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 متعددة السنوات المشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 

 بليز 
 

 تدابير الرقابة  االجتماع الذي ووفق عليه  الوكالة  )أوال( عنوان المشروع 
 nd62 اليونيب )رئيسية(، اليوئنديبي  )المرحلة األولى(  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  

 2020المائة بحلول عام في   35

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.39   2020 لسنة:ا )المرفق جيم المجموعة األولى( 7ثانيا( أحدث بيانات المادة )

 

 2020  السنة: ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون()
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي 

 الحريق
االستخدامات   عامل تصنيع المذيبات التبريد

 المعملية 
 إجمالي 

 االستهالك القطاعي 

  الخدمة التصنيع  
 1.35    1.35     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.04    0.04     ب 141الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 استنفاذ األوزون( )رابعا( بيانات االستهالك )طن من قدرات 
 2.80 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  2.80 2010-2009خط األساس لفترة  

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 
 1.82 :المتبقي 0.98 موافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع  2023 2022 2021 )خامسا( خطة األعمال 

 اليونيب 
المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ  إزالة  

 األوزون(
0.13  0 0  0.13  

 42,375 0 0 42,375 التمويل )دوالر أمريكي(

 اليوئنديبي 
إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ  

 األوزون(
0 0 0 0 

 0 0 0 0 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 2010 المشروع )سادسا( بيانات  
2011-

2012 

2013-

2014 
2015 2016 2017 

2018-

2019 
 المجموع  2021 2020

 n/a n/a 2.80 2.52 2.52 2.52 2.52 1.82 1.82 n/a حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون( 
n/a n/a 2.80 2.52 2.52 2.52 2.52 1.82 1.82 n/a 

التمويل 
المتفق عليه  

)بالدوالر  

 األمريكي 

 213,500 0 37,500 0 0 96,000 0 0 0 80,000 تكاليف المشروع  اليونيب

 27,755 0 4,875 0 0 12,480 0 0 0 10,400 تكاليف الدعم 

 66,500 0 0 0 0 6,500 0 0 0 60,000 تكاليف المشروع  اليوئنديبي 

 5,985 0 0 0 0 585 0 0 0 5,400 الدعم تكاليف 

الموافقة على التمويل )بالدوالر  

 األمريكي( 
 242,500 0 0 0 *102,500 0 0 0 0 140,000 تكاليف المشروع 

 28,865 0 0 0 *13,065 0 0 0 0 15,800 تكاليف الدعم 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من  

 حيث المبدأ )دوالر أمريكي(
 37,500 **37,500 0 0 0 0 0 0 0 0 المشروع تكاليف 

 4,875 **4,875 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم 

 2016تقديم الشريحة الثانية في عام  كان يجب *

 2020تقديم الشريحة الثالثة في عام  كان يجب **

 
 الموافقة الشمولية  األمانة: ةتوصي

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19 

 

 

3 

 وصف المشروع 

 

، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة واألخيرة من بليز نيابة عن حكومة   .1

دوالر أمريكي زائدا تكاليف    37,500المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  

البالغة   الوكالة  فقط.  4,875دعم  لليونيب  أمريكيا  الت    2دوالرا  الثانية  وتضمن  الشريحة  تنفيذ  تقريرا مرحليا عن  قديم 

من   الفترة  في  الهيدركلوروفلوروكربون  استهالك  عن  التحقق  عام    2020الى    2017وتقرير  الشريحة  تنفيذ  وخطة 

2021 . 

 تقرير عن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

طن بقدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون   1.39أبلغت حكومة بيليتز عن استهالك قدره   .2

المادة    2020في   بنسبة    7بموجب  مايقل  وهو  مونتريال  بروتوكول  األساسي    50من  الرقم  عن  المائة  في 

االمت ألغراض  الجدول  ثللهيدروكلوروفلوروكربون  ويتضمن  الهيدروكلو  1ال.  للفترة  روفلوروكربون  استهالك 

2016-2020 . 

 ( 2020-2016للفترة  7)بيانات المادة  بليز: استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في  1الجدول 
 خط األساس  2020 2019 2018 2017 2016 الهيدروكلوروفلوروكربون 

 باألطنان المترية 

 48.76 24.50 29.54 32.56 35.56 37.58 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.10 0.40 0.53 0.59 0.66 0.71 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 49.86 24.90 30.07 33.21 36.22 38.29 باألطنان المترية( المجموع )

 بقدرات استنفاد األوزوناألطنان ب

 2.68 1.35 1.62 1.79 1.96 2.07 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.12 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

بقدرات استنفاد  األطنان بالمجموع 

 (األوزون
2.15 2.03 1.86 

1.68 1.39 2.80 

 

المواد   .3 إزالة  إدارة  خطة  لتنفيذ  نتيجة  بالتدريج  الهيدروكلوروفلوروكربون  استهالك  انخفض  وقد 

ممارسات  على  الفنيين  وتدريب  والحصص  التراخيص  نظام  إنفاذ  خالل  من  والسيما  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

-الخدمة الجيدة وأنشطة تعميق الوعي للترويج الستخدام للبدائل وتشير التغييرات الى أن الهيدروكلوروفلوروكربون

في قطاع الخدمة. وتشكل غازات التبريد األخرى  في المائة من مجموع استخدام غازات التبريد    36يشكل نسبة    22

في    R-404A  (5.8و  في المائةR-410A  (13.1  )في المائة( و  40.8)  134a-في قطاع الخدمة الهيدروفلوروكربون

المستخدمة في خدمة مبردات الزجاجات المنفصلة   في المائة(  1.3، وكمية صغيرة من غازات الهيدروكربون )المائة(

 والمبردات المنزلية. وأجهزة الفريزر 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

 

تنفيذ البرنامج القطري    بليزأبلغت حكومة   .4 بيانات استهالك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير 

 من بروتوكول مونتريال.  7وهو مايتوافق مع البيانات المبلغة بموجب المادة   2020لعام 

 تقرير التحقق 

 

من   .5 والصادرات  للواردات  والحصص  للتراخيص  نظاما  تنفذ  الحكومة  أن  التحقق  تقرير  أكد 

المادة  الهيدرو بموجب  المبلغة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  الكلي  االستهالك  وكان    7كلوروفلوروكربون. 
 

 من وزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث في بيليتز لألمانة.  2021فبراير/ شباط  4وفقا للرسالة المؤرخة في   2
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بالنسبة لألعوام من   الى أن  2020الى    2017من بروتوكول مونتريال سليمة  التحقق  تقرير  في حالة    بليز. وخلص 

 تفاق مع اللجنة التنفيذية. امتثال ألهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وتلك الواردة في اال

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

 

 اإلطار القانوني 

 

وجرى   2003نظاما للتراخيص للواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون في    بليزأنشأت حكومة   .6

بالتلو الخاصة  القواعد  في  تعديل  )المواد    2009ث  والبدائل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إلدراج 

في   الهيدروكلوروفلوروكربون  على  المعتمدة  المعدات  عن  فضال  والهيدروكربونات(  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الواردات   هذه  على  الرقابة  لفرض  والحصص  التراخيص  للمواد  و نظام  الحصص  نظام  ونفذ  الصادرات. 

سياسة الهيدروك خالل  من  الهيدروكلوروفلوروكربون  على  المعتمدة  للمعدات  التراخيص  ونظام  لوروفلوروكربونية 

حصص   نظام  على  الرسمية  الصبغة  إلرساء  بالتلوث  الخاصة  القواعد  تعديل  ويجري  وزارية. 

