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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
   ليسوتو

  الوآالة  عنوان المشروع) أوال(

  )رئيسية(ألمانيا   )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 
  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 10.3  2009: السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

  
  2009 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  آيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

    الخدمة  التصنيع   
                    123الهيدروآلوروفلوروآربون 
                    124الهيدروآلوروفلوروآربون 
                    ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 
                    ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
  3.1        3.1          22الهيدروآلوروفلوروآربون 

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

  3.9  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  3.9  ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 
  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 

  2.5  :المتبقي  0.0  :بالفعلموافق عليه 
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  خطة األعمال) خامسا(
إزالة المواد المستنفذة   ألمانيا

طن من (لألوزون 
قدرات استنفاذ 

  )األوزون

1.3  0.0  1.3    1.3        0.4    4.3  

دوالر (التمويل 
  )أمريكي

848 119  0  848 119  0  854 115   0  0  0  949 39  0  500 395  

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

حدود االستهالك في بروتوآول 
  )تقديرية(مونتريال 

-  -  7.1  7.1  6.4  6.4  6.4  6.4  6.4  4.6    

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
  )األوزونطن من قدرات استنفاذ (

-  -  3.9  3.9  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  2.5    

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
دوالر (

  )أمريكي

تكاليف   ألمانيا
  المشروع

 000 100  -  -  000 68  -  -  000 84  -  -  000 28  000 280  

تكاليف 
  الدعم

000 13  -  -  840 8  -  -  920 10  -  -  640 3  400 36  

المطلوبة من  إجمالي تكاليف المشروع
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

000 100  -  -  000 68  -  -  000 84  -  -  000 28  000 280  

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

000 13  -  -  840 8  -  -  920 10  -  -  640 3  400 36  

إجمالي التمويل المطلوب من حيث 
  )دوالر أمريكي(المبدأ 

000 113  -  -  840 76  -  -  920 94  -  -  640 31  400 316  

  
  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوآالة
  13 000  100 000  ألمانيا

 
  آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :توصيات األمانة
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 وصف المشروع

الوآالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع الرابع  ا، بوصفهحكومة ألمانيا ت، قدمليسوتوبالنيابة عن حكومة  1
وفقا ، ةإجماليتكلفة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بالمرحلة األولى من خطة والستين للجنة التنفيذية 

دوالر  36 400دوالر أمريكي مضافا إليه تكاليف دعم للوآالة قدرها  280 000 اللطلب األصلي المقدم،  قدره
أنشطة من شأنها تمكين هذا البلد من االمتثال ألهداف بروتوآول مونتريال بخفض االستهالك من المواد بغرض تنفيذ 

وتبلغ قيمة الشريحة األولى من . 2020ئة بحلول العام في الما 35الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة تصل إلى 
دوالر  18 200دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  140 000المرحلة األولى المطلوبة في هذا االجتماع 

 . أمريكي أللمانيا

 خلفيــــــة

تعديالت بروتوآول  مليون نسمة، على جميع 1.88لقد صدقت ليسوتو، التي يبلغ مجموع سكانها حوالي  2
  .مونتريال

  األنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

الطبيعية في  على اإلطار القانوني الالزم إلدارة البيئة والموارد 2008ينص القانون الوطني للبيئة لعام  3
القانون ولوضع وتمثل وزارة السياحة والبيئة والثقافة مرآز التنسيق ألغراض تنفيذ هذا  .ليسوتو بشكل مستدام

وتؤدي وزارة الموارد الطبيعية، من خالل دوائر أرصاد ليسوتو التي . السياسات واألنظمة والمبادئ التوجيهية بموجبه
ودوائر أرصاد ليسوتو هي المسؤولة عن تنفيذ . تتبعها، دورا رئيسيا بشأن حماية طبقة األوزون وتغير المناخ

ات واردالمرتبطة بالبروتوآول، والمسائل ذات الصلة بالتعاون الدولي وال بروتوآول مونتريال، واإلفادة باألنظمة
أما وزارة التجارة والصناعة فهي مسؤولة . أنشطة إزالة هذه المواد واالستهالك من المواد المستنفدة لألوزون، ورصد

المواد المستنفدة لألوزون عن الموافقة على التراخيص واألذون التجارية في حين تراقب إدارة الجمارك الواردات من 
  .مراآز حدودية حول البلد 10على 

