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تشتمل ھذه الوثيقة على تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترح المشروع التالي:
اإلزالة


خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

اليوئنديبي/اليونيدو
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أوروغواي
الوكالة

)أوال( عنوان المشروع

اليوئنديبي )الوكالة الرئيسية( ،اليونيدو

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

) 22.0طن من قدرات استنفاد األوزون(

السنة2009 :

)ثانيا( أحدث بيانات المادة 7

السنة2010 :

)ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(
األيروسوالت

المادة الكيميائية

مكافحة
الحريق

الرغاوى

التبريد
التصنيع

الھيدروكلوروفلوروكربون 124

1.1
5.8

الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
في بوليوالت مستوردة سابقة الخلط
الھيدروكلوروفلوروكربون 142ب

1.9

الھيدروكلوروفلوروكربون 22

المذيبات

االستخدامات
المعملية

الخدمة

0.0

الھيدروكلوروفلوروكربون 123

عامل
تصنيع

إجمالي
االستھالك القطاعي

0.0
0.1
1.1

0.0
0.1
2.2
5.8

0.5
19.9

0.5
21.8

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

24.7

خط أساس الفترة :2010-2009

30

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(
موافق عليه بالفعل:
)خامسا( خطة األعمال
اليوئنديبي

اليونيدو

0.0
2012

2011

22.2

المتبقي:
2014

2013

2015

2017

2016

2019

2018

المجموع

2020

إزالة المواد المستنفدة
لألوزون )طن من قدرات
استنفاد األوزون(

3.0

3.0

1.4

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

التمويل )دوالر أمريكي(

258,712

258,712

125,710

29,236

0

0

0

0

0

0

672,371

إزالة المواد المستنفدة
لألوزون )طن من قدرات
استنفاد األوزون(

1.4

التمويل )دوالر أمريكي(

384,886

1.4
0

0

0

0

0

0

0

0

)سادسا( بيانات المشروع

2011

2012

2013

2014

2015

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال )تقديرية(

ال ينطبق

ال ينطبق

24.7

22.2

22.2

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

ال ينطبق

ال ينطبق

24.7

22.2

22.2

تكاليف المشروع المطلوبة من
حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

اليوئنديبي

تكاليف المشروع المطلوبة من
حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

اليونيدو

384,886

0
المجموع

تكاليف المشروع

97,000

57,000

19,565

173,565

تكاليف الدعم

8,730

5,130

1,761

15,621

تكاليف المشروع

82,850

تكاليف الدعم

7,457

82,850
7,457

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

179,850

19,565

57,000

256,415

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

16,187

5,130

1,761

23,078

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي(

190,637

62,130

21,326

279,493

)سابعا( طلب التمويل للشريحة األولى )(2011
الوكالة

تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(

المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي(

اليوئنديبي

97,000

8,730

اليونيدو

82,850

7,457

طلب التمويل:

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

توصية األمانة:

ينظر فيه بشكل إفرادي
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة أوروغواي ،قدم اليوئنديبي ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلى االجتماع الرابع
-1
والستين للجنة التنفيذية ،المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمجموع تكاليف
قدره  726 600دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  42 525دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 14 364دوالرا
أمريكيا لليونيدو ،حسبما قدمت في األصل .وسيسمح تنفيذ األنشطة المدرجة في المرحلة األول من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للحكومة بتحقيق أھداف بروتوكول مونتريال لعامي  2013و ،2015على أساس
الفھم أن قطاع الرغاوى الذي يستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المركبة بالفعل سيتم
تناوله بصورة مستقلة خالل فترة المرحلة األولى بما يتسق مع المقرر .15/63
وتصل قيمة الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى
-2
 184 300دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13 823دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 100 000دوالر
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 000دوالر أمريكي لليونيدو لتنفيذ خطة التنفيذ السنوية لعام .2011
السياسة العامة واإلطار التنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون
وضعت أوروغواي إطارا قانونيا ،أو نظاما لألوزون ،يشجع أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في البلد
-3
ويدعمھا ويُنفِذھا .وتتولى وزارة الحماية البيئية ) (MVOTMAمن خالل اإلدارة الوطنية للبيئة )(DINAMA
مسؤولية تنفيذ ھذا اإلطار القانوني من خالل بنية تحتية مؤسسية تقودھا وحدة األوزون الوطنية ،التي تنسق أنشطة
إزالة المواد المستنفدة لألوزون بالتعاون الوثيق مع شركائھا االستراتيجيين من المكاتب الحكومية األخرى والقطاع
الخاص والمعاھد األكاديمية والمجتمع المدني المنظم.
وقد وضع نظام إصدار التراخيص للواردات في أوروغواي منذ عام  .2006وتحدد وزارة الحماية البيئية
-4
الحد األقصى لمستوى الواردات السنوي من المواد المستنفدة لألوزون في البلد وتخول لإلدارة الوطنية للبيئة سلطة أن
تشغل ،بالتشارك مع الھيئة الوطنية للجمارك ،السجل الوطني للواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون.
وتنص ھذه الالئحة أيضا على تسجيل واردات وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ومع تقدم تنفيذ برنامج
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،سيتم إدخال سياسات تشريعية جديدة متعلقة بالمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تشتمل على إدخال نظام حصص للواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
فضال عن إجراءات لمراقبة الواردات من األجھزة التي تستخدم ھذه المواد بحلول عام .2013
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تستورد أوروغواي الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-الذي مثل أكثر من  90في المائة من مجموع المواد
-5
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة في عام ) 2009بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ،ويليه
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب ) 3.5في المائة من مجموع االستھالك( والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
كمادة نقية ) 3.5في المائة( .واستوردت أيضا كميات صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون123-
والھيدروكلوروفلوروكربون .124-كما تستورد أوروغواي الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة
الخلط )الجدول  .(1وحددت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  20مستوردا مسجال للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد ،والمصادر الرئيسية للواردات من ھذه المواد ھي األرجنتين والصين والھند
والمكسيك.

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/47

الجدول  :1الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أوروغواي )*(2010-2007
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية*

2007
طن متري

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
المجموع
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
في البوليوالت المستوردة سابقة
الخلط

2008

أطنان من قدرات
استنفاد األوزون

طن متري

2009

أطنان من قدرات
استنفاد األوزون

طن متري

2010

أطنان من قدرات
استنفاد األوزون

أطنان من
قدرات استنفاد
األوزون
21.84
0.49
2.21
0.04
0.13
24.71

طن متري

286.60
6.40
16.70
0.00
0.00
309.70

15.76
0.42
1.84
0.00
0.00
18.02

316.68
0.00
15.49
0.91
0.00
333.20

17.42
0.00
1.70
0.02
0.00
19.14

369.67
11.88
7.04
1.59
2.46
392.64

20.33
0.77
0.77
0.03
0.05
21.92

397.05
7.47
20.12
2.12
5.82
432.58

43.16

4.75

53.56

5.89

48.58

5.34

52.32

5.76

)*( بيانات المادة  7للفترة  2009-2007من أمانة األوزون .وبيانات عام  2010تقديرية استنادا إلى الواردات.

وبلغ متوسط نمو استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من عام  2007إلى عام  2010نسبة  11.5في
-6
المائة في السنة .وأكبر زيادة حدثت بين عامي  2008و 2009حيث وصل النمو المحسوب إلى  17.9في المائة،
ويعزى ھذا النمو أساسا إلى االستعاضة المستمرة عن المواد الكلوروفلوروكربونية في تطبيقات الخدمة .وتشير
التقديرات إلى أن النمو الحالي مستقر عند نسبة  9في المائة إجماال .وترد التنبؤات بشأن استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام ) 2015استنادا إلى بيانات تم تجميعھا خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية( في الجدول .2
الجدول  :2التنبؤات بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2015
طلب غير مقيد

طلب مقيد

السنة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

طن متري
قدرات
أطنان
استنفاد األوزون
طن متري
قدرات
أطنان
استنفاد األوزون
الھيدروكلوروفلورو
كربون141-ب
قدرات
)أطنان
استنفاد األوزون(