 الهيدروكلوروفلوروكربون والتراخيص المتعلقة بالمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون.

في   .7 الذي صدر  التبريد  فنيي  قانون  وتكييف    2010ويدعم  التبريد  فنيي خدمة  اإللزامي وتراخيص  التسجيل 

الهواء. ونفذ برنامج تراخيص الفنيين بدعم من رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء خالل المرحلة األولى، ووفقا لهذا  

ة في رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء، وقد وضع ذلك  في المائ 90النظام للتراخيص اإللزامية للفنيين، جرى تسجيل 

 األساس لمواصلة تنفيذ اعتماد الفنيين في المرحلة الثانية.

بتنفيذ مشروع "نوعية الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" الذي يتضمن وضع معايير    بليزوتقوم حكومة  .8

وتوسيم   الطاقة  لكفاءة  تصنيف  البلد  يضع  سوف  المعايير،  هذه  الى  واستنادا  الطاقة.  استخدام  لكفاءة  إقليمية  توسيم 

 للتطبيقات بما في ذلك معدات التبريد وتكييف الهواء.

 . 2022نشطة تمكينية ويتوقع أن تصدق على تعديل كيجالي بحلول يناير/ كانون الثاني بتنفيذ أ بليزوتقوم   .9

 قطاع خدمة التبريد 

 

 نفذت األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية: .10

من موظفي الجمارك على الرصد والرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون   50تدريب   ( أ)

وسطاء من    40ل الدورات التجديدية لتدريب المدربين، وتدريب  ومنع االتجار غير القانوني من خال

كتيبات   وتوزيع  ووضع  التراخيص،  نظام  وتطبيق  الويب  على  العمليات  استخدام  على  الجمارك 

 تعميق الوعي ونشرات عن منع االتجار غير القانوني؛ 

وكربونات بالتعاون  فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة واالستخدام اآلمن لغازات الهيدر  230تدريب   (ب)

 مع رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء؛ 

لعدد   (ج) الوعي  ولتعميق  إيضاحية  عمل  حلقة  غازات    25تنظي/  استخدام  على  الفنيين  من 

تدريب   مركز  في  التدريب  مناهج  في  الهيدروكربونات  غازات  استخدام  وإدراج  الهيدروكربونات 

 العمالة؛ 

ات التبريد وتكييف الهواء وتنمية قدرات الخبرة الوطنية. إنشاء مركز للخدمات الرفيعة لخدمة معد ( د)

وقد استخدم أحد الخبراء االستشاريين في تقييم حالة ممارسات الخدمة الجيدة وجمع المعلومات عن  

 الممارسات الحالية في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء في قطاع الفنادق؛ 
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في   ( ه ) الفنادق  لرابطة  اجتماع  وعقد  والسياحة،  الفنادق  قطاع  في  الوعي  لتعميق  بحملة    بليز القيام 

 وتوزيع الكتيبات عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.

من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين ووسطاء الجمارك على الرقابة   253وجرى تدريب ما مجموعه   .11

المستن  المواد  من  الواردات  وتدريب  على  القانوني،  غير  االتجار  ومنع  لألوزون  وتكييف    240فدة  التبريد  فنيي  من 

مع   المعدات  خدمة  وعلى  استخدامها  وإعادة  التبريد  غازات  استرجاع  وعلى  الجيدة  الخدمة  ممارسات  على  الهواء 

 البدائل. 

 تنفيذ ورصد المشروع

 

تتولى وحدة األوزون الوطنية رصد وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتم   .12

مجموعه   ما  استخدام  الثانية  الشريحة  الموظفين    17,500خالل  التالية:  بالتفاصيل  المشروع  لرصد  أمريكي  دوالر 

دوالر أمريكي وأشياء    4,000وحلقات العمل  دوالر أمريكي، االجتماعات    4,000دوالر أمريكي، السفريات    9,500

 دوالر أمريكي. 500متنوعة 

 مستوى صرف األموال 

 

شباط   .13 فبراير/  حتى  المبلغ    2021تم  كامل  اآلن    دوالر  242,500صرف  حتى  عليه  ووفق  الذي  أمريكي 

 دوالر أمريكي لليوئنديبي(.  66,500دوالر أمريكي لليونيب و  176,000)

 ثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثال 

 

 :2022وديسمبر/ كانون األول   2021سوف تنفذ األنشطة التالية بواسطة اليونيب فيما بين  .14

من  ( أ) الواردات  على  الحظر  ذلك  في  بما  بالتلوث  الخاصة  القواعد  تعديل  على  الموافقة  متابعة 

ا141-الهيدروكلوروفلوروكربون الثاني  ب  كانون  يناير/  من  مدونة 2022عتبارا  وتحديث   ،

الممارسات الجيدة لقطاع التبريد وتكييف الهواء مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالسالمة في استخدام  

 دوالر أمريكي(؛  1,000غازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة )

الجدد على استخدام مدونات النظام الموحدة  من موظفي الجمارك    30حلقة عمل تدريبية واحدة لعدد   (ب)

 دوالر أمريكي(؛  7,500وتصنيف غازات التبريد )

من    15ندوة دراسية عن تطبيق البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، وتدريب واعتماد   (ج)

التبريد   لغازات  اآلمنة  والمناولة  الجيدة  الخدمة  ممارسات  على  الهواء  وتكييف  التبريد    القابلةفنيي 

 دوالر أمريكي(؛   12,500) لالشتعال

وتوفير   ( د) )الفنادق(  التجاري  الهواء  تكييف  قطاع  في  الجيدة  الخدمة  ممارسات  قدرة  تقييم  مواصلة 

وخفضه،   التسرب  ومراقبة  تدويرها  وإعادة  التبريد  غازات  استرجاع  في  التقنية  التوجيهات 

يد وتكييف الهواء وجمع البيانات للنهوض  وممارسات الخدمة الجيدة في المحافظة على معدات التبر

الهواء ) التبريد وتكييف  الجيدة وتركيب معدات  الناشئة عن الصيانة  المنافع  قياس    14,000بعملية 

 دوالر أمريكي(؛ 

تبلغ   ( ه ) الوطنية بميزانية  المشروع سوف تضطلع بها وحدة األوزون  الرصيد والتنسيق واإلبالغ عن 

)الموظفين    2,500 أمريكي  السفريات    1,000دوالر  أمريكي،  أمريكيا  1,250دوالر  ،  دوالرا 

 دوالرا أمريكيا(.   250)وخدمات متنوعة 
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 تعليقات األمانة وتوصيتها 

 

 التعليقات
 

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

 

 اإلطار القانوني 

 

حكومة   .15 منبالفعل حصص    بليزأصدرت  بقدرات    1.82  بمقدارالهيدروكلوروفلوروكربون    الواردات  طن 

 ف الرقابة في بروتوكول مونتريال.امتثاال لهد استنفاد األوزون 

إلزالة   .16 األولوية  تمنح  سوف  الحكومة  كانت  إذا  عما  األمانة  ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربونوتساءلت 

على  حظر  فرض  أدرجت  قد  الحكومة  بأن  اليونيب  وأبلغت  الهواء،  وتكييف  التبريد  أجهزة  تنظيف  في  المستخدم 

الهيدروكلوروفلوروكربون من  دراسته  141-الواردات  الذي يجري  بالتلوث  المتعلقة  بالقواعد  الخاص  التعديل  في  ب 

الم عدم  حالة  وفي  الوزراء.  مجلس  نهاية  في  قبل  التعديل  على  من  2021وافقة  الواردات  على  الحظر  ينفذ  ، سوف 

الوزارية.  141-الهيدروكلوروفلوروكربون السياسة  تدعمه  الذي  الحصص  نظام  خالل  من  إداريا  الحظر  سينفذ  ب، 

الهيدروكلوروفلوروكربون سيزال  الحكومة  لمبادرة  إزا 141-ووفقا  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  إطار  في  لة  ب 

ب في االتفاق  141-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واتفق على ضرورة بيان اإلزالة العاملة للهيدروفلوروكربون

 المعدل للمرحلة األولى. 

