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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو سسادالاالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/فمبرون 6إلى  2 من  ،مونتريال

1 2021 آذار /مارس  12إلى  8 مؤجل: من
 

 

غامبيامشروع: ات مقترح  

 

 :ين التالييناألمانة بشأن مقترح المشروع اتتعليقات وتوصيتتألف هذه الوثيقة من  

 اإلزالة

 يدوويون ونيبي   * خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة الخامسة(     

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

 

 

 

 

 

 

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

 غامبيا

الموافقة  فيه االجتماع الذي تمت الوكالة ( عنوان المشروع1)  تدابير الرقابة 

خطة إدارة إزالة المواد 

  وروفلوروكربونية )المرحلة األولى(الهيدروكل

، يونيدويونيب )الرئيسة( والستون الخامس  2020في المائة بحلول  35   

 

)طن من قدرات استنفاد  0.17  2019السنة:  المرفق جيم المجموعة األولى() 7( أحدث بيانات المادة 2)

 األوزون(
 

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

 

2019السنة:   

مكافحة  رغاوى أيروصول كيميائي

 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد

 تجهيز

استخدامات 

 مختبرية

مجموع 

قطاع 

 االستهالك

  الخدمة التصنيع  

الهيدروكلوروفلوروكربون 

22 

    0.17    0.17 

 

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

 1.5 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 1.5 :2010-2009خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 0.98 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 0.52 المعتمد فعال
 

 

 2020 ( خطة األعمال5)

)طن من قدرات استنفاد إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيب 0.01

 األوزون(

23 730 التمويل )دوالر أمريكي(  
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ( بيانات المشروع6)

حدود االستهالك في بروتوكول 

 مونتريال 

غير 

 متاح

غير 

 متاح

 غير متاح 0.98 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.5 1.5

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

غير 

 متاح

غير 

 متاح

 غير متاح 0.98 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.5 1.5

 

التمويل 

الموافق 

عليه 

)دوالر 

 أمريكي(

 

تكاليف  يونيب

 المشروع

25,000 0 23,000 0 0 20,000 0 21,000 0 21,000 110,000 

 14,300 2,730 0 2,730 0 2,600 0 0 2,990 0 3,250 تكاليف الدعم

تكاليف  يونيدو

 المشروع

50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 100,000 

 9,000 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 4,500 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت 

عليها اللجنة التنفيذية 

 )دوالر أمريكي(

 

تكاليف 

 المشروع

75,000 0 23,000 0 0 70,000 0 21,000 0 0 189,000 

 20,570 0 0 2,730 0 7,100 0 0 2,990 0 7,750 تكاليف الدعم

مجموع األموال 

المطلوبة للموافق 

عليها في هذا 

االجتماع )دوالر  

 أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

         21,000 21,000 

 2,730 2,730          تكاليف الدعم

 

 الموافقة الشاملة توصية األمانة
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 وصف المشروع

 

طلبا لتمويل الشريحة الخامسة  ،الرئيسة باعتباره الوكالة المنفذة ،، قدم اليونيبغامبيانيابة عن حكومة  1

دوالر  21 000عند مبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المرحلة األولى من  (واألخيرة)

ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ  2.لليونيب فقط دوالر أمريكي 2 730أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

وخطة تنفيذ  2019إلى  2016في الفترة من  الهيدروكلوروفلوروكربونوتقرير التحقق عن استهالك  الشريحة الرابعة

 .2021 عام إلى 2020الشريحة من عام 

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير استهالك 

 

في  الهيدروكلوروفلوروكربون قدرات استنفاذ األوزون من طن من 0.17عن استهالك غامبيا أبلغت حكومة  2

استهالك  1ول ويرد في الجد .المتثالل الهيدروكلوروفلوروكربون من خط أساسأقل في المائة  89، يمثل 2019عام 

 .2019-2015لفترة في االهيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 خط األساس 2019 2018 2017 2016 2015 22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 27.3 3.09 4.00 8.00 9.08 13.70 أطنان مترية

 1.5 0.17 0.22 0.44 0.50 0.75 من قدرات استنفاذ األوزون أطنان

 

 2013منذعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك حافظت حكومة غامبيا على انخفاض مستمر في  3

ممارسات  ستخدام، مما أدى إلى االتبريد وتكييف الهواء تنفيذ تدريب تقنيي ؛نتيجة لتنفيذ نظام الترخيص والحصص

المواد  التى نظمها مكتب األوزون، نتج عنها واردات أقل من  زيادة الوعى برامج خدمة جيدة؛

ئمة على دات قارئيسة التى كانت تستخدم معاهم أيضا غلق مصانع تجهيز األسماك الوس .الهيدروكلوروفلوروكربونية

، تستخدم سوائل تبريد بديلة )أي تبريد وتكييف هواءت ، وزيادة اعتماد معدا2016في عام  22-الهيدروفلوروكربون

R-410A أ و 134-الهيدروكلوروفلوروكربون وR-600  وR-290 في خفض استهالك )

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

 

بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى  الهيدروكلوروفلوروكربونعن بيانات استهالك  غامبياأبلغت حكومة  4

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

 

 تقرير التحقق

 

أكد تقرير التحقق أن حكومة غامبيا تنفذ نظام ترخيصص وحصص للواردات والصادرات من  5

من  7المبلغ عنه بمقتضي المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوأن مجموع استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربون

ستنتج التحقق أن اه(. وأعال 1كان صحيحا )كما يبين الجدول  2019إلى  2016بروتوكول مونتريال للفترة من 

المتثال التفاقها مع الجنة التنفيذية في ما يتعلق بخفض االستهالك ا لوائحالحكومة لديها سياسات كافية وتتمشي مع 

                                                 
 من الوكالة الوطنية للبيئة في غامبيا إلى األمانة. 2020يولية/تموز  4بناء على الرسالة المؤرخة في   2
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المواد والرقابة عليه، وأن الوحدة الوطنية لألوزون وضعت تدابير واضحة ومحددة لتنظيم الواردات من 

 صيص الحصص.وعملية تخ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من 

 

 اإلطار القانوني

 

 2012، تم تنقيحها في عام 1999، التى كانت تنفذ منذ عام المواد المستنفدة لألوزونإن الئحة الرقابة على  6

لمعدات . ويسرى تنفيذ الحظر على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل نظام ترخيص وحصصلتشمل  2018وعام 

رقة لمجلس الوزراء و. وتم االنتهاء من 2020يناير/كانون الثانى  1منذ  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على 

 بشأن التصديق على تعديل كيغالى.

