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 سانت فنسنت وجزر غرينادين: قترح مشروعم
  

  
  :تاليتتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع ال

  
  اإلزالة

  
  يونيدويونيب و  )ولىالشريحة األ( آلوروفلوروآربونيةوالمواد الهيدرإزالة إدارة خطة   •
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  مشروعات متعددة السنوات –ييم المشروع ورقة تق

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  الوآالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيدو )الوآالة الرئيسية(اليونيب    يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد إزالة خطة إدارة 
  
  )نأطنان من قدرات استنفاد األوزو( 0.4  2009: السنة  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
  
 2009: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون( البيانات القطاعية للبرنامج القطريأحدث  )ثالثا(

عامل  مذيبات التبريد إطفاء حريق رغاوي أيروسول المادة
 تجهيز

مجموع استهالك  مختبرات
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
HCFC-22     0.2    0.2 

  
  )طنان من قدرات استنفاد األوزونأ(بيانات االستهالك ) رابعا(

 0.3 :نقطة البداية إجمالي التخفيضات المستدامة 0.3 ):تقديري( 2010 -  2009خط األساس 

  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
 0.0  :المتبقي 0.0  :المعتمد بالفعل

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

أطنان من قدرات (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب
 )استنفاد األوزون

0.0  0.0        0.0 

 185,885 0 0 0 0 0 0 0 82,616 0 103,269 )دوالر أمريكي(التمويل 
  
  المجموع  2025 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(

الحدود القصوى لالستهالك المسموح به وفقا 
 لبروتوآول مونتريال 

  0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ال يوجد ال يوجد

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

  0.00 0.007 0.06 0.06 0.18 0.18 0.23 0.25 0.25 ال يوجد ال يوجد

تكاليف المشروع 
المطلوبة  من 

حيث المبدأ 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف  اليونيب
 المشروع

110,843    187,966     46,991  345,800 

 44,954  6,109     24,436    14,410تكاليف الدعم
تكاليف  اليونيدو

 المشروع
124,115           124,115 

 11,170           11,170تكاليف الدعم
التكاليف اإلجمالية للمشروع المطلوبة من حيث 

 )دوالر أمريكي(المبدأ 
234,958 0 0 0 187,966 0 0 0 0 46,991 0 469,915 

المطلوبة من حيث المبدأ  للدعمالتكاليف اإلجمالية 
)دوالر أمريكي(

25,580 0 0 0 24,436 0 0 0 0 6,109 0 56,125 

لوبة من حيث المبدأ التكاليف اإلجمالية المط
)دوالر أمريكي(

260,538 0 0 0 212,402 0 0 0 0 53,100 0 526,040 

  
  )2011(طلب لتمويل الشريحة األولى ) سابعا(

 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(األموال المطلوبة  الوآالة
 14,410 110,843 اليونيب

 11,170 124,115 اليونيدو

 
  .حسبما يرد أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل
  .على أساس فردي البحث  :توصية األمانة
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  وصف المشروع

، بوصفه )باليوني(ية للبيئاألمم المتحدة  برنامج، قدم سانت فنسنت وجزر غرينادينبالنيابة عن حكومة   .1
المواد إزالة إدارة لستين للجنة التنفيذية، خطة وا رابعالوآالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع ال

زائد تكاليف حسبما قدمت في األصل، دوالر أمريكي،  553  250بتكلفة إجمالية تبلغ  ،الهيدروآلوروفلوروآربونية
للتنفيذ الكامل لخطة إدارة إزالة المواد ) تحدد فيما بعد(ب والوآالة التعاونية نيدعم الوآالة لليو
في المائة من استهالك  97.5هذه استراتيجيات وأنشطة إزالة زالة اإلإدارة خطة وتغطي  .روآربونيةالهيدروآلوروفلو

  .2025حتى عام  2.5تبلغ  تكاليف خدمة إضافيةمع  2020عام  الهيدروآلوروفلوروآربون بحلول

ي هذا االجتماع المطلوبة ف يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد وتبلغ الشريحة األولى لخطة إدارة إزالة   .2
  .دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة لليونيب والوآالة التعاونية، حسبما قدمت في األصل 3000 000

  خلفيــة

الصحة وزارة هي  بروتوآول مونتريال في سانت فنسنت وجزر غرينادينعن تنفيذ الجهة المسؤولة   .3
لوطنية آنقطة اتصال داخل الوزارة لتنسيق وتنفيذ األنشطة وأنشئت وحدة األوزون ا. البيئة المسؤوليةوالرفاهية و

 واعتمدت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين. المتعلقة بإزالة المواد المستنفدة لألوزون وللوفاء بمتطلبات اإلبالغ
، 2005 14قم ر وقواعده التنظيمية وأوامره) المراقبة) (المواد التي تستنفد طبقة األوزون(بروتوآول مونتريال لوائح 
استيراد وتصدير جميع المواد المستنفدة لألوزون، بما فيها المواد  ،، ضمن جملة أمورحكمالتي ت

