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اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﻟﻠﺼﻨـﺪوق اﻟﻤـﺘﻌـﺪد اﻷﻃـﺮاف
ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮوﺗﻮآـﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳــﺎل
اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﻟﺮاﺑﻊ و اﻟﺴــﺘﻮن
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل 29 – 25 ،ﻳﻮﻟﻴﻪ  /ﺗﻤﻮز 2011

ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع :ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﺗﻮﺻﻴﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻮل ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻹزاﻟﺔ
• ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ(

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.

ﻳﻮﻧﻴﺐ/ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/43
ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع – ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

)أوﻻ( ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ )رﺋﻴﺴﻴﺔ( ،اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺔ2009 :

)ﺛﺎﻧﻴﺎ( أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7
)ﺛﺎﻟﺜﺎ( أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻏﺎوي
اﻷﻳﺮوﺻﻮﻻت
آﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

) 0.4ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺴﻨﺔ2009:
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ

إﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 123
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 124
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 142ب
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22

0.4

0.4

)راﺑﻌﺎ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻔﺘﺮة ) 2010-2009ﺗﻘﺪﻳﺮ(:

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:

0.92
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اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(
ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
)ﺧﺎﻣﺴﺎ( ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ:

0.0

2011

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة
ﻟﻸوزون )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(

0.0

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
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اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
)ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ(

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )ﻃﻦ
ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻷوزون(

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

0.92

0.92

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.6

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

)ﺳﺎدﺳﺎ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﺒﺪأ
)دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

2011

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺸﺮوع

13,000

13,150

26,300

15,100

15,100

82,650

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺪﻋﻢ

1,690

1,710

3,419

1,963

1,963

10,745

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺸﺮوع

88,850

11,000

10,500

9,000

8,000

127,350

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺪﻋﻢ

7,997

990

945

810

720

11,462

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

101,850

24,150

36,800

24,100

23,100

210,000

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﺒﺪأ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

9,687

2,700

4,364

2,773

2,683

22,207

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

111,537

26,850

41,164

26,873

25,783

232,207

)ﺳﺎﺑﻌﺎ( ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )(2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ

13,000

1,690

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

88,850

7,997

ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ) (2011آﻤﺎ هﻮ ﻣُﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ

ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ:

ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻔﺮادي
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وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ
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ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،آﻤﺎ هﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
أﺻﻼ 210,000 ،دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  10,745دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ و  11,462دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ .وﺗﻐﻄﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺠﺎري ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع  23,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
-2
زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2,990دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ و  88,850دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  7,997دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،آﻤﺎ هﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﺻﻼ.

ﺧﻠﻔﻴـﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
إن وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ هﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ.
-3
وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة اﻷوزون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮزارة آﻨﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون وﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ .وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻟﻮاﺋﺢ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوزون
ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ رﻗﻢ  5ﻟﻌﺎم  2002واﻟﺘﻲ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ،ﺗﻔﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺗﻨﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺳﺘﻴﺮاد.
آﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺼﺺ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ آﻤﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪول
اﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒﻠﺪ
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ﻻ ﻳﻨﺘﺞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد .وهﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء .وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻩ
ﺧﻼل إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أن اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 99
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ .آﻤﺎ اﺳﺘﻮردت ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ أﻳﻀﺎ آﻤﻴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻠﻄﺎت ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ) R-415bو  R-409aو  (R-408aواﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  142-ب واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  0.01) 124-ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع( .واﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-هﻮ أﻗﻞ ﻏﺎز ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﺎح ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ .وﻓﻲ ﻋﺎم  2009آﺎن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ  51.29ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  24.62ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 1.35ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( أو ﻧﺴﺒﺔ  48ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول  1ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ.
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اﻟﺠﺪول  :1ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ

اﻟﺴﻨﺔ
2005
2006
2007
2008
2009

اﻟﻤﺎدة ) 7ﺑﺎﻟﻄﻦ(
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
0.00
0.00
0.07
1.34
0.00
0.00
0.11
2.04
0.42
7.55

اﻟﻤﺴﺢ )ﺑﺎﻟﻄﻦ(
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
0.04
1.26
0.14
2.95
0.03
0.97
0.36
6.87
1.35
24.62