 قطاع خدمة التبريد 

ال .17 الغازات  استخدام  وإعادة  تدوير  وإعادة  استرجاع  برنامج  تأثير  كذلك عن  األمانة  بالمرحلة  وتساءلت  منفذ 

أبل استرجاع  األولى،  عن  اليونيب  الهيدروكلوروفلوروكربون  100نحو  غ  من  استخدامها،    22-كيلوغرام  وإعادة 

كيلو غرام من غازات التبريد غير المستخدمة للتدمير من خالل مشروع الملوثات العضوية الثابتة على   770وتصدير  

إعادة تدويرها وإعادة استخدامها خالل أساس مبادرة لمرة واحدة. وستواصل تنفيذ برنامج استرجاع غازات التبريد و

 المرحلة الثانية إالّ أن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون سيظل يشكل مشكلة. 

 االنتهاء من المرحلة األولى 

 

المواد   .18 إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  انتهاء  موعد  ديسمبر/    31الهيدروكلوروفلوروكربونية  يمثل 

، تأخر تنفيذ األنشطة المقررة للشريحة الثانية  19-أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد. غير  2021كانون األول  

( إالّ لهذا االجتماع. ولذا، طلبت حكومة 2020وأسفر عن عدم تقديم طلب التمويل للشريحة األخيرة )الذي كان مقررا  

األول   كانون  ديسمبر/  حتى  األولى  المرحلة  تنفيذ  تمديد  و2022بيليتز  إزالة  .  إزالة  من خطة  الثانية  المرحلة  قدمت 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا االجتماع.

 3تنفيذ سياسة الجنسانية 

المواد   .19 إزالة  إدارة  تنفيذ خطة  المتعدد األطراف في االعتبار خالل  الجنسانية للصندوق  أخذت سياسة تعميم 

للترويج   التبريد وتكييف الهواء  الهيدروكلوروفلوروكربونية وأجريت مقابلة مع أول فنية معتمدة )مسجلة( في مجال 

 على أساس نوع الجنس خالل الشريحة الثالثة.  إلشراك النساء في الصناعة. وسيجري تجميع البيانات المفصلة

 
 )د( طلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق سياسة تنفيذية على تعميم الجنسانية في مختلف دورة المشروع.92/ 81المقرر   3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19 

 

 

7 

 تعديل االتفاق الخاص بالهيدروكلوروفلوروكربون

 

ب في المرحلة األولى  141-بغية بيان الفترة الممددة لتنفيذ وتحقيق اإلزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون .20

واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في المرفق   بليزألف من االتفاق بين حكومة  -2والمرفق    16أجرى تحديث الفقرة  

 . األول بالتقرير النهائي لالجتماع السابع والثمانين

 استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

نفذ البلد حظرا على استيراد المواد والمعدات الخاضعة للرقابة التي أزيلت، ويقوم بتعميق الوعي باالستخام   .21

الكلوروفلوروكربو المواد  من  وخططت  المحظور  للبلد.  الكلوروفلوروكربون  استيراد  على  شواهد  تتوافر  وال  نية. 

ب والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون  141-استيراد الهيدروكلوروفلوروكربونعمليات الحظر على  

استدامة  ضمان  وجرى  الهيدروكلوروفلوروكربون.  على  المعتمدة  المعدات  والحصص  التراخيص  نظام  ويغطي 

الفنيين مسألة إلزامية وسيتواصل تعزيزها   الترخيص واالعتماد  خالل المرحلة الثانية،  تدريب الفنيين بالنظر الى أن 

وتقدم معاهد التدريب المهني في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التدريب الرسمي للمهنيين  

المستنفدة   المواد  استيراد  على  الرقابة  بشأن  الجمارك  لموظفي  التدريب  وقدم  الهواء  وتكييف  التبريد  قطاع خدمة  في 

المسائ وأدرجت  لضمان لألوزون،  الجمارك  لموظفي  العادي  التدريب  في  لألوزون  المستنفدة  بالمواد  المتعلقة  ل 

 استدامتها في المدى الطويل. 

  الخالصة

 

للفترة    بليز   .22 المحددة  الرقابة في برتوكول مونتريال  امتثال ألهداف  تم    2020الى  2017في حالة  ما  حسب 

في المائة عن رقم األساس الخاص    50بنسبة    2020التحقق منه. وكان استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون يقل في  

. ويعمل 2020لعام  فاق مع اللجنة التنفيذية  في المائة عن االستهالك األقصى المسموح به في االت  24باالمتثال وبنسبة  

الصادرة  الحصص  وبلغت  والحصص،  التراخيص  بما    1.82مقدار    2020في    نظام  األوزون  استنفاد  بقدرات  طن 

بالمواد   المتعلقة  المسائل  على  الجمارك  موظفي  تدريب  ويجري  مونتيال،  بروتوكول  في  الرقابة  أهداف  مع  يتفق 

بانتظام   لألوزون  تدريب  المستنفدة  وأجرى  العادي.  التدريب  برنامج  في  وأدرج  الوطنية،  األوزون  وحدة  بواسطة 

الفنيين على الممارسات الجيدة وخفض الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون وينفذ ترخيص واعتماد الفنيين للتمكين  

 من تنمية قدراتهم في المدى الطويل وصرفت جميع األموال التي ووفق عليها في السابق. 

 لتوصية ا

 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي:  .23

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   ( أ)

 ؛ لبليز المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

إدارة إزالة المواد    أن توافق، على أساس استثنائي بتمديد موعد االنتهاء من المرحلة األولى من خطة (ب)

الى   لبيليتز  األول    31الهيدروكلوروفلوروكربونية  كانون  تنفيذ    2022ديسمبر/  في  للتأخير  نتيجة 

 أنشطة اإلزالة على أساس الفهم بأنه لن يطلب أي تمديد آخر لتنفيذ المشروع؛ 

حكومة   (ج) بين  باالتفاق  الخاص  التحديث  عدلت  قد  الصندوق  أمانة  بأن  علما  تحاط  واللجنة    بليز أن 

المرفق   الوثيقة والسيما  بهذه  األول  المرفق  في  الوارد  النحو  مدة  -2التنفيذية على  تمديد  لبيان  ألف 

الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة  واستكمال  األولى  الثاني  141-المرحلة  كانون  يناير/  بحلول  ب 

يحل مكان ذلك    لبيان أن االتفاق المحدث المعدل  16( والفقرة  38و  )ب(14)أنظر الفقرات    2022

 التاسع والسبعين. الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع 
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وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة الثالثة واألخيرة   .24

