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  يتس ونيفسآسانت : مقترح مشروع
 
  

  

  :تتالف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي  
  

  اإلزالة
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 نيفسسانت آيتس و

 الوآالة عنوان المشروع) أوال(
 ، )رئيسية(اليونيب نديبي ،ئاليو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  
 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 0.4 2009: السنة  7 أحدث 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 
 عياالستهالك القطا

  الخدمة التصنيع  
          123الهيدروآلوروفلوروآربون 
          124الهيدروآلوروفلوروآربون 
          ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
          ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0.4    0.4     22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 

 )تنفاذ األوزونطن من قدرات اس(بيانات االستهالك ) رابعا(
 0.5 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 0.5 ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 0.3 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل

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

إزالة المواد  اليونيب
المستنفذة لألوزون 

طن من قدرات (
 )استنفاذ األوزون

0.0  0.0        0.0 

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

29,211 0 29,211 0 0 0 0 0 0 0 58,421 

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

ود االستهالك في بروتوآول حد
 )تقديرية(مونتريال 

ال  ال ينطبق
 ينطبق

0.5 
 

0.5 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.3 
 

 

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

ال  ال ينطبق
 ينطبق

0.5 
 

0.5 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.3 
 

 ال ينطبق

تكاليف 
المشروع 
بة من المطلو

حيث المبدأ 
دوالر (

 )أمريكي

تكاليف   نديبيئاليو
 المشروع

40,000 0 0 0 0 0 0 0 0  40,000 

 
تكاليف 
 الدعم

3,600 0 0 0 0  0  0  3,600 

 
 اليونيب

تكاليف 
 المشروع

58,400 0 0 0 49,200  0 0 0 16,900 124,500 

 
تكاليف 
 الدعم

7,592 0 0 0 6,396  0 0 0 2,197 16,185 

مالي تكاليف المشروع المطلوبة من إج
 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

98,400 0 0 0 49,200 0 0 0 0 16,900 164,500 
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إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
 )دوالر أمريكي(المبدأ 

11,192 0 5,0 0 49,200 0 0 0 0 2,197 19,785 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

109,592 0 0 0 55,596 0 0 0 0 19,097 184,285 

 
 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة  الوآالة
 3,600 40,000  نديبيئاليو

 7,592 58,400  اليونيب
 

 آما هو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل
 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصيات األمانة
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 وصف المشروع
 

، قدم اليونيب باعتباره الوآالة المنفذة الرائدة إلى االجتماع الرابع نيفسسانت آيتس ونيابة عن حكومة    1
 164 500ون بتكلفة مجموعهاخطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربمن  ىالمرحلة األولوالستين للجنة التنفيذية 

 600 3و لليونيب اأمريكي ادوالر 16 185زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  ، آما قدمت في األصل، دوالر أمريكي
في المائة خفض من استهالك الهيدرو  35وتغطي الخطة استراتيجيات وأنشطة لتحقيق  .دوالرا أمريكيا لليوئنديبي

 .2020آلوروفلوروآربون بحلول عام 
 
المطلوبة في هذا  ى من خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونللمرحلة األول ىتبلغ الشريحة األول   2

 40 000دوالرا أمريكيا لليونب ومبلغ  7 592دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغـة  58 400االجتماع 
 .، آما قدمت في األصلنديبيئلليودوالر أمريكي  3 600زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  اأمريكي ادوالر

 
 خلفيـة

 
 قواعد المواد المستنفدة لألوزون

 
لقد . نيفسسانت آيتس والهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوآول مونتريال في  وزارة التنمية المستدامة هيإن  3
وسنت حكومة . وافق عليها وتلبية متطلبات اإلبالغالمشروعات المتنفيذ آجهة اتصال لتنسيق وأت الوحدة الوطنية شأن

، من يقوم على مراقبةالذي ] الرقابة[للمواد المستنفدة لطبقة األوزون ] 2004لعام  6رقم [القانون  نيفسسانت آيتس و
معدات بين جملة أمور، استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية وال

