
 

 

  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49 

22 October 2020 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة
(i) ل 

 

 

 
 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو سسادالاالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/فمبرون 6إلى  2 من ،مونتريال

 20211 آذار /مارس  12إلى  8 منمؤجل: 
 

 واتينيمقترح مشروع: إس
 

 

 :بشأن مقترح المشروع التالي تهاالوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي هذهتتألف 

 اإلزالة

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةد المواإزالة إدارة طة خ 

 (األولى ةلشريح، اثانيةال المرحلة)

 يوئنديبييونيب و

 

 

 

  

                                                 
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49 

 

 

2 

 تعددة السنواتممشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 ينيتواسإ

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال)

 يوئنديبييونيب )الرئيسية(، و (ثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة ال

 

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

 جيم(

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 0.32 2019السنة: 

 

 2009 السنة: األوزون( دالقطري )طن من قدرات استنفا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج ثالثا)

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الحريق

المذيبا التبريد

 ت

عامل 

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع 

 0.32    0.32     22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 األوزون( د)طن من قدرات استنفا( بيانات االستهالك رابعا)

 7.3 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.73 :2010-2009خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 1.11 المتبقي: 6.19 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2022 2021 2020 ( خطة األعمالخامسا)

 دإزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفا باليوني

 األوزون(

0 0.14 0 0.14 

 15,018 0 15,018 0 التمويل ) دوالر أمريكي(

 دإزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفا اليوئنديبي

 األوزون(

0 0.81 0 0.81 

 112,573 0 112,573 0 التمويل ) دوالر أمريكي(

 

-2025 2024 2021 2020 ( بيانات المشروعسادسا)

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع 2030

 ال ينطبق 0 0.56 0.56 0.56 1.12 1.12 1.12 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 دالحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفا

 األوزون(

 ينطبقال  0 0.56 0.56 0.56 1.11 1.11 1.11

تكاليف المشروعات المطلوبة 

)دوالر من حيث المبدأ 

 أمريكي(

تكاليف  باليوني

 المشروع

70,000 0 120,000 0 95,000 0 65,000 350,000 

 45,500 8,450 0 12,350 0 15,600 0 9,100 تكاليف الدعم

تكاليف  اليوئنديبي

 المشروع

50,000 0 140,000 0 0 0 0 190,000 

 17,100 0 0 0 0 12,600 0 4,500 الدعمتكاليف 

 إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

120,000 0 260,000 0 95,000 0 65,000 540,000 

 62,600 8,450 0 12,350 0 28,200 0 13,600 ي(يك)دوالر أمر إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ

 602,600 73,450 0 107,350 00 288,200 0 133,600 المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي( إجمالي األموال

 

 (2020تمويل الشريحة األولى )لموافقة على ا)سابعا( طلب 

 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( األموال المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة

 9,100 70,000 اليونيب

 4,500 50,000 ئنديبياليو

 13,600 120,000 المجموع

 

 على نحو فرديفيه النظر  األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع

 معلومات أساسية

الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً  ( بوصفهب)اليوني برنامج األمم المتحدة للبيئة ، قدّمإسواتينيبالنيابة عن حكومة  .1

دوالرا  602,600 مجموعها من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بقيمة ثانيةلتمويل المرحلة ال

ب، دوالرا أمريكيا لليوني 45,500 بقيمةزائد تكاليف دعم الوكالة دوالرا أمريكيا،  350,000تتألف من أمريكيا، 

، على النحو المقدم في ئنديبيريكيا لليودوالرا أم 17,100 بقيمةتكاليف دعم الوكالة دوالرا أمريكيا، زائد  190,000و

االستهالك إلى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  2.األصل

 .2030المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

بة المطلوية وكربونوتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور .2

الوكالة بقيمة  دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم 105,000دوالرا أمريكيا، تتألف من  216,750ذا االجتماع هفي 

دوالرا أمريكيا  8,100دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  90,000دوالرا أمريكيا لليونيب، و 13,650

 لليوئنديبي، على النحو المقدم في األصل.

 حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

روكربونية في األصل في ة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلومرحلتم الموافقة على ال .3

للوفاء بخفض  5وتنقيحها في االجتماع السابع والسبعين 4وتحديثها في االجتماع السبعين 3االجتماع الثالث والستين،

زائد تكاليف دعم دوالرا أمريكيا،  877,948، بقيمة مجموعها 2020في المائة من خط األساس بحلول عام  35بنسبة 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في  6.19، من أجل إزالة الوكالة

األخيرة من المرحلة الرابعة وقطاعي تصنيع الرغاوي وخدمة التبريد وتكييف الهواء. وتم الموافقة على الشريحة 

إزالة المواد األولى في االجتماع الثالث والثمانين؛ وسيتم إتمام المرحلة األولى من خطة إدارة 

 .2021ديسمبر/كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد من طن من قدرات استنفاد األوزون  0.32استهالك  عن واتينيإسأبلغت حكومة  .4

