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 مشروعات متعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع
 رواندا

 الوآالة  عنوان المشروع)أوال(
  و، اليونيد)رئيسية(اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(  20093.8:السنة 7أحدث بيانات المادة )ثانيا(

 
 2010:السنة*طن من قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري)ثالثا(

 إجمالي االستهالك في القطاع المخبراتاالستخدام في  عامل التصنيع المذيباتالتبريدمكافحة الحرائقالرغاويااليروسول آيميائي
 الخدمةالتصنيع  

- الهيدروآلوروفلوروآربون 
123 

    

- الهيدروآلوروفلوروآربون 
124  

    

- الهيدروآلوروفلوروآربون 
  )ب(141

    

- الهيدروآلوروفلوروآربون 
  )ب(142

    

- الهيدروآلوروفلوروآربون 
22  

 4.1  4.1 

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

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

 2.5 :المتبقي0.0 :موافق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 20112012201320142015 خطة األعمال)خامسا(
طن من قدرات(إزالة المواد المستنفدة لألوزون اليونيب

 )استنفاد األوزون
0.20.20.1   0.6  1.0 

 173,469 0 40,657 0 0 45,987045,9870040,837 )دوالر أمريكي(التمويل 
طن من قدرات(إزالة المواد المستنفدة لألوزون يدواليون

 )استنفاد األوزون
0.30.3    0.1 0.7 

 137,872 13,787 0 0 0 0 68,93600055,149 )دوالر أمريكي(التمويل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 201120122013201420152016 بيانات المشروع)سادسا(
طن(ي بروتوآول مونتريال حدود االستهالك ف

 )من قدرات استنفاد األوزون
 الينطبق 2.5 3.5 3.5 3.5 3.93.93.53.5الينطبقالينطبق

طن من(الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )قدرات استنفاد األوزون

 الينطبق 2.5 3.5 3.5 3.5 3.93.93.53.5الينطبقالينطبق

تكاليف المشروع
ث المطلوبة من حي

دوالر (المبدأ 
 )أمريكي

تكاليف اليونيب
 المشروع

42,000040,0000030,000 0 30,000 0 28,000 170,000 

تكاليف
  الدعم

5,46005,200003,900 0 3,900 0 3,640 22,100 

تكاليف اليونيدو
 المشروع

55,000000055,000 0 0 0 0 110,000 

تكاليف
  الدعم

4,95000004,950 0 0 0 0 9,900 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ
 )دوالر أمريكي(

97,000040,0000085,000 0 30,000 0 28,000 280,000 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
 )دوالر أمريكي(

10,41005,200008,850 0 3,900 0 3,640 32,000 

دوالر(ل المطلوب من حيث المبدأ إجمالي التموي
  )أمريكي

107,410045,2000093,850 0 33,900 0 31,640 312,000 

 
)2011(للشريحة األولى طلب التمويل )سابعا(

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبةالوآالة
5,460 42,000اليونيب
4,950 55,000اليونيدو

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

 ينظر فيه بشكل إفرادي:توصيات األمانة
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 وصف المشروع

 
اليونب بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة رواندا، إلى االجتماع الرابع والستين للجنة  قدم .1

إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية، حسب ما قدم في التنفيذية المرحلة األولى من خطة 
 9,900دوالر أمريكي لليونيب و 22,100دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ   280,000األصل، بمبلغ 

وروفلوروآربونية بحلول في المائة في استهالك المواد الهيدروآل 35دوالر أمريكي لليونيدو لتحقيق الخفض بنسبة 
 .2020عام 

للمرحلة األولى التي طلبت لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في  وتبلغ الشريحة األولى  .2
 55,000لليونيب، و اأمريكي ادوالر 5,460دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  42,000هذا االجتماع 

 .دوالرا أمريكيا لليونيدو بحسب ما قدم في األصل 4,950يف دعم الوآالة بمبلغ دوالر أمريكي زائدا تكال

 الخلفية

  الئحة المواد المستنفدة لألوزون

تنظم الواردات من المواد المستنفدة  ،التراخيص والحصصتشمل نظاما إلصدار  الئحة،لدى رواندا  .3
وقد وضعت الئحة المواد . مدة على هذه المادةوالمعدات المعت ،لألوزون بما في ذلك الهيدروآلوروفلوروآربون

 2010وقد عدلت هذه الالئحة عام . وتشكل جزءا من قانون إدارة البيئة 2006المستنفدة لألوزون في رواندا عام 
إلدراج تدابير مراقبة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون، ونظام إلصدار التصاريح أنشىء لتنظيم استيراد وتصدير 