المواد المستنفدة لألوزون على جميع مستوردي القواعد وتشترط . المحتوية على الهيدرو آلوروفلوروآربون
أيضا آميات  وتراقب. والحصول على تراخيص استيرادالمعدات المحتوية على المواد المستنفدة لألوزون تسجيلهم و
 .إلزالة لبروتوآول مونتريالالحصص الوطنية التي وضعت طبقا لجدول ا على أساس وارداتال
 

 استهالك المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية
 
مستوردة نظرا ألن البلد ال  نيفسسانت آيتس وإن جميع المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية المستخدمة في    4

. دمة تكييف الهواءإن المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية تستخدم بشكل عام في التبريد وقطاع خ. ينتج هذه المواد
وبين المسح الذي تم االضطالع به خالل إعداد خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون أن مادة الهيدرو 

واد الهيدرو آلوروفلوروآربونية  ـالك المـي استهـن اجمالـة مـفي المائ 97.4تمثل نسبة  22 –آلوروفلوروآربون 
 R-401(د ــل التبريــن االستهالك مخلوطات سوائـة مـفي المائ 2.6ة ــة الباقيــل النسبـوتشك  ).ةــالمتري ناـباألطن(

مجموعهما ( 124-لوروآربونفب و الهيدرو آلورو142-لوروآربونفآلوروالتي تحتوى على الهيدرو ) R-409aو 
انتشارا في  هو سائل التبريد األقل 22-لوروآربونفإن الهيدرو آلورو). طن من قدرات استنفاد األوزون 0.018

، شملت سوائل التبريد غير المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية مخلوطات من 2009وفي عام . نيفسسانت آيتس و
، آان مجموع 2009وفي عام ). R-404و  R-410A(الهيدروفلوروآربون مخلوطات و أ134- الهيدروفلوروآربون

طن متري من المواد الهيدرو  9.9منها مقدار  طن متري، 12.9 نيفسسانت آيتس واستهالك سوائل التبريد في 
مستوى استهالك  1ويبين الجدول  .في المائة 77أو ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.5(آلوروفلوروآربونية 

 .نيفسفي سانت آيتس و الهيدرو آلوروفلوروآربون
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 نيفسسانت آيتس ومستوى استهالك الهيدرو آلوروفلوروآربون في : 1الجدول 

 

لسنةا  
7مادة لبيانات ا  بيانات المسح 

طن من قدرات  بالطن المتري
طن من قدرات  بالطن المترياستنفاد األوزون

 استنفاد األوزون
2005 3.33 0.2 - - 
2006 9.43 0.5 - - 
2007 9.72 0.5 9.63 0.53 
2008 7.43 0.4 9.14 0.50 
2009 7.64 0.4 9.88 0.54 

 
وتم جمع بيانات الواردات والتأآد منها من سجالت . وردين وممثلي ورش الخدمةجميع المستالمسح  شمل   5

وبينت بيانات . 2007ونتيجة لسوء مسك الدفاتر، لم يكن من الممكن استرجاع سجالت الواردات قبل عام . الجمارك
. 7دم بناء على المادة لجميع السنوات عند مقارنتها بما قالهيدرو آلوروفلوروآربون المسح فرقا طفيفا في استهالك 

وتم التحقق من جميع السجالت . تضمن عملية جمع بيانات أآثر دقةالهيدرو آلوروفلوروآربون وهذا بسبب أن مسح 
وباالضافة إلى ذلك، لم تدرج المواد الهيدرو . من الجمارك بالبيانات التي جمعت من المستوردين وورش الخدمة

ولهذا، تعتبر بيانات مسح المواد الهيدرو . 7التبريد في اإلبالغ عن المادة  آلوروفلوروآربونية في مخلوطات سوائل
  .أآثر دقة آلوروفلوروآربونية

 
 

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية
 
 22 –قدرت القدرة المرآبة من وحدات التبريد وتكييف الهواء المستخدمة لمادة الهيدرو آلوروفلوروآربون    6

متوسط شحن مختلف أنواع المعدات واستخدم لحساب مجموع القدرة  وتم تقدير. 2009وحدة في عام  5 875ي بحوال
الستهالك الهيدرو  اموجز 2ويبين الجدول . في المائة 9ويصل متوسط معدل التسرب حوالي . المرآبة