 

 22-يدروكلوروفلوروكربونالهواصلت حكومة غامبيا رصد إصدار حصص للواردات المسجلة من  7

على  رجال( 50إمرأة و 25موظف جمارك ) 75. وتم تدريب الهيدروكلوروفلوروكربونوالمعدات القائمة على 

موظف  200 تدريب بموجب الشريحة الرابعة، نتج عنه المواد المستنفدة لألوزون ولوائحبروتوكول مونتريال 

 طوال المرحلة األولى.جمارك حتى اآلن 

 

 مة التبريدقطاع خد

 

رجال( تدريبا على  32نساء و 8) تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء 40خالل تنفيذ  الشريحة الرابعة، تلقى  8

مدرب حتى اآلن. وعقدت أربع  تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء 300ممارسات خدمة التبريد الجيدة نتج عنه مجموع 

العاملة بسوائل تبريد قابلة لالشتعال وشراء  هواءالتكييف تقنى بشأن تركيب وصيانة نظم  24حلقات تدريبية لعدد 

أدوات اضافية )مثل، مقاييس متعددة ومقاييس للدقة وصناديق أدوات وأجهزة كشف التسرب( لتالثة مراكز تدريب. 

 R-290وحدة من معدات تكييف الهواء القائمة على  200وخالل المرحلة األولى، اشترت الحكومة وقامت بتركيب 

ووضعت حكومة غامبيا برنامج تسجيل وتتبع للتقنيين الذين تم تدريبهم بموجب المرحلة  3لحوافز.من خالل برنامج ا

إصدار شهادات  ينظموتعمل الوحدة الوطنية لألوزون عن كثب مع اإلدارة الحكومية ذات العالقة لوضع نظام األولى. 

ية، التى يجرى تقديمها إلى االجتماع السادس في غامبيا، كجزء من المرحلة الثان هواءالتبريد وتكييف التقنى خدمة ل

 والثمانين.

 

 تنفيذ المشروع ورصده

 

، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة رصدمسؤولة عن  4الوحدة الوطنية لألوزون إن 9

والتفتيش في نقاط المداخل الرئيسة للسلع وذلك للتأكد من  الهيدروكلوروفلوروكربونبيانات استهالك  بما في ذلك

دوالر أمريكي  4 000وتم صرف التمويل المعتمد البالغ  االمتثال للحصص المخصصة بالتعاون مع إدارة الجمارك.

فتيش وعمليات الت هواءالتبريد وتكييف أساسا لسفر وإقامة االستشارى خالل الزيارات الميدانية لحلقات عمل خدمة ال

                                                 
سيجرى تضمين النتائج التفصيلية في تحديث التقرير بشأن مخططات حوافز المستعملين النهائيين الممولة بموجب خطة إدارة إزالة المواد    3

 )هـ(.84/84عليها طبقا للمقرر الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق 
طنية بشأن توجد الوحدة الوطنية لألوزون في الوكالة الوطنية للبيئة، وهى تحت اشراف وزارة البيئة والمتنزهات والحياة البرية. وتدعم اللجنة الو   4

 . يةالهيدروكلوروفلوروكربون الموادالمواد المستنفدة لألوزون، التى تقدم المشورة إلى الوحدة الوطنية لألوزون بشأن إزالة 
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خطة إدارة إزالة المواد على رصد تنفيذ  الوحدة الوطنية لألوزونفي الجمارك في موانئ الدخول، ومساعدة 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 مستوى صرف األموال

 

دوالر أمريكي من المبلغ الموافق عليه حتى اآلن البالغ  184 000، تم صرف مبلغ 2020حتى يولية/تموز  10

ين الجدول كما يب لليونيدو( 100 000لليونيب و  دوالر أمريكي دوالر أمريكي 84 000)دوالر أمريكي  189 000

 .2020في عام  دوالر أمريكي  5 000. وسوف يصرف الرصيد البالغ 2

 

والر )د غامبيال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. التقرير المالى عن المرحلة األولى من 2الجدول 

 أمريكي(

 معدل الصرف )%( المجموع يونيدو يونيب الشريحة

  األولى
 75,000 50,000 25,000  الموافق عليها

100 
 75,000 50,000 25,000  المنصرفة

 الثانية
 23,000 0 23,000  الموافق عليها

100 
 23,000 0 23,000  المنصرفة

  الثالثة
 70,000 50,000 20,000  الموافق عليها

100 
 70,000 50,000 20,000  المنصرفة

 الرابعة
 21,000 0 21,000  الموافق عليها

76 
 16,000 0 16,000  المنصرفة

 المجموع
 189,000 100,000 89,000  الموافق عليها

97  
 184,000 100,000 84,000  المنصرفة

 

 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة خطة تنفيذ الشريحة الخامسة واألخيرة من 

 

 :2021وديسمبر/كانون األول  2020األول كانون /ديسمبرسيجرى تنفيذ األنشطة التالية بين  11

 

ابقة بشأن سمن الذين لم يتلقوا تدريبا عمال بشرائح موظف جمارك وشرطى  40لعدد  تانتدريبي حلقتان (أ)

ديلة ، وتوافر تكنولوجيات بيدروكلوروفلوروكربونالهتشغيل نظام الترخيص والحصص لدعم إزالة 

 ونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربفي البلد، وتقنيات التفتيش على  لهيدروكلوروفلوروكربونل

 (؛دوالر أمريكي  7 000) )يونيب( الهيدروكلوروفلوروكربونوالمعدات القائمة على 

 

التبريد  على ممارسات خدمةعلى األقل تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء  50 حلقتان تدريبيتان لعدد  (ب)

لتبريد اة لسوائل والمناولة اآلمن  احتمالية احترار عالمى منخفضةبما في ذلك التكنولوجيات ذات  الجيدة

 (؛دوالر أمريكي  10 000))يونيب( القابلة لالشتعال 

 

 خطة إدارة إزالة الموادى رصد تنفيذ استشارى واحد لمساعدة الوحدة الوطنية لألوزون عل (ج)

 وائحلنفاذ ؛ ثالث زيارات لالمتثال والرصد لمختلف موانئ الدخول بشأن إالهيدروكلوروفلوروكربونية

 (.دوالر أمريكي 4 000) )يونيب( المواد المستنفدة لألوزون
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 تعليقات األمانة والتوصية

 

 التعليقات

 

 نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من 

 

 اإلطار القانوني

 

عند مقدار  2020عام لالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  حصص واردات من غامبياأصدرت حكومة  12

  .لبروتوكول مونتريالطبقا ألهداف الرقابة طن من قدرات استنفاد األوزون،  0.98

 

 قطاع خدمة التبريد

 

بمتابعة  لوحدة الوطنية لألوزونإن القصد من نظام تسجيل التقنيين هو تتبع كل تقنى تلقى تدريبا ويسمح ل 13

 غرض تنظيمدمة لممارساتهم عند القيام بالخدمة وخاصة التمسك بمعايير السالمة. ويساعد أيضا على تحديد ورش الخ

 الوحدةبينما  بريد،ب للتقنيين، وكشف األنشطة غير القانونية. ويجرى رصد التقنيين من خالل رابطة التبرامج التدري

ر سوائل ادة تدويعلى استرداد وإعالوحدة الوطنية لألوزون وتشجع  تتأكد بانتظام من ورش الخدمة الوطنية لألوزون

 التبريد، كلما كان ممكنا.