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺢ زﻳﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
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ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  .7وﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻢ
ﻳﻐﻂ ﺟﻤﻴﻊ واردات اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ذﻟﻚ ﻷن اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺎ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ
اﻟﻤﻮاد ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ .ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن ﻣﺴﺢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺷﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت أآﺜﺮ
ﺻﺮاﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ ﺗﻌﺘﺒﺮ أآﺜﺮ دﻗﺔ .وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺢ زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2009ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وأﺷﺎرت ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺢ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼت اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم ،2009
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت .وأوﺿﺢ
اﻟﺒﻠﺪ أن اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2009ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أآﺜﺮ دﻗﺔ .وﺳﻮف ﺗﺒﺪأ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة .7
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻗﺪرت ﻗﺪرة ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-ﺑﻌﺪد
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 34,251وﺣﺪة ﻋﺎم  .2009آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة .وﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول  2ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
اﻟﺠﺪول  :2اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻨﻮع

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻮﺣﺪات

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﺤﻨﺔ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
)ﺑﺎﻟﻄﻦ(
ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون

ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺑﺎﻟﻄﻦ(
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون

أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

19,475

72.1

4.0

6.3

0.3

أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

11,467

688.0

37.8

17.2

0.9

ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺗﺠﺎري وﺻﻨﺎﻋﻲ

3,309

65.4

3.6

1.1

0.1

اﻟﻤﺠﻤﻮع

34,251

825.5

45.4

24.6

1.4

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر ﻋﻠﻰ  25.1ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 1.4ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ
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اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2009اﻟﺒﺎﻟﻎ  24.6ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 1.35ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( واﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺢ واﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2010اﻟﻤﻘﺪر وهﻮ  25.75ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 1.42ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ
4
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اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2010ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪرآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ زﻳﺎدة  5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  .2009وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗﻨﺒﺆ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺎم  ،2009ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ
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اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻗﺪرت ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺗﻮﺳﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاردات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات .وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺠﺪول  3أدﻧﺎﻩ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﺘﻨﺒﺆات اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ،وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺎرق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻘﻴﺪ )أي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮآﻮل( واﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ.

اﻟﺠﺪول  :3اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮرو
آﺮﺑﻮن اﻟﻤﻘﻴﺪ

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪرو
آﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ

*2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

7.5

25.7

27.0

28.4

16.7

16.7

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

10.8

ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون

0.4

1.4

1.5

1.6

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي

7.5

25.7

27.0

28.4

29.8

31.3

32.9

34.5

36.2

38.0

39.9

41.9

ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون

0.4

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

* ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻌﻼ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺘﺮح ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وإﻗﺮار ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹزاﻟﺔ
-9
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2030وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2020وﻳﺮآﺰ ﺑﺪرﺟﺔ
آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .22-
 - 10ﺳﻮف ﺗﺨﻔﺾ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺮداد وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ.
آﻤﺎ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ أﻳﻀﺎ أن واردات اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل.
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻌﺰز إﻧﻔﺎذ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ .ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول 4
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
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اﻟﺠﺪول  :4اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

وﺻﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎرك وﻣﻮﻇﻔﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات وﺿﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت 2020-2011
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎوﻳﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ،واﻻﺳﺘﺮداد وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﺗﺪاول ﻏﺎزات 2020-2011
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻣﺎن
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات وأدوات ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎآﻴﻨﺎت اﺳﺘﺮداد ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وأﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻻﺳﺘﺮداد 2013-2011
وأدوات اﻟﺒﺮﺷﻤﺔ ،اﻟﺦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

2020-2011

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

2020-2011

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 - 11ﺗﺤﺪدت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﺖ
ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  210,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2020ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إزاﻟﺔ  8.8ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 0.48ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون( ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮرو ﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺠﺪول  5ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ.
اﻟﺠﺪول  :5اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺴﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻳﻮﻧﻴﺐ
37,650
24,000
21,000
82,650

وﺻﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻳﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
67,000
60,350
127,350

اﻟﻤﺠﻤﻮع
37,650
67,000
60,350
24,000
21,000
210,000

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
 - 12اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺮر  ،(39/54وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ إزاﻟﺔ
هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺘﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺮر  ،(44/60واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ
اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺴﺘﻴﻦ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ،وﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻔﺘﺮة
.2014-2011

