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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

  ن توســال و الرابعاالجتمـــاع 
  2011تموز / يوليه  29 – 25  مونتريال،

 
  

  ترينيداد وتوباغو: مقترح مشروع

  

  :تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي  
  

  اإلزالة
 

  اليوئنديبي  )المرحلة األولى، الشريحة األولى(الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ترينيداد وتوباغو

  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  )رئيسية(اليوئنديبيي   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
  )من قدرات استنفاد األوزون اطن( 38.0  2010: السنة   7بيانات المادة أحدث ) ثانيا(

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

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

    الخدمة  التصنيع   

  0.3        0.3          123الھيدروكلوروفلوروكربون 

  0.1        0.1          124الھيدروكلوروفلوروكربون 

  0.0        0.0          ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

                    ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

  38.1        38.1          22الھيدروكلوروفلوروكربون 

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

  46.2  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  46.2  :2010-2009خط األساس لفترة 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

  30  :المتبقي  0.0  :موافق عليه بالفعل

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

إزالة المواد المستنفذة   يوئنديبي
طن من (لألوزون 

  )قدرات استنفاذ األوزون

1.2  1.2  1.2  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.9  

  215 820  0  0  0  0  0  0  21.582  64 746  64 746  64 746  )دوالر أمريكي(التمويل 

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

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
  )تقديرية(

  ال يوجد  30  41.6  41.6  41.6  41.6  41.6  46.2  46.2  ال يوجد  ال يوجد

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

  ال يوجد  28.5  39.3  39.3  39.3  39.3  39.3  46.2  46.2  يوجد ال  ال يوجد

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

دوالر (
  )أمريكي

تكاليف   يوئنديبي
  المشروع

 900 559    000 198    833 471    000 145      000 88  733 462 1  

  109 705  6 600      10 875    35 387    14 850    41 993 تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

 900 559    000 198    833 471    000 145      000 88  733 462 1  

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
  )دوالر أمريكي(المبدأ 

993 41    850 14    387 35    875 10      600 6  705 109  

المبدأ إجمالي التمويل المطلوب من حيث 
  )دوالر أمريكي(

893 601    850 212    220 507    875 155      600 94  438 572 1  

  
  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوكالة

  41 993  559 900  اليوئنديبي

 
  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الشريحة األولى الموافقة على تمويل   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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 وصف المشروع

إلى االجتماع الرابع ) اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، قدم ترينيداد وتوباغوبالنيابة عن حكومة  1
والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية، وفقا 

ا دوالر 56 734مضافا إليه تكاليف دعم للوكالة قدرھا  اأمريكي ادوالر 756 450للطلب األصلي المقدم،  قدرھا 
االستھالك من المواد في خفض تحقيق الأنشطة من شأنھا و راتيجياتوتغطي الخطة است .أمريكيا

 . ، وسيقتصر تنفيذھا على اليوئنديبي2015في المائة بحلول العام  10الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

دوالرا أمريكيا، زائدا  444 450تبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى المطلوبة في ھذا االجتماع  2
 .دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، وفقا للطلب األصلي المقدم 33 334ليف دعم الوكالة وقدرھا تكا

 خلفيــــــة

  األنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون

وحدة و. دھذا البلاإلسكان والبيئة ھي الھيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في  وزارة 3
نشطة لالمتثال األ، ھي المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ 1997 ھذه الوزارة منذ عام في إطاراألوزون الوطنية التي تعمل 

ألوزون  للمواد المستنفدة ل ةالتدريجي زالةالسياسة العامة واإلطار القانوني لدعم اإلوتجسد . لبروتوكول مونتريال
 1999في عام تم و. في السياسة البيئية الوطنية لترينيداد وتوباغو و محددھبروتوكول مونتريال، و تجاه البلدالتزام 
لتشمل المواد المستنفدة  ،1941في عام  التي اعتمدت بدايةً  ،الصادراتالواردات والوطنية لمراقبة  اللوائحتعديل 

ون بين الوزارات تنفيذ ذلك من خالل إطار مؤسسي للتعا جريوي. الموادھذه لألوزون والخالئط المحتوية على 
قد استھالك المواد المستنفدة لألوزون، ووتصدير واستيراد  لمراقبةالحكومية األخرى بقيادة وحدة األوزون الوطنية 

المواد ھذه اللوائح المعدلة أيضا وتشمل . للمواد الكلوروفلوروكربونية ةنھائيال اإلزالةح لھذا البلد أتا
 المعينة المتعلقة بالموادتوجيھية المبادئ المن  عدد ا زال يلزم تحديدبيد أنه م، الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2012بحلول عام  من ھذه الموادلواردات احصص لإنشاء نظام  ومنھا، الھيدروكلوروفلوروكربونية 

وباإلضافة إلى ذلك، ينظر مجلس وزراء ترينيداد وتوباغو في مشروع سياسة لتغير المناخ من بين أھدافھا  4
وستنطبق ھذه السياسة، إلى الحد الممكن، . الحد من غازات الدفيئة من كافة قطاعات انبعاثھا أو تجنب ھذه الغازات

 .روفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوعلى اختيار تكنولوجيات بديلة للحلول محل 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ال تنتج ترينيداد وتوباغو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي فجميع المواد  5
ھو المادة  22-والھيدروكلوروفلوروكربون. الھيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة في البلد مستوردة

ية المستوردة في البلد، ويستخدم بصفة رئيسية لخدمة معدات التبريد وتكييف الھيدروكلوروفلوروكربونية الرئيس
وباإلضافة إلى ذلك، . ب النقي141-وتستورد أيضا بعض كميات صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون. الھواء

تم اإلبالغ ب الوارد في البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة، والذي ال ي141- الھيدروكلوروفلوروكربونيستخدم 
وحددت الدراسة . من قبل شركات صغيرة لتصنيع الرغاوي في البلدمن بروتوكول مونتريال،  7ب المادة عنه بموج

ترينيداد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى  الذين يجلبونمن  المستوردين المرخصين  12المتعلقة بالخطة 
ران يصدّ ن منھم أيضا ااثنو في السوق المحلية يدبرة في غازات التبتجارة التجزئن ومستوردويقوم ھؤالء ال. وتوباغو