الهيدروكلوروفلوروكربونية   المواد  إزالة  إدارة  المرحلة األولى من خطة  لعام    بليزمن  المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة 

 بمستوى التمويل لمبين في الجدول أدناه.  2021

تمويل المشروع   ن المشروع عنوا  

)بالدوالر  

 األمريكي( 

تكاليف الدعم  

)بالدوالر  

 األمريكي( 

 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )أ( 

 )المرحلة األولى، الشريحة الثالثة( 

 اليونيب  4,875 37,500
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 السنوات متعددة المشروعات ال –ورقة تقييم المشروع 

 

 بليز 
 

 الوكالة  )أوال( عنوان المشروع 

 اليونيب )رئيسية(، اليوئنديبي  )المرحلة الثانية( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

)طن من قدرات استنفاد   1.39 2020   السنة: )المرفق جيم المجموعة األولى(  7ثانيا( أحدث بيانات المادة )

 األوزون(

 

 2020  السنة: ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون()

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي 

 الحريق

االستخدامات   عامل تصنيع المذيبات التبريد

 المعملية 

إجمالي االستهالك 

 القطاعي 

  الخدمة التصنيع  

 1.35    1.35     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.04    0.04     ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 2.80 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 2.80 2010-2009خط األساس لفترة  

 من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل )طن 

 1.74 :المتبقي 1.06 موافق عليه بالفعل: 

 
 المجموع  2023 2022 2021 )خامسا( خطة األعمال 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات   اليونيب

 استنفاذ األوزون( 
0.38 0 0 0.38 

 42,019 0 0 42,019 التمويل )دوالر أمريكي(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات   ئنديبي اليو

 استنفاذ األوزون( 
0.18 0.27 0 0.45 

 423,781 356,085 40,522 27,174 التمويل )دوالر أمريكي(

 
-2022 2021 )سادسا( بيانات المشروع 

2023 

2024 2025-
2026 

2027 2028-
2029 

 المجموع  2030

 n/a 0.00 0.91 0.91 0.91 1.82 1.82 1.82 مونتريال حدود االستهالك في بروتوكول 

 n/a 0.00 0.91 0.91 0.91 1.74 1.74 1.82 الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات استنفاذ األوزون( 

التمويل المتفق عليه  

 )بالدوالر األمريكي
 388,000 52,910 0 151,490 0 88,250 0 95,350 تكاليف المشروع  اليونيب

 50,441 6,878 0 19,694 0 11,473 0 12,396 تكاليف الدعم 

 132,000 0 0 0 0 58,146 0 73,854 تكاليف المشروع  ئنديبي اليو

 11,880 0 0 0 0 5,233 0 6,647 تكاليف الدعم 

 520,000 52,910 0 151,490 0 146,396 0 169,204 مريكي(األدوالر بالإجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )

 62,321 6,878 0 19,694 0 16,706 0 19,043 (األمريكيةدوالرات الإجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )ب

 582,321 59,788 0 171,184 0 163,102 0 188,247 ( األمريكيةدوالرات  المجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )ب

 
 ( 2021طلب الموافقة على تمويل الشريحة األولى )سابعا: 

 دوالر أمريكي( بالتكاليف الدعم ) دوالر أمريكي( بالاألموال المطلوبة ) الوكالة 
 12,396 95,350 اليونيب

 6,647 73,854 ئنديبي اليو
 19,043 169,204 المجموع

 
 النظر بصورة إفرادية  األمانة: ةتوصي
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 المشروعوصف 

 خلفية 
 

، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  بليز نيابة عن حكومة   .25

دوالر أمريكي    388,000دوالرا أمريكيا تتألف من    582,321المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ  

زائدا تكاليف دعم الوكالة    دوالر أمريكي  132,000دوالرا لليونيب ومبلغ     50,441زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  

التي قدمت بها في األصل.  دوالرا  11,880البالغة   بالصيغة  لليوئنديبي  الثانية من    4أمريكيا  المرحلة  تنفيذ  وسيؤدي 

إزالة   إدارة  المواد  خطة  من  المتبقي  االستهالك  إزالة  الى  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

 . 2030بونية بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكر

وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طلبت   .26

البالغة  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة    95,350دوالرا أمريكيا تتألف من    188,247خالل هذا االجتماع  

  6،647، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالًرا أمريكيًا  73،854  مبلغ، ولليونيبدوالًرا أمريكيًا    12،396

 في األصل.  بحسب ما قدمت به. لليوئنديبيدوالًرا أمريكيًا  

 حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ال .27 في األصل خالل    لبليز هيدروكلوروفلوروكربونية  ووفق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

في المائة   35االجتماع لتحقيق خفض بنسبة  وهذا 6وعدلت خالل االجتماع التاسع والسبعين  5االجتماع الثاني والستين، 

األساس بحلول عام  من   تبلغ    2020رقم  إجمالية  الوكالة إلزالة    280,000بتكلفة  تكاليف دعم  زائدا  أمريكي  دوالر 

المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف    طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  1.06

الهواء. ويتوافر عرض عام لتنفيذ المرحلة األولى بما في ذلك تحليل الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، والتقارير  

الثال الشريحة  وطلب  التنفيذ،  عن  والمالية  الفقرة  المرحلية  في  االجتماع  لهذا  المقدم  واألخيرة  هذه    24الى    1ثة  من 

 الوثيقة. 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل

خصم   .28 بالمرحلة    1.06بعد  المتعلقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  األوزون  استنفاد  بقدرات  طن 

لتحقيق   للتمويل  المؤهل  المتبقي  االستهالك  يبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى 

 .22-ن من الهيدروكلوروفلوروكربونطن بقدرات استنفاد األوزو 1.74اإلزالة الكاملة خالل المرحلة الثانية مقدار 

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

)باإلضافة الى غازات تبريد    22-ورشة تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون  70من الفنيين و240يوجد نحو   .29

 . 2على النحو المبين في الجدول  بليزأخرى( لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في 

 
 من وزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث في بيليتز الى األمانة.  2021فبراير/ شباط  4بحسب  الرسالة المؤرخة في   4
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62والمرفق الثامن من الوثيقة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/21الوثيقة   5
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51المرفق العاشر من الوثيقة    6
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 بليز 

 عدد الوحدات  القطاع/ التطبيق 
  الهيدروكلوروفلوروكربون

 )باألطنان المترية( 

معدل التسرب  

 )النسبة( 

السنوي   االستهالك

 )باألطنان المترية( 

من   النسبة

 االستهالك 

 22.16 4.60 35.4 13.00 10,000 تكييف الهواء المنزلي

 48.32 10.04 35.4 28.35 6,300 تكييف الهواء التجاري

 29.18 6.06 40.4 15.00 1,250 ( تكثيفالتبريد التجاري )وحدات 

التبريد الصناعي )وحدات التكثيف الصغيرة 

 الى المتوسطة ونظم مركزية( 

40 0.24 30.3 0.07 0.35 

 100.00 20.77  56.59 17,590 المجموع

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية استراتيجية اإلزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

الخبرات   .30 الى  باالستناد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  صممت 

من  والحصص  التراخيص  نظام  تعزيز  على  تركز  وسوف  األولى.  المرحلة  تنفيذ  خالل  المكتسبة 

استيرا لحظر  قانونية  تدابير  وتنفيذ  الهيدروكلوروفلوروكربون،  الهيدروكلوروفلوروكربون،  على  المعتمدة  المعدات  د 