 .آلوروفلوروآربون حسب القطاع
  
 

 2009ب القطاع لعام استهالك الهيدرو آلوروفلوروآربون حس: 2الجدول 
 

 النوع
العدد االجمالي 
للوحدات

)باألطنان(الطلب على الخدمة )باألطنان(القدرة المرآبة   

المترية
قدرات استنفاد 

 المتريةاألوزون

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

تكييف الهواء المنزلي 
 0.38 6.82 4.18 75.92 4,674 والتجاري

 التبريد التجاري
980 3.16 0.17 0.23 0.01 

رف غالتبريد الصناعي و
 0.08 1.53 1.01 18.35 221 التجميد

 0.47 8.57 5.36 97.43 5,875  المجموع
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 خط األساس المقدر الستهالك الهيدرو آلوروفلوروآربون
 
باستخدام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.56(طن متري  10.2عند  للبلدساس المقدر األخط  تم حساب   7

تم الحصول  الذي) طن متري من قدرات استنفاد األوزون 0.5(طن متري  9.9البالغ  2009ستهالك عام امتوسط 
 . )طن من قدرات استنفاد األوزون 0.6(طن متري  10.5البالغ  2010ومن االستهالك المقدر لعام  عليه من المسح

 
 توقع استهالك الهيدرو آلوروفلوروآربون في المستقبل

 
 سنوي طلبها في المستقبل على المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية عند معدل نمو نيفستس وسانت آيقدرت    8

أدناه موجزا  3ويبين الجدول . والتوسع في صناعة السياحةفي المائة على أساس التنمية االقتصادية  6.2نسبته 
أي، تمشيا مع (ن النمو المقيد مبينا الفرق بي نيفسسانت آيتس ولتوقعات استهالك الهيدرو آلوروفلوروآربون في 

 .والنمو غير المقيد) البروتوآول
 

 توقعات استهالك المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية: 3الجدول 
  
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 *2009  السنة

استهالك 
الهيدروآلوروفلورو 

 آربون المقيد

طن 
 متري

 
7.6 10.5 11.1 11.8 9.1 9.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 5.9 

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 

استهالك 
الهيدروآلوروفلوروآربون 

 غير المقيد

طن 
 متري

 
7.6 10.5 11.1 11.8 12.6 13.4 14.2 15.1 16.0 17.0 18.0 19.2 

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 

 .تم اإلبالغ عنها التىالفعلية  7بيانات المادة * 
 

 استراتيجية إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون
 
التامة  اإلزالةاتباع جدول بروتوآول مونتريال واعتماد منهج لتحقيق  نيفسسانت آيتس وتقترح حكومة    9

من  ىلتقديم الحالي على المرحلة األولويحتوي ا. 2030بحلول عام على مراحل آربونية للمواد الهيدرو آلوروفلورو
وترآز على  2020في المائة بحلول عام  35خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون لتحقيق خفض بنسبة 

 .22 –األنشطة في قطاع الخدمة الذي يستخدم مادة الهيدرو آلوروفلوروآربون 
 

لخدمة المعدات  22 –على خفض الطلب على الهيدرو آلوروفلوروآربون  نيفسنت آيتس وساستعمل    10
الحالية من خالل استرداد وإعادة دوران الهيدروآلوروفلوروآربون ودعم تدريب التقنيين وبناء قدراتهم من أجل 

السائب  22 –ون أن الواردات من الهيدرو آلوروفلوروآرب نيفسسانت آيتس ووستضمن . خدمةأفضل للممارسات 
متبعة جدول  القائمالحصص نظام والمعدات المحتوية على هيدروآلوروفلوروآربون يجرى خفضها من خالل تطبيق 

وباالضافة إلى ذلك، ستدعم الحكومة فرض نظام الترخيص لترصد عن آثب الواردات . الخفض لبروتوآول مونتريال
عدات المستخدمة للهيدروآلوروفلوروآربون لضمان أن هذه في والم من آل من المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية
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 من خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون ىالمرحلة األولأنشطة  4ويبين الجدول . نطاق الحدود الموضوعة
 .للتنفيذ فترة المقترحةالو
 