 .إلى الجزر المجاورة

طنا  692.2كان  2009وأظھرت الدراسة االستقصائية القطرية أن الطلب على غازات التبريد في عام  6
كما . أطنان مترية كانت تستخدم لملء نظم تكييف الھواء التجارية المحلية الصغيرة المجمعة محليا 9.31متريا، منھا 
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- الھيدروكلوروفلوروكربوندة في خالئط ومن تم تحديد كميات صغيرة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوار
ھذه البيانات في الجدول لص يتلخيرد و. ةفي قطاع الخدم التنظيفو تصريف المتخلفاتألغراض ) النقي(ب 141
 .أدناه

  مستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: 1الجدول 

 نتائج الدراسة االستقصائية7تقارير المادة  
ھيدروكلوروفلوروكربون  

22
ھيدروكلوروفلوروكربون
22

ھيدروكلوروفلوروكربون
22

ھيدروكلوروفلوروكربون
22

ھيدروكلوروفلوروكربون 
22 

ھيدروكلوروفلوروكربون
22 

ھيدروكلوروفلوروكربون
22 

ھيدروكلوروفلوروكربون
22 

طنا من  طنا متريا 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طنا من قدرات طنا متريا
استنفاد 
 األوزون

طنا من قدرات  طنا متريا
استنفاد 
 األوزون

طنا من  طنا متريا
قدرات 
استنفاد 
األوزون

طنا من  طنا متريا
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طنا 
 متريا

طنا من قدرات
استنفاد 
 األوزون

طنا 
 متريا

طنا من قدرات
استنفاد 
 األوزون

طنا 
 متريا

طنا من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

2006  1267  69.7  -  -   -  -   -  -  1282  70.51  -  -  -  -  -  -  
2007  825  45.4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
2008  1025  56.4  -  -  -  -  -  -  997  54.8  -  -  -  -  -  -  
2009  683.9  37.6  13.4  0.27  0.27  0.02  4.2  0.09  622.8  34.26  2.03  0.04  21.6  2.36  1.03  0.067  
2010*  -  -  -  -  -  -  -  -  914  50.27  -  -  24.9  2.74  -  -  

  تقديرية 2010بيانات العام *

  التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة

توجد تسع عشرة شركة من شركات خدمة التبريد وتكييف الھواء الكبيرة في ترينيداد وتوباغو، يعمل بھا ما  7
باإلضافة إلى . تقنيا لكل منھا، وعدد من العمليات األصغر حجما، يعمل فيھا شخص واحد أو اثنان 40تقنيين و 5بين 

التجارية خدمات الصيانة الداخلية التي تتضمن الخبرة  وجد لدى العديد من مباني المكاتب الكبيرة والشركاتتذلك ، 
وتشمل ھذه القطاع الرسمي، وفيه . ما في الخدمات الرئيسيةحجبالتبريد، ولكنھا تعتمد على وكاالت الخدمة األكبر 

التبريد  أو من خطة  غازاتإدارة  بموجب خطة مستوى من التدريب منھم  435ني، تلقى تق) 800( ثمانمائةحوالي 
بيانات ت أشارو. نيينمن التق 400لرسمي يشمل حوالي القطاع غير اأن ر ويقدّ . ، أو كليھمااإلزالة النھائيةدارة إ

المعتمدة قطعة من المعدات   18 979 على  2009في عام  تم إجراء الخدمة في البلد  هأناالستقصائية إلى الدراسة 
 .صغيرةأنظمة تكييف الھواء المجزأة ال فيفي المائة منھا  74 ، تمثلت نسبةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على 

أيضا لملء معدات التبريد التي يتم تجميعھا من مجموعات  22-ويستخدم بعض الھيدروكلوروفلوروكربون 8
الستھالك المواد موجز  2ويرد في الجدول ). من النوع المجزأ الوحدات السكنية(المعدات 

في البوليوالت الموجود ب 141-، باستثناء الھيدروكلوروفلوروكربونب القطاعاتحس الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المستوردة سابقة الخلطال

  في قطاع الخدمة 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون: 2الجدول 

 القطاع
مجموع عدد 
 الوحدات

إجمالي الشحن 
  بغاز التبريد

 )طن(

مرات الخدمة 
 في العام

نسبة المعدات 
إلى التي تحتاج 

 الملء سنويا

متوسط كمية 
  إعادة الشحن

 )كجم(

  الطلب على الخدمة
 )طن(

طنا 
 متريا

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

  9.28  168.75  2  30  2  562 500  375 000 السكني والتجاري الصغير

  0  0.02  2.5  10  1  90  60 النقل

  3.36  61.18  20  25  1.5   18 352.5  12 235 التبريد التجاري

  13.60  247.20  50  10  1.5  74 160  49 440 الھواء التجاريتكييف 

  0  0.03  3.75  25  1.5  45  30 البحري
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  1.54  28  4  20  1.5  52 500  35 000 التبريد الصناعي
أجھزة تكييف الھواء 

  10.29  187.02  180  10  1.5  15 585  10 390 لتبريد المباني

  38.07  692.20    723 233  482 155  إجمالي الطلب

  :استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي

د ست شركات يحدتم ت، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنادا إلى الدراسة االستقصائية المتعلقة ب 9
ب في 141-م الھيدروكلوروفلوروكربونفقط تستخد امنھ ي في ترينيداد وتوباغو، ولكن خمسالرغاوبوصفھا مصنعة ل

عملية و. قطاع الرغاويخاص بلافي طلب التحويل  ةدرجھي م، وتصنيعالبوليوالت السابقة الخلط المستوردة لقطاع ال
 إجماليمتوسط و. المعدات األساسية فقطاليدوي وال تستخدم فيھا سوى  خلط أساسا تقوم على الاإلنتاج 

  2010-2009لعام  البوليوالت السابقة الخلط من قبل ھذه الشركات الذي تحتويه ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
من لمحة عامة عن الشركات التي شملتھا الدراسة واستھالكھا  أدناه 3ويعرض الجدول . امتري اطن 23.25ھو 
 .ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال

  ب141 -روكلوروفلوروكربوناستعراض عام للشركات التي شملھا االستقصاء واستھالكھا من الھيد: 3الجدول 

 التطبيق الشركة رقم
- 2009(ب 141 - متوسط استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

 )طن متري) (2010
  7.75 صناديق األسماك فيتر للصناديق  1
  1.7 صناديق األسماك تروبيكال مارين  2
  6.3 صناديق األسماك آيس كونيكشن  3
  4.5 رغاوي الرش سيل  4
  3.0 صنع الثلج، ھياكل شاحناتآالت  آيس فاب  5
  0 ألواح، ھياكل شاحنات فابلميكا  6