ترخيص على وتنص اللوائح على أن يحصل جميع مستوردي المواد المستنفدة لألوزون . الهيدروآلوروفلوروآربونية
ية ترخيص االستيراد لكل وتصدر وحدة األوزون الوطن. استيراد من أجل استيراد المواد المستنفدة لألوزون إلى البلد

ويتم تقييم اللوائح القائمة بغرض إدخال تعديالت عليها من أجل إدراج نظام . سنوياالترخيص تجدد مستورد و
المنصوص عليها في بروتوآول لسياسة لتمكين البلد من الوفاء بأهداف المراقبة متعلقة باللحصص وعناصر أخرى 

  .مونتريال

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

. تستورد جميع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة ألن البلد ليس لديه أي قدرة إنتاجية لهذه المواد .4
أن  يةلهيدروآلولوفلوروآربون لموادا وقد أظهر استقصاء أجري أثناء إعداد خطة إدارة إزالة

هذه المواد واستخدم بشكل آبير في قطاع الكلي لستهالك االمائة من في ال 99شكل ي 22-لوروفلوروآربونالهيدروآ
- ب والهيدروآلوروفلوروآربـون142-آما استخدمت آمية صغيـرة من الهيدروآلوروفلوروآربـون. خدمة المبردات

، 2009في عام و .)طن من قدرات استنفاد األوزون 0.004إجماليا ( R-408و R-409آخالئـط غازات التبريـد  124
ومن هذه الكمية اإلجمالية، . ةمتري انطنأ 8.9بلغ االستهالك الكلي لغازات التبريد في سانت فنسنت وجزر غرينادين 

في  82، أو )طن من قدرات استنفاد األوزون 0.4(أطنان مترية  7.3 22-بلغ استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون
. 7آربون الذي حصل عليه من االستقصاء بدرجة آبيرة مع بيانات المادة ويتسق استهالك الهيدروآلوروفلورو. المائة

  .مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في سانت فنسنت وجزر غرينادين 1ويظهر الجدول 
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  مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون: 1الجدول 

لسنةا )أطنان( 7بيانات المادة   )أطنان(بيانات االستقصاء  
 ODP مترية ODP مترية

2006 20.80 1.14 20.80 1.14 
2007 0.55 0.03 0.59 0.03 
2008 1.91 0.11 1.91 0.10 

2009 7.45 0.41 7.34 0.40 

  

 وتستورد. أقل غازات التبريد تكلفة في سانت فنسنت وجزر غرينادين 22- ويعتبر الهيدروآلوروفلوروآربون  .5
لخدمة  تستخدمو المستوردةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية على ئمة بريد القاتآمية صغيرة فقط من غازات ال

القائمة على غازات التبريد و 22-التبريد الهيدروآلوروفلوروآربون زوهناك فرق آبير بين سعر غا. المعدات الجديدة
على ويعتبر ذلك عنصرا رئيسيا يعرقل االستخدام األوسع للمعدات القائمة . يدروفلوروآرولوآربونهال

  .غازات التبريد الهيدروآربونية ليست متاحة بسهولة في البلدمما يذآر أن و. الهيدروفلوروآربون

  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاعاتتوزيع 

وأظهرت بيانات  .وممثلي ورش الخدمة يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد شمل االستقصاء جميع مستوردي   .6
ويقدر . ع المعدات المرآبة وآمية المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المطلوبة لخدمة المعداتاالستقصاء عدد ونو

 31 301بـ  22-بريد وتكييف الهواء المرآبة في البلد باستخدام الهيدروآلوروفلوروآربونتي لوحدات الكلالعدد ال
. خدم الحتساب الطاقة الكلية المرآبةوتم تقدير متوسط التحميل لمختلف أنواع المعدات واست. 2009وحدة في عام 

ستهالك المواد موجزا ال 2الجدول  بينوي. في المائة 25ويقدر التسرب في المتوسط بنسبة 
  .2009حسب استقصاء عام  اتالهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع

  0092حسب استقصاء عام  اتاستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع: 2الجدول 

 )أطنان(خدمة الطلب  )أطنان(الطاقة المرآبة  عدد الوحدات القطاع
 ODP مترية ODP مترية

 0.43 7.82 1.72 31.24 31,233 تكييف الهواء
 0.01 0.14 0.03 0.55 24 مبردات المباني
 0.02 0.27 0.05 0.92 44 التبريد التجاري

 0.45 8.23 1.80 32.71 31,301 المجموع
  

  س التقديري الستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخط األسا

باستعمال ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.28(طن متري  5.13ـب خط األساس التقديري بـواحتس  .7
المبلغ عنه بموجب ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.41(طن متري  7.45البالغ  2009االستهالك المتوسط لعام 

. 2010بالنسبة لعام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 0.15(طن متري  2.81ردات الفعلية البالغة والوا ،7المادة 
  .2010، سيتم تعديل خط األساس التقديري بناء على االستهالك الفعلي المبلغ عنه لعام )ه(60/44وتمشيا مع المقرر 
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  تنبؤات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المستقبل