متثال لهذه خط األساس المطلوب لالفي المائة من  82بنسبة  يقل، وهو 2019في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2015-2019للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك المواد  1المواد. ويبين الجدول 

 (2019-2015للفترة  7)بيانات المادة  إسواتينيالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 

 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أطنان مترية

 31.36 5.80 8.50 13.60 21.20 18.54 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

الوارد في البوليوالت سابقة الخلط 

 *المستوردة
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.90** 

ينطبقال  5.80 8.50 13.60 21.20 18.54 المجموع )أطنان مترية(  

                                                 
 من وزارة البيئة في إسواتيني إلى األمانة. 2020يوليه/تموز  10وفقاً للخطاب بتاريخ  2
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/52 ؛ والمرفق الثالث والثالثون من الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60. 
 ./59/70UNEP/OzL.Pro/ExComالمرفق الحادي والعشرون من الوثيقة  4
 .76/77Com/UNEP/OzL.Pro/Exالمرفق الثالث عشر من الوثيقة  5
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 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 1.73 0.32 0.47 0.75 1.17 1.02 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

الوارد في البوليوالت سابقة الخلط 

 *المستوردة
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60** 

المجموع )أطنان من قدرات استنفاد 

 (األوزون
 ال ينطبق 0.32 0.47 0.75 1.17 1.02

 .فقط بيانات البرنامج القطريإستنادا إلى  *
 منصوص عليها في االتفاق مع اللجنة التنفيذية.نقطة البداية ال** 

 

مواد وظل استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون يخفض نتيجة لتنفيذ األنشطة في خطة إدارة إزالة ال .5

يادة شطة زالترخيص والحصص، واألنشطة في قطاع الخدمة، وأن الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخصوصا إنفاذ نظام

على إدخال بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولم يتم اإلبالغ عن  تالتوعية التي شجع

 بوليوالت سابقة الخلط المستوردة منذ إتمام تحويل مؤسسة رغاويب الوارد في ال141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 واحدة.

 تنفيذ البرنامج القطريتقرير عن 

لتقرير ابموجب  عن البيانات القطاعية الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إسواتينيأبلغت حكومة  .6

بروتوكول  من 7، والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 2019عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

 مونتريال.

 والحالة التقدم المحرز وصرف األم

 اإلطار القانوني

ور من جملة أم تراقبة للمواد المستنفدة لألوزون والتي تنظيمي، اعتمدت إسواتيني اللوائح ال2003في عام  .7

م ائح في عاه اللووقد عدّلت هذألوزون والمعدات القائمة عليها. المواد المستنفدة ل واردات وصادراتبينها عمليات 

مية بة على كللرقاةتم تنفيذه ؛ وأنشئ نظام الترخيص والحصص الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد حتى تشمل  2013

لحة حاب المصتسجيل جميع أصعلى أيضا اللوائح  نص. وتالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة إلى البلد

 فرضو ؛هائيينين النالمستخدمدين والمستوروفنيي التبريد الذين يتعاملون مع المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك 

دويرها تإعادة ات التبريد في الغالف الجوي، من أجل دعم استرداد غازات التبريد وزعلى تهوية أو إطالق غاحظر 

في  كذلك وإعادة استخدامها. وتم إدماج قضية حماية طبقة األوزون في مناهج تدريب الجمارك وسيتم تعزيزها

لجمارك على من موظفي ا 160، تم تدريب ما مجموعه 2020يوليه/تموز  حتىاالستدامة. والمرحلة الثانية لضمان 

غازات دات لرقابة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون ومنع التجارة غير القانونية؛ ويجري استخدام ثمانية محد

د ديد الموار تحأجل تيسي التبريد في نقاط دخول مختلفة وسيتم شراء محددين إضافيين في إطار الشريحة الرابعة من

 .المستوردة

كذلك الوارد وب، النقي 141-وأعلنت الحكومة عن حظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون .8

ثت عند إتمام تحويل ب التي حد141-أجل إدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في البوليوالت سابقة الخلط، من

 .2015المشروع في بالفريدج في عام 

 ويجري اآلن التصديق على تعديل كيغالي. .9
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 قطاع التصنيع

يات يل عملتم الموافقة على مشروع تحويل واحد في مؤسسة بالفريدج في االجتماع الثالث والستين لتحو .10

نتان. يكلوبب إلى الس141-وروفلوروكربونتصنيع الرغاوي في إنتاج معدات التبريد المنزلية والتجارية من الهيدروكل

ن من طن من قدرات استنفاد األوزو 5.60وأّدى إلى إزالة  2015المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني وأنجز 

وتم اإلعالن عن حظر استيراد  المستوردة. البوليوالت سابقة الخلطفي د الوارب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 سابقة الخلط منذ إتمام المشروع.ب، النقي والوارد في البوليوالت 141-واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع خدمة التبريد

يد وتكييف معدات التبرلخدمة ن الفنيين على الممارسات الجيدة م 200، تم تدريب 2020يوليه/تموز  حتى .11

ت االسترداد )أي وحدا معداتالهواء بما في ذلك المناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال؛ وتم تقديم األدوات وال

 المتنقلة، وحزم إعادة التدوير، واسطوانات االسترداد ومضخات التفريغ(.