، أنشئت لجنة توجيهية للقيام، في جملة أمور، بإسداء المشورة للحكومة فيما يتعلق 2010حزيران /وفي يونيه 4
، بالمسائل التقنية والقانونية المرتبطة بإقامة نظام لمنح التراخيص والحصص الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون

ة على هذه المواد، وإنشاء آلية لجمع البيانات عن المواد المستنفدة لألوزون والمعدات قائمواستعمال المعدات غير ال
 ،حة والبيئة والثقافة، والسياوالتجارة والصناعات ،وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية. التي تعتمد عليها

  .رسوم، ومؤسسات التدريبوالجمارك وال ،ريدوجمعية ليسوتو للتب ،والزراعة واألمن الغذائي

، أعدت الحكومة أنظمة خاصة بالمواد المستنفدة لألوزون 2008وفي إطار القانون الوطني للبيئة لعام  5
وتتضمن هذه األنظمة أحكاما بشأن نظام لمنح التراخيص، . 2011سيجري سّنها خالل النصف األول من عام 

المستنفدة لألوزون، وتشديدا للرصد والحتفاظ المستوردين بالسجالت، وفرض  الموادوشروط وضع العالمات لتمييز 
وممارسات الخدمة الحسنة للحد من حظر على استخدامات المواد المستنفدة لألوزون التي تصدر عنها انبعاثات، 

لوقت الحالي التشريعات وتطبق الحكومة في ا. االنبعاثات، والبدائل غير المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون
، التي استخدمت )بما فيها المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية(الموجودة لمراقبة استخدام المواد المستنفدة لألوزون 

وقد نفذ نظام لتراخيص . بفعالية في إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية والهالونات وبروميد الميثيل
ه بالتنسيق عن آثب مع دوائر الجمارك والشرطة، ووزارة السياحة والبيئة والثقافة، التصدير وجرى رصد/االستيراد

 . ووحدة األوزون
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  وتوزيعها على القطاعات لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةاستهالك ا

للتحضير لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الدراسة االستقصائية التي أجريت  يتبين من 6
هو المادة الوحيدة من هذا النوع المستخدمة في ترآيب وخدمة معدات التبريد  22-الهيدروآلوروفلوروآربون أن

في ليسوتو في الفترة استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  1ويعرض الجدول . وتكييف الهواء في ليسوتو
2005-2010. 

  )2009-2005(استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ليسوتو  - 1الجدول 

 السنة
 7بيانات المادة  بيانات مستمدة من الدراسة االستقصائية

طنا من قدرات استنفاد  طنا متريا
طنا من قدرا ت استنفاد  طنا متريا األوزون

 األوزون
2005 19.3 1.1 14.5 0.8 
2006 33.8 1.9 25.5 1.4 
2007 35.6 2.0 140.0 7.7 
2008 59.3 3.3 210.9 11.6 
2009 68.4 3.8 187.3 10.3 
2010 71.6 3.9 

 
إلى المعلومات  7استندت بيانات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المبلغ عنها في إطار المادة  7

غير أنه . النظم والمستخدمة ألغراض الخدمةالتي تم جمعها من تقنيي الخدمة عن آميات غاز التبريد التي تشحن بها 
جرى جمع بيانات االستهالك خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مباشرة من 

وآان هذا االستهالك أقل بكثير مما . المستوردين المسجلين لهذه المواد الذين يبيعون غاز التبريد لجميع المستعملين
للمواد االستهالك المُببلغ بها في إطار الخطة، يقدر خط أساس االمتثال  تواستنادا إلى بيانا. 7المادة  ُأفيد به بموجب

  .أطنان من قدرات استنفاد األوزون 3.9الهيدروآلوروفلوروآربونية بـ

 2020-2010الفترة أدناه توقعات االستهالك من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  2رد في الجدول تو 8
 .)استنادا إلى البيانات التي تم جمعها خالل إعداد الخطة(

  2020-2010للفترة  االستهالك المتوقع من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية - 2الجدول 
استهالك المواد 

20102011201220132014201520162017201820192020  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 االستهالك المقيد 