ودعم االستخدام اآلمن للبدائل والترويج للتحويل الى التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ومواصلة 

 يره. تعزيز قدرة قطاع الخدمة من خالل التدريب وتعزيز نظام االعتماد للفنيين واسترجاع غازات التبريد وإعادة تدو

 األنشطة المقترحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 تقترح المرحلة الثانية األنشطة التالية:  .31

على   ( أ) المعتمدة  المعدات  استيراد  على  الحظر  فرض  ذلك  في  بما  تنظيمية  تدابير  وتنفيذ  وضع 

نهاية   بحلول  بحلول    والمواد   2023الهيدروكلوروفلوروكربون    1الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الثاني   كانون  لالشتعال  2030يناير/  القابلة  التبريد  لغازات  اآلمن  التطبيق  بشأن  معايير  ووضع   ،

 دوالر أمريكي(؛   35,600والسامة البديلة ووضع قواعد لدعم برنامج اعتماد الفنيين )اليونيب 

على   (ب) للرقابة  والحصص  التراخيص  نظام  في تعزيز  بما  الهيدروكلوروفلوروكربون  من  الواردات 

تدريب   و  130ذلك  الجمارك  موظفي  و  45من  الجمارك  ووسطاء  المستوردين  شرطيا    30من 

لموظفي   االنترنت  على  تدريبية  دورات  ووضع  القانوني،  غير  االتجار  ومنع  السواحل،   وحماية 

)اليونيب )الجمارك  أمريكي(  85,000(  أجهزة دوالر  خمسة  وشراء  التبريد  ،  غازات    لتحديد 

 دوالر أمريكي(؛  10,000) ()اليوئنديبي

و (ج) مدربين  تدريب خمسة  ذلك  في  بما  الخدمة  فنيي  قدرة  من   350تعزيز  الفتيات  ذلك  في  )بما  فنيا 

البديلة، ووضع دورة تدريبية على   التبريد  الجيدة والخدمة بغازات  الخدمة  اإلناث( على ممارسات 

من   بدعم  للفنيين  )اإلنترنت  )اليونيب(  الهواء  وتكييف  التبريد  فنيي  دوالر    162,040رابطة 

 أمريكي(؛ 

توفير   ( د) ذلك  في  بما  المهني  التدريب  معاهد  وتعزيز  تدويرها  وإعادة  الغازات  السترجاع  الترويج 

وأدوات   التسرب  رصد  جهاز  )مثل  والمعدات  ضغط    التقطيعاألدوات  قياس  وجهاز  واللحام، 

أجهز استرجاع للغازات    10( لعدد خمسة معاهد للتدريب المهني والنيتروجين ووحداع االسترجاع

)اليوئنديبي(   األدوات  واستخدام  تدويرها  وإعادة  التبريد  غازات  استرجاع  على  الفنيين  وتدريب 

 دوالر أمريكي(؛   122,000)
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والمباني   ( ه ) الفنادق  في  وخاصة  التجاري  الهواء  وتكييف  التبريد  قطاعات  في  الوعي  تعميق  أنشطة 

ومية والمؤسسات الضخمة وعلى معايير توسيم كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف  الحك

الهواء، ووضعت مواد لتعميق الوعي لبيان المنافع من التحويل الى البدائل التي تتسم بكفاءة استخدام  

 ( )اليونيب(  معتمدين  فنيين  واستئجار  العالمي  االحترار  على  القدرة  المنخفضة    54,200الطاقة 

 دوالر أمريكي(.

 تنفيذ المشروع ورصده

 

سيستمر النظام الذي أنشئ في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .32

المحرز،   التقدم  واإلبالغ عن  األنشطة  الوطنية رصد  األوزون  تتولى وحدات  الثانية حيث  المرحلة  العمل خالل  في 

الهيدروكلوروفلورو المواد  إزالة  في  المصلحة  أصحاب  مع  تكاليف  والعمل  وتبلغ  األنشطة  كربونية.    51,160هذه 

االستشاري والخبير  )الموظفون  الثانية  للمرحلة  أمريكيا  المناطق    دوالر  25,000  دوالرا  الى  والسفريات  أمريكي 

 دوالر أمريكي(.  6,160أمريكي وغير ذلك من الخدمات المتنوعة  دوالر  20,000

 7تعميم سياسة الجنسانية 

 

سياسة   .33 مراعاة  مع  كحالة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  المرحلة  وضعت 

تقديمه   يمكن  الذي  الدعم  لمناقشة  الهواء  وتكييف  التبريد  فنيي  رابطة  مع  مونتريال  بروتوكول  لدى  الجنسانية  تعميم 

ب للترويج لمشاركة النساء في عمليات اتخاذ القرار بما  للفتيات من اإلناث، وإدراج عناصر تعميم الجنسانية في التدري

في ذلك تصميم دورات التدريب وغيره من األنشطة التي تنظمها وحدة األوزون الوطنية لتوفير المنح الدراسية لستة  

لة  حاوللجمع واإلبالغ عن بيانات الحالة بحسب نوع الجنس خالل  من الفتيات من اإلناث في معاهد التدريب المهني  

 تنفيذ المرحلة الثانية.

 التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

لبيليتز   .34 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  اإلجمالية  التكاليف  قدرت 

في    67.5لوكالة( التي قدمت في األصل لتحقيق خفض بنسبة  دوالر أمريكي )زائدا تكاليف دعم ا   520,000بمقدار  

في المائة بحلول    100وخفض بنسبة    2025المائة من استهالك خط األساس للهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام  

للمقرر    2030عام   الفقرات  12)ج()50/ 74وفقا  المقترحة    32الى    31(. وتتضمن  الوثيقة موجزا لألنشطة  في هذه 

 وتفاصيل تكاليفها. 

 لة الثانية األنشطة المقررة للشريحة األولى من المرح

المواد   .35 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  األولى  التمويل  شريحة  تنفذ  سوف 

يوليه/ تموز    169,204الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره   فيما بين  كانون    2021دوالرات أمريكية  وديسمبر/ 

 وسوف تتضمن األنشطة التالية: 2024األول 

ال ( أ) استيراد  على  للحظر  قواعد  على  وضع  المعتمدة  بحلول  معدات   31الهيدروكلوروفلوروكربون 

األول   كانون  لالشتعال  2023ديسمبر/  القابلة  التبريد  لغازات  اآلمنة  للمناولة  معايير  ووضع   ،

 دوالر أمريكي(؛   22,600والسامة، ودعم تنظيمي العتماد الفنيين )اليونيب( )

 
 )د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية لتعميم الجنسانية في مختلف دورة المشروع.84/92طلب المقرر   7
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مراقبة    20تدريب   (ب) على  والمستوردين  الجمارك  وسطاء  تحديد  من  وعلى  القانوني،  غير  االتجار 

(  اليونيب)  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها وفي االستخدام السليم لمدونات النظام الموحد

دوالر    10,000)  وشراء خمسة أجهزة لتحديد غازات التبريد )اليوئنديبي(  (دوالر أمريكي  5,000)

 أمريكي(؛ 

تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، وفي خدمة المعدات بالبدائل  فنيي    50خمسة مدربين و  تدريب (ج)

 دوالر أمريكي(؛   26,800)اليونيب( ) بما في ذلك المناولة اآلمنة لمواد التبريد القابلة لالشتعال

اللحام،   ( د) التطريق، ومعدات  وأدوات  التسرب  )مثل جهاز رصد  أدوات ومعدات  المقرر شراء  ومن 