  23.25المجموع

  خط األساس المقدر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طنا من  44.1(أطنان مترية  807.9قدِّر خط األساس الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بـ  10
طنا من  38(طنا متريا  701.8البالغ  2009باستخدام متوسط االستھالك المبلغ عنه لعام ) قدرات استنفاد األوزون
طنا من قدرات استنفاد  50.3(طنا متريا  914ويبلغ  2010واالستھالك المقدر لعام ) قدرات استنفاد األوزون

لبيانات الجمركية المتاحة ب، وذلك استنادا إلى ا141-باستثناء االستھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون) األوزون
 .2009في المائة بالمقارنة مع االستھالك في عام  30ويمثل ھذا زيادة قدرھا . لھذا العام

طنا  44.1(أطنان مترية  807.9وبناء عليه، تم احتساب نقطة البداية باستخدام خط األساس التقديري وھو  11
في البوليوالت السابقة  ب141 -روكلوروفلوروكربونالھيد، باإلضافة إلى استھالك )ستنفاد األوزونمن قدرات ا

 831.1 ينتج عنه قيمة قدرھا، مما )طن من قدرات استنفاد األوزون 2.6( ا مترياطن 23.25 وقدرهالخلط المستوردة 
 ).من قدرات استنفاد األوزونطنا  46.7( متريا اطن

  استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مة اتباع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال واعتماد نھج مرحلي لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد تعتزم الحكو 12
ويتكون الطلب الحالي فقط من . 2040مع فترة تالية للخدمة حتى عام  2030الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

في المائة بحلول  10ة لتحقيق تخفيض بنسبة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
، فضال عن عنصر 22-، ويركز على أنشطة قطاع الخدمة الذي يستخدم فيه الھيدروكلوروفلوروكربون2015عام 
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ب الوارد في البوليوالت السابقة 141-استثماري يغطي شركات الرغاوي التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون
 .األولىلمرحلة الخلط المستوردة كجزء من ا

وفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف يراقب البلد الواردات  13
صارم لنظام لمنح التراخيص والحصص بما يتفق مع الجدول الزمني الالسائبة من ھذه المواد عن طريق التطبيق 

لطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لصيانة وسيخفض البلد أيضا ا. للخفض في بروتوكول مونتريال
المعدات الموجودة من خالل استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامھا، وبناء قدرات التقنيين في مجال أفضل 

 .عرض موجز لألنشطة وفترة التنفيذ المقترحة 4ويرد في الجدول . ممارسات الخدمة

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والفترة المعتزم تنفيذھا فيھامحددة لخطة النشطة األ: 4الجدول 

 اإلطار الزمني وصف األنشطة

الدعم التقني لصناعة الخدمة
  2030 -  2011 التدريب على ممارسات الخدمة الحسنة، وإعادة التھيئة، واالسترداد وإعادة التدوير

  2030 -  2011 ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضةالتدريب على تكنولوجيا غازات التبريد 
  2030 -  2011 عمليات إعادة تھيئة المعدات العامة
  2030 -  2011 عمليات إعادة تھيئة معدات محددة

  2030 -  2011 توفير معدات االسترداد، واسطوانات االسترداد، وأدوات الخدمة لغازات التبريد الطبيعية
  2015-2011 تدريباالرتقاء بمؤسسات ال

  2020-2011 تحويل تبريد تكييف الھواء ومبردات المباني على الصعيد التجاري
  قطاع الرغاوي

  2015-2011 تحويل إنتاج الرغاوي المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  تجميع المعدات

  2020-2011 تحويل عمليات تجميع أجھزة تكييف الھواء
  بالسياسات والجوانب القانونية والمؤسسيةالجوانب المتعلقة 

  2015-2011 التوسع في النظام الحالي لمنح التراخيص بحيث يشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وضع العالمات على الحاويات  التوسع في النظام الحالي لمنح التراخيص بحيث يشمل

 والمعدات
2011-2015  

  2015-2011 وتناولھا وتخزينھا تحديد معايير لنقل غازات التبريد
إعداد سياسات ولوائح لوضع العالمات على حاويات غازات التبريد والمعدات المعروضة للبيع 

 المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
2011-2015  

  2015-2011 نيينقاعتماد الت
  2030 -  2011 جعل اعتماد التقنيين شرطا لشراء غازات التبريد والمعدات

  2015-2011 تحديد وتنفيذ آلية للتخلص من الواردات غير القانونية من غازات التبريد والمعدات
  2015-2011 وضع ضوابط للصادرات من غازات التبريد والمعدات المرتبطة بھا

  2030-2011 تدريب موظفي اإلنفاذ
  2020-2011 مثبطات مبنية على عوامل السوق/استحداث حوافز

  2020-2011 إجراءات لرصد خدمة السفن التي تحمل علم ترينيداد
  2030-2011 الحظر التدريجي للواردات من المعدات المشحونة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وضع سياسات لحظر استيراد المعدات المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دون 
 شحنھا

2011-2030  

طن آلة لالسترداد قادرة على 100التركيبات التي يزيد حجمھا الصافي عن يجب أن تشمل 
 دقيقة واسطوانات استرداد قدرتھا ضعف شحنة أكبر وحدة/رطل 10االسترداد بسرعة 

2011-2030  

  2015-2011 شروط لجمع البيانات واإلبالغ بھا
  2015-2011 أطنات للتقنيين المعتمدين 5مراقبة مبيعات المعدات التي تزيد على 

  التثقيف والتوعية
  2030-2011 التثقيف العام للجمھور ونشر المعلومات

  2030-2011 برامج التثقيف والتوعية للترويج لمشروعات محددة
  الرصد والتقييم واإلبالغ

  2030-2011 الرصد والتقييم واإلبالغ المستمر فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات
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  تحويل شركات الرغاوي

يتعلق بقطاع الرغاوي، رغم قيام كل شركة باختيارھا الخاص لتكنولوجيا التحويل، تمثلت استراتيجية فيما  14
الحكومة في تطبيق بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لتكنولوجيا اإلحالل حيثما أمكن ذلك، مع مراعاة أن 