طنا 
63.063.063.063.045.5 71.775.370.070.070.063.0 متريا

بأطنان 
قدرا ت 
استنفاد 
األوزون

3.9 4.1 3.9 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

 االستهالك غير المقيد 

طنا 
96.1100.9105.1111.2116.8 71.775.379.083.087.191.5 متريا

بأطنان 
قدرا ت 
استنفاد 
األوزون

3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.4 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/3838 
 
 

5 
 

في المائة من  76وحدة، تمثل  12 200، بلغ عدد وحدات تكييف الهواء قيد التشغيل حوالي 2009في عام  9
في المائة من االستهالك السنوي من  56ويستخدم ما يزيد على . مجموع المعدات الموجودة

ألغراض خدمة نظم التبريد وتكييف الهواء المرآبة في المنازل ومباني المكاتب  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 .)3الجدول (

  )2009(في ليسوتو  22-االستهالك القطاعي من الهيدروآلوروفلوروآربون - 3الجدول 
 )في المائة(التوزيع  22- الهيدروآلوروفلوروآربون توزيع المعدات

 41.4 28.24 )ءنظم تكييف الهوا(سكنية 
 15.3 10.48 )بما في ذلك المستشفيات(المكاتب 

 13.9 9.52 )بما فيها متاجر السوبرمارآت(المنشآت التجارية 
 12.1 8.23 )المشروبات/بما فيها الخاصة بخزن األطعمة(المنشآت الصناعية 

 8.7 5.92 )محال جزارة، مدافن، لقاحات(متعددة أغراض 
 8.6 5.89 فنادق

 100.0 68.28 المجموع
 

من تقنيي التبريد الحاصلين على تدريب رسمي؛ وما  50ورشة للخدمة في البلد، و 14يوجد ما مجموعه  10
من التقنيين غير المدربين الذين يقومون  100تقنيا لم يتلقوا تدريبا ولكنهم تعلموا الحرفة بالتجربة، و 60يزيد على 

وهي توفر مدونة موحدة . 2000للتبريد في  عام  وقد أنشئت جمعية ليسوتو. بخدمة النظم على أساس غير متفرغ
للسلوك والممارسة لجميع األعضاء، بما في ذلك جميع الشرآات في قطاع التبريد، وتؤدي دورا رئيسيا في إزالة 

وفيما يلي األسعار الحالية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وغازات التبريد البديلة . المواد المستنفدة لألوزون
دوالرا أمريكيا  14.20، 22-للهيدروآلوروفلوروآربون ةأمريكي تدوالرا 9.47: وجرام الواحد في البلدللكيل

د ـاز التبريـا لغـدوالرا أمريكي R-404A، 28.40دوالرا أمريكيا لغاز التبريد  21.30أ؛ 134- للهيدروفلوروآربون
R-410A ، 238.10 البروبان( 290-دوالرا أمريكيا لغاز التبريد ر(. 

 استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تسعى استراتيجية ليسوتو الشاملة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى إزالة استهالك  11
وستبنى . هذه المواد وفقا للجدول الزمني لبروتوآول مونتريال بدون أن تسبب اضطرابات تجارية ومالية في البلد
وتزمع . االستراتيجية على الخبرة الموحدة المكتسبة خالل تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائية

 :االضطالع باألنشطة التالية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ريق إدخال حصص للمواد المواد المستنفدة لألوزون القائم عن ط دتعزيز نظام منح تراخيص استيرا  )أ(
، إلى جانب فرض 2012الهيدروآلوروفلوروآربونية لتلبية احتياجات قطاع الخدمة بدءا من عام 

واد للحد من العدد الموجود في خط األساس إلى اد المعدات المعتمدة على هذه المقيود على استير
 ةإضافي ضريبةوفرض ؛ 2015، والحظر الكامل بحلول منتصف 2013في المائة في عام  50

  على واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات المحتوية على هذه المواد؛ ةتكميلي

/ برنامج لتدريب التقنيين واعتمادهم لتحسين ممارسات الخدمة بما في ذلك ممارسات إعادة التهيئة  )ب(
  المعدات واألدوات؛لتزويد التقنيين وورش الخدمة ب، تغيير الغاز دون تغيير نظام التبريد

آالت إضافية لالسترداد ووحدة واحدة  إدخال تحسين خطة االسترداد وإعادة التدوير من خالل  )ج(
إلعادة التدوير، وإنشاء برنامج للحوافز من أجل تحويل المعدات المعتمدة على المواد 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية؛
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ذ السليم لألنشطة المعتزم القيام بها بموجب خطة تنسيق البرامج ورصدها وإدارتها لضمان التنفي  )د(
 .إدارة اإلزالة