مريكيا دوالرا أ 877,948مجموع األموال الموافق عليها والبالغة  ومن أصل ،2020يوليه/تموز  وحتى .12

دوالرا  870,920تّم صرف مبلغ  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي(، 667,948دوالرا أمريكيا لليونيب و 210,000)

رصيد البالغ ال وسيتم صرف .(لليوئنديبي اأمريكي اوالرد 667,920و لليونيب اأمريكي ادوالر 203,000) أمريكيا

 .2021-2020في الفترة  اأمريكي ادوالر 7,028

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل

طن من قدرات  5.60و 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.59بعد خصم  .13

ي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المرتبطة فب الوارد 141-استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

ويل مؤهل للتمقي البلغ االستهالك المتببالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ي

 .22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.11

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 22-ونفي قطاع الخدمة، تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربعمل ورشة  11من الفنيين و 280هناك حوالي  .14

في  حو المبينلى النلنقل، عوسائل اتبريد لية وأجهزة تكييف الهواء، والتبريد التجاري ومعدات لخدمة المبردات المنز

 .2الجدول 

التبريد وتكييف الهواء في إسواتيني خدمة المستخدم في قطاع  22-. نظرة عامة على الهيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 

 2019في عام 

 القطاع الفرعي

 شحنمتوسط ال جرد المعدات

)كيلوغرام لكل 

 وحدة(

بنك 

-بونوكرالهيدروكلوروفلور

 )طن متري( 22

 التسرب

)%( 

 االحتياجات السنوية للخدمة

 طن متري
طن من قدرات 

 استنفاد األوزون

 0.06 2.34 10 23.4 1.30 18,000 أجهزة تكييف الهواء المنزلي

التبريد 

 التجاري

 0.06 1.02 20 5.12 4.00 1,280 ذاتية

 0.06 1.12 15 7.47 4.50 1,659 المكثف وحدات

 0.04 0.79 21 3.75 15.00 250 نظام مركزي

 0.03 0.50 15 3.30 3 1,100 تبريد وسائل النقل

 0.32 5.77 ال ينطبق 43.04 ال ينطبق 22,289 المجموع
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في المائة من غازات التبريد المستخدمة في قطاع  17ما نسبته  22-ويمثل الهيدروكلوروفلوروكربون .15

ة هو ـدمطاع الخون في قــوي على الهيدروكلوروفلوروكربـالتي ال تحتة ـالمستخدمد ـغازات التبرية. وأكثر ـالخدم

R-600a (23  يليه ،)في المائةR-290 (19 والهيدروفلوروكربون ،)لمائة(، وافي  18أ )134-في المائةR-410A 

)حوالي  R-507Cو R-407Cبريد في المائة( وكمية صغيرة من خالئط غازات الت 10) R-404Aفي المائة(، و 11)

 في المائة(. 2

 استراتيجية اإلزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الكاملة زالةاإلمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحقيق  تقترح المرحلة الثانية .16

في  وفقا للجدول الزمني لإلزالة 2030يناير/كانون الثاني  1بحلول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستهالك ال

، وسوف تستعين بالخبرة المكتسبة خالل تنفيذ المرحلة األولى. وستركز المرحلة الثانية على بروتوكول مونتريال

ومراعية لألوزون والمناخ في قطاع التبريد  ن حيث الطاقة،مالتشجيع على التحول إلى تكنولوجيات بديلة فعالة 

وتكييف الهواء، بما يتسق مع أحكام تعديل كيغالي. ولتحقيق وإدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم 

تعزيز الرصد وإنفاذ تدابير الرقابة في موانئ الدخول؛ وبناء قدرات موظفي الجمارك واإلنفاذ؛ وتعزيز تدريب  سيتم

توعية العامة من أجل تعزيز استخدام اليص فنيي التبريد؛ وتقديم األدوات لورش عمل الخدمة؛ وزيادة وترخ

 .التكنولوجيات البديلة

 األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تقترح المرحلة الثانية األنشطة التالية: .17

الرقابة على الرصد واإلنفاذ، وتيسير الحوارات على الحدود من أجل منع التجارة غير  تعزيز تدابير )أ(

مواد من موظفي الجمارك على تحديد ال 300تدريب الجمارك وتدريب  دليلالقانونية، وتحديث 

حددات مسة مخالخاضعة للرقابة وعلى المناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال، وتقديم 

 دوالرا أمريكيا(؛ 100,000لغازات التبريد )اليونيب( )

تحديث ومن الفنيين؛  200لهواء وترخيص إعداد وتنفيذ الترخيص اإلجباري لفنيي التبريد وتكييف ا )ب(

؛ من فنيي الخدمة على الممارسات الجيدة 150ورشة عمل لتدريب  15التدريب وعقد  جمناه

ات بديلة ولوجيوإجراء توعية وتدريب موجها للمستخدمين النهائيين التجاريين على االنتقال إلى تكن