والتنتج رواندا المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ولذا يجري استيراد المواد المستنفدة . نفدة لألوزونالمواد المست
 .لألوزون إلى البلد

وتتولى وحدة األوزون الوطنية التي تعمل تحت إشراف هيئة إدارة البيئة في رواندا، مسؤولية تنفيذ ومراقبة  .4
مونتريال بما في ذلك خطة إدارة إزالة المواد وتقييم األنشطة التي تنفذ في إطار بروتوآول 

وتقوم هذه الوحدة أيضا بتنسيق المشاورات مع لجنة األوزون الوطنية وأصحاب . الهيدروآلوروفلوروآربونية
وتتولى الوحدة إنفاذ الئحة المواد المستنفدة . برنامج األوزون الوطني.المصلحة الرئيسيين المشارآين في تنفيذ 

اون وثيق مع إدارة الجمارك ومكتب رواندا لوحدة المعايير والجرائم البيئية تحت إشراف الشرطة لألوزون في تع
 .الوطنية وعناصر األمن األخرى

  استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

أن البلد  نيةتبين نتائج االستقصاء الذي أجرى خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربو .5
وثمة إتجاه عام لزيادة . خدمة معدات التبريد وتكييف الهواءل 22-الغالب الهيدروآلوروفلوروآربون يستخدم في

وأتاح   2009إلى  2006في المائة سنويا من  7.86في المائة إلى  5.41استهالك هذه المادة في رواندا تراوحت بين 
لكثير من المستخدمين النهائيين شراء مختلف االنخفاض في أسعار المعدات وتحسن األوضاع االقتصادية في البلد ل

 .أنواع معدات التبريد وتكييف الهواء منخفضة األسعار

أطنان من قدرات استنفاد  3(طن متري  53.82من  22-وزاد استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون .6
واشار . 2009في ) طن متري من قدرات استنفاد األوزون 3.8(طن متري  68.79إلى  2005في ) األوزون

وحدة  52,000وحدة تكييف هواء و 108,000ما يقرب من  2009االستقصاء ايضا إلى أنه آان هناك في عام 
 .وحدة من المعدات الصناعية وغيرها من المعدات في البلد 18,000تبريد تجاري وخاصة بتجهيز األغذية و

في المائة  8في رواندا بنسبة  2010فإن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون قد زاد في ،ووفقا لالستقصاء  .7
 1ويبين الجدول ) من قدرات استنفاد األوزون 4.1(طن متري  74.29وبلغ مستوى  2009عما آان عليه في 
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البيانات الخاصة باستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون المستخلصة من االستقصاء فضال عن البيانات المبلغة 
 .من بروتوآول مونتريال 7بموجب المادة 

 
  2009إلى  2005من  22-استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون: 1الجدول 

 

 السنة

 نتائج االستقصاء 7المادة 
الهيدروآلوروفلوروآربون 

-22 
 )باألطنان المترية(

الهيدروآلوروفلوروآربون 
-22 

باألطنان من قدرات (
 )استنفاد األوزون

الهيدروآلوروفلوروآربون 
-22 

 )باألطنان المترية(

روآلوروفلوروآربون الهيد
-22 

باألطنان من قدرات (
 )استنفاد األوزون

2005 18.1 1 53.82 3.0 
2006 19 1 56.73 3.1 
2007 25.2 1.4 60.18 3.3 
2008 31.4 1.7 64.91 3.6 
2009 68.79 3.8 68.79 3.8 

  

في المائة  9.8إلى  6.1على أساس سنوي من ويتوقع أن يزيد استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في رواندا  .8
االستهالك المتوقع من  2ويقدم الجدول . 2020إلى  2011باستخدام سيناريو النمو غير المحكوم من 

 .2020الهيدروآلوروفلوروآربون حتى عام 

 
  االستهالك المتوقع من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 2الجدول 

 

 .7البيانات الفعلية المبلغة بموجب المادة *
 

 التوزيع القطاعي للهيدروآلوروفلوروآربون

في رواندا في قطاعات تكييف الهواء المنزلية والتجارية تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .9
 .2009د في البلد بحسب القطاع في عام يأدناه االستهالك من غازات التبر 3ويقدم الجدول . والصناعية

 

20102011201220132014201520162017201820192020*2009  السنة

بقيود خطة 
 اإلدارة

باألطنان 
 المترية

68.7974.374.374.371.571.5 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 46.5 