للوفاء بأهداف تقّدر التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  12
في المائة في  35تحقيق الخفض بنسبة  بروتوآول مونتريال لالمتثال بالنسبة لهذه المواد وصوال إلى، وبما في ذلك،

دوالر أمريكي تطلبه  280 000منها مبلغ دوالر أمريكي،  408 000بمبلغ  2020استهالك هذه المواد بحلول عام 
دوالر أمريكي،  128 000الحكومة من الصندوق المتعدد األطراف على أن تشارك الحكومة في تمويل الباقي وهو 

 .4حسبما يظهر في الجدول 

  في ليسوتو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةلالتكلفة اإلجمالية  - 4الجدول 
 )دوالر أمريكي(المبلغ المقابل  )دوالر أمريكي(الصندوق المتعدد األطراف  األنشطة

 10 000 60 000 السياسة العامة واألنظمة واإلنفاذ
 22 000 74 000 قطاع خدمة التبريد
 5 000 50 500 وإعادة التدويرأنشطة االسترداد 

 51 000 55 500 خطة الحوافز
 40 000 40 000 المتعلق بالمشروعرصد واإلبالغ والتحقق ال

 128 000 280 000 المجموع

وسوف تؤدي وحدة األوزون دورا رئيسيا بتنسيق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  13
وستقع على عاتقها مسؤولية نشر المعلومات، وتخصيص حصص استيراد هذه المواد، وتنسيق األنشطة مع . وتنفيذها

  .صاحبة المصلحةالرئيسية لجهات السلطات الوطنية والوآاالت األجنبية ذات الصلة، والجمعيات الصناعية وا

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقــــات

في سياق المبادئ  في ليسوتواستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  14
، ومعايير تمويل )54/39المقرر (المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التوجيهية 

، والمقررات الالحقة بشأن )60/44المقرر (إزالة هذه المواد في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة الصادرة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين، هذه الخطط 

2011-2014. 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ليسوتو ألول مرة إلى المرحلة األولى مت قدِّ 15
لغرض اإلزالة ) بدون تكاليف دعم الوآالة(دوالر أمريكي  1 517 500االجتماع الثالث والستين بتكلفة إجمالية قدرها 

الل عملية االستعراض، أثيرت عدة مسائل فيما يتعلق وخ. 2022الكاملة لجميع االستهالك من هذه المواد بحلول عام 
بالمستويات المقدرة الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المبلغ عنها، وعدد أجهزة التبريد القائمة على هذه 

المعجل  وفيما يتعلق بالجدول الزمني. المواد قيد التشغيل، وآمية المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الالزمة للخدمة
الذي اقترحته الحكومة، ُوجه االهتمام إلى عدة عوامل من شأنها أن يكون لها تأثير آبير على الوفاء بهذا الهدف، ليس 

ومن بين هذه العوامل خطر التجارة غير القانونية المعتمدة على استراتيجية وخطة . الكثير منها تحت سيطرة الحكومة
-زالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وتوافر الهيدروآلوروفلوروآربونعمل حكومة جنوب أفريقيا المجاورة إل

على نطاق واسع وسعره المنخفض، باالقتران مع قلة توافر غازات التبريد البديلة وارتفاع إمكانيتها لالحترار  22
وروآربونية التي ما زال أمامها العالمي، وتكلفة وفعالية إعادة تهئية معدات التبريد القائمة على المواد الهيدروآلوروفل

، وقلة عدد المعدات المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون التي يمكن إحالتها إلى 2015عمر مفيد طويل بعد عام 
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التقاعد، وتوافر تكنولوجيات بديلة جديدة في قطاع التبريد تتسم بالجدوى من حيث التكلفة ويمكن أن تكون اقتصادية 
 .في الطاقة 

ادا إلى المالحظات السابقة وقصر الزمن المتاح لدراستها، طلبت حكومة ألمانيا إرجاء خطة إدارة إزالة واستن 16
وتقترح الخطة المقدمة إلى االجتماع الرابع والستين . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ليسوتو إلى اجتماع قادم