ووحد النيتروجين  ضغط  لتيسير  وقياس  المعني  التدريب  معاهد  من  ثالثة  لعدد  االسترجاع(  ات 

استخدام   على  والتدريب  البدائل،  والخدمة  تدويرها  وإعادة  التبريد  غازات  استرجاع  على  التدريب 

 دوالر أمريكي(؛  63,854)اليوئنديبي( ) المعدات وللشريحة الثانية بعد تسليم المعدات

الوعي   ( ه ) لتعميق  في حمالت  بما  التجارية  والتبريد  الهواء  تكييف  قطاعات  في  النهائيين  للمستخدمين 

ذلك الفنادق والمباني الحكومية والمؤسسات الكبيرة عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتحول 

وتجميع   الطاقة،  استخدام  كفاءة  تحقق  والتي  العالمي  االحترار  على  القدرة  المنخفضة  البدائل  الى 

ع الوعيالبيانات  لتعميق  ومتنقلة  الويب  على  تعتمد  برمجيات  ووضع  الطاقة  كفاءة  )اليونيب(    ن 

 دوالر أمريكي(؛   32,200)

) (و) )اليونيب(  عنه  واإلبالغ  ورصده  المشروع  والسفريات    8,750تنفيذ  أمريكيا(:    6,000دوالرا 

 ي. دوالر أمريك  1,500 دوالرا أمريكيا وخدمات متنوعة 1,250 دوالر أمريكي والموظفين 

 تعليقات األمانة وتوصيتها 

 التعليقات 

ضوء   .36 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  األمانة  استعرضت 

إزالة  تمويل  معايير  ذلك  في  بما  مونتريال  ببروتوكول  الخاصة  التوجيهية  والمبادئ  والسياسات  األولى،  المرحلة 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  االستهالك  قطاع  في  الهيدروكلوروفلوروكربون 

 . 2023-2021(،وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

 االستراتيجية الشاملة

حكومة   .37 بنسبة    بليز تقترح  الخفض  استهالك    100تحقيق  من  المائة  األساس في  خط 

عام   بحلول  لديها  من   2030للهيدروكلوروفلوروكربون  األقصى  السنوي  استهالكها  ولقصر 

من   للفترة  المادة    2040الى    2030الهيدروكلوروفلوروكربون  مع  يتفق  بروتوكول 1()هثالثا)  8الفقرة    5بما  في   )

  2030دروكلوروفلوروكربون فيما بين  وسوف تضع عددا من التدابير لضمان كفاءة رصد الواردات الهي    8مونتريال.

على    2040و الحظر  تنفذ  وسوف  التبريد.  غازات  جميع  من  للواردات  والحصص  التراخيص  نظام  ذلك  في  بما 

ولن يتمكن سوى المستوردين المدرجين في القواعد من   2030الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل  

الهيدروكلوروفلورو المواد  الواردات  استيراد  كثب  عن  وترصد  الوطنية  األوزون  وحدة  تراقب  وسوف  كربونية، 

في  الثانية  المرحلة  خالل  المقرر  إلكترونيا  الجمارك  موظفي  تدريب  يستمر  وسوف  الجمارك.  إدارة  مع  بالتعاون 

الطويل بالغ  لضمان االستدامة الطويلة األجل لفعالية الرصد واإل   2030استخدام تدريبات الجمارك الداخلية بعد عام  

 األجل والمستدام للواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 
يناير/   1وبة لالستهالك على فترة عشر سنوات من  قد يتجاوز استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون الصفر في أي عام مادام مقدار المستويات المحس   8

 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون. 2.5ال يتجاوز نسبة  10مقسوما على  2040يناير/ كانون الثاني  1الى  2030كانون الثاني 
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للمقرر   .38 المواد  86/51وإعماال  إزالة  إدارة  خطة  من  األخيرة  الشريحة  الى  النظر  إتاحة  فإن   ،

حكومة   وافقت  الساري    بليزالهيدروكلوروفلوروكربونية،  والسياساتي  التنظيمي  لإلطار  تفصيل  وصف  تقديم  على 

(  1()هثالثا)  8نفيذ التدابير الرامية الى ضمان أن يكون استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة  لت

في بيليتز    واالستهالك المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون  2040-2030من بروتوكول مونتريال للفترة    5من المادة  

 . 2040-2030للفترة  

 الهيدروكلوروفلوروكربونالقواعد الخاصة بإزالة 

الهيدروكلوروفلوروكربونالمقرر فرصة  الحظت األمانة أن الحظر على الواردات عن المعدات المعتمدة على  .39

-كان متأخرا بعض الشئ مما قد يثير طلبا على الخدمة للهيدروكلوروفلوروكربون  2024يناير/ كانون الثاني    1في  

قب أولويات الحظر. وبعد ذلك عدلت الحكومة، الوقت المحدد للحظر  واقترحت على الحكومة على تر  2030بعد    22

الى   الهيدروكلوروفلوروكربون  على  المعتمدة  المعدات  من  الواردات  الثاني    1على  كانون  وأشارت  2023يناير/   .

 . 2030اليونيب الى أن الحكومة سوف تفرض حظرا على جميع الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل 

 القضايا التقنية والتكاليفية ذات الصلة 

حكومة   .40 أن  األمانة  المرحلة   بليزالحظت  خالل  والتسجيل  بالتراخيص  يتعلق  تقني  برنامج  بالفعل  نفذت  قد 

التكنولوجيات   تطبيق  لدعم  وأوضح  الثانية  التر البديلة.  قانون  أن  إلدراج  خيص  اليونيب  يعدل  سوف  التبريد  لفنيي 

فحوصات، ومتطلبات الورش الستخدام ما ال يزيد عن فني واحد مرخص، والقيود التي تحد  اإلجراءات الخاصة بال

 من غازات التبريد للفنيين المرخصين ودعم عملية االعتماد اإللزامي للفنيين. 

لموظفي   .41 اإللكترونية  التدريب  دورات  أن  الى  اليونيب  اشار  إيضاحات،  على  الحصول  طلب  على  وبناء 

سو والفنيين  عام  الجمارك  بعد  الداخلي  للتدريب  إضافيا  مصدار  توفر  يتيح  2030ف  بما  المنصة  تصمم  وسوف   .

الحصول المستمر على المواد ومن ثم ضمان تحديث محتوى دورات التدريب باستمرار، وسوف تدير هذه الدورات  

 إدارة الجمارك ورابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء على التوالي.

 المشروع مجموع تكاليف 

المواد   .42 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  اإلجمالية  التكاليف  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية ووافق 

 وتمويل الشريحة األولى بالصيغة التي قدمت بها.

 التأير على المناخ 

التبريد   .43 غازات  باحتواء  النهوض  يضم  الذي  الخدمة  قطاع  في  المقترحة  األنشطة  تسفر  خالل  سوف  من 

المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء.    22-التدريب وتوفير المعدات الى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

الهيدروكلوروفلوروكربون من  كيلوغرام  كل  يؤدي  ل  22-وسوف  نتيجة  ينبعث  عن  ال  التبريد  ممارسات  تحسين 

طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون وعلى الرغم أن حساب التأثير على المناخ لم يدرج في خطة    1.8وفورات تبلغ نحو  

الرامية   الجهود  بيليتز بما في ذلك  التي قررتها حكومة  فإن األنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة 

ا للبدائل  الترويج  يسفر عن  الى  مما  الجوي  الغالف  في  االنبعاثات  العالمي ستخفض  االحترار  على  القدرة  لمنخفضة 

 فوائد للمناخ. 