من باألطنان 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

3.8 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.6 

دون قيود 
 خطة اإلدارة

باألطنان 
 المترية

68.7974.380.087.392.7101.8109.1118.2127.3138.2149.1160.0

باألطنان من 
 قدرات

استنفاد 
 األوزون

3.8 4.1 4.4 4.8 5.1 5.6 6 6.5 7 7.6 8.2 8.8 
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  حسب القطاع الفرعي 2009استهالك غازات التبريد في : 3الجدول 
 

 معدات التبريد

مجموع 
)باألطنان(سنويا / الخدمة استهالك )باألطنان(الشحن الودات

 
 المترية

من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 المترية
من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 0.4 7.24 8.45 151.2  108,000      )النظم االمفردة والمجزأة(تكييف الهواء 
 2.8 50.75 15.63 278 52,000 التبريد التجاري وتجهيز األغذية
 0.6 10.8 1.44 29 18,000 المعداتالمعدات الصناعية وغيرها من 

 3.8 68.79 25.52 458 178,000 المجموع
  

لمعدات باستخدام معدالت اوقدرت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية احتياجات خدمة  .10
معدل  عزىوقد . في المائة بحسب نوع المستخدم النهائي 37.2في المائة و 18.2 وفي المائة  4.7التسرب البالغة 

ن من القطاع الخاص في حين أعتقد أن المعدات يحائز فى حوزةإلى المعدات التي ) في المائة 4.7(التسرب المنخفض 
إجراء عمليات بالنظر إلى الحاجة إلى ) في المائة 18.2(المملوآة للقطاع التجاري تنطوي على معدل تسرب أعلى 

إلى المعدات الصناعية وغيرها من ) في المائة 37.2( سربللتأعلى معدل  ىوعز. أعلىتصليح متكررة بدرجة 
 المفردةوأشارت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أن معظم النظم . المعدات المرآبة في البلد

 وحدة حرارية بريطانية، وأن الشحن بحسب الوحدة 18و) BTU(وحدة حرارية بريطانية  12والمجزأة تتراوح بين 
غير أن . وحدة حرارية بريطانية 60وحدة حرارية بريطانية و 48في التبريد التجاري وتجهيز األغذية يتراوح بين 

 شحنالمعدات الصناعية وغيرها من المعدات التي تستخدم بالدرجة األولى في أغراض العرض تنطوي على معدالت 
بريطانية للوحدة بالنظر إلى صغر حجم هذه وحدة حرارية  18وحدة حرارية بريطانية و 12أقل تتراوح بين 

 .الوحدات

أشارت نتائج االستقصاء إلى أن هذه األسعار تقل عن  22-وفيما يتعلق بأسعار الهيدروآلوروفلورآربون .11
 22-ونظرا النخفاض أسعار الهيدروآلوروفلوروآربون.R-407 و R-404 و R-134aتكلفة غازات التبريد البديلة مثل 

 .بواسطة التبريد التجاري ولجميع معدات الخدمة تقريبا عد البديلة، فإنها تستخدم عى نطاق واسعن غازات التبري

وقد تضمنت األنشطة في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية في رواندا استعراض الئحة المواد المستنفدة  .12
التبريد البديلة، وحمالت التوعية،  لألوزون الحالية، وبرامج تدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد، والترويج لغازات

وإعادة التهيئة، وأنشطة االسترجاع وإعادة التدوير، وتقديم المساعدة للمستخدمين النهائيين، وتوفير مجموعات 
ويتعلق النشاط المتبقي ببرنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين الذين مازال لديهم نظم تبريد تعمل . األدوات

من  15من فنيي التبريد و 180وتغطي برامج التدريب في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية  .بالكلوروفلوروآربون
 .ون بإنفاذ القوانينوممن الموظفين اآلخرين الذين يق 35موظفي الجمارك و

  حساب خطة األساس التقديرية

توسط حسب البلد خط األساس التقديري للهيدروفلوروآلوروآربون ألغراض االمتثال على أساس م .13
طن من قدرات استنفاد  3.8(طن متري  68.79البالغ  7المبلغ بموجب المادة  2009االستهالك الفعلي في عام 

مما ) طن من قدرات استنفاد األوزون 4.1(متري  طن 74.29البالغ  2010، واالستهالك التقديري لعام )األوزون
 .)رات استنفاد األوزونطن من قد 3.9(متري  طن 71.54أسفر عن خط أساس تقديري يبلغ 

 استراتيجية إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

. اعتمدت حكومة رواندا إستراتيجية من خطوتين لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية .14
ادة ه الم، وخفض استهالك هذ2013آانون الثاني / فتعتزم تجميد استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في أول يناير