  . جدوال لإلزالة حسبما اتفقت عليه األطراف

  باالمتثالمسألة تتعلق 

سوتو، في جملة أمور، يلألطراف في بروتوآول مونتريال، يحث ل XXII/19أوضحت األمانة أن المقرر  17
ير إلى أمانة األوزون بحلول روالتصدير للمواد المستنفدة لألوزون وتقديم تق ستيرادعلى إنشاء نظم لمنح تراخيص اال

باستعراض  2011اع الثالث والعشرين لألطراف في عام في وقت يسمح للجنة التنفيذ واالجتم 2011أيار /مايو 31
وبالنظر إلى عدم وجود نظام لمنح التراخيص، فإنه ال يمكن صرف التمويل لألنشطة  .حالتها من حيث االمتثال

آما أشارت إلى أن تدابير الرقابة على هذه . المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بليسوتو
لمواد في التشريعات واألنظمة ونظم إصدار التراخيص آانت ستستكمل وتطبق خالل إعداد الخطة، وذلك شرط ا

وبناء على اقتراح بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى أمانة األوزون )). هـ( 54/39المقرر (مسبق لتمويل الخطة 
خطابا للعرض على لجنة التنفيذ تقرر فيه  2011أيار /وماي 23لكي تنظر فيها لجنة التنفيذ، أرسلت حكومة ليسوتو في 

وجميع مواد  2005ليسوتو قد نجحت في مراقبة استخدام المواد الكلوروفلوروآربونية وإزالتها بالفعل في عام "أن 
وقد أمكن هذا إلى حد آبير بسبب استخدام نظام . بوقت طويل 2010المرفق ألف األخرى قبل الموعد المحدد في عام 

، الذي يتضمن حكما بمراقبة 1982لعام  10صدار تراخيص التجارة القائم بموجب قانون الجمارك والرسوم رقم إ
وقد تمت مراقبة جميع المواد المستنفدة لألوزون بنجاح حتى اآلن من خالل إنفاذ نظام منح . الواردات والصادرات

مؤقتا لمنح  الديها اعتقاد راسخ بأن لديها بافعل نظام ولذلك فإن حكومة ليسوتو. التراخيص في إطار القانون المذآور
ويستخدم نفس الحكم اآلن لمراقبة الواردات من . التراخيص وهو مطبق لمراقبة االتجار في المواد المستنفدة لألوزون

آما أشارت إلى أن من المتوقع إقرار األنظمة الخاصة بالمواد المستنفدة ". المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .2011تموز /يوليه 31لألوزون رسميا قبل 

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تبين وجود بعض التضارب بين بيانات االستهالك المبلغ بها في خطة إدارة إزالة المواد  18
من بروتوآول  7الهيدروآلوروفلوروآربونية والبيانات التي أفادت بها حكومة ليسوتو رسميا بموجب المادة 

ك المبلغ عنها في الخطة مبنية على الدراسة االستقصائية التي أجريت وبالنظر إلى أن بيانات االستهال. مونتريال
ها، فقد اقترحت األمانة أن تقدم حكومة ليسوتو طلبا رسميا غلى أمانة األوزون باستعراض استهالآها دادلغرض إع

لحساب خط  2009فاستخدام استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعام . السابق الُمبلغ عنه من هذه المواد
يترتب عليه أن أي تغيير في البيانات الُمبلغ عنها ينبغي أن يتبع المنهجية  5أساس االمتثال لألطراف في المادة 

الموضوعة لتنقيح بيانات خط األساس التي اعتمدتها األطراف في بروتوآول مونتريال في اجتماعها الخامس عشر 
وأشارت حكومة ألمانيا إلى أن ). لكي تقوم لجنة التنفيذ باستعراضهاأي أنه ينبغي تقديم طلب ) (XV/19المقرر (

المواد وحدة األوزون في ليسوتو قد تقدمت بطلب رسمي إلى أمانة األوزون الستعراض بيانات استهالك 
 .التي سبق اإلبالغ عنهاالهيدروآلوروفلوروآربونية 

 فلوروآربونيةنقطة البداية إلجمالي تخفيض استهالك المواد الهيدروآلورو

أطنان  7.1يبلغ خط األساس الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المحدد ألغراض االمتثال حاليا  19
أطنان من قدرات استنفاد  10.3من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا على أساس متوسط االستهالك الفعلي البالغ 