 

 اإلنتهاء من المرحلة األولى

 

ستنتهى لغامبيا  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأكد اليونيب أن المرحلة األولى من  14

 من االتفاق. 14كما ورد في الفقرة  2021ديسمبر/كانون األول  31بحلول 

 

 الجنسانيةتنفيذ السياسة 

 

تتبع المنظور الجنسانى للتقنيين وموظفى الوحدة الوطنية لألوزون  بدأت 5)د(،84/92المقرر  تمشيا مع 15

يوجد ثالث نساء واستشاريتين تم توظيفهما خالل  الوحدة الوطنية لألوزونالجمارك المدربين. ومن بين فريق 

المساواة الجنسانية بادراج  الوحدة الوطنية لألوزونالمرحلة األولى. وخالل تنفيذ الشريحة الخامسة، ستقوم 

 ء في االجتماعات مع األطراف الفاعلة والشركاء.وموضوعات تمكين النسا

 

 طة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخعلى تنفيذ  19-تأثير جائحة كوفيد

 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي العالمية على تنفيذ أنشطة  19-جائحة كوفيدأثرت  16

استراتيجيات لمواصلة تنفيذها. وكجزء من خطة الطوارئ، سيجرى عقد اجتماعات هذا الصدد وضعت الحكومة 

ة كلما ولن يسمح لمجموعات أكبرأو يمكن استبدالها باجتماعات افتراضي أفراد، 10لمجموعات صغيرة ال تتجاوز 

                                                 
 )د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.84/92طلب المقرر    5
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ن بدال من حلقات الل اإلذاعة والتليفزيوخدعت الحاجة وكان ممكنا. وسيجرى تنفيذ عدد من أنشطة زيادة الوعى من 

 العمل بحضور األفراد.

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة إزالة 
 

قامت حكومة غامبيا بتكامل برنامج تدريب موظفى الجمارك في المنهج الدراسي لمركز الجمارك للتدريب  17

نيي الخدمة المراكز المهنية ويدعم تدريب تقحيث يجرى تدريب المدربين لضمان مواصلة واستدامة عمليات التدريب. 

 الوحدة الوطنية لألوزونورابطة التبريد التى أنشأت لتوليد موارد لبرامج تدريب اضافية في المستقبل. وتنظم أيضا 

زيارات منتظمة لورش الخدمة لضمان امتثال التقنيين بممارسات الخدمة الجيدة، والتى يدعمها مخطط إلصدار 

. إن جميع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةشهادات للتقنيين لتكون جزء من المرحلة الثانية من 

في  22-الهيدروكلوروفلوروكربونات القائمة على لمعدل الغعلى حظرالالتدابير الوارد ذكرها باالضافة إلى 

 في البلد. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتضمن استدامة إزالة س، 2020يناير/كانون الثانى 

 الخالصة

 

للواردات حصص الترخيص ولل تشغيلى نظام لديه غامبيا أن البلد حكومةأكد تقرير التحقق الذي قدمته  18

طن  0.17بلغ  2019ع استهالك في عام م 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  انخفاضوالصادرات؛ واستمر 

 تشجعو. طن من قدرات استنفاد األوزون  1.35في المائة  أقل من هدف  87، أي من قدرات استنفاد األوزون

لهواء، اتكييف ووصفر في قطاع التبريد  تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة الحكومة استخدام 

ها من خالل برنامج وتركيب R-290وحدة من معدات تكييف هواء قائمة على  200اشترت  ،وخالل المرحلة األولى

قيم وأ لخدمةاقطاع في نشطة األ . ويتواصل تقدمفهم امكانياتهاحوافز بين استخدام تكنولوجيات بديلة وشجع على 

 ة أيضا فيلحكومز التدريب المهنى ورابطة التبريد لضمان استدامة أنشطة التدريب. وبدأت امع مراك تعاون عن كثب

ي المائة لجميع ف 97في المائة للشريحة الرابعة و 76على تعديل كيغالى. وتبلغ نسبة صرف األموال عملية التصديق 

 الشرائح الموافق عليها.

  

 التوصية
 

لمرحلة بأن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من اتوصي األمانة اللجنة التنفيذية  19

يحة على الشر لشاملةا؛ وتوصي أيضا بالموافقة لغامبيا األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

خامسة شريحة التنفيذ الوخطة  لغامبيامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألخيرة الخامسة 

 وارد في الجدول أدناه:ال التمويل عند مستوى 2021-2020للفترة 

 

 عنوان المشروع
تمويل المشروع )دوالر 

 أمريكي(

)دوالر تكاليف الدعم 

 أمريكي(

 الوكالة المنفذة

ى، ول)المرحلة األ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الخامسة(

 يونيب 2,730 21,000
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع  

 غامبيا

 الوكالة ( عنوان المشروع1)

 يونيب )الرئيسة(، يونيدو ة( ثانيخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة ال
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 0.17  2019السنة:  المرفق جيم المجموعة األولى() 7( أحدث بيانات المادة 2)
 

2019السنة:  استنفاد األوزون()طن من قدرات ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  3)  

مكافحة  رغاوى أيروصول كيميائي

 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد

 تجهيز

استخدامات 

 مختبرية

مجموع 

قطاع 

 االستهالك

  الخدمة التصنيع  

 0.17    0.17     22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 1.5 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.5 : 2010-2009األساس لفترة خط 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 0.98 :المتبقى 0.52 المعتمد فعال
 

 

 المجموع 2022 2021 2020 ( خطة األعمال5)