 روآربون والفترة المقترحة للتنفيذلخطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلو ىاألنشطة المحددة للمرحلة األول: 4الجدول 
 

 فترة التنفيذ وصف األنشطة

تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة واالسترداد وإعادة االستخدام وإعادة التهيئة ومناولة : الدعم التقني لقطاع الخدمة
  2011-2020  سوائل التبريد الطبيعية وتوفير معدات للتحول إلى الهيدروآربون

توفير أدوات ومعدات تشمل أسطوانات تخزين وآالت لالسترجاع ومعدات تحول ومعدات للسالمة لمناولة سوائل 
  2011-2013  التبريد من الهيدروآربون وما إلى ذلك

دعم نظام الترخيص ووضع البطاقات على الحاويات ووضع معايير : الجوانب القانونية والمؤسسية والسياسة
وظفي الجماركوإجراءات وتدريب م  2020-2011  

 2011-2020 تثقيف الجمهور وزيادة وعيه

واإلبالغ  والتقييمرصد ال  2020-2011 

 
 

 تكاليف خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون
 

دوالر  164 500عند  نيفسلسانت آيتس وقدر مجموع تكاليف خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون   11
مما ينتج عنه إزالة  2020في المائة خفض في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون بحلول عام  35ق أمريكي لتحقي

ويرد في الجدول . من المواد الهيدرو آلوروفلوروآربونية) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.20(طن متري  3.57
 .تفاصيل التكاليف لألنشطة الواردة فيه 5
 

 خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون ىكاليف المرحلة األولاألنشطة المقترحة وت: 5الجدول 
  

 

  المجموع   اليونيدو   اليونيب  وصف األنشطة

 33,000 - 33,000 الدعم التقني لقطاع الخدمة

 40,000 40,000 - توفير أدوات ومعدات

 30,000 - 30,000 الجوانب القانونية والمؤسسية والسياسة

يادة وعيهتثقيف الجمهور وز  29,000 - 29,000 

تنسيق واإلبالغ الرصد وال  32,500 - 32,500 
)بالدوالرات األمريكية( المجموع  124,500 40,000 164,500 
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 تعليقات وتوصيات األمانة

 

 التعليقات
  

 المبادئفي سياق  نيفسسانت آيتس ولاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون   12
ومعايير تمويل إزالة ) 54/39المقرر (عداد خطط إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون التوجيهية إل

والمقررات التالية بشأن خطط ) 60/44المقرر (الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع االستهالك في االجتماع الستين 
وخطة األعمال للفترة اني والستين والثالث والستين المقررة في االجتماعين الثإدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون 

  .طرافاألللصندوق المتعدد  2011-2014
  

  االستراتيجية الشاملة
  

جدول بروتوآول مونتريال وتعتمد منهج لتحقيق اإلزالة التامة للمواد  نيفسستتبع حكومة سانت آيتس و  13
من خطة  ىلتقديم الحالي على المرحلة األولحتوي اوي. 2030الهيدرو آلوروفلوروآربونية على مراحل بحلول عام 

وستقوم سانت .  2020في المائة بحلول عام  35إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون لتحقيق هدف  خفض بنسبة 
لخفض المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  عادة النظر في قرارها باتباع جدول بروتوآول مونتريالبإ نيفسآيتس و

. من خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون ىتنفيذ االنتهاء من المرحلة األولفقط عند  2020حتى عام 
جرى إجراء تعديالت أخرى في االستراتيجية لضمان االنتقال الميسر إلى إزالة المتبقي من المواد يوس

  .2030إلى عام  2020الهيدروآلوروفلوروآربونية من عام 
  

 في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون نقطة البدء للخفض المجمع
  

 2009الحظت األمانة أن خط أساس االستهالك من أجل االمتثال قد تم حسابه على أساس بيانات مسح عام   14
للجنة التنفيذية، ينبغي استخدام آخر  63/14وأبلغت اليونيب بأنه، على اساس المقرر . 7الذي يختلف عن بيانات المادة 