دثت تقلبات في واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، ولكنها ح  .8
لطقس اظروف ، والتنمية في صناعة السياحة، وويعزى ذلك إلى النمو االقتصادي. أظهرت بشكل عام اتجاها متزايدا

زادت واردات المعدات القائمة على المواد و. واألسعار المتدنية لوحدات تكييف الهواءبشكل متزايد، ر والرطب االح
 نموومن المتوقع أن يستمر . 2009إلى  2007في المائة في الفترة من  58الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة 

وأصدرت سانت فنسنت وجزر غرينادين . الواردات مما يزيد من الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
تياجات التقديرية لمعدات الخدمة حالهيدروآلوروفلوروآربونية في المستقبل استنادا إلى اال توقعاتها الستهالك المواد
في  13غير المقيد، من المتوقع أن يزيد االستهالك بنسبة  سيناريو االستهالكوبموجب . وتحميل الترآيبات الجديدة

ويقدم . ك الجدول المقترح لإلزالة المعجلةالمقيد، ستتبع توقعات االستهال سيناريو االستهالكالمائة سنويا، وبموجب 
  .تنبؤات استهالك المواد اليهيدروآلوروفلوروآربونية في سانت فنسنت وجزر غرينادينل اأدناه موجز 3الجدول 

  ات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةوقعت: 3الجدول .

   2009* 2010** 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 
االستهالك المقيد للمواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

MT 7.45 2.81 3.18 5.13 4.62 4.62 4.1 3.33 3.33 1.67 1.67 0.13 0.00 
ODP 0.41 0.15 0.17 0.28 0.23 0.23 0.18 0.18 0.18 0.09 0.09 0.01 0.00 

االستهالك غير المقيد للمواد 
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

MT 7.45 2.81 3.18 3.61 4.09 4.64 5.26 5.97 6.78 7.69 8.73 9.91 11.20 
ODP 0.41 0.15 0.17 0.20 0.22 0.26 0.29 0.33 0.37 0.42 0.48 0.55 0.62 

  7البيانات المبلغ عنها بالفعل بموجب المادة * 
  المقدمة في تقرير البرنامج القطري 2010الواردات الفعلية في عام ** 

  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةيجية إزالة إسترات

من مرحلة واحدة لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد يتألف نهجا سانت فنسنت وجزر غرينادين تقترح حكومة  .9
 .2025في المائة حتى عام  2.5تبلغ إضافية خدمة  تكاليفمع  ،2020الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام 

لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قبل جدول بروتوآول مونتريال استنادا إلى مشاورات وأعدت إستراتيجية إزالة ا
، أن اآلثار نامية وتدرك سانت فنسنت وجزر غرينادين، بصفتها دولة جزرية صغيرة. مطولة مع أصحاب المصلحة

وتسعى إلى التخفيف من ذلك  المحتملة لتغير المناخ يمكن أن تكون سلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها،
. المخططة سابقا وخفض انبعاثات غازات االحترار العالمي األخرى 22- عن طريق إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

سنتين قبل جدول بروتوآول (وباإلضافة إلى ذلك، فإن النجاح الذي تحقق من خالل إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية 
جدول اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  إتباعوبناء عليه، قررت . آبيرةأعطى البلد ثقة ) مونتريال

 .4المبين في الجدول 

  دروآلوروفلوروآربونية يإلزالة المواد اله المقترح الجدول: 4الجدول 

 جدول اإلزالة بموجب البروتوآول الجدول المقترح لإلزالة المعجلة  التاريخ

 - مستوى خط األساس دنتجميد ع 1/1/2012
  مستوى خط األساس ندتجميد ع %10تخفيض بنسبة  1/1/2013
 %10تخفيض بنسبة  %20تخفيض بنسبة  1/1/2015
 - %35تخفيض بنسبة  1/1/2016
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 جدول اإلزالة بموجب البروتوآول الجدول المقترح لإلزالة المعجلة  التاريخ

 - %67.5تخفيض بنسبة  1/1/2018
 %35تخفيض بنسبة  %97.5تخفيض بنسبة  1/1/2020
 %67.5ض بنسبة تخفي %10بنسبة  اإلزالة الكاملة 1/1/2025
 %97.5تخفيض بنسبة  - 1/1/2030
 %10بنسبة  اإلزالة الكاملة - 1/1/2040

  

تقترح سانت فنسنت وجزر غرينادين تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام و .10
ع البلد ساسة التخفيف من وسيتب. عن طريق تنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية على حد السواء 2025

اإلمكانية المتدنية لالحترار العالمي وغازات التبريد غازات التبريد ذات االنبعاثات على المدى الطويل وذلك بتعزيز 
أحد المباني الحكومية  هيئةويقترح مشروع تدليلي إعادة ت. التي ال تحتوي على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