أطنان من قدرات استنفاد  3.9ويبلغ  2010ستهالك المقدر لعام واال 2009لعام  7األوزون المبلغ عنه بموجب المادة 
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أن غير أنه نظرا لنتائج الدراسة االستقصائية التي أجريت تحضيرا للخطة، وافقت حكومة ليسوتو على . األوزون
أطنان من  3.9والبالغ  2009أطنان من قدرات استنفاد األوزون في عام  3.8يكون متوسط مستوى االستهالك البالغ 

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في المبلغ عنهما في الخطة،  2010قدرات استنفاد األوزون في عام 
 .أطنان من قدرات استنفاد األوزون 3.9وقدرها ، استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد

 مسائل تقنية

بالنظر إلى اإلطار الزمني لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  20
أقل آثيرا  22-حيث أسعار الهيدروآلوروفلوروآربون(واألسعار الحالية لغازات التبريد في البلد ) 2020حتى عام (

، اقترحت األمانة الجمع بين األنشطة المزمع القيام بها لالسترداد وإعادة التدوير وحوافز )من أي غاز تبريد بديل
ادة التهيئة للمستعملين النهائيين في برنامج أوسع نطاقا للمساعدة التقنية يتناول، في جملة أمور، إقامة آلية لتحديد عإ

روفلوروآربونية متوسطة الحجم إلى آبيرة الحجم يمكن إعادة تهيئتها نظم تبريد قائمة على المواد الهيدروآلو
على نحو ميسور ومجٍد من الوجهة االقتصادية؛ وتوفير أدوات الخدمة األساسية لعدد الستخدام غازات تبريد بديلة 
؛ وإمكانية )، ومضخات التفريغ، والموازين، وأجهزة اآتشاف التسربلحامأي معدات ال(محدود من الورش المعتمدة 

وير التي تعمل بعدة إعادة التد/لى عدد محدود من آالت االستردادإتجميع آالت بسيطة إلعادة التدوير، باإلضافة 
مكن استخدامها في منظومات التبريد الكبيرة؛ واستيراد خالئط منخفضة التكلفة وغير محتوية على يوغازات تبريد 

وفي تقييم . خدامها لمختلف أنواع معدات التبريد التي ما زالت في الخدمةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية يمكن است
هذا االقتراح، أعدت حكومة ألمانيا برنامجا للمساعدة التقنية من شأنه أن يساعد الدورات التدريبيية التي ستنظم 

دوالر  56 000غ دوالر أمريكي، مع تمويل مقابل من الحكومة بمبل 106 000للتقنيين، بتكلفة إجمالية قدرها 
 .أمريكي

  األثر على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن  21
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آجم(وآل آيلوجرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد . مكافئ ثاني أآسيد الكربون

جهودها التي تعد فوق المتوسط تنفيذها، وخاصة  ليسوتولتي تعتزم الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة ا
لخفض البلد  تحقيقتشير إلى احتمال للنهوض بممارسات الخدمة والحد من انبعاثات غازات التبريد المصاحبة لها، 

أعمال  في الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة من االنبعاثات طنا من مكافئ ثاني أآسيد الكربون 14 092قدره 
هذا ويمكن تحديد . غير أنه في الوقت الحالي، ال يمكن لألمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا. 2014- 2011الفترة 

األثر من خالل تقارير تقييم التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ 
استردادها وإعادة  الجارييدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد اله

 .تهيئتها تعادالتي  22-تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

  التمويل المشترك

وارد إضافية لتحقيق الحد األقصى بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لم) ح(54/39استجابة للمقرر  22
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، عمال بالفقرة 

دوالر أمريكي ألغراض  128 000بدفع مبلغ  تعهدت حكومة ليسوتوالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، 
  .في الخطة التي ستشترك الحكومة والقطاع الخاص في تمويلهاتنفيذ األنشطة الواردة 
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  2014-2010خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  280 000مبلغ  ألمانياطلب ت 23
 اأمريكي ادوالر 189 840البالغ  2014-2011المطلوب للفترة وإجمالي المبلغ . الهيدروآلوروفلوروآربونيةالمواد 

ولذلك، استنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر . بما فيه دعم الوآالة يقل عن إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال
، فإن مخصصات من قدرات استنفاد األوزون نطناأ 3.9للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ 

دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  280 000ينبغي أن تكون  2020عام ل هدف اإلزالة المحددحتى يتم  ليسوتو
60/44. 