على  ريد الوطنية ومؤسسات التدريبمنخفضة إمكانية االحترار العالمي؛ وتعزيز رابطة التب

 دوالرا أمريكيا(؛ 200,000مشاركتهم في ترخيص الفنيين )اليونيب( )

تحليل وإعداد نموذج لألعمال السترداد غازات التبريد، وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها؛ وتقديم  )ج(

وكاشفات  ن النتنقلة،مثل ماكينات االسترداد، ومحطات الشحاألدوات والمعدات لكليات التدريب )

طاقة خدام الالضغط(، وزيادة التوعية بكفاءة استمشعب كهربائية للتسرب، ومقياس التفريغ ومقياس 

 را أمريكيا(.دوال 190,000واعتماد التكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي )اليوئنديبي( )

 تنفيذ المشروع ورصده

سيستمر العمل بالنظام المنشئ بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .18

ن اليونيب حسب مالهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية، وخاللها ستنفذ وحدة األوزون الوطنية، بمساعدة 

مصلحة، ورصد وتقرير الحالة، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتنسق وتعمل مع أصحاب ال

 50,000مرحلي عن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون. وتبلغ التكاليف اإلجمالية لألنشطة 

دوالرا أمريكيا(، والسفر 10,000 الموظفين والخبراء االستشاريين )مدى عشرة سنوات )أي دوالرا أمريكيا على 

أخرى متنوعة  ، ومصروفاتدوالرا أمريكيا( 20,000)ورش العمل  /تاالجتماعا؛ ودوالرا أمريكيا( 15,000)

 دوالرا أمريكيا(. 5,000)
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 6تنفيذ السياسة الجنسانية

يئة، تحدة للبالصندوق المتعدد األطراف وبرنامج األمم المب الخاصةتماشيا مع سياسات تعميم الجنسانية  .19

بما  ل،حارفي جميع الم وتمكين المرأة،بين الجنسين القضايا الجنسانية في تنفيذ المرحلة الثانية، أي المساواة درج تس

س وحدة ستلتمفي ذلك التخطيط والتنفيذ، والرصد والتقييم، في جميع الجوانب المتعلقة بالسياسات والبرامج. و

، مع نشاط ج المؤشرات المتعلقة بالجنسانية في كلاألوزون الوطنية مدخالت من أصحاب المصلحة حول فرص إدما

ومن  ة األخرى.لداعماالتركيز على تشجيع المشاركة المتوازنة جنسانيا في التدريب، وأنشطة بناء القدرات، والتدابير 

 المخطط أن يتم تدريب خمس فنيات على األقل في كل شريحة من شرائح المرحلة الثانية.

 لة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكاليف اإلجمالية للمرح

ي إلسواتين كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروتبلغ التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من  .20

نسبة بق خفض في األصل، من أجل تحقي دعم الوكالة(، على النحو المقدم دوالرا أمريكيا )زائد تكاليف 540,000

في  100وخفض بنسبة  2025الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام  ها منفي المائة من خط أساس استهالك 67.5

 (.12)ج()74/50، وهو يتسق مع المقرر 2030المائة بحلول عام 

 األنشطة المزمعة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 روكربونيةلوروفلوخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكسيتم تنفيذ شريحة التمويل األولى للمرحلة الثانية من  .21

 2024ن الثاني إلى نوفمبر/تشري 2020دوالرا أمريكيا في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني  195,000بمبلغ مجموعه 

 وشتشمل األنشطة التالية:

كمدربين على رصد ورقابة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون من موظفي الجمارك  20تدريب  )أ(

 مريكيا(؛أدوالرا  30,000ومنع التجارة غير القانونية؛ وتيسير حوارين على الحدود )اليونيب( )

إعداد نظام ترخيص الفنيين بما في ذلك المعايير الفنية للترخيص؛ ومشاورات مع أصحاب  )ب(

لجيدة من الفنيين على الممارسات ا 30الترخيص؛ وتدريب المصلحة والتدريب على مشروع نظام 

 لمستخدميناإلى  للخدمة والمناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال؛ والقيام بتوعية موجهة

تجزئة، ار الالنهائيين بشأن منافع استخدام التكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي )تج

دوات أبيب التدر كلياتالهواء و فيز( وتعزيز رابطة التبريد وتكييلتجهوتجار الجملة، وصناعات ا

 ؛دوالرا أمريكيا( 65,000بسيطة )اليونيب( )

حامل أدوات )وزيع معدات ولمعدات في ثالثة معاهد للتدريب، مع شراء وتمن اتحديد االحتياجات  )ج(

رابطات التبريد والتدريب ، وماكينات استرداد، وأدوات( إلى ثالث كليات R-290للتدريب على 

 90,000)يبي( مراكز استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها )اليوئند ةوتكييف الهواء؛ وإنشاء ست

 ؛دوالرا أمريكيا(

الموظفون والخبراء و دوالرا أمريكيا(؛ 10,000)اليونيب( )تنفيذ المشروع، والرصد واإلبالغ  )د(