وبعد ذلك سوف تستمر عملية إزالة . على التوالي 2020و 2015في المائة بحلول عامي  35و 10بنسبة 
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 2030في المائة بحلول عام  97.5الهيدروآلوروفلوروآربون حتى تصل إلى معدل خفض االستهالك الشامل البالغ 
 .2040م ااجات الخدمة حتى عفي المائة من استهالك خط األساس لتلبية احتي 2.5مع إبقاء آمية تبلغ 

إلى  2011وتقترح رواندا تحقيق أهداف امتثالها بتنفيذ آل من األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية من  .15
موظف جمارك من بين مجموع هؤالء الموظفين  500ويشمل المكون غير االستثماري أنشطة مثل تدريب . 2020

لمراقبة المواد المستنفدة لألوزون،  الساريةالالئحة القانون بشأن ي إنفاذ في البلد وغيرهم من موظف 800البالغ عددهم 
ويشمل المكون . فني في البلد على ممارسات التبريد الجيدة وتقنيات إعادة التهيئة 1,000فني من بين  500وتدريب 

 .ر وإعادة التهيئة في األقاليماالستثمارية المساعدات التقنية وتوفير المعدات لثالثة مراآز لالسترجاع وإعادة التدوي

  نهج على مراحل لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في رواندا: 4الجدول 
 

ة إزالة المواد خطة إدار
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 المدة وصف البرنامج

ل الخطة المتكاملة لخفض المواد المستنفدة ر المنافع المتعلقة باألوزون والبيئة من خالتوفي اإلستراتيجية الجامعة
 2030 - 2011 لألوزون لقطاع التبريد والترويج للتكنولوجيات البديلة لكفاءة الطاقة وتطبيقها

 المرحلة األولى

استخدامها  إرساء ممارسات لغازات التبريد الهيدروآربونية، والطبيعية اآلمنة للتمكين من
المأمون العام على المدى الطويل لوقف الزيادة في خالئط غازات التبريد المعتمدة على 
الهيدروآلوروفلوروآربون، وبرنامج للحوافز إلعادة تهيئة المعدات المعتمدة على 

 الهيدروآلوروفلوروآربون الستخدام البدائل غير الضارة بالبيئة

2011 - 2020 

ذ األنشطة إلزالة ماتبقى من استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون باالعتماد على تنفي المرحلة الثانية
 2030- 2021 استخدام غازات التبريد الطبيعية

  
 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ة بمبلغ تقدر التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني .16
طن 1.38(طن متري  25.04دوالر أمريكي إلزالة  32,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  280,000

تفاصيل ميزانية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  5ويقدم الجدول . 2020حتى عام ) من قدرات استنفاد األوزون
  .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  األنشطة المقترحة والميزانية التقديرية: 5الجدول 
 

 المجموع 2020 2018 2016 2013 2011 الوآالة الوصف
مواصلة تدريب موظفي الجمارك وغيرهم من 
موظفي إنفاذ القانون وتعزيز معاهد تدريب 

ونشر الئحة المواد المستنفدة . موظفي الجمارك
 لألوزون المعدلة 

 60,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 اليونيب

تعزيز المراآز الثالثة إلعادة التهيئة في األقاليم 
من خالل توفير المساعدة التقنية والمعدات 
وبرامج الحوافز للحصول على مجموعات 
األدوات وقطع الغيار والسوائل البديلة والتحويل 
وإعداد برامج شاملة لخفض 
الهيدروآلوروفلوروآربون وانبعاثات الكربون في 

 طاع التبريد وتكييف الهواءق

 110,000   55,000  55,000 اليونيدو

وتدريب  التقنيةوالكليات  تعزيز إتحاد التبريد 
 60,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 اليونيب فنيي التبريد على ممارسات التبريد الجيدة

تنسيق أنشطة خطة إدارة إزالة المواد 
ورصدها واإلبالغ  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 عنها 
 50,000 8,000 10,000 10,000 10,000 12,000 اليونيب

 280,000 28,000 30,000 85,000 40,000 97,000 المجموع
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

 
 التعليقات

جيهية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لرواندا في سياق المبادئ التو .17
والمعايير الخاصة بتمويل إزالة ) 54/39المقرر (المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

) 60/44المقرر (الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع االستهالك التي ووفق عليها خالل االجتماع الستين 
هيدروآلوروفلوروآربونية وخطة األعمال الخاصة بالصندوق والمقررات الالحقة بشأن خطط إدارة إزالة المواد ال