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق  ليسوتويرد مشروع اتفاق بين حكومة  24
 .األول بهذه الوثيقة

  صيـــــــــةالتو

مع مالحظة أن أمانة األوزون، في تقريرها عن حالة نظم إصدار التراخيص وجهات التنسيق الذي ستنظر  25
فيه لجنة التنفيذ في اجتماعها السادس واألربعين، سوف تدرج ليسوتو في قائمة األطراف في تعديل مونتريال على 

 :رغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيقد تبروتوآول مونتريال المنشئ لنظم إصدار التراخيص، 

على المرحلة ودون مساس بآلية بروتوآول مونتريال لعدم االمتثال، الموافقة، من حيث المبدأ،   )أ (
إلى  2011 من للفترة في ليسوتواألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

دوالر  36 400، زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة أمريكي دوالر 280 000، بمبلـــــغ 2020
 ؛لحكومة ألمانياأمريكي 

من قدرات استنفاد  نطناأ 3.9 بـقدر يأساس تحديد خط وافقت على  ليسوتومالحظة أن حكومة   )ب (
من قدرات  انطنأ 3.8البالغ الٌمبلغ عنه في إطار الخطة وباستخدام االستهالك  امحسوب األوزون،

، 2010من قدرات استنفاد األوزون لعام  نطناأ 3.9واالستهالك البالغ  2009لعام  استنفاد األوزون
المواد  ها مننقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالآباعتباره 

 ؛الهيدروآلوروفلوروآربونية

واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  ليسوتوالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج (
 الهيدروآلوروفلوروآربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

ألف من االتفاق إلدراج -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )د (
ة التنفيذية بما ينتج من تغيير في أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجن

مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، مع 
 أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛

لموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا  )ه (
، دوالر أمريكي 100 000وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  في ليسوتووفلوروآربونية الهيدروآلور

 .لحكومة ألمانيادوالر أمريكي  13 000تكاليف دعم الوآالة البالغة و
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 األول رفـقمال

  
  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة ليسوتوحكومة بين اّتفاق مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  ليسوتو حكومةهذا االتفاق التفاهم بين  مّثلي 1-
من  2,5إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1راقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال الم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2020 آانون الثاني/ يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدةمونتريال على أساس أن هذا 

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
ّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتع3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت- 1المحددة في التذييل زون وألالمستنفدة ل
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي(  3-1- 4ألفقيا
 

وفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على ت 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

 
من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من هذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوآالة التحقيق المشار إليه أعاله 

 
في حالة عدم وفاء البلد  تنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويلستم 5-

يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

 
والسنوات المعنية هي جميع . هداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةق األأن يكون البلد قد حق  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 ة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجن

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
لسنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي آل سنة من ا

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت

ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي
وعد اآتمال جميع األنشطة أو حتى م بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل

  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي

ا يتعل       راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد  وم ن الم الواردات م ق ب
أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل
  .مونتريال لمدة هذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

لمستّقل على النحو المبّين وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق ا. ألف -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

  .ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

دد ا       ب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي   ؛ ألطراف المسائل الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ه رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالي األنشطة ة أي نشاط من خطة التنفي ة، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ا        )ب( يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ة التنفيذي   ر    الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن أنها في التقري السنوي  ة بش

  ؛تنفيذالمتعلق بال

دى     )ج( اء سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل رة في      االنته من الشريحة األخي
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ              )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن بلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق ال 9-
كون تعلى أن  حكومة ألمانياوقد وافت . االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بها

وُيوافق البلد على . ا يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاقفيم") الوآالة المنفذة الرئيسية("الوآالة المنفذة الرئيسية 
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج

 .في هذا االتفاق ةالمشترآة المنفذ التع ألي من الوآاابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةالوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  ستكون 10-
 ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةعليها في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت

   2- 2 األفقي بالرسوم المبّينـة في الصف  وآالة المنفذة الرئيسيةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد ال
 .ألف-2 من التذييـل

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

 ة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا
. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف

 لوغرامآيألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة 

 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

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

لتيسير تنفيذ هذا المنفذة الرئيسية  من الوآالة و  ةة التنفيذيد ألي طلب معقول من اللجنسوف يستجيب البل 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. االتفاق

 .االتفاقلهذا 
 

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية عليها وفق التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية
) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
3,9 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 
  

  التمويلاألهداف و: ألف - 2التذييل 
لمجموعا 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011     
جدول تخفيضات بروتوآول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
أطنان (األولى المجموعة 
 )األوزون نفادقدرات است

غير  4.6 6.4 6.4 7.17.16.46.46.4
 متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى
 نفادأطنان قدرات است(

 ) األوزون

ير غ 2.5 3.5 3.5 3.93.93.53.53.5
 متوفر

التمويل المتفق عليه للوآالة  1.2
كومة ح(المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي) (ألمانيا

100,00068,00084,000   28,000 280,000 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2.2
)دوالر أمريكي(المتعاونة 

13,0008,84010,920   3,640 36,400 

عليه إجمالي التمويل المتفق  1.3
 )دوالر أمريكي(

100,00068,00084,000   28,000 280,000 

دوالر (مجموع تكاليف الدعم  2.3
 )أمريكي

13,0008,84010,920   3,640 36,400 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 )دوالر أمريكي(

113,00076,84094,920   31,640 316,400 

 1.4 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 1.1.4
 - )ألوزونا نفادأطنان قدرات است(المشروعات السابقة المتفق عليها  ضمنالتي يجب تحقيقها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 2.1.4
 2.5 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 3.1.4

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
المحددة  في السنة الثانياالجتماع ل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاقشكل ت: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا        منذ الموافقة علىتقرير مسرود بشأن التقدم المحرز   )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن  . عضها ببعضيتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط ب

اطات     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء آ لط التقري يس
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 

رات    على معلومات أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  عن أي تغيي
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق
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ك     7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ر المسرود جم   . من التغييرات، وأن يق ع السنوات ذات الصلة    وسيغطي التقري ي

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       ألف-1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشري لم من االتفاق الت

ي سُيضطلع به      )ج( ديم طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     حت الشريحة التالي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا    من الوصف أيض ي أن يتض ن أي     راإلشاوينبغ رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل ن وينبغي أن يغطي ه  ةالس

ر من    . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ها؛ا لريفسقدم توأن يالضروري إدخالها على الخطة الشاملة 

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت   بيان  .عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةستعدل هذه المعلومات الكميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة    (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1انظر الفق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة    ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيح رة الفرعي ا للفق ) ج(1ات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل           . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ومع أن المعلومات الكمي
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1نفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز ت  )ه(
  .أعاله) د(1

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     
خطة إدارة إزالة المواد هذه المرحلة من  بال توجد إال أموال محدودة متاحة بموج  1

إما وقرر المشروع . وال تسمح بتعيين موظف مسؤول عن الرصد يعمل لوقت آامل الهيدروآلوروفلوروآربونية
محددة  نوداستشاري لرصد ب اقد معالتعأو  وممكنااالستعانة بخدمات وحدة األوزون الوطنية حيثما يكون قابال للتنفيذ 

  .حيثما يتطلب األمر ومتى يتطلب ذلك

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمس ةـالرئيسيالمنفذة ة ـالوآالون ـستك  1

  :يالتال
ة    )أ( ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ضمان التحّق
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ي خطة   ّين ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـى النحو المبيعل ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

د ُأآملت     )ج( تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

املة وفي      ن االعيالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( تبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
 ؛ها إلى اللجنة التنفيذيةلتقديمألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة        ين المؤّهلين للمراجعاتالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت التقنيَّ
 الرئيسية؛

 اف المطلوبة؛إجراء مهاّم اإلشر  )ز(

ذ خطة    )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آلّي الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

ا ل   )ط( رة  في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د       11لفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ، من االتف
 تمويل آل وآالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 .دعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق ب  )ك(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
المواد  واستهالك الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذآورة في التذييل 
 .ألف

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن آّل  دوالر أمريكي 180 المخّصص بمقدارالتمويل  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2التذييل  من 2-1المحدد في الصف  يتجاوز المستوىالذي االستهالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوآ

  .ألف-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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