ت وورش دوالرا أمريكيا(، واالجتماعا 3,000دوالرا أمريكيا(، والسفر ) 2,000االستشاريون )

 دوالرا أمريكيا(. 1,000أخرى )دوالرا أمريكيا(، ومصروفات متنوعة  4,000العمل )

                                                 
 .أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية على مدى دورة المشروع)د( إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة 84/92طلب المقرر  6
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 تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

 ي ضوءفنية استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو .22
ل اصة بتموير الخالمرحلة األولى، والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المعايي

واد ة المإزالة المواد الهيدروكلوروفلروكربونية في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزال

 .2022 – 2020ة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة (، وخط74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

 االستراتيجية الشاملة

في المائة من خط أساس استهالكها من  100ض بنسبة فتقترح حكومة إسواتيني الوفاء بخ .23

)أي  2040و 2030، على أساس الفهم أن االستهالك بين السنوات 2030حلول عام بالهيدروكلوروفلوروكربون 

المحتسبة على مدى فترة العشر  هاستهالكي سنة طالما أن مجموع مستويات اللخدمة( سيتجاوز الصفر في أاالستثناء 

 2.5، لم تتجاوز ما نسبته 10بالرقم  ا، مقسوم2040يناير/كانون الثاني  1 إلى 2030يناير/كانون الثاني  1سنوات من

ستهالك مقصورا على خدمة معدات التبريد وتكييف في المائة من خط األساس في البلد، وبشرط أن يكون مثل هذا اال

وتلتزم  7، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال.2030يناير/كانون الثاني  1الهواء القائمة في 

معايير  عدادالحكومة كذلك بضمان أنه في حالة ضرورة تأخير االستهالك لغرض الخدمة، ستبذل قصاري جهدها إل

لتلك التطبيقات المسموح بها صارمة ضمن نظام الترخيص الموجود لديها للحد من والرقابة على الكميات المستخدمة 

 بموجب البروتوكول.

الل ة من خومع مالحظة أن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد قد انخفض بدرجة كبير .24

، تساءلت 2020في المائة أقل من هدف عام  70بالفعل ما نسبته  2019عام ك التنفيذ المرحلة األولى ويبلغ استه

ترغب  واتيني قدأن إس ما إذا كان البلد سينظر في اإلزالة المعجلة نظرا لالستهالك المنخفض. وأفاد اليونيبعاألمانة 

دا نالقرار استهذا ا وقد اتخذجدول بروتوكول مونتريال إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية. في اتباع 

ك، ل. ومع ذلالمتثااالبلدان التي تسعي إلى اإلزالة المعجلة تكافح للوفاء بهدف إلى الخبرات الماضية حيث كان بعض 

نخفضة مديلة ستبذل الحكومة قصاري جهدها إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال التكنولوجيات الب

 لمي.إمكانية االحترار العا

 اللوائح لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة وروكربونييدروفلتقوم الحكومة حاليا باستعراض لوائح المواد المستنفدة لألوزون من أجل إدراج المواد اله .25

 ظر علىحك فرض المواد الهيدروفلوروكربونية. وستنظر أيضا في إدخال تدابير تنظيمية إضافية، بما في ذلخالئط و

معدات، ذه الاستيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل ضمان التخفيض التدريجي في جرد ه

 ووسم حاويات غازات التبريد، والترخيص اإلجباري لفنيي التبريد وتكييف الهواء.

 اإلطار القانوني

 1.11ند ع 2020أصدرت حكومة إسواتيني بالفعل حصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .26

 السنة. ، وهي تتسق مع هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال لتلك2020طن من قدرات استنفاد األوزون لعام 

                                                 
وروية فيها ( من بروتوكول مونتريال. وتشمل التطبيقات األخرى التي يمكن استخدام مركبات الكربون الهيدروكلوروفل1ثالثا )هـ() 8، الفقرة 5المادة  7

حركات الصواريخ؛ م؛ وتطبيقات المذيبات في تصنيع 2030يناير/كانون الثاني  1خدمة إخماد الحرائق ومعدات الوقاية من الحرائق الموجودة في 

 وتطبيقات اإليروصوالت الطبية الموضعية للعالج المتخصص للحروق.
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 المسائل الفنية والمتعلقة بالتكاليف

 مة علىيني جهدا كبيرا في التحول إلى التكنولوجيات القائفي المرحلة األولى، بذلت حكومة إسوات .27

غازات التبريد  في المائة من إجمالي 41الهيدروكربون منخفضة إمكانية االحترار العالمي، التي تعزى حالية إلى 

ظرا مة نالمستهلكة في تصنيع وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. وتساءلت األمانة عن كيفية ضمان السال

مة، يير السالد معاات تبريد الهيدروكربون. وشرح اليونيب أن الحكومة ستعطي األولوية إلعدازستهالك الكبير لغاالل

 شتعال.لقابلة لالاتبريد نظام ترخيص للفنيين في المرحلة الثانية من أجل ضمان االعتماد اآلمن لغازات الإنشاء وإنفاذ و