6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/43

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 - 13ﺳﻮف ﺗﺘﺒﻊ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻬﺠﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻟﻺزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2030إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪارﻩ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2040وﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2020وﺳﻮف ﺗﻌﻴﺪ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻓﻘﻂ ﻋﺎم  2020ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ .وﺳﻴﺘﻢ إدﺧﺎل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﺲ ﻟﻺزاﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020إﻟﻰ ﻋﺎم .2030
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 - 14أﺛﺎرت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  .7وﺗﺴﺎءﻟﺖ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ آﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 2002ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
 - 15أﺷﺎر اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ إﻟﻰ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7آﺎﻧﺖ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﺠﻤﺎرك وﻓﻘﺎ ﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ .وﺧﻼل
اﻟﻤﺴﺢ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ووﺟﺪ أن ﻓﻬﺮس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ودﻗﻴﻖ .وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع
ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ و/أو اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ آﺎﻧﺖ ﺧﺎﻃﺌﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت
ﺻﻨﻔﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  R-134aوﻏﺎزات ﺗﺒﺮﻳﺪ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮرو آﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺧﻠﻄﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ .وﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻓﺈن ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ ﻗﺪﻣﺖ آﻤﻴﺎت أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة .7
 - 15ﺳﺄﻟﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2010ﻣﺘﺎﺣﺎ وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2010اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﺴﺎب ﺧﻂ اﻷﺳﺎس .أﺟﺎب اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﺑﺄن اﻟﺠﻤﺎرك ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وأن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم  2010ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
وﺗﻮﺣﻴﺪهﺎ وأﺷﺎر أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2010ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﺎم  .2010وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬآﻮرة ،واﻓﻘﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم
 2010اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﺧﻂ اﻷﺳﺎس.
 - 16أﺷﺎرت اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺮر  ،41/63ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺤﺴﺎب ﺧﻂ اﻷﺳﺎس/ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وأﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺮر  44/60ﻓﺈن ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر
ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2010ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻷوزون .وإذا ﻣﺎ وﺿﻊ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻠﺪ
ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮر ) 44/60و( ) ،(xiiﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 - 17واﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ  7.55ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
) 0.42ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻋﺎم  2009واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺒﺎﻟﻎ  25.7ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 1.42ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( ﻟﻌﺎم  ،2010ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  16.7ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 0.92ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون( هﻮ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺣﺪدت ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻂ أﺳﺎس 0.43
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ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .ذﻟﻚ ﻷن ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل آﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎدة  ،7واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  7ﻟﻌﺎم  2009واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻌﺎم  2010ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺢ واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ أآﺜﺮ دﻗﺔ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 - 18ﺳﺄﻟﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ آﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وأﺷﺎر اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻠﻮاﺋﺢ آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ ﻓﻌﻼ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ زال ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
إﻋﺪاد إﺟﺮاءات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ .وﺧﻄﻄﺖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻹﻋﺪاد إﺟﺮاءات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎوﻳﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.
 - 19ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺮداد وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺄهﺪاﻓﻪ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات
وﻣﻌﺪات اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﺮداد ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﻣﺎآﻴﻨﺎت اﻻﺳﺘﺮداد ﺗﻌﻄﻠﺖ وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﺷﻤﻠﺖ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﻋﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح
ﻣﺎآﻴﻨﺎت اﻻﺳﺘﺮداد .وﺳﺘﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪات ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎزات ﺗﺒﺮﻳﺪ هﻴﺪروآﺮﺑﻮن وﻏﺎزات ﺗﺒﺮﻳﺪ
أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ .وهﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼل إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن.
 - 20اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺮر  ،44/60ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  210,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ آﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول  5أﻋﻼﻩ .وهﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2020وإزاﻟﺔ  5.83ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ) 0.32ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
 - 21إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
إدﺧﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﻓﻀﻞ وإﻧﻔﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ آﻤﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .وآﻞ آﻴﻠﻮﻏﺮام )آﻎ( ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-
ﻻ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺒﺮﻳﺪ أﻓﻀﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ وﻓﻮرات ﻗﺪرهﺎ ﻧﺤﻮ  1.8ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﻳﺸﻴﺮ
اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ،آﻤﺎ ﺣﺴﺒﺘﻪ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻧﺒﻌﺎث إﺟﻤﺎﻟﻲ  35,033ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﺗﺮاآﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ
 .2020وهﺬا ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﺘﺮاض أن  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﺎم  2009ﻳﻤﻜﻦ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2013وهﺬا اﻟﺮﻗﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻔﺘﺮة  2014-2011وهﻮ  460ﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .واﻗﺘﺮﺣﺖ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺧﻂ أﺳﺎس
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
 - 22ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﻨﺒﺆ أآﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﺘﺎح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻸﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺮدادهﺎ وإﻋﺎدة
ﺗﺪوﻳﺮهﺎ ،وﻋﺪد اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22-اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
 - 23اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر ) 39/54ح( ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ) 11ب( ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر 6/XIX
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻸﻃﺮاف ،أوﺿﺢ ﻳﻮﻧﻴﺐ أن ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد أي ﻣﻮارد ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة ،ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﺮص ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.
ﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻔﺘﺮة 2014-2011
 - 24ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ واﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻣﺒﻠﻎ  210,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻔﺘﺮة  2014-2011اﻟﺒﺎﻟﻎ  138,387دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل وذﻟﻚ ﻷن ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ
ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
 - 25اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺧﻂ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ 16.65
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ،ﻓﺈن ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﺣﺘﻰ إزاﻟﺔ ﻋﺎم  2020ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن  210,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ
ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺮر .44/60
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 - 26ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﺗﺘﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺸﺎر وﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز .آﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات.
ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق
 - 27ﻳﺮد ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
- 28

ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ:
)أ(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2020-2011ﺑﻤﺒﻠﻎ  232,207دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﺸﻤﻞ  82,650دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  10,745دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﺐ و
 127,350دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  11,462دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ؛

)ب(

ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪر واﻟﺒﺎﻟﻎ  0.92ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،واﻟﻤﺤﺴﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  0.42ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻟﻌﺎم  2009واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺎﻟﻎ  1.42ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻌﺎم
 ،2010هﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ج(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻷول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛
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)د(

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  - 2أﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻻﺗﻔﺎق ﻹدراج أرﻗﺎم اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،وأﺧﻄﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،وأي أﺛﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆهﻞ ،ﻣﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺟﺮاؤهﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ و

)هـ(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮرو
آﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  111,537دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻳﺸﻤﻞ 13,000
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1,690دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ،و  88,850دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  7,997دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ.
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المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة سانت لوتشيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة سانت لوتشيا )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
-1
االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا  0,6من
أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول
مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة ،بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال
بناء على بيانات المادة  ،7مع تعديل التمويل تبعا لذلك ،بموجب المقرر .44/60
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف
األفقي) 3-1-4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
-3
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
وفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك
-4
المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق .وسيجرى
التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
ً
بالشروط التالية قبل  60يوما على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
1
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت
بالكامل؛
)د(

)ھ(

أن يكون البلد قد ق ّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل تق ارير
وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة التالي ة
بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه السنة نفسھا ،أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة
الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنس بة إل ى جمي ع الطلب ات المقدم ة إل ى االجتم اع الث امن والس تين
وم ا بع ده ،بوج ود نظ ام وطن ي منف ذ للت راخيص والحص ص فيم ا يتعل ق ب الواردات م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن امتثال
البل د للج دول الزمن ي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المنص وص علي ه ف ي بروتوك ول
مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة
وفقا ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن
في الفقرة  4أعاله.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ً
ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف.

-8
لما يلي:

)أ(

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق
عليھ ا اللجن ة التنفيذي ة ،كم ا ھ و مب يّن ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله .وتتعل ق التغيي رات الرئيس ية
بالمسائل الت ي يمك ن أن تتعل ق بقواع د أو سياس ات الص ندوق المتع دد األط راف؛ أو التغيي رات الت ي
ت ؤدي إل ى تع ديل أي ش رط م ن ش روط ھ ذا االتف اق؛ أو التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل
المخص ص لف رادى الوك االت الثنائي ة أو المنف ذة لمختل ف الش رائح؛ وتق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو
األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية ،أو إزال ة أي نش اط م ن خط ة التنفي ذ
السنوية ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص نّفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي التقري ر الس نوي
المتعلق بالتنفيذ؛