ولدى استعراض . لرغاوي الصغيرة المذكورةھذه البدائل يلزم أن تكون فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لشركات ا
. مختلف خيارات التكنولوجيا، لم تنظر الحكومة إلى خيارات الھيدروفلوروكربون ألنھا من غازات االحترار العالمي

كما رأت أن المواد الھيدروكربونية باھظة التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة وأن النظم المبنية على الماء ال تلبي 
 .ت الشركاتاحتياجا

واستنادا إلى االعتبارات التقنية واالقتصادية لتوافر التكنولوجيات غير القائمة على المواد  15
الھيدروكلوروفلوروكربونية، قررت الشركات الخمس االستعاضة بفورمات الميثيل بدال من 

سيجري شراؤھا من بيوت ب كعامل نفخ في نظم البوليوالت السابقة الخلط التي  141-الھيدروكلوروفلوروكربون
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى  1قدمت حكومة المكسيك المرحلة (النظم في المكسيك 

، بما في ذلك مشروع للرغاوي إلعادة تھيئة جميع )UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/39(االجتماع الرابع والستين 
وتُطلب تكاليف رأسمالية إلعادة تھيئة موزعات ). دة على فورمات الميثيلبيوت النظم للسماح بإنتاج بوليوالت معتم

وقدرت تكاليف . رغاوى الرش القائمة؛ وإجراء التجارب واالختبار والتدريب؛ ونقل التكنولوجيا وحاالت الطوارئ
لتمويل المطلوب أما إجمالي ا. دوالر أمريكي لجميع الشركات الخمس 26 300التشغيل اإلضافية بمبلغ إجمالي قدره 

وجدوى . دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف الدعم 208 450طنا متريا فھو  23.25للشركات الخمس لتقوم بإزالة 
 .مغك/دوالر أمريكي 8.98التكاليف ھي 

ويقدم الجدول التالي موجزا الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتوقع والخفض المتوقع لكل من  16
 .2015وتصنيع الرغاوي، حتى عام لتبريد قطاعي خدمة ا

  االستھالك المتوقع من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو: 5الجدول 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  *2009  *2008 السنة
  المجموع
  طن متري

قدرات 
استنفاد 
  األوزون

إمكانية 
االحترار 
  العالمي

        3335.56  1166.52  1110.97  1058.07  1007.69  959.70  914.00  701.8  1019.6االستھالك

     44.135           807.9         خط األساس

        2327.12  722.21  802.46  807.9        االستھالك المسموح به

  597 830     335.86  80.25     255.61        تخفيضات االستھالك
أطنان قدرات استنفاد ( خط  أساس الخدمةاستھالك 
  39.722  44.135  )األوزون

طنا من قدرات استنفاد (تخفيضات االستھالك 
  18.47  4.4135  14.059  )األوزون

  16 577  23.25  )طنا متريا(خط أساس الرغاوي 
طنا من قدرات استنفاد (خط أساس الرغاوي 

  2.56  )األوزون
  .7بيانات المادة *

  تكلفة خطة إدارة اإلزالة

تقدر التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالـــة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـــة بمبلغ  17
ن االستثماري دوالرا أمريكيا للمكوّ  208 450دوالرا أمريكيا لقطاع الخدمة و 548 000(دوالرا أمريكيا  756 450

. أطنان مترية 807.9وحسبت الخطة خط األساس لقطاع الخدمة بـ. باإلضافة إلى تكاليف الدعم) في قطاع الرغاوي
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في استھالك المواد في المائة  10 تهنسبتخفيضا ومن المتوقع أن يحقق التمويل المطلوب 
أطنان من  4.4(طنا متريا  80.79قدرھا ، مما ينتج عنه إزالة 2015الھيدروكلوروفلوروكربونيـــة بحلول عام 

 .التوزيع التفصيلي لتكلفة أنشطة المرحلة األولى 6ويرد في الجدول . من ھذه المواد) قدرات استنفاد األوزون

  التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالـــة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـــة: 6الجدول 

 

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو في سياق  18
، ومعايير )54/39المقرر (التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبادئ 

، والمقررات الالحقة )60/44المقرر (تمويل إزالة ھذه المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
والثالث والستين، وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف  بشأن ھذه الخطط الصادرة في االجتماعين الثاني والستين

 .2014-2011للفترة 

  مسألة مرتبطة باستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بيانات والحظت األمانة الفرق بين البيانات الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  19
ة من الدراسة ستمدأيضا بتحليل المعلومات الم وقامت. اليوئنديبي، وطلبت توضيحا من الرسمية الُمبلغ عنھا) 7(المادة 

بھا التحقق من االستقصائية المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع التركيز بصفة خاصة على الكيفية التي تم 
كما . 2010لعام  فلوروكربونية، وكيف تم تقدير بيانات استھالك المواد الھيدروكلورو2009صحة بيانات عام 

المبلغ عنه بموجب المادة ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالصغير من ستھالك الابالتمست توضيحات فيما يتعلق 
المعلومات  اليوئنديبيقدم و. لبوليوالت السابقة الخلط المستوردةستھالك لالا، وتساءلت عما إذا كان ھذا 2009لعام  7

صغيرة من الاالستھالك كمية وأوضح أنه تم استخدام . زالةاإللواردة في خطة إدارة التي تدعم البيانات ا
 لتصريف المتخلفات في خدمة التبريد، وأشار 2009ب التي تم اإلبالغ عنھا في عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ل واضح على السنوات بشك االستقصائية ركزأثناء الدراسة الذي تم في التحقق من صحة البيانات  كذلك إلى أن

 )دوالر أمريكي(يوئنديبي   وصف األنشطة

 الدعم التقني لصناعة خدمة التبريد
000 318  

  80 000 إطار السياسات واإلطار القانوني والمؤسسي

  40 000 التثقيف العام والتوعية

  110 000  إدارة المشروعات ورصدھا

  548 000 )دوالر أمريكي(المجموع الفرعي 
 تحويل خمس شركات للرغاوي

450 208  

  45 550 آيس كون
  42 350 آيس فاب

  34 100 سيل
  40 450 تروبيكال مارين
  46 000 فيتر بوكسيز

  208 450المجموع الفرعي

  756 450 االتكلفة اإلجمالية
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. النھائيين ن مستخدميال ببياناتدائرة الجمارك ومقارنتھا  لدىمن خالل استعراض البيانات المتاحة  2005-2009
 .متاحةبيانات جمارك  وجود لعدم 2007وأشار أيضا إلى أن الدراسة لم تتمكن من التحقق من صحة البيانات لعام 