سيكون  دامته،د وتكييف الهواء، شرح اليونيب أنه لضمان استوفيما يتعلق بهيكل نظام ترخيص فنيي التبري .28

لك ذيدرج بعد ء. وساستخدام فئات التصنيف التي تشابه تلك المستخدمة لفنيي الكهربابو لوائحنظام الترخيص مدعوما ب

ة عملي الفنييون المرخصون في سجل رسمي، يمكن أن تتوصل إليه الصناعة. وسيتم إشراك مؤسسات التدريب في

بشأن  Gwamile Voctimoتدريب الوحدة األوزون الوطنية بعملية إعداد مذكرة تفاهم مع معهد تمر حاليا الترخيص و

 دوره في تصنيف فنيي التبريد.

دعم بنه سينفذ ونيب أوفيما يتعلق ببرنامج استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، شرح الي .29

 .أجل ضمان استدامة البرنامج من التدابير التنظيمية من

 على التنفيذ 19-ر جائحة كوفيديأثت

لتنفيذ باألنشطة التي ال تتطلب . وسيبدأ ا19-تطور جائحة كوفيد قربأفاد اليونيب بأن الحكومة ترصد عن  .30

، وشراء تدريبتجمعا لمجموعات كبيرة من الناس )مثال، إعداد المعايير، وتطوير نظام الترخيص، وتحديث أدلة ال

تم  ،19-فيدإفتراضي. ومع مراعاة القيود التي فرصتها جائحة كو بشكلالمعدات(، وتلك األنشطة يمكن أجراؤها 

 .3تعديل شريحة التمويل على النحو المبين في الجدول 

ر تيني )دوالية إلسوا. تعديل شريحة التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون3الجدول 

 أمريكي(
 المجموع 2030 2027 2026 2024 2023 2020 الوكالة البند

 على النحو المطلوب في األصل
 350,000 65,000 0 60,000 0 120,000 105,000 يونيب

 190,000 0 0 0 0 100,000 90,000 يوئنديبي

 بعد التعديل
 350,000 65,000 95,000 0 120,000 0 70,000 يونيب

 190,000 0 0 0 140,000 0 50,000 يوئنديبي

 

 

 األنشطة المزمعة للشريحة األولى

المعدل للشريحة األولى، ستكون األنشطة التي ستنفذ للشريحة األولى ما يلي: استنادا إلى مستوى التمويل  .31

دوالرا أمريكيا(؛ وتدريب  15,000معايير الفنية الوطنية العتماد غازات التبريد القابلة لالشتعال )اليونيب( )لإعداد ا

منع التجارة غير واردات الهيدروكلوروفلوروكربون وفي الجمارك كمدربين على رصد ورقابة من موظ 20

دوالرا أمريكيا(؛ وتطوير ومشاورات مع أصحاب المصلحة  15,000القانونية؛ وحوارين على الحدود )اليونيب( )

بشأن نظام ترخيص الفنيين؛ وتوعية موجهة للمستخدمين النهائيين بشأن منافع استخدام تكنولوجيات منخفضة إمكانية 

دوالرا  35,000وتكييف الهواء وكليات التدريب بأدوات بسيطة )اليونيب( ) االحترار العالمي وتعزيز رابطات التبريد

، R-290المعدات، وشراء وتوزيع المعدات واألدوات )حامل التدريب على  منأمريكيا(؛ وتحديد االحتياجات 

راكز استرداد ، واألدوات( لثالث كليات للتدريب ورابطات التبريد وتكييف الهواء؛ وإنشاء ستة مدوماكينات االستردا

دوالرا أمريكيا(؛ وتنفيذ المشروع ورصده واإلبالغ عنه  45,000وإعادة تدوير لغازات التبريد )اليوئنديبي( )

 3,000والسفر ) ،دوالرا أمريكيا( 2,000ن )ون والخبراء االستشاريودوالرا أمريكيا(؛ والموظف 10,000)اليونيب( )

دوالرا  1,000دوالرا أمريكيا(؛ ومصروفات متنوعة أخرى ) 4,000) دوالرا أمريكيا(؛ واالجتماعات وورش العمل

 أمريكيا(.
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 لمناخاألثر على ا

ريب ل التدستؤدي األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل احتواء أفضل لغازات التبريد من خال .32

خدمة التبريد وتكييف الهواء. لالمستخدم  22-وتوفير المعدات، إلى تخفيض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

نتيجة لممارسات التبريد األفضل تؤدي  22-واالنبعاثات التي ال يتم بثها لكل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون

كن المناخ لم ي طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وبالرغم من أن احتساب األثر على 1.8إلى وفورات تبلغ حوالي 

لك ذ، بما في اتينيا في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة المزمعة بواسطة إسوجمدر

ل لى البدائجيع عي تبذلها في تدريب وترخيص فنيي التبريد وتكييف الهواء، وأنشطة زيادة التوعية للتشالجهود الت

نفيذ خطة تى أن منخفضة إمكانية االحترار العالمي، فضال عن استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، تشير إل

ؤدي إلى ي، مما غازات التبريد في الغالف الجويإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيخفض انبعاثات 

 منافع للمناخ.