)طن من إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيب

 قدرات استنفاد األوزون(

0.05 0.00 0.00 
0.05 

 59,250 0 0 59,250 التمويل )دوالر أمريكي(

)طن من إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيدو

 قدرات استنفاد األوزون(

0.10 0.00 0.30 
0.40 

 125,621 93,330 0 32,291 التمويل )دوالر أمريكي(
 

-2021 2020 ( بيانات المشروع6)

2022 

2023 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع 2030

 غير متاح 0.00 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من 

 قدرات استنفاذ األوزون(

متاحغير  0.00 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98  

تكاليف 

المشروعات 

المطلوبة 

من ناحية 

المبدأ 

)دوالر 

 أمريكي

 350,000 54,000 0 106,000 0 0 90,000 0 100,000 تكاليف لمشروع يونيب

 45,500 7,020 0 13,780 0 0 11,700 0 13,000 تكاليف الدعم

 190,000 0 0 0 0 0 100,000 0 90,000 تكاليف لمشروع يونيدو

 17,100 0 0 0 0 0 9,000 0 8,100 الدعمتكاليف 

مجموع تكاليف المشروعات المطلوبة من 

 ناحية المبدأ )دوالر أمريكي(

190,000 0 190,000 0 0 106,000 0 54,000 540,000 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية 

 المبدأ )دوالر أمريكي(

21,100 0 20,700 0 0 13,780 0 7,020 62,600 

األموال المطلوبة من ناحية المبدأ  مجموع

 )دوالر أمريكي(

211,100 0 210,700 0 0 119,780 0 61,020 602,600 

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

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

 13,000 100,000 يونيب

 8,100 90,000 يونيدو

21 100 190,000 المجموع  
 

 النظر فيها على نحو فردى توصية األمانة
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 وصف المشروع

 

 خلفية

 

خطة ، قدم اليونيب، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من غامبيانيابة عن حكومة  20

دوالر أمريكـي تتـألف مـن مبلـغ  602 640إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تكـلفة مجموعهـا 

دوالر  189 000دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ  45 630دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  351 000

إن تنفيذ المرحلة  6دوالر أمريكي لليونيدو، كما قدم في األصل. 17 010أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدى إلى إزالة االستهالك المتبقي من المواد 

 .2030الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 

رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى يجرى تبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدا 21

دا تكاليف دعم دوالر أمريكي، زائ 196 000دوالر أمريكي، تتألف من مبلغ  367 540طلبها في هذا االجتماع مبلغ 

 لوكالة البالغةادوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  134 000دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ  25 480الوكالة البالغة 

 دوالر أمريكي لليونيدو، كما قدمت في األصل. 12 060

 

 حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

في  لغامبيا تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 22

في المـائة من خـط  35لتلبية خفض بنسبة  8الحادى والسبعينفي االجتماع  وعدلت 7الخامس والستين االجتماع

دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة إلزالة  210 000عنـد مجمـوع تكلفـة تبلـغ  2020األسـاس بحلول عـام 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة  0.52مقدار 

المواد نظرة شاملة عن تنفيذ المرحلة األولى، بما في ذلك تحليال الستهالك والتبريد وتكييف الهواء. 

رحلية ومالية عن التنفيذ وطلب من هذه الوثيقة تقارير م 19إلى  1؛ يرد في الفقرات من الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الخامسة )الشريحة األخيرة( المقدم إلى االجتماع الحالى.

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من 

 

 المتبقى المؤهل للتمويلستهالك الا

 

المرتبطة بالمرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد طن من قدرات استنفاذ األوزون من  0.52 بعد خصم 23

ن ط 0.98يل هل للتموالمتبقى المؤ ، يبلغ االستهالك  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من 

 . 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  من قدرات استنفاذ األوزون

 

                                                 
 .إلى األمانة من الوكالة الوطنية للبيئة في غامبيا 2020يولية/تموز  15بناء على الرسالة المؤرخة في    6
7   UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/36  والمرفق السادس عشر من الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64المرفق الثانى عشر من الوثيقة    8



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51 

 

 

3 

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتوزيع القطاعى ل

 

ورشة، ولكن  100تقنى من ذوى التدريب غير الرسمى، وأكثر من  100تقنى مسجل و 150يوجد حوالى  24

نظم وحدية ومجزأة  في 22-الهيدروكلوروفلوروكربونفقط مؤهلة من قبل رابطة التبريد وتكييف الهواء، تستهلك  80

من سوائل  21نسبة  22-لوروكربونالهيدروكلوروف. ويمثل تبريد وتكييف هواءومخازن تبريد تجارية ووحدات 

ي المائة ف 18نسبة  R-404Aفي المائة و  24نسبة  R-410Aالتبريد المستخدمة في قطاع الخدمة، بينما يبلغ 

 في المائة. 9بة أ نس134-والهيدروفلوروكربون

 

 في غامبيا الهواءالتبريد وتكييف ي قطاع خدمة ف 22-الهيدروكلوروفلوروكربون. الطلب المقدر على 3الجدول 

 القطاع/االستخدام

 

استهالك  عدد الوحدات

 الهيدروكلوروفلوروكربون

 )طن مترى(

استهالك 

  الهيدروكلوروفلوروكربون

)طن من قدرات استنفاد 

 األوزون(

النسبة المئوية الستهالك 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

22 

 66.7 0.11 2 70,000 تكييف هواء منزلى منزلى

تجارى 

 وصناعى

 6.7 0.01 0.2 59,000 قائم بذاته

 10 0.02 0.3 وحدات تكثيف

 16.7 0.03 0.5 نظام مركزى

 100 0.17 3 129,000 المجموع

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية اإلزالة في المرحلة الثانية من 

 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الخبرة المكتسبة سوف تبنى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  25

ا في ، بملهواءاتكييف موظفى إنفاذ القانون وتقنيي التبريد ومع التركيز على بناء قدرات  خالل تنفيذ المرحلة األولى

معدات ودوات ذلك تكنولوجيات بديلة ودعم مراكز التدريب الحالية وأنشاء مراكز تميز جديدة للتدريب وتوفير أ

 لتزم حكومةوت يينالنهائ المستعملينووضع مخططات لالستعادة واعادة االستخدام وزيادة وعى  التبريد وتكييف الهواء

 .2030بعد عام  روكربونيةمواد هيدروكلوروفلوغامبيا بعدم استخدام أي 

 

 األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 تقترح المرحلة الثانية األنشطة التالية: 26

 

 واءيف الهالتبريد وتكيوضع معايير تقنية وطنية لقطاع : لوائح المواد المستنفدة لألوزونسياسات و .أ