  ونقطة البدايةمسألة مرتبطة بخط األساس المقّدر 

أبلغت أمانة الصندوق اليوئنديبي بأنه سيكون من المفيد في حساب خط األساس التقديري أن تستخدم البيانات  20
وأكد اليوئنديبي أنه تم القيام . 2009تقدير على أساس استھالك عام استخدام بدال من  2010الجمركية الفعلية لعام 

باستثناء (انات األولية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحساب خط األساس التقديري باستخدام البي
في نفس وأشار أيضا إلى أن البلد كان  2010الجمارك لعام  إدارةمن المستمدة ) ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

قدمت ، مانةإلى األزالة اإلوبعد تقديم خطة إدارة . إلى أمانة األوزون 7تقديم ھذه البيانات بموجب المادة ب الوقت يقوم
 2010 أبلِغ بھا لعاماستنادا إلى البيانات التي و. 7بموجب المادة  2010 لعام الرسمية ھابياناترسميا ترينيداد وتوباغو 

 ا مترياطن 838.9يقدر بـ األساس فإن خط ) من قدرات استنفاد األوزون اطن 54.5(طنا متريا  975.99وقدرھا 
مرتفع من استھالك ب أبلغتومع ذلك الحظت األمانة أن ترينيداد وتوباغو قد ). من قدرات استنفاد األوزون اطن 46.2(

الذي لم ) طن متري 0.27( 2009مقارنة بعام  2010لعام ) ا مترياطن 40.82(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 وأفاد. توضيحا حول ھذا الموضوع توطلب ،البوليوالت السابقة الخلط المستوردةمحتويات في  بأنه ورديسجل 

الوارد في البوليوالت السابقة الخلط ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون البلد قد أبلغ عنأن بألمانة االيوئنديبي 
 .2010في عام  ااستھالكباعتباره 

 2009للعامين  االستھالك الُمبلغ عنه بأن البلد يود أن يستخدم متوسطوبعد المناقشات، أبلغ اليوئنديبي األمانة  21
طنا متريا  838.9وبناء على ذلك، يتم تعديل نقطة البداية لتصبح ). د( 60/44كنقطة بداية تمشيا مع القرار  2010و 
أشارت  في حين ،طنا متريا 818.4وبذلك يكون خط األساس لقطاع الخدمة ). طنا من قدرات استنفاد األوزون 46.2(

 .طنا متريا 711.33ل إلى خط أساس قدره اعمخطة األ

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستفي  1وانطالقا من ھذا، نظرا ألن المرحلة  22
، تكون كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2020في المائة المحدد لعام  35بخفض استھالك ھذه المواد بنسبة 

 .طنا متريا 838.9طنا متريا، استنادا إلى نقطة بدايتھا وھي  293.6المطلوب من البلد إزالتھا لالمتثال للبروتوكول 

  االستراتيجية الشاملة

فضال عن  2015في المائة بحلول عام  10وھدف التخفيض بنسبة  2013اختار البلد الوفاء بتجميد عام  23
المستوردة في المرحلة ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط 141-اإلزالة التدريجية للھيدروكلوروفلوروكربون

وفي مناقشة ھذه النتائج مع اليوئنديبي، نصحت . األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة من استھالك المواد  35األمانة العامة بأن تمتد المرحلة األولى من الخطة لتشمل ما يصل الى خفض بنسبة 

للسماح للبلد بإزالة الكمية المطلوبة من ھذه  المواد لالمتثال للعامين  2020ى عام الھيدروكلوروفلوروكربونية حت
، نظرا إلى أن األنشطة المعتزم القيام بھا في 2020في المائة في عام  35فضال عن الخفض بنسبة  2015و  2013

أبلغت و. فترة أطولھا لط ليطخكان التق المزيد إذا ما أن تحقشابھة جدا ، ويمكن تإطار االستراتيجية سوف تكون م
في المائة لعام  35 بنسبة تخفيضالعلى تمديد المرحلة األولى لتشمل  ھاوافقتاليوئنديبي بممن خالل األمانة الحكومة 

قطاع خدمة التبريد لتحقيق خفض بنسبة ى لعطبق يني أن مستوى التمويل الذ ابمخطة اللمرحلة من في ھذه ا 2020
 .2015لتنفيذ األنشطة المقترحة قبل عام  يكفي ال 2015في المائة في عام  10

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون الخمس يواباستخدام شركات الرغ ةتعلقالممسألة الأثارت أيضا األمانة  24
مطلوبة من أجل  ليستألنھا  نظرا ،االجتماع افي ھذ بحثھاضرورة و وليوالت السابقة الخلط المستوردةفي الب
في  اإلجمالي للخفض ايةبدذه الشركات في حساب نقطة الالنظر في استھالك ھأيضا  جرى وأضافت أنه .االمتثال

في وقت الحق كجزء من المرحلة األولى بما  اويالرغ شركات تناولنظر في أن يليوئنديبي إلى اوطلبت األمانة . البلد
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المنخفضة في إمكانية االحترار تكنولوجيا ال حين تجعليمكن تقديمھا  وعندئذ، 63/15و  61/47ين رمقريتماشى مع ال
-الھيدروكلوروفلوروكربون االستعاضة عنممكن العالمي التي تثبت فعاليتھا من حيث التكلفة وتوافرھا تجاريا من ال

استھالك المواد بتقديم تقريره عن المناقشات قام بعد بلد غير أن ال. الشركات الصغيرةه ستخدمذي تب ال141
في الموجود ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجا فيه 7بموجب المادة  2010لعام فلوروكربونية الھيدروكلورو
 كنقطة بداية على النحو 2010ستھالك ختار أن يستخدم ا، واباعتبارھا جزءا من االستھالكخلط سابقة الالبوليوالت ال

استھالك  إزالةاألمانة أن  ذكرت، وبناء على ھذا التطور. أعاله 22-20المبين في الفقرات 
 .خطةالمن  األولىالمرحلة  في إطارالمتثال لمطلوبة اآلن  تصبحد ب في البل141-دروكلوروفلوروكربونالھي

  مسائل تقنية ومتعلقة بالتكلفة

ناقشت األمانة التمويل المطلوب لإلطار التنظيمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الرتباطه بالمقرر  25
وأوضح اليوئنديبي أنه . مبادئ التوجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وال54/39