 التمويل المشترك 

برنامج كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير لتوسيم كفاءة الطاقة للمعدات بما في ذلك أجهزة    بليزتنفذ حكومة  .44

لتوسيم المعايير ولن تستورد، وسوف يسهم ذلك في أن يدخل الى البلد  التبريد وتكييف الهواء. وقد ال تستوي معايير ا 

أجهزة التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على البدائل التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة. وعالوة على ذلك، يجري تقاسم  
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للتم  20 الحكومة استكشاف مصادر أخرى  الفنيين. وسوف تواصل  التدريب مع  المائة من تكاليف  المشترك  في  ويل 

 لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 2023-2021مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من   دوالر أمريكي  520,000يطلب اليونيب واليوئنديبي مبلغ   .45

دوالرا أمريكيا بما   188,247وتبلغ مجموع القيمة المطلوبة   لبليزفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

المبلغ الوارد في دوالرا أمريكيا وهو مايقل عن    277,553البالغة    2023-2021في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة  

 .لاعمخطة األ

 مشروع االتفاق 

حكومة   .46 بين  االتفاق  مشروع  الوثيقة  بهذه  الثاني  المرفق  المواد    بليزيتضمن  إزالة  بشأن  التنفيذية  واللجنة 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونيةخالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التوصية 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .47

ال  ( أ) حيث  من  توافق  المواد  أن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  مبدأ 

من    الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  أمريكيا   582,321بمبلغ    2030الى    2021لبيليتز    دوالرا 

من   البالغ  388,000يتألف  الوكالة  دعم  تكاليف  زائدا  أمريكي،  لليونيب  دوالر    50,441ة  دوالر 

البالغة    دوالر  132,000مبلغ  و الوكالة  دعم  تكاليف  زائدا  أمريكيا    11,880أمريكي  دوالرا 

إلزالة   األطراف  المتعدد  الصندوق  من  آخر  تمويل  أي  يقدم  لن  بأنه  الفهم  أساس  على  لليوئنديبي 

 ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  

 حكومة بيليتز بمايلي:  بليزأن تحاط علما  (ب)

وأن تفرض حظرا على استيراد    الهيدروكلوروفلوروكربونيةأن تزيد بصورة كاملة المواد   (1)

الثاني    1بحلول    الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد   كانون  تلك    2030يناير/  باستثناء 

بين   فيما  الخدمة  لبقايا  بها  مع   2040و  2030المسموح  يتفق  بما  الحال،  مقتضى  حسب 

 أحكام بروتوكول مونتريال؛ 

 1بحلول    الهيدروكلوروفلوروكربونأن تفرض حظرا على استيراد المعدات المعتمدة على   (2)

 ؛ 2023يناير/ كانون الثاني 

تخصم   (ج) المواد    1.74أن  من  األوزون  استنفاد  بقدرات  االستهالك    الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن  من 

 المؤهلة للتمويل؛  الهيدروكلوروفلوروكربونالمتبقي من 

مش ( د) على  توافق  حكومة  أن  بين  االتفاق  المواد    بليزروع  استهالك  خفض  بشأن  التنفيذية  واللجنة 

الواردة    الهيدروكلوروفلوروكربونيةة وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛ 

حكومة   ( ه ) المواد    بليز أن  إزالة  إدارة  خطة  من  النهائية  الشريحة  نظر  من  للتمكين  تقدم  سوف 

 مايلي:  الهيدروكلوروفلوروكربونية
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وصفا تفصيليا لإلطار التنظيمي والسياساتي الساري لتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان أن   (1)

من المادة (  1()هثالثا )  8في حالة امتثال للفقرة    الهيدروكلوروفلوروكربونيكون استهالك  

 ؛ 2040-2030من بروتوكول مونتريال للفترة  5

 ؛ 2040-2030للفترة   بليزفي  الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك السنوي المتوقع من  (2)

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

المقا  لبليزية  الهيدروكلوروفلوروكربون الشريحة  تنفيذ  بمبلغ  وخطة  أمريكيا    188,247بلة  دوالرا 

مبلغ    تتألف و  12,396من  لليونيب  أمريكيا  دعم    73,854دوالرا  تكاليف  زائدا  أمريكيا  دوالرا 

 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي.   6,647الوكالة البالغة 
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 المرفق األول 

 نص يدرج في االتفاق المنقح بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

 بشأن خفض الهيدروكلوروفلوروكربون 
 

 

يحل هذا االتفاق المنقح مكان االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية خالل االجتماع  .16

 للجنة المركزية. التاسع و السبعين  

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 

 التفاصيل  الصف 
2010 

2011-

2012 

2013-

2014 
2015 2016 

2017-

2019 
2020 2021 Total 

جدول تخفيضات بروتوكول   1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم،  

المجموعة األولى )أطنان من 

 قدرات استنفاد األوزون( 

غير  1.82 1.82 2.52 2.52 2.52 2.8 غير متوفر غير متوفر

 متوفر

الحد األقصى المسموح به   من   1.2

إجمالي االستهالك  الوارد في  

جيم، المجوعة األولى    المرفق

)طن من قدرات استنفاد 

    األوزون(

غير  1.82 1.82 2.52 2.52 2.52 2.8 غير متوفر غير متوفر

 متوفر

التمويل الذى وافق عليه    2.1

بوصفه الوكالة المنفذة   اليونيب

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

80,000 0 0 0 96,000 0 0 37,500 213,500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة   2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي( 

10,400 0 0 0 12,480 0 0 4,875 27,755 

التمويل الذى وافق عليه   2.3

بى بوصفه الوكالة  ي اليوئند

 أمريكي( )دوالر  المتعاونة

60,000 0 0 0 6,500 0 0 0 66,500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة   2.4

 )دوالر أمريكي( 

5,400 0 0 0 585 0 0 0 5,985 

إجمالي التمويل المتفق عليه   3.1

 )دوالر أمريكي( 

140,000 0 0 0 102,500 0 0 37,500 280,000 

)دوالر   3.2 الدعم  تكاليف  إجمالي 

 أمريكي(

15,800 0 0 0 13,065 0 0 4,875 33,740 

عليه   3.3 المتفق  التمويل  إجمالي 

 )دوالر أمريكي( 

155,800 0 0 0 115,565 0 0 43,375 313,740 

التي تم االتفاق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )طن من  22-مجموع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.1.1

 األوزون( قدرات استنفاد 

0.94 

التي يتعين تحقيقها من خالل المشاريع المعتمدة سابقا )طن من قدرات   22-إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.1.2

 استنفاد األوزون( 

غير 

 متوفر

 1.74 األوزون( )طنا من قدرات استنفاد  22-المتبقي من االستهالك المؤهل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.1.3

التي تم االتفاق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات   ب141-مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.2.1

 استنفاد األوزون( 

0.12 

التي يتعين تحقيقها من خالل المشاريع المعتمدة سابقا )طن من قدرات   ب141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.2.2

 استنفاد األوزون( 

غير 

 متوفر

 0.00 )طن من قدرات استنفاد األوزون(   ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونيةلالمتبقي من االستهالك المؤهل  4.2.3
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 الثاني المرفق 
 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  بليزحكومة اتّفاق بين مشروع 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