وسيتم رصد استهالك . بغازات التبريد الهيدروآربونية ذات اإلمكانية المتدنية لالحترار العالميومبنى للقطاع الخاص 
ومن المتوقع أن يوفر المشروع تدليل فعلي . الطاقة في المباني المعاد تهيئتها مما يسمح بالتقييم ومزيد من التحسين

ة المتوقعة من مشروع التدليل، سيدرك أصحاب ومع النتائج اإليجابي. عما يمكن تحقيقه من خالل إعادة التهيئة
. فض استخدام المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةخة ويئخرين مزايا ومنافع إعادة التهالمعدات وأصحاب المصلحة اآل

اإلمكانية ذات الهيدروآربونية غير أنه بالرغم من أن سانت فنسنت وجزر غرينادين ستعزز استخدام غازات التبريد 
ونظرا لحقيقة أن البلد يعتمد أساسا على واردات المعدات وغازات التبريد من األسواق لالحترار العالمي،  المتدنية

 يةالهيدروآلوروفلوروآربونالمواد جميع أنواع غازات التبريد التي ال تحتوي على تستعمل من المرجح أن فالعالمية، 
 .المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بدال من

الضريبة الخضراء ونظم الحوافز، لدعم فرض فنسنت وجزر غرينادين أدوات السياسة، مثل  وستطبق سانت .11
وستخفض أيضا الطلب على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية . جهود إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

يئتها، وتدريب التقنيين وتوفير وبذلك تخفض االنبعاثات من خالل استرداد غازات التبريد، وإعادة استعمالها وإعادة ته
 إخضاعوستقوم الحكومة بإنفاذ نظم إصدار التراخيص والحصص لضمان . أدوات لتسهيل ممارسات الخدمة الجيدة

ألنشطة ل اموجز 5ويرد في الجدول . واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للمراقبة وفقا لجدول اإلزالة المعجلة
  .رحةفترة التنفيذ المقتخالل 

  وفترة التنفيذ المقترحة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإدارة خطة  أنشطة محددة في: 5الجدول 

 جدول التنفيذ وصف األنشطة
وإعادة غازات التبريد  ردادتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، واست

، وتدريب استخدامها وتهيئتها بغازات التبريد الهيدروآربونية
  وردين على مناولة غازات التبريد الهيدروآربونيةالمست

2012-2020  

توفير أدوات ومعدات للممارسات الجيدة واسترداد غازات التبريد 
2015-2012 وإعادة استخدامها  

تدريب ضباط الجمارك ومسؤولي اإلنفاذ، وتدريب التقنيين على اللوائح 
2020-2012 الجديدة  

2020-2011 والتوعيةحملة التعليم العام واالتصال   
2020-2011سياسة الضرائب، وتعديل اللوائح لنظام الحصص، وإصدار التراخيص   
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 جدول التنفيذ وصف األنشطة
للمعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ومعايير 

 السالمة لغازات التبريد الهيدروآربونية
إلى غازات التبريد الهيدروآربونية،  تهيئةمشروع تدليلي إلعادة ال

2015-2012 وتوفير حزم أدوات التحويل  

2020-2011 .عنه واإلبالغ هتنسيقالمشروع، ورصد   
  

  تكلفة خطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

دين وقدرت التكلفة الكلية لخطة إزالة المواد الهيدروفلوروآلوروآربونية لسانت فنسنت وجزر غرينا  .12
  .تفاصيل توزيع التكلفة 6ويرد في الجدول . دوالر أمريكي للتنفيذ الكامل لهذه الخطة 553 250ــب

   التكلفة اإلجمالية لخطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 6الجدول 

دوالر (المجموع  )دوالر أمريكي(التكلفة  عنصر المشروع
الوآالة  يونيب )أمريكي

 التعاونية
يب التقنيين على الممارسات الجيدة، تدر

وإعادة تهيئة غازات التبريد الهيدروآربونية 
 ومناولتها

88,000-88,000 

 135,000135,000- توفير األدوات والمعدات
تدريب ضباط الجمارك ومسؤولي اإلنفاذ، 

 والتقنيين على اللوائح الجديدة
46,000-46,000 

 68,000-68,000 والتوعيةحملة التعليم العام واالتصال 
 48,000-48,000 السياسة والالئحة والمعايير

مشروع تدليلي للتحول إلى غازات التبريد 
 الهيدروآربونية

120,250-120,250 

 48,000-48,000 .رصد المشروع، وتنسيقه واإلبالغ عنه
 418,250135,000553,250 المجموع

  
  تعليقــات األمانة وتوصياتـها

  
  التعليقات

في  لسانت فنسنت وجزر غريناديناستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   .13
، )54/39المقرر (سياق المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

، والمقررات )60/44المقرر (هالك المتفق عليها في االجتماع الستين ومعايير تمويل إزالة هذه المواد في قطاع االست
  .2014-2011الالحقة بشأن هذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفتـرة 
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 اإلستراتيجية الشاملة