ة مى منخفضاحتمالية احترار عالذات  التبريد وتكييف الهواءاآلمن لكفاءة الطاقة ونظم  لالستخدام

ذ قانون من موظف معايير وموظف بيئي وانفا 100؛ بناء قدرات بالتعاون مع مكتب المعايير في غامبيا

 مواصلة رصد وتفتيش المعدات؛ وإنفاذها خالل خمس حلقات عمل تدريبية بشأن رصد المعايير

مة؛ العا المستوردة لضمان االمتثال للمعايير؛ وضع سياسات تدعم المشتروات الخضراء في المؤسسات

يد التبرمشتروات من خالل أربع حلقات عمل تدريبية بشأن كفاءة الطاقة ونظم موظف  80تدريب 

؛ اءالخضر والمشترواتعالمى منخفضة  احتمالية احترارالقائمة على سوائل تبريد ذات  وتكييف الهواء

 واءهكييف تبريد وتأربع حلقات عمل عن زيادة وعى الجمهور العام بشأن فوائد اعتماد واستخدام نظم 

 دوالر أمريكي(؛ 100 000)يونيب( )خضراء 
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 200ريب عدد تد: المواد المستنفدة لألوزونتدريب موظفى الجمارك وانفاذ القانون على الرقابة على    .ب

 ة وكربونيالمواد الهيدروكلوروفلوررقابة والتعرف على الرصد والموظف جمارك وانفاذ القانون على 

ع ونشر أدلة خبير وطنى؛ طب مدربا بقيادة 15؛ تدريب لهيدروكلوروفلوروكربوناوالمعدات القائمة على 

ية واد مرجعوملصقات وصحائف حقائق وم المواد المستنفدة لألوزونتدريب وكتيبات بشأن لوائح 

المواد  ات منلموظفى الجمارك ومواصلة دعم عملية الموافقة المسبقة عن علم لتقييم الواردات والصادر

تتبع  دة فيعلى اإلنترنت للمساع لمواد المستنفدة لألوزونالخاضعة للرقابة؛ إنشاء قاعدة بيانات ل

)يونيب( لدعم نظام الترخيص والحصص المواد المستنفدة لألوزون تخصيص الحصص لمستوردى 

الر دو 20 000مسة أجهزة تحديد سوائل التبريد )يونيدو( )خوشراء  دوالر أمريكي(؛ 101 000)

 أمريكي(؛

 

ية لمجموع دورات تدريب 10عقد : والتدريب والمعدات إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء  .ج

ن المشاركين في المائة م 30خدمة التبريد الجيدة )سيكون على ممارسات  تبريد وتكييف هواءتقني  600

 هواءالتبريد وتكييف المجموعة أدوات أساسية لرابطة  30من النساء التقنيين(؛ شراء وتوزيع 

 وتكييف التبريديي شهادات لتقنالمخطط إصدار  ؛ وضعالتبريد وتكييف الهواءومؤسسات التدريب على 

اعد يث قوتحدلفاعلة الرئيسة المشاركة في عملية إصدار الشهادات؛ ، وبناء قدرات األطراف االهواء

لى عتدريب الوطنى لل ومراجعة المنهج الدراسي التبريد وتكييف الهواءالسلوك الوطنية لتقنيي خدمة 

جة إلى ل الحالمستعملين النهائيين حوا؛ أربع حلقات عمل مستهدفة لزيادة وعى التبريد وتكييف الهواء

واستخدام تكنولوجيات جديدة مثل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية االبتعاد عن

 000)نيب( )يو وسوائل التبريد الطبيعية احتمالية احترار عالمى منخفضةالهديدروفلوروكربونات ذات 

 دوالر أمريكي(؛ 100

 

وضع حالية و تقديم الدعم لثالث مراكز تميز للتدريب: جديدةتميز الحالية وإنشاء مراكز مراكزال دعم .د

اء ، وإنشفضةاحتمالية احترار عالمى منخلتكنولوجيات البديلة ذات لمحتملة تدليلية وتنفيذ مشروعات 

 جهزةوأ مقاييس إلكترونيةوشحن نقالى  اتمحطمعدات )مثل، مركزين جديدين بما في ذلك توفير ال

 مة استخداإلستعادة وإعاد إنشاء مركز (؛ توابع متعلقة بالسالمةوأدوات و ووحدات لهبكشف التسرب 

ابلة قلسوائل متعددة غير وحدة استخالص  سوائل التبريد مع األدوات والمعدات الضرورية )مثل،

لصة لمستخالالشتعال وأجهزة التعرف على سوائل التبريد ومعدات مختبرية للتأكد من نوعية السوائل 

دراتهم على قمدربين لبناء  10لمدة أسبوع واحد لتدريب المدربين لعدد  برنامجواسطوانات وصهاريج(؛ 

 169 000دو( ))يوني للتكنولوجيا المحتملة والتدليالتأجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون 

 دوالر أمريكي(.

 

 تنفيذ المشروع ورصده

 

بمقتضي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  توضع التى آلية الرصدتواصل تسوف  27

ير يم التقاروتقد برصد األنشطة تقوم الوحدة الوطنية لألوزون ، حيثالهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية

 50 000نشطة ذه األهالمرحلية والعمل مع األطراف الفاعلة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكاليف 

  لليونيب للمرحلة الثانية. دوالر أمريكي

 

 تنفيذ السياسة الجنسانية
 

 التدريبلنساء في أنشطة اتشجع مساهمة  )د( سيؤدى تنفيذ المرحلة الثانية إلى 84/92تمشيا مع المقرر  28

ة المحددة. في جمع المؤشرات الجنساني بتوظيف األطراف الفاعلة تقوم الوحدة الوطنية لألوزونوالمشاورات. س
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وسوف تتضمن دورات التدريب واالجتماعات بشأن قضايا األوزون دورات عن المنظور الجنسانى لتوضح 

للمشاركين أهمية تعميم المنظور الجنسانى وتمكين النساء. وتم تحديد إمرأتين لتلقى مزيد من تدريب المدربين ثم 

 توفير التدريب في مراكز التميز. 