 9.07على وضع مقدار  نيفسوبناء على هذا، وافقت حكومة سانت آيتس و. فقط لحساب نقطة البداية 7بيانات للمادة 
، التي قامت األمانة بحسابه، آنقطة بداية للخفض المجمع المستدام )طن من قدرات استنفاد األوزون 0.50(طن متري 

البالغ  2009الفعلي المبلغ عنه في عام  من استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون، تتالف من مستوى متوسط االستهالك
طن من  0.58(طن متري  10.5واالستهالك المقدر البالغ ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.42(طن متري  7.64

. مستوى مجموع التمويل المؤهل للبلدعلى ومع ذلك، ال يؤثر هذا التغيير . 2010لعام ) قدرات استنفاد األوزون
وهذا . فقط) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.43(ن متري ط 7.9إلى خط أساس مقداره وأشارت خطة األعمال 
، بينما في 2009لعام  7في بيانات المادة في المائة نمو  8في خطة األعمال قدر عند  2010بسبب أن استهالك عام 

البالغ  2009انات مسح عام في المائة نمو في بي 6.2خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون، قدر باعتباره 
  ).طن من قدرات استنفاد األوزون 0.54(طن متري  9.88

  
للجنة التنفيذية، يحتاج خط األساس المقدرإلى ) هـ(60/44على أساس المقرر أنه أيضا ب األمانة البلد أبلغت  15

دى هذا التعديل إلى وضع البلد أوإذا . رسميا إلى أمانة األوزون 2010تعديل بمجرد اإلبالغ عن بيانات استهالك عام 
، فإن مستوى التمويل سيعدل طبقا لذلك في الشرائح في )7)(و(60/44في فئة أخرى للتمويل المحددة في المقرر 

  .المستقبل
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 المسائل التقنية والتكاليف
  

 فيديمه قد تم تق آان استفسرت األمانة عن األنشطة المخططة بشأن السياسة والقواعد نظرا ألن التمويل  16
وأشار اليونيب إلى أن هذا آان مخططا للتوسع في نظام . خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربونإعداد 

وتم مراجعة القواعد ويجرى تقديمها إلى رئاسة . ات من الهيدروآلوروفلوروآربونطالترخيص الحالي ليشمل المخلو
مكون السياسة على توفير الدعم لوضع إجراءات ووضع  وسيعمل. في الجريدة الرسمية ونشرهاالوزارة للموافقة 

  .بطاقات على الحاويات وتدابير رقابة على المعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون ووضع معايير
  

تتوقع خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون أن األنشطة السائدة في قطاع الخدمة، مثل تدريب   17
. رداد سوائل التبريد وبرامج إعادة االستخدام وإعادة التدوير، ستساعد البلد على االمتثال ألهدافهالتقنيين وآذلك است

وسيجرى توفير أدوات ومعدات الخدمة للتقنيين لتيسير استرداد سوائل التبريد والممارسات الجيدة في قطاع خدمة  
بريد بالهيدروآربون تة القائمة على سوائل الوستشمل أيضا أنشطة التدريب معدات الخدم. والتبريد تكييف الهواء

من المحتمل أن جميع التكنولوجيات البديلة المتاحة ستستخدم خالل إزالة الهيدرو  .وسوائل تبريد بديلة أخرى
  .آلوروفلوروآربون

  
لة للمرح نيفس، تم االتفاق على أن يكون مجموع التمويل الذي طلبته سانت آيتس و60/44تمشيا مع المقرر   18
من الجدول  11رة قالفبين أمريكي آما ت دوالر 164 500من خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون هو  ىألولا

من المواد ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.17(طن متري  3.17وسيدعم هذا البلد إلزالة . 5
  .2020الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

  
  األثر على المناخ

  
استخدام الهيدروآلوروفلوروآربون، التي تشمل خطة إدارة إزالة ن أنشطة المساعدة المقترحة في إ  19