تسبق  التي نظرت األمانة في االستراتيجية المقترحة لإلزالة الكاملة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  .14
وأثارت أسئلة تتعلق بااللتزام الوطني، . 62/10والمقرر الالحق  60/15جدول بروتوآول مونتريال في ضوء المقرر 

  .ومدى تحقيق اإلزالة المعجلة واستمرارها

أن سانت فنسنت وجزر غرينادين تلتزم التزاما آبيرا باإلزالة المعجلة للمواد باليونيب  فادوأ  .15
ووفقا لليونيب، فإن إزالة . ربونية وخفض انبعاثات غازات االحترار العالميالهيدروآلوروفلوروآ

لن تخفض فحسب إمكانية استنفاد األوزون، بل تساعد البلد أيضا على خفض انبعاثات  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
ة من إعادة التهيئة والمنافع المحتملة لفاعلية الطاق 22-يجة لخفض انبعاثات الهيدروآلوروفلوروآربوننتالكربون 

ونتج عن اإلزالة المعجلة منافع أيضا لصناعة السياحة، ألن استعمال البدائل ذات اإلمكانية . باستعمال بدائل معينة
وأظهرت المشاورات الجارية مع . المتدنية لالحترار الحراري، مثل المبادرة الخضراء، سيحسن الصورة العامة للبلد

الحكومة تساند بقوة بيئة خالية من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتعتزم تطبيق الوزارات الرئيسية أيضا أن 
سياسة فرض ضريبة للمساعدة في إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتعزيز استعمال البدائل ذات اإلمكانية 

  .المتدنية لالحترار العالمي

أن سانت فنسنت وجزر غرينادين حققت إزالة آاملة بب أيضا واستجابة لتحقيق اإلزالة المعجلة، أفاد اليوني  .16
البالغ ويرجع ذلك جزئيا إلى صغر عدد السكان . للمواد الكلوروفلوروآربونية قبل جدول بروتوآول مونتريال بسنتين

 بقدرتهالبلد  ثقوي. عدد صغير جدا من أصحاب المصلحة في مرحلة اإلزالةوجود نسمة، مما أدى إلى  107 000
وقد تلقى التقنيون بالفعل بعض التدريب على . ى تنفيذ هذه اإلزالة المعجلة للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةعل

وستطبق . الممارسات الجيدة وإعادة التهيئة بغازات التبريد البديلة أثناء مرحلة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية
ومن أجل الحد من الطلبات . مواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةالخبرة المكتسبة والدروس المستفادة على إزالة ال

، ستعزز 2012مستوى خط األساس في عام  ندالمتزايدة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتحقيق التجميد ع
الحكومة نظام إصدار التراخيص وتحديد الحصص على واردات المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتفرض حظرا 

  .2012ردات المعدات القائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ابتداء من عام على وا

وغازات التبريد التي  22-واستجابة الستدامة اإلزالة والفرق الكبير في السعر بين الهيدروآلوروفلوروآربون  .17
زر غرينادين ستعزز نظام ال تحتوي على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، أفاد اليونيب بأن سانت فنسنت وج

وبالرغم من أن الفرق . إصدار التراخيص وتحديد الحصص لمراقبة الواردات من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
في  لى الهيدروآلوروفلوروآربون مرتفعوغازات التبريد التي ال تحتوي ع 22-بين أسعار الهيدروآلوروفلوروآربون

تكلفة المعدات وغازات التبريد التي ال تحتوي على المواد آثيرا  تنخفضمن المتوقع أن فهذا الوقت، 
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية مع زيادة وارداتها والمنافسة بين المستوردين

من جدا خفض مع مستوى صغير االستهالك المنونظرا ألن سانت فنسنت وجزر غرينادين من بلدان   .18
، فإن عددا محدودا )طن من قدرات استنفاد األوزون 0.28(طن متري  5.13استهالك خط األساس التقديري البالغ 

وفي نفس . يعملون على تنفيذ اإلزالة المعجلة) التقنيون، والمستوردون، وأصحاب المعدات(من أصحاب المصلحة 
عمالها فعالية استسيحقق فترة قصيرة  خاللتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  فإنالوقت، 

عن طريق تنفيذ مرآز لألنشطة  ،60/15الحجم الكبير تمشيا مع المقرر لتمويل محدود وتحقيق منافع اقتصاديات 
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وأخيرا، ونتيجة لترآيز األنشطة على خفض االنبعاثات والبدائل ذات اإلمكانية المتدنية .  وخفض عام لتكاليف الدعم
 .خط األساس سيناريويجابي على تغير المناخ آبيرا بالمقارنة إلى لالحترار العالمي، من المرجح أن يكون اآلثر اإل

  نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

أن يكون متوسط مستوى االستهالك الفعلي المبلغ عنه في وافقت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين على   .19
المبلغ عنه بموجب  يراد الفعليواالست )طن من قدرات استنفاد األوزون /0.41(متري  طن 7.45 والبالغ 2009عام 