   

 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتكاليف الكلية 

 540 000 لغامبياتبلغ التكلفة الكلية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  29

ط أساس ض في خفي المائة خف 67.5، كما قدمت في األصل لتحقيق )زائدا تكاليف دعم الوكالة( دوالر أمريكي

ط أساس في خفي المائة خفض  100ونسبة ، 2025من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  ااستهالكه

 (.12))ج(74/50وذلك طبقا للمقرر ،  2030  استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام

 

 األنشطة المخططة للشريحة األولى من المرحلة الثانية

 

 

الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  تمويل سيجرى تنفيذ 30

  2020ديسمبر/كانون األول دوالر أمريكي بين  330 000الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مجموع مبلغ 

 وسوف تشمل األنشطة التالية:  2024وديسمبر/كانون األول 

 

في نية قنية وطوضع معايير تحلقة تشاور لألطراف الفاعلة ل: لألوزونسياسات ولوائح المواد المستنفدة  .أ

تمالية ات احذقطاع التبريد وتكييف الهواء لالستخدام اآلمن لكفاءة الطاقة ونظم تبريد وتكييف هواء 

دة للوح وطبع ونشر المعايير؛ حلقة عمل لبناء القدرات وحملة زيادة الوعى احترار عالمى منخفضة

 المعايير إنفاذوالوطنية لألوزون وموظفى المعايير والمفتشين البيئيين واألطراف الفاعلة األخرى لرصد 

ة؛ وضع سياسات تدعم المشتروات الخضراء في المؤسسات العاممشاورة للبدء في  مشاركا(؛ 40)

 دوالر أمريكي(؛ 55 000)يونيب( ) المشتروات الخضراء؛على نظم موظف مشتروات  20تدريب 

 

 10د يب عد: تدرتدريب موظفى الجمارك وانفاذ القانون على الرقابة على المواد المستنفدة لألوزون  .ب

ك وإنفاذ موظف جمار 120مدرب جمارك وانفاذ القانون بقيادة خبير وطنى؛ حلقات عمل تدريبية لعدد 

على  لقائمةاوالمعدات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  انون بشأن الرصد والرقابة والتعرف علىالق

تنفدة المس طبع ونشر كتيبات بشأن لوائح المواد والموافقة المسبقة عن علم؛ هيدروكلوروفلوروكربون

دوالر  61 000) )يونيب( لموظفى إنفاذ القانون المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوبدائل لألوزون 

 20 000))يونيدو(  لمواقع الجمارك على الحدود مسة أجهزة تحديد سوائل التبريدخأمريكي(؛ وشراء 

 دوالر أمريكي(؛

 

 120جموع لم تدريبيتان : دورتانإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والتدريب والمعدات  .ج

واعد وعملية إصدار الشهادات وقهواء على ممارسات خدمة التبريد الجيدة ) وتكييفتقني تبريد 

بريد لى التالتبريد وتكييف الهواء ومؤسسات التدريب ع استعراض أدلة التدريب على؛ ممارسات الخدمة

تى عمل وحلقالتبريد وتكييف الهواء،  لخدمةوضع مخطط إصدار الشهادات استشارى لوتكييف الهواء؛ 

لوك د السات األطراف الفاعلة الرئيسة المشاركة في عملية إصدار الشهادات؛ تحديث قواعبناء قدرل

 دوالر أمريكي(؛ 50 000الوطنية لتقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء )يونيب( )

 

: تقديم الدعم لثالث مراكز تميز للتدريب حالية بما في دعم المراكز الحالية وإنشاء مراكزتميز جديدة  .د

محطات شحن نقالى للهيدروكربون ومقياس دقيق للعلب ومقاييس إلكترونية ير المعدات )مثل، ذلك توف

(؛  إنشاء لسوائل تبريد متعددة وأجهزة كشف تسرب الهيدروكربونات وأدوات ومعدات متعلقة بالسالمة
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تهم على برنامج لمدة أسبوع واحد لتدريب المدربين لبناء قدراجديدين مع المعدات المطلوبة؛  ينمركز

احتمالية احترار ذات لتكنولووجيا ل والتدليالت المحتملة ؛أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون

وزيادة وعى المستعملين النهائيين بشأن التكنولوجيات المتاحة، وأفضل الممارسات في   عالمى منخفضة

 دوالر أمريكي(؛ 114 000)يونيدو( )اختيار سوائل التبريد وطرق التسرب واالسترداد 

 

ة ونظم ة الطاقلجمهور العام بشأن فوائد اعتماد واستخدام كفاءا: حلقتا عمل لزيادة وعى زيادة الوعى  .ه

تعملين عى المسوحلقة عمل لزيادة ؛ احتمالية احترار عالمى منخفضةالقائمة على  التبريد وتكييف الهواء

)يونيب(  قاتهمفي تطبي تمالية احترار عالمى منخفضةاحاالنهائيين بشأن فوائد استخدام تكنولوجيات ذات 

 دوالر أمريكي(؛ 10 000)

 

 10 000) دوالر أمريكي( موظفون للرصد والتقييم والتنسيق 20 000: )يونيب( )رصد المشروع .و

حلقات عمل دوالر أمريكي(؛  2 000) لزيارة مواقع المشروع السفر تكاليفدوالر أمريكي(؛ 

 دوالر أمريكي(. 1 000) تكاليف تشغيليةر أمريكي(؛ دوال 7 000اجتماعات )و

 

 

 تعليقات األمانة والتوصية

 

 التعليقات

 

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على ضوء  31

اد زالة الموإمويل ذلك معايير ت المرحلة األولى، السياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف، بما في

الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 المتعدد األطراف. للصندوق 2022-2020( وخطة األعمال للفترة 74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

 

 االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

 

المواد في المائة من خط أساسها من  100تلبية خفض بنسبة بمبيا غاحكومة  زمتلت 32

. وتلتزم الحكومة بعدم استخدام 2030وتلبية تدابير بروتوكول مونتريال بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

األمانة إلى أحكام المادة  . وبينما تالحظ اإللتزام مع التقدير، أشارت2030بعد عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، لكي تكون منصفة لكافة بلدان المادة 19/6من المقرر  13والفقرة  من بروتوكول مونتريال 9(1ثالثا)هـ() 8، الفقرة 5

يناير/كانون الثانى  1بحلول  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوصت مع مالحظة التزام الحكومة باإلزالة التامة ل5

لن تستورد بعد ذلك التاريخ، باستثناء خدمة ذيل الخدمة بين عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن 2030

 حسب الطلب، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال. 2040و 2030

 

 القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف

 

من أجل المناولة اآلمنة  واءالتبريد وتكييف اله وضع معايير تقنية وطنية في قطاععند توضيح كيف أن  33

وسياسات المشتروات  احتمالية احترار عالمى منخفضةالقئمة على  التبريد وتكييف الهواءللطاقة بكفاءة ونظم 

سيجرى  التبريد وتكييف الهواءالخضراء ستنفذ، شرح اليونيب أن الغرض من المعايير التقنية هو ضمان أن معدات 