خدمة وفرض الرقابة على واردات الهيدروآلوروفلوروآربون، ستعمل على خفض مقدار الهيدرو أفضل للممارسات 
 22 –هيدرو آلوروفلوروآربون وينتج عن آل آيلوجرام من ال. المستخدم في خدمة التبريد 22 –آلوروفلوروآربون 

وبالرغم من . طن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون 1.8لم ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل في وفورات تبلغ تقريبا 
أن حساب األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة الهيدرو آلوروفلوروآربون، فإن األنشطة التي خططتها 

أن  يع استخدام سوائل التبريد بالهيدروآربون خالل إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونوخاصة تشج نيفسسانت آيتس و
بعث في الجو آما قدر في نطن من مكافئ ثاني أآسيد الكربون التي لن ت 151.3من المحتمل أن يتعدى البلد مستوى 

تقدير تأثر المناخ بشكل ومع ذلك، وفي هذا الوقت، فإن األمانة ليست في موقف ل .2014-2011خطة أعمال الفترة 
، بمستويات سوائل التبريد جملة أمورويمكن وضع التأثير من خالل تقييم تقارير التنفيذ بمقارنتها، من بين . آمي

الهيدروآلوروفلوروآربون ومقادير سوائل التبريد المبلغ عنها التي خطة إدارة إزالة المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ 
 22 –والمعدات القائمة على الهيدرو آلوروفلوروآربون ة دورانها وعدد التقنيين المدربين يجرى استردادها وإعاد
  .التي يجرى إعادة تهيئتها

  
  التمويل المشترك

  
بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص موارد اضافية لتحقيق الحد األقصي من ) ح(54/39استجابة للمقرر   20

لالجتماع  XIX/6من المقرر ) ب(11الهيدروآلوروفلوروآربون عمال بالفقرة لة خطط إدارة إزاالفوائد البيئية من 
ومع . لم تتمكن من تحديد موارد للتمويل المشترك نيفسسانت آيتس واليونيب أن  أبلغالتاسع والعشرين لألطراف، 

  .وروآربونالهيدروآلوروفلخطة إدارة إزالة حشد موارد اضافية لتنفيذ استكشاف فرص ذلك، سيواصل البلد 
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  للصندوق المتعدد األطراف 2014-2010خطة أعمال 
  

من  ىالمرحلة األولدوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ  164 500مبلغ  نديبيئواليويطلب اليونيب   21
 ادوالر 109 592 تبلغ 2014-2011إن القيمة الكلية المطلوبة للفترة . الهيدروآلوروفلوروآربونخطة إدارة إزالة 

مزيد من وهذا بسبب . عمالاألفي خطة المتوقع هي أعلى من المبلغ االجمالي التي بما في ذلك تكاليف الدعم  اأمريكي
  . التمويل المطلوب في المرحلة األولية للبدء في المشروع

  
 طن 9.07على أساس استهالك خط األساس المقدر من الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع الخدمة البالغ   22

لتحقيق  2020حتى عام  نيفسهو مخصصات سانت آيتس ودوالر أمريكي  164 500متري، ينبغي أن يكون مبلغ 
  .60/44في المائة تمشيا مع المقرر  35نسبة خفض 

  
  الرصد والتنسيق

  
مسؤولة الوحدة الوطنية لألوزون  وستكون. تنسيق طوال فترة التنفيذالرصد وال تحدث أنشطةمن المخطط أن   23
وسيجرى . الرصد الشامل للتقدم وتقديم تقارير مرحلية وضمان أن تنفيذ األنشطة المختلفة تنفذ في مواعيدها عن

  .مستقل إلنجازمن اضا وجود تحقق أيومن المخطط . توظيف استشاري وطني لتنسيق المشروع وتنفيذه ورصده
  

  مشروع االتفاق
  

واللجنة التنفيذية إلزالة  نيفسسانت آيتس وق بين حكومة يرد في المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفا   24
  .يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد 

  
 ةالتـــوصيــ

 
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  25

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

 124.500 ويتالف مندوالر أمريكي،  184.285، بمبلغ 2020إلى  2011 من للفترة و نيفسسانت آيتس لـ
 40.000مبلغ ، وبالنسبة لليونيبدوالر أمريكي  16.185تكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد
  ؛يبيبالنسبة لليوئنددوالر أمريكي  3.600تكاليف دعم الوآالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد

 
قد وافقت على أن تضع خط أساس مقدر بقيمة أطنان من قدرات  سانت آيتس و نيفسمالحظة أن حكومة   )ب(

استنفاد األوزون باعتباره نقطة بداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 
رات استنفاد أطنان من قد 0,42الهيدروآلوروفلوروآربونية محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي لقيمة 

أطنان من قدرات استنفاد األوزون المقدرة لعام  0,58واستهالك لقيمة  2009لعام  ااألوزون المبلغ عنه
  ؛2010

 
واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  سانت آيتس و نيفسالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة     )ج(

  األول بهذه الوثيقة؛في المرفق  آما وردالهيدروآلوروفلوروآربونية، 
 

ألف من االتفاق إلدراج أرقام -2التذييل  بتحديثمعرفة بيانات خط األساس،  بمجردمطالبة أمانة الصندوق،   )د(
الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى 
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لك على مستوى التمويل المؤهل، مع أي تعديالت يتعين استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذ
  إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛

 
الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )هـ(

دوالر  58.400 ويتألف من دوالر أمريكي، 109.592وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  سانت آيتس و نيفسلـ
دوالر  40.000مبلغ، ولليونيب بالنسبةدوالر أمريكي  7.592تكاليف دعم الوآالة البالغة  اأمريكي، زائد
  .بالنسبة لليوئنديبيدوالر أمريكي  3.600تكاليف دعم الوآالة البالغة  اأمريكي، زائد
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  سسانت آيتس ونيفحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ") البلد(" سسانت آيتس ونيف هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1فيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل تخ

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020آانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  0,3
تحديد خط األساس لالستهالك ، بعد جري تنقيحه مرة واحدةلبروتوآول مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف ي

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر مع تعديل الت ،7الالزم لالمتثال بناء 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("ف أل -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
ويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التم3الفقرة 

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

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

من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية،  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(5قا للفقرة الفرعية وف 4-

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

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 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 . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةيكون البلد قد حقأن   ) أ(

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

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") ذتنفيالارير وخطط شكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

قد صرفت  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها 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

أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  لسنة نفسها،بما في ذلك هذه ا ،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
را     ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد    وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل خيص والحصص فيم

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 . لبلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاقسوف يضمن ا 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

لرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين وسيخضع هذا 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-1دة في التذييل لمواد المحدلإزالة 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

ق بقواعد أو سياس     ب ي يمكن أن تتعل دد األطراف   المسائل الت ي   ؛ ات الصندوق المتع 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      األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي نوية المعتمدة الحالية، أو إزال

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

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

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

 فة خاصةد، وبصـات 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
 .الخطةخالل تنفيذ  49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون الوآالة تعلى أن  اليونيبت قوقد واف. بااللتزامات بموجب هذا االتفاقمن أجل الوفاء  نيابة عنه التي ُيضطلع بها
الوآالة المنفذة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن اليوئنديبي  توافقو") لرئيسيةالوآالة المنفذة ا("المنفذة الرئيسية 

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) المتعاونة
لتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في أعمال الرصد وا عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج

 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةالمنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة ستكون الوآالة  10-
 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليها في إطار الطلبات التالي

وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 
سية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئي. التنفيذ

الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
غ والمسؤوليات التخطيط واإلبالالترتيبات بين الوآالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوآالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبّينـة في  والوآالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 ين األفقي ين الصف
 

المحددة في  إزالة المواد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد 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 . لتمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول على ا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلم شريحة أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

سوف و .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 5وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
ل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على االتفاق للتعديتمويل هذا  عناصر خضعتلن  12- 

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

والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. ر تنفيذ هذا االتفاقلتيسي المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
نة التالية في نهاية السواالتفاق 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 التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

) 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
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ن في المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّي 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
 

  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )األوزون بأطنان قدرات استنفاد(
0,50 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