 .2014-2011المتعدد األطراف للفترة 

 استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

واد الهيدروآلوروفلوروآربونية ماالستقصاء الخاص بال نتائجالحظت األمانة وجود اختالفات فيما بين  .18
وأبلغ اليونيب ) 1أنظر الجدول ( 2008إلى  2005للسنوات من  7ة وبيانات استهالك هذه المواد المبلغة بمقتضى الماد

بأن هذه االختالفات نشأت عن عدم إبالغ بعض المستوردين عن األرقام الحقيقية خالل السنوات العتقادهم بأن 
وعالوة على ذلك ثمة نقص في الرقابة على الواردات من . للضرائب يخضعهااإلبالغ عن وارداتهم قد 

آما أشار اليونيب إلى أن حكومة رواندا أرسلت طلبات إلى أمانة األوزون لتعديل . 22-وروفلوروآربونالهيدروآل
 .لتتوافق مع نتائج االستقصاء 7بياناتها بموجب المادة 

في المائة  5.41وقدر المعدل السنوي للزيادة في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون وفقا لالستقصاء بنسبة  .19
ويبلغ البرنامج . 2009المائة في في  5.98و 2008في المائة في  7.86و 2007ي المائة في ف 6.08و 2006في 

طن من  4.1(طن متري  74.29بلغ  2010لرواندا بأن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون لعام  2010القطري لعام 
 .2009في المائة عن استهالك عام  8وهو ما يمثل زيادة بنسبة ) قدرات استنفاد األوزون

  التجميعي الستهالك الهيدروآلوروفلوروآربون للتخفيض البدايةنقطة 

التجميعي المستدام من استهالك  للتخفيضوافقت حكومة رواندا على تحديد نقطة بدايتها  .20
طن من قدرات استنفاد  3.8الهيدروآلوروفلوروآربون على أساس المستوى المتوسط لالستهالك الفعلي المبلغ البالغ 

ما أسفر عن مطن من قدرات استنفاد األوزون  4.1البالغ  2010واالستهالك التقديري لعام  2009في عام األوزون 
طن من قدرات استنفاد  3.9وأشارت خطة األعمال إلى خط أساس قدره . طن من قدرات استنفاد األوزون 3.9

 .األوزون

 القضايا التقنية والخاصة بالتكاليف

التدريب، وأحاطت علما بأن اليونيب يخطط إلقامة دورات تدريبية سنويا حتى  أجرت األمانة تقييما لبرنامج .21
ونتيجة لذلك . دورات تدريبية قبل ذلك وتجميعها لضمان مردودية التكاليف ورأت األمانة إمكانية تنظيم. 2019عام 

زالة يمكن أن يسهم موظفو الجمارك وغيرهم من القائمين على إنفاذ القانون وفنيي التبريد في إ
الهيدروآلوروفلوروآربون بصورة أسرع من ذلك وبكفاءة أفضل وأبلغ اليونيب بأنه التوجد حاجة إلى إجراء معظم 

تطور وستكون الحاجة أآبر في المستقبل إلبقاء الفنيين تالتدريب في بداية المشروع بالنظر إلى أن التكنولوجيات 
ى ذلك، فإنه نظرا الرتفاع وتيرة دوران موظفي الجمارك وعالوة عل. أحدث التكنولوجياتبوالموظفين على علم 

 .مناسبافإن تجميع الدوارت التدريبية لن يكون  ،وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، والتعيينات السنوية الجديدة

قدمت بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية والى أى حد يمكن وطلبت األمانة آذلك معلومات عن المعدات التي  .22
أشار اليونيب إلى أن المعدات المشتراة و .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية امها خالل تنفيذإستخد

والتي سلمت لمراآز إعادة التهيئة الثالثة المنشأة بمودب خطة إدارة اإلزالة النهائية لن تكون آافية نتيجة للزيادة 
راآز بمعدات خدمة إضافية لتلبية الطلب، أدرج اعتماد في خطة وبغية تعزيز هذه الم. السريعة في صناعة الخدمة
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إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتوريد مجموعات أدوات إضافية إلعادة التهيئة، ومكاتب استرجاع 
 .وآالت استرجاع متنقلة

تحقيق أهداف إزالة في ) أفروبوروا(واستعرضت األمانة الدور الذي يمكن أن يضطلع به اتحاد التبريد  .23
وسوف يسهم اتحاد افروبوروا في وضع وإنفاذ مدونة سلوك، وتنظيم تدريب فنيي . الهيدروآلوروفلوروآربون

