0.00 قة )طن من قدرات استنفاد األوزون(ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة الساب142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(142 استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

1.5.4 
سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الب في البوليوالت 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون

 االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(
0.00 

2.5.4 
طن )والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة  سابقة الخلط المستوردةالي البوليوالت فب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

 من قدرات استنفاد األوزون(
13.35 

3.5.4 
سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات الب في البوليوالت 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

 استنفاد األوزون(
0.00 
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 لى التمويلدول الزمني للموافقة عألف: الج -3التذييل 

 

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  البيانات حسب الشريحة، تصفتقدم فيه ، سرديتقرير  (أ)

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة سب المادةحاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات

لفة المدرجة مختالنشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

 المعلومات األخرى أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 

)خطط( خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم

من هذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  (ب)

ق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا االتفا في)ب( 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها وصف  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

السنة  ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسبالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

صف . ويمكن تقديم وعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( 

 ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د)

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات )ه(

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

لشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن تنفيذ ا )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ستهالك المواد لف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف اأ-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

 الوكالةن عدة متوفر وزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة االشراف من خالل المكتب التقنى لألوزون بمسا .1

 المنفذة الرئيسة.

 

جلة المس يجرى رصد االستهالك وتحديده من البيانات الرسمية بشأن الواردات والصادرات من المواد .2

 من قبل اإلدارات الحكومية ذات الصلة.

 

 حددة:يد المبجمع البيانات والمعلومات التالية كل عام أو قبل المواع المكتب التقنى لألوزونيقوم  .3

 

 سنوية عن استهالك المواد التى تقدم إلى أمانة األوزون؛تقارير  .أ

 

 .د األطرافلمتعداتقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ الخطة التى تقدم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق  .ب

 

كمى يم نوعى وم بتقيوالوكالة المنفذة الرئيسة معا كيانا مستقال مؤهال للقيا المكتب التقنى لألوزونيوظف  .4

 فيذ الخطة.ألداء تن

 

 لخطة.اة بتنفيذ لعالقيتوفر للوكالة المسؤولة عن التقييم الوصول الكامل للمعلومات التقنية والمالية ذات ا .5

 

سة مشروع الرئي والوكالة المنفذة المكتب التقنى لألوزونوتقدم إلى  لوكالة المسؤولة عن التقييمتعد ا .6

إلجراء  وصياتتائج التقييم، وكلما كان مالئما، تتقرير جامع في نهاية كل خطة تنفيذ سنوية، تتضمن ن

 تفاق.ذا االهتحسينات أو تعديالت. ويشمل مشروع التقرير موقف البلد في ما يتعلق باالمتثال ألحكام 

 

، رئيسةفذة الالمكتب التقنى لألوزون والوكالة المنوبعد تضمين التعليقات والتفسيرات، إن وجدت، من  .7

المنفذة  والوكالة ألوزونالمكتب التقنى لباالنتهاء من التقرير المقدم إلى  ن التقييملوكالة المسؤولة عتقوم ا

 .الرئيسة

 

اللجنة  تماعاتإلى اج الوكالة المنفذة الرئيسةالتقرير النهائي وترسله  المكتب التقنى لألوزونيعتمد  .8

 التنفيذية ذات الصلة مع خطة التنفيذ والتقارير السنوية.

 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية ألف: -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  (أ)

الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة إدارة إزالة المواد 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب)

 ألف؛ -4 التذييل
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المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق  (ج)

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح لمبيّن في خطة تنفيذ قد أُكملت على النحو ا

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  (د)

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ البالغ الخاصة بتقارير الوفاء بمتطلبات اإل )ه(

 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير 

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إلشراف المطلوبة؛إجراء مهاّم ا )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ  )ط(

 الدقيق عن البيانات؛

 من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي(

 ؛الرئيسية منفذة الوكالة الالميزانية ولتمويل تخصيص التخفيضات لمختلف بنود 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. ()ل

المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت  (م)

 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1كورة في التذييل المذ

 ألف.-4

 

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
عن كل دوالر األمريكي  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.
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وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

اء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جز

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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