تحديد ية ووكربونفلوروالكلورالمواد إزالة بمشاورات بشأن فعالية الترتيبات ذات الصلة  دارتخالل إعداد الخطة 
مطلوبة وأدرجت األنشطة اإلضافية ال. وكربونيةالھيدروكلوروفلورالمواد لتعزيز الدعم إلزالة المتاحة الخيارات 

ضرورية  وتُعتبرلتعزيز اإلطار التنظيمي لمراقبة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى 
 من ھذا القبيلتدخالت عدة وأشار اليوئنديبي إلى أن . المواد ھذهلدعم اإلزالة  اتسياسمتعلق بالإطار قانوني ويجاد إل

تطبيق أيضا إلى أنه من المتوقع  وأشار. مستنفدة لألوزون في البلدإزالة المواد الدعم إطار إلى  ھامةإضافات  تمثل
 .2012المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام من نظام حصص للواردات 

إلى أنه  ةع الخدمة، مشيراألنشطة المحددة في إطار المساعدة التقنية لقطابوأثارت األمانة  أيضا قضايا تتعلق  26
وطلبت . تم تنفيذ عدد من أنشطة التدريب ومنح الشھادات في وقت سابق خالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

أيضا إلى اليوئنديبي تعديل تكاليف بعض األنشطة التي يمكن توحيدھا، فضال عن تكاليف إعداد األدلة التدريبية لتقنيي 
كما قدم اليوئنديبي بناء على طلب األمانة قائمة مفصلة بالمعدات التي سيجري توفيرھا . التبريد وموظفي الجمارك

 .لتقنيي الخدمة في إطار برنامج تدريب التقنيين

تشمل أنشطة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بقطاع  27
وسيضطلع البلد . لتسھيل استرداد غازات التبريد وتحسين ممارسات الخدمةالخدمات تدريب الفنيين وتوفير المعدات 

وبناء . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأيضا ببرامج لتوعية موظفي الجمارك وتدريبھم على مراقبة الواردات من 
وروكربونية بنسبة للحد من استھالك المواد الھيدروكلوروفل ةفي قطاع الخدم االستھالك المؤھل فإن حجم، على ھذا

 286.43سيكون متريا، طنا  818.4 ذي قدرته وھوخدمة الللباستخدام خط األساس  ،2020ئة في عام افي الم 35
 دوالرا أمريكيا  1 288 933ة بمبلغ قطاع الخدملتمويل يكون ال، مغك/أمريكيدوالر  4.5 وعلى أساس. امتري اطن
صحاب ألدعم مسبقة بالوتقديم التزامات  للحكومة وضع خطة لمدة أطولھذا التمويل وسيتيح . تكاليف الدعم ازائد

 .المصلحة الرئيسيين

  مسائل تتعلق بقطاع الرغاوي

، الحظت األمانة عدم وجود أي إشارة في االقتراح قطاع الرغاوي لترينيداد وتوباغو لدى استعراض خطة 28
- اآلليات التي ستطبق لمنع العودة إلى استخدام البوليوالت المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون/إلى التدابير

وأشار . 63/15و  61/47يتم تحويل الشركات إلى فلورات الميثيل على النحو المطلوب في المقررين أن ب بعد 141
المواد تنفيذ خطة إدارة إزالة تطبيقھا أثناء تدابير السياسة العامة التي سيتم  سيمثل أحديبي أن ھذا اليوئند

إزالة على  ،في شكل خطابات التزام ،موافقة األطراف المعنية، وأن الحكومة قد طلبت الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .الخلطسابقة البوليوالت ال الموجود فيب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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وللتجارب بالنظر ) الشركة/دوالر  3 000(الحظت األمانة أيضا ارتفاع التكلفة المطلوبة لنقل التكنولوجيا  29
وفي المناقشات التي تلت ذلك، طلبت األمانة إلى اليوئنديبي إعادة تسمية . إلى مستوى إنتاج الرغاوي في كل شركة

، ألن ھذا يبدو أكثر مالءمة لألنشطة التي يلزم "تقنية من اليوئنديبي مساعدة" التكاليف المرتبطة بنقل التكنولوجيا إلى 
وباإلضافة إلى ذلك، طُلِب أيضا إلى اليوئنديبي أن يقدم المبررات . القيام بھا في إطار ھذا العنصر من عناصر التكلفة

االستثماري يتألف من مشروع في الالتجارب واالختبار عنصر وأشار اليوئنديبي إلى أن . إلى تجربتينالتقنية للحاجة 
فإن ، )فلورات الميثيل(تكنولوجيا جديدة  نظرا ألن ما يجري اختباره ھوأكد أيضا أنه و. فحسب تكاليف الموادأكثر من 

 .بنجاح ھاضمان تنفيذلتحتاج إلى مزيد من الدعم سالمؤسسات 

دوالر   173 800تمويل قدره    وبعد ھذه المناقشات، تم االتفاق على تكلفة تحويل الشركات الخمس بمستوى 30
وموافقة حكومة ترينيداد األمانة وتم تعديل ھذه التكلفة استنادا إلى تعليقات . أمريكي زائدا تكاليف الدعم

ب في قطاع التصنيع بجدوى تكلفة 141 -طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 23.3وتوباغووسيشمل ھذا إزالة 
 :ويرد أدناه ملخص لذلك. كجم/دوالر أمريكي/ 7.49قدرھا 

  شركات الرغاويتكلفة تحويل : 7الجدول 

 )دوالر أمريكي(التكاليف المتفق عليھا  اسم الشركة
  35 600 آيس كون
  31 900 آيس فاب

  31 900 سيل
  30 500 تروبيكال مارين
  43 900 فيتر بوكسيز
  173 800المجموع

  
الرغاوي، قام اليوئنديبي بتعديل مبلغ التمويل المطلوب في إطار وبعد االتفاق على تكاليف التحويل في مجال  31

وبناء على ذلك تكون كمية استھالك ترينيداد وتوباغو . أدناه 8خطة إدارة اإلزالة على النحو الملخص في الجدول 
 .طنا متريا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 682.3المؤھل المتبقي ھي 

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإجمالي تكلفة : 8الجدول 

إجمالي  األنشطة
 الميزانية

  المخصصات السنوية
 )دوالر أمريكي(

2011  2013  2015  2017  2020  

                الدعم التقني للصناعة

  30 000  30 000  30 000  30 000  68 500  188 500 التدريب على ممارسات التبريد الحسنة