، مما ينتج )من قدرات استنفاد األوزونطن  0.15(طن متري  2.81 المقدر بكمية 2010في عام البرنامج القطري 
الي التخفيض المستدام في ، هو نقطة البداية إلجم)من قدرات استنفاد األوزون طن 0.28(طن متري  5.13عنه 

  .خطة األعمالفي مع القيمة الرقم  ويتطابق هذا. استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  المسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والتكاليف

 مندوالر أمريكي لكل تقني، وهي أعلى بكثير  600شواغل إزاء تكلفة تدريب التقنيين البالغة أثارت األمانة   .20
ونظرا . خالل إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية فرة للتدريب على المهارات العامة في الممارسات الجيدةالمبالغ المتو

اءلت األمانة آذلك عن األطر سوت. دوالر أمريكي لكل تقني 250لشواغل األمانة، خفض اليونيب هذه التكلفة إلى 
ء المعدات، في حين أن الحملة لالسترداد وإعادة االستخدام آان من المزمعة لشرا 2015إلى  2013الزمنية للفترة من 

ونظرا للوقت الالزم لعملية الشراء، فقد ال تتوافر المعدات أثناء . 2015إلى  2012المقرر أن تكون في الفترة من 
دأ بعد الموافقة على طار الزمني لشراء المعدات ليبإلوأخذ اليونيب تعليق األمانة في الحسبان وقام بتعديل ا. الحملة

  .المشروع مباشرة

وأجرى اليونيب مشاورات مع األمانة عما إذا آان من الممكن . وتساءلت األمانة عن اختيار الوآالة التعاونية  .21
وأفادت األمانة بضرورة اختيار الوآالة التعاونية قبل الموافقة على خطة إدارة إزالة . القيام بذلك أثناء مرحلة التنفيذ

وفي المرحلة . واد الهيدروآلوروفلوروآربونية للتأآد من أن األنشطة التي ستنفذها الوآالة التعاونية يمكن تنفيذهاالم
  .النهائية من استعراض المشروع، اختار البلد اليونيدو آوآالة تعاونية

، حسبما قدم في دوالر أمريكي 553  250وتساءلت األمانة أيضا عن أن المجموع اإلجمالي للتمويل البالغ   .22
ومع مراعاة ذلك، تم تعديل التمويل المطلوب . دوالر أمريكي للبلد 470 000األصل، يتجاوز التمويل المؤهل البالغ 

  .وتم أيضا تعديل توزيع شريحة التمويل. دوالر أمريكي 469 915إلى 

ة المواد ، اتفق على أن يكون التمويل اإلجمالي لخطة إدارة إزال60/44لمقرر لوتمشيا   .23
زالة اإلدوالر أمريكي لالنتهاء من  469 915الهيدروآلوروفلوروآربونية لسانت فنسنت وجزر غرينادين بمقدار 

في المائة  2.5تبلغ  إضافية خدمة تكاليفمع  2020ستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بحلول عام الكاملة ال
  .بالتفصيلتوزيع التكلفة  7ويبين الجدول . 2025حتى عام 
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  مستوى التمويل المتفق عليه في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 7الجدول 

  التكلفة  عنصر المشروع
 )دوالر أمريكي(

  المجموع 
 )دوالر أمريكي(

  اليونيدو اليونيب
تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، 

غازات التبريد بتهيئة الوإعادة 
 بونية ومناولتهاالهيدروآر

48,000 - 48,000 

 124,115 124,115 - توفير األدوات والمعدات
تدريب ضباط الجمارك ومسؤولي اإلنفاذ، 

 39,000 - 39,000 والتقنيين على اللوائح الجديدة

 68,000 - 68,000 حملة التعليم العام واالتصال والتوعية
 43,000 - 43,000 السياسة والالئحة والمعايير

مشروع تدليلي للتحول إلى غازات التبريد 
 99,800 - 99,800 الهيدروآربونية

 48,000 - 48,000 رصد المشروع، وتنسيقه واإلبالغ عنه
 469,915 124,115 345,800 المجموع

  

  األثر على المناخ

بونية، التي تتضمن إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآر  .24
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آغ(وآل آيلوغرام . المستخدمة لخدمة التبريد 22-خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون
من  انطنأ 1.8وفورات قدرها نحو  يحققل ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفض 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد  حساب وعلى الرغم من أن. مكافئ ثاني أآسيد الكربون

تدريب التقنيين تنفيذها، وخاصة  سانت فنسنت وجزر غرينادينالهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن األنشطة التي تعتزم 
جيدة، وإعادة تهئية واستبدال المعدات الحالية بغازات تبريد الهيدروآربون، واستراتيجية اإلزالة على الممارسات ال

من مكافئ ثاني أآسيد الكربون الذي لن  انطنأ 39.5مستوى ما يزيد عن ، تشير إلى احتمال تحقيق البلد لالمعجلة
غير أنه في الوقت الحالي، ال . 2014-2011ينبعث في الغالف الجوي حسبما هو مقدر في خطة أعمال الفترة 