. ممارسات خدمة التبريد الجيدة، ورصد أنشطة فنيي التبريد المدربين علىالتبريد، وإصدار الشهادات للفنيين 
وعالوة على . في المائة 25يقلون عن ) أفروبوروا(ن في اتحاد التبريد وأحاطت األمانة علما بأن فنيي التبريد المسجلي

ذلك، فإن أنشطة هؤالء الفنيين المسجلين التذآر بالكامل لتمكين االتحاد من تحديد الممارسات النوعية التي يتعين 
المؤسسات العامة فنيا معتمدا من  275، قام اتحاد التبريد بتدريب الشاملوعلى المستوى . إجراء تحسينات فيها

وستكون خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية فرصة لتدريب  .على ممارسات التبريد الجيدة ةوالخاص
عدد إضافي من الفنيين على الممارسات الجيدة بما في ذلك تقنيات إعادة التهيئة وتكنولوجيات الهيدروآربون 

 .تع بقدر أآبر من آفاءة الطاقة مع انخفاض قدرات االحترار العالميوالترويج للتكنولوجيات البديلة التي تتم

، ووفق على تمويل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في 60/44وإعماال للمقرر  .24
ويغطي  أعاله، 5على النحو المبين في الجدول ) باستثناء تكاليف دعم الوآالة(دوالر أمريكي  280,000رواندا بمبلغ 

في  35نسبة بأنشطة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تتطلب خفضا 
طن من قدرات استنفاد  1.38(طن متري  25.04وسوف تتيح هذه الموارد للبلد إزالة . 2020المائة بحلول عام 

 .2020بحلول عام ) األوزون

حالة أن يستخدم البلد خط االساس آنقطة بدايته، يمكن تعديل ذلك على اساس  ، فإنه في60/44ووفقا للمقرر  .25
واسترعت األمانة اهتمام اليونيب إلى أنه في حالة اختالف . 2011أرقام خط األساس الفعلية بمجرد معرفتها في عام 

يدروآلوروفلوروآربونية، حساب خط األساس الفعلي لرواندا عن ذلك المستخدم حاليا في خطة إدارة إزالة المواد اله
وستجري . يجري تعديل األموال المقابلة وفقا لذلك في حالة وضع مستوى االستهالك المعدل البلد في فئة تمويل مختلة

 .من خطة إدارة اإلزالة التاليةالتعديالت ألغراض الشرائح 

 التمويل المشترك

لمحتملة لتوفير موارد إضافية لتحقيق أقصى الخاص بالحوافز والفرض المالية ا) ح( 54/39استجابة للمقرر  .26
 XIX/6من المقرر ) ب(11المنافع البيئية مثل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إعماال للفقرة 

الصادر عن اجتماع األطراف التاسع عشر، أوضح اليونب أنه باإلضافة إلى الموارد المقدمة في إطار برنامج التعزيز 
، سوف تسهم حكومة رواندا في تكاليف المباني والمرافق الخاصة بوحدة األوزون الوطنية بالنظر إلى أن المؤسسي

وفر الدعم للبحوث المتعلقة بالقضايا ذات يآما س. البلد يعتزم زيادة الموظفين في وحدة رصد المشروع، وحجم المباني
 .الصلة باألوزون، وتنظيم المراجعات المالية على أساس سنوي

 اآلثار على المناخ

سوف تؤدي المساعدات التقنية المقترحة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي  .27
تتضمن إدخال ممارسات الخدمة األفضل وإنفاذ عمليات مراقبة الواردات من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، إلى 

وسوف يسفر آل آيلوغرام من هذه المادة . لمستخدمة لخدمة التبريدا 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
ن من معادالت ثاني أآسيد الكربون ط 1.8 الينبعث في الجو نتيجة لممارسات التبريد األفضل إلى وفورات تبلغ نحو

رة اإلزالة إلى أن وتشير التقديرات األولية لآلثار على المناخ على النحو الذي وضعته رواندا في خطة إدا. يتم انقاذها
من معادالت ثاني أآسيد الكربون لن تنبعث في الغالف الجوي في حالة إعادة تهيئة جميع  اطن 77,712آمية تبلغ 

 284,135أو ،)أ(134-الهيدروآلوروفلوروآربون لتستخدمفي البلد  22-المعدات العاملة بالهيدروآلوروفلوروآربون
وتزيد هذه األرقام عن . الهيدروآربونات لتستخدمالة إعادة تهيئة المعدات طنا بمعادالت ثاني أآسيد الكربون في ح