)ج(

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة ف ي
الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.
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يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافت اليونيب على أن تكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافقت اليــونيدوعلى أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة
المتعاونة( تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق
عليھا في إطار الطلبات التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب(.
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في
التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في
قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق .وتوافق
اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في
الصفين األفقيين  2-2و  4-2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل كيلوغرام
من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.
وبعد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ھ( من التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 -15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد
اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم

األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
0,92
0,92

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
2011

1-1

2-1

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4

2012
0.9

2013
0.9

2015

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.83
0.92
0.92
الحد األقصى المسموح به لالستھالك
الكلي من مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى )أطنان قدرات
استھالك األوزون(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
26,300
13,150
13,000
الرئيسية )اليونيب( )دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية
3,419.00
1,710
1,690
)دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
10,500
11,000
88,850
المتعاونة )اليونيدو( )دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة
945
990
7,997
)دوالر أمريكي(
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر
36,800
24,150
101,850
أمريكي(
مجموع تكاليف الدعم )دوالر
4,364
2,700
9,687
أمريكي(
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر
41,164
26,850
111,537
أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
0.8

2018
0.8

2020
0.6

غير متوفر

Total

0.83

0.6

غير متوفر

15,100

15,100

82,650

1,963

1,963

10,745

9,000

8,000

127,350

810

720

11,462

24,100

23,100

210,000

2,773

2,683

22,207

26,873

25,783

232,207
0.32
0
0.6

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة
1
في التذييل -2ألف.
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التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا
يتعلق بإزالة المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغ ي أن
يس لط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات
المدرجة في الخطة ،وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد ،وأن يقدم غير ذلك
من المعلومات ذات الصلة .وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا حت ى الوق ت المزم ع لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة ،م ع
إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب ار.
وينبغ ي أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي
تغييرات ممكنة م ن المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة
المحددة في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيح ات اعتب ر م ن
الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
ستكون وحدة األوزون الوطنية التابعة إلدارة التنمية المستدامة والبيئة في وزارة التنمية المادية والبيئة
1
مسؤولة عن تنفيذ األنشطة اليومية للمشروع .وبذلك ،تقع المسؤولية األولية على عاتق األمين الدائم لھذه الوزارة.
وستكون وحدة األوزون الوطنية ،من خالل المسؤول عن عمليات اإلشراف )كبير موظفي التنمية المستدامة والبيئة(
مسؤولة عن ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات أمانة الصندوق المتعدد األطراف والوزارة في إدارة المشروع ،بما
في ذلك المبادئ التوجيھية للمشتريات ومتطلبات اإلبالغ .وفي ھذا الصدد ،تقع المسؤولية العليا من حيث السياسات
العامة على عاتق وزير التنمية المادية والبيئة في حين تقع المسؤولية التقنية على عاتق كبير موظفي التنمية المستدامة
والبيئة.
وباإلضافة إلى الھيكل الحكومي الرسمي الموصوف أعاله ،سيتم االستعانة بخدمات استشاري مستقل معني
-2
بالرصد والتقييم من حين آلخر إلجراء تحقق مستقل من المشروعات المكتملة واألھداف المنجزة .كما سيدعم
االستشاري إعداد تقرير نھاية المشروع.
وستقوم الحكومة بصفة دورية وبالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية بتنظيم بعثات للرصد إلجراء تحقق
-3
مستقل من نتائج المشروع وإنجاز األھداف واإلدارة المالية حسبما يكون ضروريا لضمان المستوى الثاني من
اإلشراف.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1
التالي:

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
ص ة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
الخا ّ
صة
بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل ى
النحو المحدد في التذييل -4ألف لتق ديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠ ة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛
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)ح(

ض مان وج ود آليّ ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة التنفي ذ بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

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

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف ذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع َرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4
ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة .ويتم مواصلة تحدي د ھ ذه األنش طة ف ي الخط ة الش املة،
1
ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
)أ(

تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
1
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص  180دوالر أمريكي عن ك ّل
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف
لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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