                                                 
 1ا الموجودة في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة معدات اخماد الحرائق والوقاية منهتشمل االسخدامات األخرى حيث يمكن استعمال    9

 لحروق. ؛ استخدامات المذيبات في تصنيع محركات صاروخية؛ استخدامات األيروصول الطبى للعالج التخصصي ل2030يناير/كانون الثانى 
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بكفاءة، وأن سوائل التبريد القابلة لالشتعال والسامة يجرى مناولتها على نحو تركيبها بطريقة صحيحة وخدمتها 

بتوفير  10صحيح؛ ويلتزم مكتب معايير غامبيا باالشتراك الكامل في تنفيذ هذا النشاط؛ وسيقوم مركز دراسات جاليليو

مشتروات الخضراء وضع منهج المساعدة التقنية تيسيرا للتدريب في البلد بمجرد وضع هذه المعايير. ويهدف نشاط ال

صديقة بيئيا وذات كفاءة في الطاقة. وفضال عن ذلك، وبمجرد  تبريد وتكييف هواءللمؤسسات العامة لشراء معدات 

إنشاء مخطط أصدار شهادات التقنيين سيدعم السياسات واللوائح لجعل إصدار الشهادات اجباريا؛ وسيقوم على إدارته 

التبريد وتكييف من الفريق العامل التقنى لألوزون، ومن قبل مراكز التدريب المهنى ورابطة وكالة البيئة الوطنية بدعم 

 بشأن المسائل المتعلقة بالتدريب. الهواء
 

إن المشروعات التدليلية الواردة في مكون دعم مراكز التميز، التى تنفذها اليونيدو، ستوفر دراسة مقارنة  34

يد سوائل تبردمة للسوائل التبريد والتكنولوجيات اآلخذة في الظهور. وسوف تتضمن اختبار المنتجات/المعدات المستخ

لسوق. جيات في اتكنولوها لدعمها في النهاية باعتماد هذه اللبيان تشغيلها وكفاءت احتمالية احترار عالمى منخفضةذات 

لى رحلة األوي المفوتم األخذ في االعتبار الدروس المستفادة خالل المشروعات التدليلية لتكنولوجيا الهيدروكربون 

ة في كشاف حوافز مماثل( في هذا المكون؛ وسيجرى استR-290جهاز تكييف هواء باستخدام  200)التى شملت توفير 

ة ات تفصيليمعلوم . وسوف توفر اليونيدواحتمالية احترار عالمى منخفضةالمرحلة الثانية الستخدام تكنولوجيات ذات 

 .84/84عن مشروعات تدليلية محتملة عند وقت تقديمها طبقا للمقرر 

 

ضمان التوزيع  ناقشت األمانة أيضا مع اليونيب توزيع الشرائح المقترحة للمرحلة الثانية مالحظة أهمية 35

ي كما ورد ف 19-دالستدامة األنشطة والتحديات المحتملة التى تفرضها جائحة كوفي المتوازن طبقا الحتياجات البلد

 .3وعلى أساس هذه المشاورات، تم االتفاق على توزيع منقح للشرائح كما يبين الجدول  .16الفقرة 

 
 بونيةوفلوروكرالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور لمرحلة. توزيع الشرائح األصلية والمعدلة ل3الجدول 

 لغامبيا

 

 

 األنشطة المخططة للشريحة األولى

 

دوالر  190 000ل تمويل الشريحة األولى من المرحلة الثانية ليصبح يعقب تنقيح توزيع الشرائح، تم تعد 36

أمريكي، وظلت بعض األنشطة دون تغيير ولكن بتكلفة مخفضة بينما أخرى أزيلت أو خفضت. وأصبحت التكاليف 

دريب تدوالر أمريكي(؛  25 000))يونيب( كما يلى: قواعد وسياسات المواد المستنفدة لألوزون المنقحة لكل مبادرة 

و)يونيدو(  دوالر أمريكي( 25 000) )يونيب( المواد المستنفدة لألوزونموظفي الجمارك وإنفاذ القانون المتعلق ب

 40 000) والتدريب والمعدات )يونيب( ؛ إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواءدوالر أمريكي( 5 000)

                                                 
   10 . يوجد المركز في إيطايا  و هو يقدم  التدريب في قطاعات التبريد و تكييف الهواء و الطاقة المتجددة من بين أمور أخرى.

التمويل )دوالر 

 أمريكي(

 المجموع 2030 2028-29 2027 2026 2025 2024 2023 2021-22 2020

           كما قدم

الوكالة المنفذة 

 الرئيسة )يونيب(

196,000 0 0 0 95,000 0 0 0 60,000 351,000 

المنفذة الوكالة 

 المتعاونة )يونيدو(

134,000 0 0 0 55,000 0 0 0 0 189,000 

 540,000 60,000 0 0 0 150,000 0 0 0 330,000  المجموع 

           المعدل

الوكالة المنفذة 

 الرئيسة )يونيب(

100,000 0 90,000 0 0 0 106,000 0 54,000 350,000 

الوكالة المنفذة 

 المتعاونة )يونيدو(

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

 540,000 54,000 0 106,000 0 0 0 190,000 0 190,000  المجموع
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زيادة الوعى دوالر أمريكي(؛  85 000) راكز جديدة )يونيدو(الحالية وإنشاء مدوالر أمريكي(؛ دعم مراكز التميز 

 دوالر أمريكي(. 10 000)يونيب( ) المشروعرصد )يونيب( )صفر دوالر أمريكي(؛ 

 

 األثر على المناخ

 

إن األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل إحتواء أفضل لسوائل التبريد من خالل التدريب وتوفير  37

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

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

رة إزالة خطة إدا مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يتم إدراجه فيمن طن  1.8

 مارساتلم ويج، بما في ذلك جهودها للترغامبياالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تشير األنشطة التى خططتها 

نفيذ أن تبريد ئل التد وإعادة استخدام سوااستردا اأيض شيريوذات احتمالية احترار عالمى منخفضة،  خدمة جيدة وبدائل

نه فوائد نتج عيخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستخفض إنبعاث غازات التبريد في الجو، مما 

 على المناخ.