  0  0  124 333  0  229 600  353 933 توفير األدوات والمعدات

        100 000    100 000 االرتقاء بمؤسسات التدريب

  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  25 000 دليل التبريد األخضر

  0  32 000  78 000  0  0  110 000 برنامج إعادة التھيئة

  0  0  106 500  0  0  106 500 المجموع الفرعي لمعدات إعادة التھيئة

    20 000  60 000      80 000 حوافز إعادة التھيئة

  35 000  87 000  403 833  135 000  303 100  963 933 مجموع المكونات

  12 000  17 000  27 000  22 000  42 000  120 000 إطار السياسات واإلطار القانوني والمؤسسي
  17 000  17 000  17 000  17 000  17 000  85 000 التثقيف العام والتوعية

 الرصد والتقييم واإلبالغ
000 120  000 24  000 24  000 24  000 24  000 24  
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إجمالي  األنشطة
 الميزانية

  المخصصات السنوية
 )دوالر أمريكي(

2011  2013  2015  2017  2020  

                الدعم التقني للصناعة

  88 000  145 000  471 833  198 000  386 100  1 288 933 المجموع الفرعي
  تحويل شركات الرغاوي الخمس

 -   -   -   -   -  

  35 600 آيس كون
  31 900 آيس فاب

  31 900 سيل
  30 500 تروبيكال مارين
  43 900 فيتر بوكسيز

  -   -   -   -   173 800  173 800المجموع الفرعي

  88 000  145 000  471 833  198 000  559 900 733 462 1إجمالي التكفة
  

  األثر على المناخ

الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد  32
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى 

من ) مغك(رام غوكل كيلو. لخدمة التبريد المستخدم 22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من  1.8ة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو ال ينبعث نتيج 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد . مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة التي تعتزم ترينيداد وتوباغو تنفيذھا، وخاصة لتدريب التقنيين على
ممارسات الخدمة المحّسنة واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامھا، تشير إلى احتمال تحقيق البلد لخفض قدره 

طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من االنبعاثات في الغالف الجوي حسبما ھو مقدر في خطة أعمال الفترة  12 864
ويمكن تحديد ھذا األثر من . نة أن تقدر األثر على المناخ كمياغير أنه في الوقت الحالي، ال يمكن لألما. 2011-2014

خالل تقارير تقييم التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ 
ادة تدويرھا وعدد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد الجاري استردادھا وإع

 .التي تعاد تھيئتھا 22-التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

ب المستخدم في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة لشركات 141-أثر الھيدروكلوروفلوروكربونوحساب  33
إلى قيم إمكانية االحترار العالمي لعوامل النفخ ومستواھا في االستھالك  باالستناد فقطالرغاوي في ترينيداد وتوباغو 

طنا  11.6ب، وإدخال 141-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 23.3ستتم إزالة : ھو كالتاليقبل وبعد التحويل 
ث في الغالف الجوي طنا من ثاني أكسيد الكربون كان سينبع 16 544من فلورات الميثيل، وسيتم بذلك تجنب انبعاث 

 ).9الجدول (

  حساب األثر على المناخ: 9الجدول 

 سنة/طنا إمكانية االحترار العالمي المادة
مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

 )سنة/طنا(
     قبل التحويل
    قبل التحويل

  16 776  23.3  720 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
       بعد التحويل

  232  11.6  20 فورمات الميثيل
  )16 544(     صافي األثر
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  التمويل المشترك

الحظت األمانة أن فرص التمويل المشترك لحشد مصادر إضافية لزيادة فوائد خطة إدارة إزالة المواد  34
الھيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو لم تبين بوضوح في وثيقة خطة إدارة اإلزالة فيما عدا أن ذلك سيتم من 

الحكومة العينية والتمويل من جانب المتلقين للبنود غير المؤھلة كالھياكل والھياكل األساسية وعمليات  خالل مساھمات
وشجعت األمانة اليوئنديبي على ضمان أن تستكشف ترينيداد وتوباغو مزيدا من الفرص . االرتقاء بالتكنولوجيا

 .المتاحة للتمويل المشترك وال سيما في المرحلة الثانية من الخطة

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  1 462 733يطلب اليوئنديبي مبلغ  35
 2014- 2011رة ــــة للفتـــــإجمالي القيمة المطلوب تجـاوزوي. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ويعزى الفرق بين . ما ورد في خطة األعمال لھذه الفترةدوالرا أمريكيا شامال تكاليف الدعم  814 743دره ــــوق
 .الرقمين إلى االختالف في خط األساس بين خطة األعمال وخطة إدارة اإلزالة الفعلية المقدمة

  إدارة المشروع ورصده وتقييمه

وستضطلع وحدة األوزون الوطنية بتنفيذ أنشطة . التنفيذ عتزم القيام بأنشطة الرصد والتقييم طوال فترةيُ  36
 .المشروع ورصدھا بدعم من اليوئنديبي

  مشروع االتفاق

حكومة واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق األول اليرد مشروع اتفاق بين  37
 .بھذه الوثيقة

  التوصيـــــــة

 :في أن تنظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذية  38

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
، بمبلـــــغ 2020إلى  2011 من رةـــللفتترينيداد وتوبـــاغو  في الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 ةأمريكي اتدوالر 109 705، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 1 462 733
 :لليوئنديبي، على أساس أن

في  الھيدروكلوروفلوروكربونيةدوالرا أمريكيا يقدم لمعالجة استھالك المواد  1 288 933مبلغ  )1(
تماشيا مع  2020في المائة في عام  35يد للوصول إلى حد التخفيض بنسبة برقطاع خدمة الت

 ؛60/44المقرر 

طنا من قدرات استنفاد  2.5(ا متريا طن 23.3يقدم لعنصر االستثمار في إزالة  173 800مبلغ  )2(
 .ب المستخدم في قطاع تصنيع الرغاوي141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) األوزون

من قدرات  طنا 46.2 بـقدر يأساس خط  تحديدوافقت على ترينيداد وتوباغو  مالحظة أن حكومة   )ب (
 اطن 38البالغ إطار الخطة وبلغ عنه في المُ الفعلي باستخدام االستھالك  امحسوب استنفاد األوزون،
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، 2010طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام  54.5والبالغ  2009من قدرات استنفاد األوزون لعام 
 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھا مننقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالكباعتباره 