لمجموعا 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوآول  1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
أطنان (المجموعة األولى 

 )األوزون نفادقدرات است

ير غ
 متوفر

ير غ
 متوفر

0.5 0.5 0.4 0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  
ير غ

  متوفر
الحد األقصى المسموح به  1-2

لالستهالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة 

 نفادأطنان قدرات است(األولى 
 ) األوزون

ير غ
 متوفر

ير غ
 متوفر

0.5 0.5 0.4 0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  
ير غ

 متوفر
التمويل المتفق عليه للوآالة  2-1

)  باليوني( المنفذة الرئيسية
  124,500  16,900         49,200   58,400 )دوالر أمريكي(

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2-2
  16,185  2,197         6,396   7,592 ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

 التمويل المتفق عليه للوآالة 2-3
) ئنديبياليو(المنفذة المتعاونة 

  40,000               40,000 )دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2-4

  3,600               3,600 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 
إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1

  164,500  16,900         49,200     98,400 )دوالر أمريكي(
  19,785  2,197         6,396     11,192 مجموع تكاليف الدعم  3-2
إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3

  184,285  19,097         55,596   109,592 )دوالر أمريكي(
  0.2 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  22-ة من الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزال 4-1-1
ير غ )أطنان قدرات استنفاد األوزون(التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-2

 متوفر
  0.3 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(   22-ي من الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبق 4-1-3
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
السنة المحددة  في األول ل االجتماعقبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس  1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :مسة أجزاءمن خلطلب 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  . يتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

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

رات    أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  على معلومات عن أي تغيي
أخير، وحاالت استخدا        ديمها، آحاالت الت ادة تخصيص     بخطة الشريحة السابق تق ة في إع م المرون
ك     7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف

ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري
إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن   من االتفاق، ويمكن باإلضافة) 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       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

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 ااوينبغ ن أي     رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة    تغييرات ممكنة من المنظور أن ت   ى الخطة الش ذا الوصف     . طرأ عل  السنة وينبغي أن يغطي ه

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

ات للرج في قاعدة   لتقرير والخطة، تدالخاصة 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  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير    ، آال من السرود والوصف    آل طلب شريحة  ة    (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     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل          ومع أن المعلومات الك . أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي مي
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

ى إل) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     
ستنشئ وحدة األوزون الوطنية آلية رصد وتقييم وإبالغ وسيديرها استشاري مستقل عن وحدة األوزون  1

لدعم التقني بالتشاور مع الوآالة المنفذة الرئيسية الموارد المطلوبة وا وحدة األوزون الوطنيةوستحدد . الوطنية
  .المطلوب إلنشاء هذه اآللية وضمان تشغيلها بشكل سلس

 الوآالة المنفذة الرئيسيةدور : ألف -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوآالـستك  1

  :التالي
ن  )أ( ق م ال ضمان التحّق ق الم ة  األداء والتحّق ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف ي بمقتضى ه

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 التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

د ُأآملت    تأمين  )ج( 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      يالتأّآد 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  السنويةفيذ تنالخطط 

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ذييل     ي الت دد ف و المح ف -4النح ة   أل ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ك مل توتش .لتق ديم تق ذل ن  اريرتق ع
 ؛اليوئنديبيالنشاطات التي تضطلع بها 

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

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

  ، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛اليوئنديبي تنسيق نشاطات   )ط(

رة       )ي( ا للفق ال وفق د        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تمويل آل وآالة منفذة أو ثنائية معنية؛لية والتخفيضات لمختلف بنود الميزان ، تخصيصاليوئنديبي

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

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

بار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعت 2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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- 4 من التذييل) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية ألف، -1المذآورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

تم  و. المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة    المنفذة تكون الوآالة   1 ذه األنشطة في      ي د ه الخطة  مواصلة تحدي
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالشاملة

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

ة          مسا  )ب( ى الوآال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوآال ي تموله عدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
      .ألف-4ذييل الوارد في الت

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل ] دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2لتذييل من ا 2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوآ

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


	مقترح مشروع: سانت آيتس ونيفس
	المرفق الأول