 

 التمويل المشترك

 

ارة إزالة المواد المرحلة الثانية من خطة إدلتنفيذ مساهمة عينية  غامبيا بتقديمحكومة  التزمت 38

اليا جرى حتإلى ذلك، من خالل الدعم اللوجستي والموظفين عندما يطلب. وباالضافة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ف لدعم ألطرامناقشات لالنتهاء من مشروعات ثنائية ومساعدة تقنية مع حكومة اليابان خارج الصندوق المتعدد ا

شروعات ي المي غامبيا. وعند الموافقة عليها، سوف تشمل األنشطة فاألنشطة في مصانع تجهيز الثلج واألسماك ف

ييف د وتكالتبريتكنولوجيات صديقة لألوزون والمناخ، وسترتبط بمكون خدمة  إلى الخارجية تحول هذه المصانع

 .المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي  الهواء

 

 للصندوق المتعدد األطراف 2022-2020للفترة مشروع خطة األعمال 

 

دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من  540 000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ  39

دوالر  211 100بالغة . وتبلغ القيمة الكلية المطلوبة اللغامبياخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

من المبلغ في  أعلىدوالر أمريكي وهو  26 229، مبلغ 2022-2020أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 

 خطة األعمال.

 

 مشروع اتفاق

 

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  غامبيايرد في المرفق األول من هذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة  40

 ة. ربونينية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكالهيدروكلوروفلوروكربو

 

 التوصية
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في: 41

 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الثانية من  .أ

ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند ال الكاملة زالةلإل 2030إلى  2020للفترة من  غامبيا

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  350 000دوالر أمريكي يتألف من مبلغ  602 600مبلغ 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  190 000دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ  45 500البالغة 
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دوالر أمريكي لليونيدو، على أن يكون من المفهوم عدم تقديم مزيد من التمويل من  17 100البالغة 

 الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 

 1حلول اإلزالة التامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ببمالحظة التزام حكومة زامبيا   .ب

التاريخ،  ولن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك، 2030يناير/كانون الثانى 

طلوب، وتمشيا مع أحكام بروتوكول حسب الم 2040-2030باستثناء السماح بذيل الخدمة بين الفترة 

 مونتريال؛

 

 طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 0.98مقدار  خصم .ج

 متبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛االستهالك ال

 

واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  غامبياالموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة  .د

الهيدروكلوروفلوروكربونية، طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الوثيقة؛الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق األول بهذه 

 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .ه

ي يتألف من دوالر أمريك 211 100وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ  لغامبياالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 يونيب ومبلغللدوالر أمريكي  13 000دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  100 000مبلغ 

 يدو.دوالر أمريكي لليون 8 100دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة    90 000
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 األولالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافغامبيا حكومة ين اق باتّفمشروع 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" غامبيا  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 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من

 مونتريال.

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

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

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

راف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األط3المحدّدة 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 3-1-4 فالصالمستوى المحدد لكل مادة في 

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

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

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

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

ذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من )ب( من ه5وفقا 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. -2ن التذييل م 2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (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 التمويل اللجنة 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؛

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 يوات التقويمية السابقة، وغطي كل سنة من السنيالتنفيذ"( 
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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  -4ييل على هيئة التذ الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ  (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 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

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

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

ً إما في خطة  عمليات إعادة (أ)  تنفيذالالتخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب 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:

 طراف؛بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األ 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؛

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؛

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

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

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

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

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

 السنوي الالحق؛

واد ، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمالبلديوافق  (ج) 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 

توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

اعتماد بدائل والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية 
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةئية أو سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثناو (د)

 ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

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

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

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 الالن كوتعلى أن  اليونيدووافقت والمنفذة الرئيسية"( 

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

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

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

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

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

الة المنفذة الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوك

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

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

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2صفين بالرسوم المحددة في ال

 عدم االمتثال لالتفاق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية رائحشلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  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
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والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و اللجنة التنفيذية سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من .13

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

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

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

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

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7 )د( والفقرة5والتنقيحات 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 حدةلمحدّدة في هذا االتفاق تنفذ جميع الشروط ا .15

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

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

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

 .األطراف

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51 
Annex I 

 

5 

 ذييالتالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 1.50 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

ألف: األهداف والتمويل-2التذييل   

-2021 2020 التفاصيل السطر

2022 

2023 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع 2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد  1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح  2.1

به من مواد المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  1.2

الرئيسية )البنك الدولي( )دوالر 

 أمريكي(

100,000 0 90,000 0 0 106,000 0 54,000 350,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 )دوالر أمريكي(

13,000 0 11,700 0 0 13,780 0 7,020 45,500 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة  .23

 المعاونة )اليابان( )دوالر أمريكي(

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

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة 4.2

 )دوالر أمريكي(

8,100 0 9,000 0 0 0 0 0 17,100 

إجمالي التمويل المقرر )دوالر  1.3

 أمريكي(

190,000 0 190,000 0 0 106,000 0 54,000 540,000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  2.3

 أمريكي(

21,100 0 20,700 0 0 13,780 0 7,020 62,600 

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر  3.3

 أمريكي(

211,100 0 210,700 0 0 119,780 0 61,020 602,600 

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

 0.52 زالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(إالمتوقع  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

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

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

 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

 

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

 ألف.-2

 ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 

 

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

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

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

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجة المواد المستنفدة لألوزونكمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
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لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

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

مختلفة المدرجة النشطة األوالخبرات والتحديات المتصلة ب التقرير الضوء على النجاحاتأن 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 التأخيريبرر هذه التغييراتوما من 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

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

لجنة إلى )أ( من االتفاق التي لم تشر ال5السنوات 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 بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

ستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة ؛ والمحرز 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 وأن يقدم تفسيرا لها على الخطة الشاملة 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(

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

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

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

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

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

عينة، فإن هدف استهالك المواد في كل اتفاق في سنة مألف -2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا

 للتحقيق المستقل.

 لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 

 

تقدم الوحدة الوطنية لألوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  .1

 .الوكالة المنفذة الرئيسةالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
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تعهد الوكالة المنفذة الرئيسة إلى شركة محلية مستقلة أو مستشارين محليين مستقلين رصد تطور الخطة  .2

 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةألداء الوارد في والتحقق من تلبية أهداف ا

 

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .3

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

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

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية 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 

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

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي

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

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

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

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

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

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

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

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

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ح(

فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة  )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 الالتخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل تخصيص والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

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

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )م(
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التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )ن(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

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

 بالمشروع.

يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء  .4

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

ل ـ)ب( من التذيي1ة ـالفرعي اق والفقرةـ)ب( من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 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:الشاملة، وتشمل 

 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؛

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

 ألف؛-4في التذييل  النحو الوارد

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180المخّصص بمقدارمن هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل  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 

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

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

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

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

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

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