من نقطة  روكلوروفلوروكربونيةالھيدطنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد  309.65خصم   )ج (
 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من ستھالكالإلجمالي التخفيض في ا البداية

واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك  ترينيداد وتوباغو الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د (
 بھذه الوثيقة؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول 

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

ستوى التمويل المؤھل، مع مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على م
 أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة وعلى  2012-2011خطة التنفيذ األولى للفترة الموافقة على   )و(
زائدا دوالر أمريكي،  559 900بمبلغ  ترينيداد وتوباغو في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .ليوئنديبي اأمريكي ادوالر 41 993تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  ترينيداد وتوباغوحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

تخفيض واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ") البلد("  ترينيداد و توباغو هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 28,5إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

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

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

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

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
لتمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من ا3الفقرة 

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

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل
  .من آل من المواد) المؤهل المتبقي االستهالك( 3-2- 4و 3-1- 4 ينألفقياين الصف

 
نة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللج 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 

 ").مويلالت
 

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

 .المعنيةنائية أو المنّفذة بتكليف من الوآالة الثالتحقيق 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 المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(

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

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالير وخطط ارشكل 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 

الموافق عليها قد صرفت  في المائة وأن الشرائح األخرى 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  ا في ذلك هذه السنة نفسها،بم ،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
ام و    ود نظ ده، بوج ا بع واد     وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف طن

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 . 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 -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

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

 . ألف-1لمواد المحددة في التذييل لة إزالوستهالك 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    ب ي يمكن أن تتعل دد األطراف     المسائل الت ي   ؛ بقواعد أو سياسات 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 خ ة أي نشاط من خطة التنفي طة 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، والتي تكون عندئذ قيد ال أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  تنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

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

 د، وبصفة خاصةـالتبري اتـاع 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؛

ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
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 .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 تعلى أن  اليوئنديبيت قوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

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

 .في هذا االتفاق رآةع ألي من الوآاالت المنفذة المشتابإطار برنامج التقييم الت
 

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

  2-2 ية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف األفقيوتوافق اللجنة التنفيذ
 .ألف-2من التذييـل 

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

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

 ن يبرهن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أمنقزمني 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

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

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

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

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
لتيسير تنفيذ هذا من الوآالة المنفذة الرئيسية  ةن اللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول م 13-

ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. االتفاق
 .لهذا االتفاق

 
في نهاية السنة التالية المقترن بها  واالتفاقإنجاز 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
 

على النحو المبّين في المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال و 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

 )ان قدرات استنفاد األوزونبأطن(
22-الهيدروآلوروفلوروآربون  43.3 األولى جيم 

123-الهيدروآلوروفلوروآربون  0.13 األولى جيم 

124-الهيدروآلوروفلوروآربون  0.51 األولى جيم 

ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون  2.3 األولى جيم 

 46.2   المجموع
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
جدول تخفيضات  1.1

بروتوآول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

أطنان قدرات (
 )استهالك األوزون

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 30 41.6 41.6 41.641.6 41.6 46.2 46.2

الحد األقصى  2.1
المسموح به 

لالستهالك الكلي من 
واد المرفق جيم، م

المجموعة األولى 
أطنان قدرات (

 ) استهالك األوزون

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

n/a 46.2 39.3 39.339.3 39.3 39.3 28.5 غير متوفر 

التمويل المتفق عليه  1.2
للوآالة المنفذة 

الرئيسية 
دوالر ( )اليوئنديبي(

 )أمريكي

559,900  198,000  471,833  145,000   88,000 1,462,733 

تكاليف دعم الوآالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

دوالر أمريكي( ) 

41,993  14,850  35,387  10,875   6,600 109,705 

إجمالي التمويل  3-1
دوالر (المتفق عليه 

)أمريكي

559,900  198,000  471,833  145,000   88,000 1,462,733 

مجموع تكاليف  3-2
دوالر (الدعم 
)أمريكي

41,993  14,850  35,387  10,875   6,600 109,705 

إجمالي التكاليف  3-3
دوالر (المتفق عليها 

)أمريكي

601,893  212,850  507,220  155,875   94,600 1,572,438 

 أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق   124 و123،  22-اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون إجمالي 4.1.1
)األوزون نفاداست  

15.4 

أطنان قدرات استنفاد (التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ونيةالهيدروآلوروفلوروآربالمواد  إزالة 4.1.2
)زوناألو  

متوفرير غ  

)أطنان قدرات استنفاد األوزون( 1- 1- 4المذآورة في  يةالهيدروآلوروفلوروآربونمواد ال االستهالك المؤهل المتبقي من 4.1.3  28.5 

أطنان قدرات استهالك (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1
 )األوزون

2.3 

أطنان قدرات استهالك (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة  4-2-2
 )األوزون

0 

 0 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونؤهل المتبقي من االستهالك الم 4-2-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
 في السنة المحددة الثانيل االجتماع للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة  1

 .ألف-2في التذييل 
  

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

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

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

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

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

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       أ-1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5لف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرلتي لم من االتفاق ا

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 اإلاوينبغ ن أي     رش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  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 تة وأن يالضروري إدخالها على الخطة الشامل

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

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

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

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

  في ذلك؛ الرئيسية
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إلى ) أ(1تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من  موجز  )ه(
  .أعاله) د(1

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     
ستنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد   1

تشتمل على تنفيذ جميع المشاريع في إطار هذه الخطة، والرصد المنتظم لتنفيذ الهيدروآلوروفلوروآربونية، وس
المشروع والنتائج، وإصدار تقارير دورية بشأن نتائج المشروع من أجل تيسير اإلجراءات التصحيحية، وتقديم تقارير 

السوق واتجاهاته على مرحلية عن المشروع في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات 
  . المستويين الوطني والدولي

 
 المنفذة الرئيسيةدور الوآالة : ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤةـالرئيسيالمنفذة ة ـون الوآالـستك  1

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

ى ه، عل ة ب ي خطة  الخاّص ّين ف و المب ة إدارة النح 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 ا  )ج( لتنفيذية 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(1بلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين المق السنويةتنفيذ الخطط 

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

ذة       ستقلالخبراء التقنيين الم 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
  الدقيق عن البيانات؛

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

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

 .سات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السيا  )ك(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
آّل  عن دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  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: ترينيداد وتوباغو
	المرفق الأول