 5,715والبالغة  2014-2011اآلثار المناخية المحتملة الواردة في خطة إدارة اإلزالة المبينة في خطة أعمال الفترة 
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تستند إلى اآلثار المناخية  ويعزى ذلك إلى أن القيمة المحسوبة في خطة األعمال. طنا بمعادالت ثاني أآسيد الكربون
 .في المائة في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 10للخفض بنسبة 

وقد . قطاع الخدمةوالتتوافر في الوقت الحاضر أي توقعات أآثر دقة لآلثار على المناخ نتيجة لألنشطة في  .28
مقارنة مستويات غازات التبريد  جملة أمور من بينها بواسطةيمكن تحديد االثار من خالل تقييم تقارير التنفيذ 

المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ خطة إدارة اإلزالة، والكميات المبلغ عنها من غازات التبريد المسترجعة والمعاد 
التي تجري إعادة  22- تدويرها، وعدد الفنيين الذين تم تدريبهم والمعدات المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون

 .تهيئتها

 2014-2011ل الصندوق المتعدد األطراف للفترة خطة أعما

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة لتنفيذ المرحلة األولى من  280,000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ  .29
 البالغة 2014-2011وتقل القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 161,000والرات أمريكية بما في ذلك تكاليف الدعم عن المبلغ اإلجمالي الوارد في خطة األعمال والبالغ د 152,610
طن   71.54دوالر أمريكي، واستنادا إلى استهالك خط األساس من الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع الخدمة البالغ 

دوالر  280,000مقدار  2020لمائة في عام في ا 35متري، ينبغي أن تكون مخصصات رواندا حتى الخفض بنسبة 
 .60/4أمريكي تمشيا مع المقرر 

 مشروع االتفاق

ويتضمن المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة رواندا واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد  .30
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

 التوصيات

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .31

 
لموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا  )أ (

دوالر أمريكي،  312,000، بمبلغ 2020إلى  2011للفترة  لروانداالهيدروآلوروفلوروآربونية 
؛ لليونيبدوالر أمريكي  22,100زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي  170,000ويشمل 

 ؛دوالر أمريكي لليونيدو 9,900مريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة دوالر أ 110,000و

طن من قدرات  3.9وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  رواندامالحظة أن حكومة   )ب (
طن من  3.8 البالغ 2009استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام 

، من قدرات استنفاد األوزونطن  4.1البالغ  2010لعام  واالستهالك المقدرزون قدرات استنفاد األو
هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في 

 ؛رواندا

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

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

أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل،  في مستويات
  ؛مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
، ةأمريكي اتدوالر 107,410لصلة بمبلغ وخطة التنفيذ ذات ا لروانداالهيدروآلوروفلوروآربونية 

 لليونيب اأمريكي ادوالر 5,460تكاليف دعم الوآالة البالغة  ازائد ،دوالر أمريكي 42,000ويشمل 
 ؛ونيدوللي اأمريكي ادوالر 4,950 تكاليف دعم الوآالة البالغة ازائد دوالر أمريكي، 55,000و
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 األول رفـقمال

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  رواندا حكومة اتّفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  رواندا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  2,5إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1راقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال الم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

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

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليھا في التذييل 
ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع3الفقرة 

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

 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون وألالمستنفدة ل
  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي(  3-1-4 ألفقيا
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على  3- توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف 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 االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى  .من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة التحقيق المشار إليه أعاله 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويلست 5- في حالة عدم وفاء البلد  متنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

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

 
والسنوات المعنية ھي جميع . ألھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةق اأن يكون البلد قد حق  ) أ(

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

 نة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللج

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

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

ي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا لب طالت ل الشريحة فيھ ة تموي التالي
موعد اكتمال جميع األنشطة أو حتى  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل

  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
ى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ( امن  بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستينجمي

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

ول  ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل
  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

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

المستقّل على النحو المبيّن وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق . ألف -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

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

 . ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليھ رات الرئيس ق التغيي وتتعل

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

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

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

ة   )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ة التنفيذ ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن أنھا في التقري ة بش السنوي ي

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام 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 ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   )ب(
  .خالل تنفيذ الخطة 49/6و
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كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن بلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق ال 9-

كون الوكالة تعلى أن  اليونيبوقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ييونيدو ال توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على . تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) المتعاونة
ق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندو

 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-
 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ل المثال ال الحصر التعليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبي

وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 
نشطة المنصوص عليھا في وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األ. التنفيذ