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

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

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

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

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

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

الفقرة   في  ألي  3المحدّدة  بالنسبة  األطراف  المتعدّد  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد   ،

الخطوة النهائية في التخفيضات    ألف باعتباره-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   3-2-4و 3-1-4 الصفين المستوى المحدد لكل مادة في 

المحد  .3 اللتزاماته  البلد  بامتثال  توفير  رهناً  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  دة 

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

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

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

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

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

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. ب وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

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

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

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    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    يذتقارير عن تنفيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

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

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

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

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20ليها سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق ع
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تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

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

 . ريحة األخيرة اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الش

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 االتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

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

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

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

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته وفقاً لتغيّر ال ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

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

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

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

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

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

 لمختلف الشرائح؛ 

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

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

 يها؛ شريحة موافق عل 

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

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

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

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

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

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

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

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج)  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 التبريداعتبارات لقطاع خدمات  

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

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

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع لمعنية بعين االعتبار  المنفذة اأو  /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

ا  أجل  االتفاق.  من  هذا  بموجب  بااللتزامات  المنفذة  يأن  على    اليونيبوافق  ولوفاء  الوكالة  )"الوكالة   الرئيسيةكون 

تحت قيادة  المتعاونة"(   )"الوكالة المنفذة   ةتعاونمالمنفذة ال  وكالةالكون  تعلى أن    اليوئنديبيوافق  والمنفذة الرئيسية"(  

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

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

 المشاركة في هذا االتفاق. ة تعاونمالمنفذة ال وكالةال و

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

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

إطا في  الخطة  تنفيـذ  خالل  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  المنفذة  الوكالة  للوكالة  الشامل  التنسيق  ر 

  -6ألف والتذييل    -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة ]الوكاالت[ المنفذة المتعاونة في التذييل  

الت[  وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية ]والوكالة ]الوكاباء، على التوالي.  

 ألف.  -2في التذييل    4-2و 2-2ين المنفذة المتعاونة[ بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق 

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

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

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

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

 المنفذة المتعاونةوالوكالة  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

 ق من االمتثال لهذا االتفاق. المعلومات الضرورية للتحق

 تاريخ اإلنجاز 

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

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

التا  الفرعية  والتنقيحات  للفقرة  وفقا  عليها  والفقرة  5لية  إتمام 7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/19 

Annex II 

 

4 

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

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

 صحة االتفاق 

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

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

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

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

 . األطراف
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ذييالت الت  

 ألف: المـواد  -1التذييل 

 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 2.68 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب 141

 األولى  جيم
0.12 

 2.80 األولى  جيم المجموع 

 

 

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   

 صف وال الصف 
2021 2022-

2023 

2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع   2030

جدول تخفيضات بروتوكول   1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم،  

من المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون( 

 غير متوفر 0.00 0.91 0.91 0.91 1.82 1.82 1.82

الحد األقصى المسموح به   2.1

لالستهالك الكلي من مواد المرفق  

جيم، المجموعة األولى )أطنان 

 قدرات استهالك األوزون(  من 

 غير متوفر 0.00 0.91 0.91 0.91 1.74 1.74 1.82

التمويل المتفق عليه للوكالة   1.2

   )اليونيب(المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي( 

95,350 0 88,250 0 151,490 0 52,910 388,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2.2

 )دوالر أمريكي(   الرئيسية

12,396 0 11,473 0 19,694 0 6,878 50,441 

لوكالة  التمويل الموافق عليه ل 3.2

(  اليوئنديبي)المتعاونة المنفذة 

 )دوالر أمريكي( 

73,854 0 58,146 0 0 0 0 132,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2

 دوالر أمريكي( المتعاونة )

6,647 0 5,233 0 0 0 0 11,880 

إجمالي التمويل الموافق عليه   1.3

 )دوالر أمريكي( 
169,204 0 146,396 0 151,490 0 52,910 520,000 

الموافق  دعم التكاليف إجمالي  2.3

 )دوالر أمريكي(   عليها
19,043 0 16,705 0 19,694 0 6,878 62,321 

 إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3

 )دوالر أمريكي( 
188,247 0 163,101 0 171,184 0 59,788 582,321 

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

 األوزون( 

1.74 

 0.94 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية  2.1.4

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

ب المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من  1.2.4

 األوزون( 

0.00 

 0.12 ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك  3.2.4

 *
2021ديسمبر  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

المقبلة   .17 الشرائح  تمويل  في  النظر  االجتمسيجري  في  عليه  السن  األول اع  ـللموافقة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2 لـالتذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .18

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

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

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

لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة للبديلة المستخدمة  ، والتكنولوجيا احسب المادةاألنشطة،  

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

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

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

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

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

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

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

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

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

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

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

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

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

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

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

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

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

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

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

 ؛ أعاله

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

 ؛ على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

 )د( أعاله. 1أ( 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

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

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

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

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

األساس  الهيدروكلوروفل وسيشكل  االتفاقات  لهذه  لالمتثال  كمرجع  سيستخدم  األقل  وروكربونية 

 للتحقيق المستقل. 

 ها ألف: مؤّسسات الرصد وأدوار -5ذييل الت

 

المناخ  .1 وتغير  المستدامة  التنمية  لوزارة  التابعة  البيئة  إدارة  داخل  تقع  التي  الوطنية،  األوزون  وحدة  ستكون 

عن   مسؤولة  المخاطر،  المشروعوإدارة  ألنشطة  اليومي  الوحدة  .  التنفيذ  ستتبع  المهمة،  بهذه  اضطالعها  ولدى 

الوزارة  وضعتها  التي  واإلبالغ  اإلشراف  الوحدة .  إجراءات  الوطني)  ورئيس  األوزون  كبير  (  مسؤول  أيضا  هو 

ال  وإجراءات  بسياسات  التقيد  كفالة  أي  تنفيذية،  بمهام  ويضطلع  البيئة،  إدارة  ورئيس  البيئة  المتعدد  موظفي  صندوق 

 .  األطراف والوزارة  إلدارة المشروع، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشتريات ومتطلبات اإلبالغ

من  .2 المستقل  التحقق  لتوفير  رصد  بعثات  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  مع  بالتعاون  دوريا،  الحكومة  وستوفد 

 .  ليةمخرجات المشروع، وتحقيق األهداف، واإلدارة الما

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

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

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

خط في  المبيّن  النحو  على  به،  الخاّصة  الخاّصة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  ة 

 بالبلد؛ 

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

 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(

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

 ؛ األنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

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

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

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

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

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

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(
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ب )ط( التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  وجود  واإلبالغ  ضمان  بالشفافية  ومتسمة  فعالة  طريقة 

 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(

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

 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( 

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

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

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

 بالمشروع. 

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

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

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـالفقرة الفرعياق وـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  األنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  األنشطة  وهذه   .

 على األقل ما يلي: الشاملة، وتشمل 

 عند الطلب؛ تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة  )أ( 

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

 إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

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

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

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

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
عن كّل   اأمريكي  ادوالر    180كن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يم  11وفقا للفقرة   .1

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

، على أساس الفهم بأن الحد األقصى  ألف   -2من التذييل    2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
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الحاالت   تدابير إضافية في  النظر في  يتم طلبها. ويمكن  التي  الشريحة  التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل  من خفض 

 التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

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

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

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

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

     

 