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة . تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ آميا
أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها، وعدد التقنيين الذين تم الهيدروآلوروفلوروآربونية، 
  .التي أعيد تهيئتها 22- والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون ،تدريبهم

  التمويل المشترك

ة لتحقيق الحد األقصى بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافي) ح(54/39استجابة للمقرر   .25
 XIX/6من المقرر ) ب(11من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقرة 

لم تحدد بعد موارد  سانت فنسنت وجزر غريناديناليونيب أن  الجتماع التاسع عشر لألطراف، شرحالصادر عن ا
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ير أن الحكومة ستواصل استكشاف فرص أخرى للتمويل المشترك أثناء تنفيذ غ. للتمويل المشترك في هذه المرحلة
  .آلوروفلوروآربونيةوخطة إدارة إزالة المواد الهيدر

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

إدارة إزالة  خطةل الكامللتنفيذ لدوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم  469 915مبلغ  نيدوطلب اليونيب واليوي  .26
البالغ  2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . طبقا لجدول إزالة معجل المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

بمقدار  إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال أعلى مندوالر أمريكي بما فيه تكاليف دعم الوآالة  260 538
وعدد األطنان الذي سيتم إزالته أعلى من العدد . لد سينفذ إزالة معجلةويرجع ذلك إلى أن الب. دوالر أمريكي 185 900

  .المخطط في خطة األعمال لهذه الفترة

طن متري في قطاع الخدمة، ينبغي أن تبلغ المخصصات  5.13واستنادا إلى خط األساس المقدر البالغ   .27
دوالر أمريكي تمشيا مع  470 000ين لسانت فنسنت وجزر غريناد 2020المؤهلة لإلزالة الكاملة بحلول عام 

  .62/10و 60/44المقررين 

  الرصد والتنسيق

وستكون وحدة األوزون الوطنية . من المخطط أن تنفذ أنشطة رصد وتنسيق المشروع خالل فترة التنفيذ  .28
لتقدم المحرز وستقوم وحدة األوزون الوطنية أيضا باإلبالغ عن ا. هرصدالتنفيذ ومسؤولة بالكامل عن أنشطة تنسيق 
  .أثناء التنفيذ وذلك بدعم من اليونيب

  مشروع االتفاق

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  سانت فنسنت وجزر غرينادينيرد مشروع اتفاق بين حكومة   .29
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق األول بهذه الوثيقة

  التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  .30
فنسنت  سانتلالموافقة، من حيث المبدأ، على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   )أ(

 345 800دوالر أمريكي، ويشمل  526  040، بمبلغ 2020إلى  2011للفترة  وجزر غرينادين
 دوالر 124 115دوالر أمريكي لليونيب، و 44  954دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة 

نيدو على أساس الفهم بعدم أهلية دوالر أمريكي لليو 170 11أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة 
  ؛2020أي مبالغ أخرى إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد بعد عام 

 
 0.3وافقت على أن يكون خط األساس المقدر  سانت فنسنت وجزر غرينادينمالحظة أن حكومة   )ب(

طن  0.4بمقدار ن قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي المبلغ عنه طن م
من قدرات  0.2بمقدار  2010واالستهالك المقدر لعام  2009في عام من قدرات استنفاد األوزون 

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد استنفاد األوزون 
 فلوروآربونية في البلد؛الهيدروآلورو



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/44 
 
 

12 

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

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

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

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
، وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ سانت فنسنت وجزر غرينادينلالهيدروآلوروفلوروآربونية 

 14 410دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  110 843دوالر أمريكي، ويشمل  260 538
دوالر  11 170دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة البالغة  124 115دوالر أمريكي لليونيب، و

  .نيدوأمريكي لليو
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق سانت فنسنت وجزر غرينادين حكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ") البلد("  سانت فنسنت وجزر غرينادين هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
إلى آمية ") واّدالم("ألف  -1ء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل بإجرا

من أطنان قدرات  0و  2020آانون الثاني / يناير  1حلول قبل قدرات استنفاد األوزون من أطنان  0,007ثابتة قدرها 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول مونتريال على  2025آانون الثاني / يناير  1حلول قبل  استنفاد األوزون
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال بناء على ، بعد الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة أساس أن هذا
  .60/44المقرر مويل تبعا لذلك، بموجب مع تعديل الت، 7بيانات المادة 

 
 من 2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 

ي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّق3الفقرة 
الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ا االتفاق لجميع المواد طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذباعتباره 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
 

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

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

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

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

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

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

 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(

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

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4يل على هيئة التذي 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 

وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  في المائة 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  بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،الزمني للتمويل بمقتضى الجدول
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي
ا  واد        وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج بع