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق الداخلة
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .لفأ-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينالصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول المو ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . افقة على التمويليحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. جدول الموافقة على التمويل م شريحة التمويل التالية في إطارأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
 كيلوغرامألف، عن ّكل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
. ذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلةتناقش اللجنة التنفي

  .أعاله 5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
ة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجن عناصر خضعتلن  12- 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوع خاص عليه أن يتيح للوكاوبن. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل  آلخر سنة يحدد
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليھا في وتستمر أنشطة اإلبالغ . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم وكافة المصطلحات . ھذا االتفاق

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

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

 3,9    المجموع
 
  

  األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  2010 2011 20122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات بروتوكول 1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم،

أطنان قدرات(المجموعة األولى 
 )استنفاد األوزون

غير غير متوفرغير متوفر
 غير متوفر 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 3.9توفرم

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق

أطنان (جيم، المجموعة األولى 
 ) قدرات استنفاد األوزون

غير غير متوفرغير متوفر
 غير متوفر 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 3.9متوفر

لوكالة المنفذةالتمويل المتفق عليه ل 2-1
دوالر) (اليونيب(الرئيسية 

 )أمريكي
 

42,000 0 40,0000 0 30,000 0 30,000 0 28,000 170,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-2
  ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

5,460 0 5,200 0 0 3,900 0 3,900 0 3,640 22,100 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 2-3
دوالر) (اليونيدو(نة المتعاو
 )أمريكي

 
55,000 0 0 0 0 55,000 0 0 0 0 110,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-4
  ) دوالر أمريكي(المتعاونة 

4,950 0 0 0 0 4,950 0 0 0 0 9,900 

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
  )دوالر أمريكي(

97,000 0 40,0000 0 85,000 0 30,000 0 28,000 280,000 

دوالر(مجموع تكاليف الدعم  3-2
  )أمريكي

10,410 0 5,200 0 0 8,850 0 3,900 0 3,640 32,000 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3-3
  )دوالر أمريكي(

107,4100 45,2000 0 93,850 0 33,900 0 31,640 312,000 

 1.4 )األوزون استنفاد قدراتأطنان ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0.0 )األوزون استنفادأطنان قدرات ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 2.5 )األوزون استنفادأطنان قدرات (   22- المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون سھالكاال 4-1-3

  
 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
في السنة المحددة الثاني ل االجتماع ري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيج 1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا  منذ الموافقة علىالمحرز تقرير مسرود بشأن التقدم   )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن . يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

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

رات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7فيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تن ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

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

  
واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري

ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم
طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل 

) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سيُضطلع بھ  )ج( ديم طلب اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع الشريحة ا حت لتالي
ار . إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا  من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش نةذا الوصف وينبغي أن يغطي ھ. تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  الس

ر من . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ھا؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبوفقو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم ا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة (، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

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

ا. أعاله ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل ومع أن المعلومات الكمي بقة والمقبل
ة د والوكال 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(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/41 
Annex I  

 

6 

  الرصد واألدوار المتعلقة بهمؤّسسات : ألف - 5التذييل  
     
يجري تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية التي ھي مدرجة من خطة إدارة   1

  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه

ا في رصد وسيكون للوكالة المنفذة الرئيسية دور بارز بصورة خاصة في ترتيبات الرصد بالنظر إلى واليتھ  2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي سوف تستخدم سجالتھا كمرجع ترافقي في جميع برامج الرصد جنبا إلى 
جنب مع الوكالة المنفذة المتعاونة التي سوف تضطلع بمھمة صعبة تتمثل في رصد الواردات والصادرات غير 

رشادات للوكاالت الوطنية المعنية من خالل مكتب األوزون الوطني القانونية من المواد المستنفدة لألوزون مع تقديم إ
  .حسب االقتضاء

 
 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
 :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  
ق   )أ( ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ الم

ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

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

د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبيّن في خطة 

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

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ةألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش .لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ة تشغيلية   )ح( ود آليّ ذ خطة ضمان وج ن تنفي ن م الغ التمّك فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د، بالتشاور مع الب 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث اق، تحدي د من االتف ل
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛
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   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .د الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عن  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5اء بالفقرة الفرعية ألف، وفقا لما ج-1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
، الخطة الشاملةمواصلة تحديد ھذه األنشطة في يتم و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة 1

  :ولكن يجب أن تشتمل على األقل على
  

 قديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛ت  )أ(
  
مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة   )ب(

   الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
  
رئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة ال  )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي ك االستھالمن  نقدرات استنفاد األوزومن  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2- 1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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