 التمويل المشترك

ت مساهماستكون مساهمة الحكومة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل ال .33

أمريكيا في السنة.  دوالرا 20,000مكان المكاتب، والنقل والرصد، التي تقدر بمبلغ في الموظفين، والمتمثلة العينية 

لى إيجابي ع أثر يكون له توقع أنمن مرفق البيئة العالمية من الم ذ إسواتيني أيضا مشروع تبريد شمسي بتمويلوتنف

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.إزالة 

 2022-2020مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

، لتنفيذ المرحلة ، زائد تكاليف دعم الوكالةاأمريكي ادوالر 540,000مبلغا قدره  ئنديبيواليو بطلب اليونيي .34

 133,600لمطلوبة االية . وتبلغ القيمة اإلجمسواتينيالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إل

دوالرا أمريكيا  6,009بمبلغ  على، وهي أ2022إلى  2020بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة  ،دوالرا أمريكيا

 .خطة األعمالعن المبلغ الوارد 

 مشروع االتفاق

د الة المواذية إلزواللجنة التنفي إسواتينييرد في المرفق األول بالوثيقة الحالية مشروع اتفاق بين حكومة  .35

 ة.نيربوالهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: .36

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

الستهالك لة لإلزالة الكام 2030إلى  2020، للفترة من عام سواتينيالهيدروكلوروفلوروكربونية إل

مريكيا، دوالرا أ 350,000، تتألف من اأمريكي ادوالر 602,600، بقيمة الهيدروكلوروفلوروكربون

ريكيا، زائد دوالرا أم 190,000، ويبدوالرا أمريكيا لليون  45,500بقيمةزائد تكاليف دعم الوكالة 

لن يقدم تمويل  ، على أساس الفهم بأنهئنديبيدوالرا أمريكيا ليو 17,100تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

 األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛من الصندوق المتعدد  آخر

باإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  إسواتينياإلحاطة علما بالتزام حكومة  )ب(

لك التاريخ، ، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذ2030يناير/كانون الثاني  1

كام عند الضرورة، وبما يتسق مع أح 2040إلى  2030بين السنوات باستثناء للسماح بالخدمة 

 بروتوكول مونتريال؛
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  1.11خصم كمية قدرها  )ج(

 االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  إسواتينيالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة  )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛

ى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد والموافقة على الشريحة األول )هـ(

دوالرا  133,600، وخطط تنفيذ الشرائح المصاحبة، بقيمة سواتينيالهيدروكلوروفلوروكربونية إل

الرا أمريكيا دو 9,100دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  70,000أمريكيا، تتألف من 

يكيا دوالرا أمر 4,500، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة دوالرا أمريكيا 50,000، وبلليوني

 .ئنديبيلليو
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 األولالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف إسواتينياتّفاق بين حكومة مشروع 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

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

طن  صفر ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2030 يناير / كانون الثاني 1حلول قبل قدرات استنفاد األوزون  من

 مونتريال.

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

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

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

ألطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد ا3المحدّدة 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 

 (.للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل  3-2-4، و3-1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

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

، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل -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 الموافق عليها )"الخطة"(. و

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

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى 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  األهداف المحددةأن يكون البلد قد حقق  (أ)

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

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه ا

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

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط  -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  الشريحةة تنفيذ أن يكون البلد قد قدّم خط (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 جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد 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 

 والالمرونة في إعادة تخصيص األم

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 ي عمليات إعادة (أ) تنفيذ الجب أن 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؛ علقالتي يمكن أن تتالمسائل  (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؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  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؛

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

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

 السنوي الالحق؛

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق  (ج) 

صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

المعايير ائح والبدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللو توافر

بدائل  عتمادوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية ا

ة، وروكربونيلوروفمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل

 ؛ذ الشرائحتنفي حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و (د)

 ق.في إطار هذا االتفا منتظرةاألخيرة الالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49 
Annex I 

 

3 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

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

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

 المشروع؛خالل تنفيذ 

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

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات 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 تأن على  اليونيب توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  اليوئيدبيوافقت والمنفذة الرئيسية"( 

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

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

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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

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

ن خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة م

باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

الوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والتوالي. 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق

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

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

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

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

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

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

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

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

 تقديم عائقا أمام معنية لهذا االتفاقعدم االمتثال ال . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12

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

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا 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 حة لتنفيذ آخر شريألف. 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. طةالخ 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  ، مامونتريال 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 االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 1.70 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب الوارد 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

سابقة الخلط المستوردةالفي البوليوالت   

 5.60 األولى جيم

 7.30 األولى جيم المجموع

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 
 

 التفاصيل السطر
2020 

2021-

2023 
2024 

2025-

2026 
2027 

2028-

2029 
2030 

 المجموع

جدول التخفيض الخاص بالمواد  1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.56 0.56 0.56 1.12 1.12 1.12