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

  .ل لمدة هذا االتفاقمونتريا

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

وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين . ألف -5ة في التذييل وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّدد
 .أعاله 4في الفقرة 

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

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

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

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

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      األنش ة أي نشاط من خطة التنفي طة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية 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، والت أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  ي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

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

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلقطسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ا 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؛

ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني واردة     الت الثنائية والمنف ار الكامل الشروط ال ين االعتب المقررين   بع ب
 .خالل تنفيذ الخطة 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 ليونيب اوقد وافت . بااللتزامات بموجب هذا االتفاقمن أجل الوفاء  نيابة عنه التي ُيضطلع بها
الوآالة المنفذة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  ليونيدو ا توافقو[") الوآالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

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

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

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

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

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

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

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

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

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 نفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

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

وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5ية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعن
 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  ةمن اللجنة التنفيذيطلب معقول  سوف يستجيب البلد ألي 13-
 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .اقق من االمتثال لهذا االتفعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . شطة المتبقيةلية لتنفيذ األنماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

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

 )األوزون بأطنان قدرات استنفاد(
0,28 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

لمجموعا 2025 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011    

جدول تخفيضات  1-1
بروتوآول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 )األوزون نفاداست

متوفرير غ ير غ 
 متوفر

متوفرير غ 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستهالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 ) األوزون نفاداست

متوفرير غ ير غ 
 متوفر

متوفرير غ 0.00 0.007 0.06 0.06 0.18 0.18 0.23 0.25 0.25  

التمويل المتفق عليه  2-1
للوآالة المنفذة 

) باليوني(الرئيسية 
 )دوالر أمريكي(

110,843    187,966     46,991  345,800 

تكاليف دعم الوآالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 ) دوالر أمريكي(

14,410    24,436     6,109  44,954 

التمويل المتفق عليه  2-3
للوآالة المنفذة 

)  دوباليون(المتعاونة 
 )دوالر أمريكي(

124,115    0     0  124,115 

تكاليف دعم الوآالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 ) دوالر أمريكي(

11,170    0     0  11,170 

إجمالي التمويل  3-1
دوالر (المتفق عليه 

 )أمريكي

234,958    187,966     46,991  469,915 

مجموع تكاليف  3-2
دوالر (الدعم 

 )أمريكي

25,580    24,436     6,109  56,125 

إجمالي التكاليف  3-3
دوالر (المتفق عليها 

 )أمريكي

260,538    212,402     53,100  526,040 

4-1-1  0.28 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(قق ضمن هذا االتفاق المتفق على أن يتح 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 
4-1-2 متوفرير غ )األوزون نفادأطنان قدرات است(التي يجب تحقيقها في المشروعات السابقة المتفق عليها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون   
4-1-3  0.00 )األوزوننفاد أطنان قدرات است(   22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
 في السنة المحددة األولل االجتماع قبر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس سيجري النظ 1

 .ألف-2في التذييل 
  

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

ا        منذ الموافقة علىالتقدم المحرز  تقرير مسرود بشأن  )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

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

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

ك     7خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  المبالغ 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

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

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

مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق
) 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    ال حت شريحة 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       ى الخطة الش ذا الوصف     وينبغي أن . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة 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 لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترن   بيان  .تعل
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       آل طلب شريحة  رة الف  (، آال من السرود والوصف الخاص ب ة  انظر الفق ) أعاله ) أ(1رعي

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 إال بالنسبة للسنو      . أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل     ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ات الس
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
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إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1

  ؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهم: ألف - 5التذييل  
     
خطة إدارة إزالة المواد ستتولى وحدة األوزون الوطنية رصد جميع األنشطة الواردة في   1

وحدة وستقدم هذه الهيئة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ هذه الخطط من خالل . الهيدروآلوروفلوروآربونية
  . إلى اليونيب األوزون الوطنية

وستضطلع شرآة محلية مستقلة أو استشاريون محليون مستقلون يتعاقد معهم اليونيب بالتحقق من إنجاز   2
  .أهداف األداء المحددة في الخطة

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6لتذييل ا
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤ ةـالرئيسيالمنفذة ة ـالوآالون ـستك  1

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

ه، ع ة ب ي خطة الخاّص ّين ف و المب ى النح ة إدارة ل 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 التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوي  )ج( ة المرتبطة بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

املة وفي      يالمحرز بعالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم   )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4ييل من التذ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة    ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ات مل توتش  .لتق الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛لمتعاونةة المنفذة اوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

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(

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

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

رة       )ي( ا للفق ال وفق د        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  لنية و، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاالمتعاونةالمنفذة  ةوالوآال تمويل آل وآالة منف

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

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

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

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

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
تم  و. مسؤولة عن مجموعة أنشطة     المتعاونةالمنفذة الوآالة تكون   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 180المخّصص بمقدار التمويل  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
 ألف- 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من من قدرات التنفاد األوزون  رامغيلوآ

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


	مقترح مشروع: سانت فنسنت وجزر غرينادين
	Annex I