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به  2.1

األولى من المرفق من مواد المجموعة 

جيم لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.56 0.56 0.56 1.11 1.11 1.11

ية التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيس 1.2

 )اليونيب( )دوالر أمريكي(

70,000 0 120,000 0 95,000 0 65,000 350,000 

الرئيسية تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 )دوالر أمريكي(

9,100 0 15,600 0 12,350 0 8,450 45,500 

نة التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاو .23

 )اليوئيديبي( )دوالر أمريكي(

50,000 0 140,000 0 0 0 0 190,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة  4.2

 )دوالر أمريكي(

4,500 0 12,600 0 0 0 0 17,100 

 540,000 65,000 0 95,000 0 260,000 0 120,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 62,600 8,450 0 12,350 0 28,200 0 13,600 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 2.3

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر  3.3

 أمريكي(

133,600 0 288,200 0 107,350 0 73,450 602,600 

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

 األوزون(

1.11 

 0.59 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-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.1.4
ليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها ب في البو141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(

0.00 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة  ي البوليوالت سابقة الخلط المستوردةفب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(

5.60 

 ليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن منب في البو141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 قدرات استنفاد األوزون(

0.00 

.2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   

 

 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

 

ل ـالمحددة في التذيية ـفي السن األولااع ـة عليه في االجتمـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافق .1

 ألف.-2
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 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  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  (أ)

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها لمواد، وكيفابإزالة 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 حسب المادةاألنشطة، 

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

مختلفة المدرجة النشطة 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 والصلة.  ذات

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)

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

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

)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، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها  (ج)

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينللتنفيذ، ووقت اإلتمام و المعالم الرئيسية

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز 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 

. ويمكن تقديم وصف على 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 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

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

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

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

 بهذا االتفاق؛األنشطة واألموال المشمولة 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد -2إطار التذييل 

اس الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األس

 للتحقيق المستقل.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/49 
Annex I 

 

7 

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

 امل لجميعصد الشستكون سلطة البيئة في إسواتيني التابعة لوزارة السياحة والشؤون البيئية مسؤولة عن الر .1

اته عمليوقه األنشطة المنفذة بموجب الخطة. وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن تخطيط المشروع وتنسي

لسلس فيذ االيومية؛ وستساعد أيضا الحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين على ترشيد أنشطتهم من أجل التن

ة ة الرئيسيلمنفذللمشروعات. وستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة التنفيذ إلى الوكالة ا

 دم المحرز في الخطة.والوكالة المنفذة المتعاونة من أجل رصد التق

 بونية؛ووزارة التجارة مسؤولة عن إصدار التراخيص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكر .2

من  غيرهاوستقوم إدارة الجمارك برقابة ورصد الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

ربونية فلوروكرصد االستهالك السنوي للمواد الهيدروكلوروالمواد المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول. وسيتم 

 التجارة. وزارةووالمواد المستنفدة لألوزون األخرى من خالل وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع إدارة الجمارك 

ون ألوزفدة للمستناوستقوم وحدة األوزون الوطنية بالتنسيق مع مستوردى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد 

 األخرى من أجل الحصول على البيانات الضرورية لتسوية اإلحصاءات على أساس دوري.

ل ورش عموستجري وحدة األوزون الوطنية تفتيشا منتظما لمراكز التدريب على التبريد وتكييف الهواء  .3

 أيضا وستجريخدمة التبريد وتكييف الهواء من أجل رصد ظروف أدوات خدمة التبريد الموزعة بموجب الخطة. 

 تفتيشا منتظما لرصد تنفيذ متطلبات الملصقات السطوانات الهيدروكلوروفلوروكربون.

لى حتوي عتستقوم وحدة األوزون الوطنية أيضا بإجراء دراسة استقصائية لقياس نفاذ البدائل التي ال  .4

الوطنية  ألوزوناوستقوم وحدة الهيدروكلوروفلوروكربون والتكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. 

 ريب موظفيء وتدبرصد تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت ذات الصلة، مثل تدريب فنيي التبريد وتكييف الهوا

 الجمارك واإلنفاذ.

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 

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

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

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

 بالبلد؛

ر الالحقة على النحو المبيـن في والتقاريـالسنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب)

 ألف؛ -4 التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق  (ج)

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

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

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

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة
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في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

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

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

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

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

 المطلوبة؛إجراء مهاّم اإلشراف  )ح(

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

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ )ي(

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

منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

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

 ة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعد )م(

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )ن(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

كة الستكمال األنشطة المتصلة اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشار )س(

 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-1ي التذييل المذكورة ف

 ألف.-4

 

 اء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونةب -6التذييل 

 ي الخطة. وهذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:مل الشاملة، وتش

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على  تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى )ج(

 ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 
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والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 بسبب عدم االمتثاللتمويل ألف: تخفيضات في ا -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  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 د في الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحد-2التذييل 

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

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

اقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتف .2

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

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

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