230

220

281

309.7

333.2

392.64

432.58

472

514

565.4

621.9

684.09

13.04

12.93

15.69

18.02

19.14

21.95

24.70

26.92

29.34

32.2

35.5

39

230

220

281

309.7

333.2

392.64

432.58

472

514

412.61

412.61

371.33

13.04

12.93

15.69

18.02

19.14

21.95

24.70

26.92

29.34

23.33

23.33

20.99

5.34

5.76

6.27

6.84

5.55

5.55

4.99

التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
إن استھالك أوروغواي األساسي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھو الھيدروكلوروفلوروكربون-
-7
 ،22الذي يمثل ما يزيد بدرجة طفيفة عن  90في المائة من مجموع استھالك عام  .2009وتستخدم ھذه المادة في
صناعة التبريد لخدمة نظم التبريد وتكييف الھواء ،وتستخدم كميات صغيرة في قطاع التصنيع لتجميع وتركيب الغرف
الباردة الكبيرة .ويستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب كعامل تنظيف بالتدفق في قطاع الخدمة .وإضافة إلى
ذلك ،استوردت كمية قدرھا  48.58طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة الخلط
المستعملة في تصنيع رغاوى األجھزة ورغاوى الرش وبعض رغاوى المرنة والرغاوى ذات األديم المندمج.
وتستخدم كميات صغيرة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى في مخاليط غازات التبريد في البلد ،فضال
عن استخدامه في بعض تطبيقات مكافحة الحريق .ويوجز الجدول  3أدناه التوزيع القطاعي للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في أوروغواي في عام .2010
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وھناك ثالث شركات تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون 22-لتركيب الغرف الباردة في المحالت التجارية
-8
ومرافق التجھيز وما إلى ذلك .وتتعاقد ھذه الشركات على شراء ألواح العزل ذات الصلة ولكنھا مسؤولة عن تركيب
الغرف بما في ذلك تجميع نظم التبريد وشحن النظم بالھيدروكلوروفلوروكربون .22-وبلغ مجموع االستھالك الذي
يعزى إلى ھذا القطاع  35طنا متريا في المتوسط في عامي  2009و.2010
الجدول  :3التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أوروغواي )(2010
المادة

االستھالك حسب القطاع في عام ) 2010طن متري/قدرات استنفاد األوزون(
مواد إلخماد
تبريد وتكييف ھواء تبريد وتكييف ھواء
رغاوى
الحريق
في قطاع الخدمة
في قطاع التصنيع
قدرات
طن متري استنفاد
األوزون

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

طن
متري

طن متري

قدرات
استنفاد
األوزون

362.05 1.93

19.91

397.05

21.84

9.82

1.08

20.12

2.21

الھيدروكلوروفلوروكربون123-

0.54

1.58 0.01

2.12

0.04

الھيدروكلوروفلوروكربون124-

5.82

0.13

5.82

0.13

7.47

0.49

432.58 0.03

24.70

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب

35.00

قدرات
استنفاد
األوزون

قدرات استنفاد طن
طن متري
متري
األوزون

قدرات
استنفاد
األوزون

المجموع الكلي

10.30

1.13

الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع حسب القطاع

10.30

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في البوليوالت سابقة الخلط

52.32

35.00 1.13

7.47
385.70 1.93

0.49
1.58 21.62

0.03

5.76

وھناك  15شركة تصنيع رغاوى في البلد ،تستخدم ما يقدر بمجموع  48.58طن متري من
-9
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط .وتستورد شركة واحدة كمية
صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي وتخلطه في الموقع وتستورد أيضا النظم سابقة الخلط .وتتعلق
ھذه الكمية كلھا بشركات مملوكة محليا.
حساب نقطة البداية
 -10حسبت أوروغواي في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا خط أساس أن
استھالكھا من ھذه المواد قدره  23.3طن من قدرات استنفاد األوزون ) 412.6طن متري( باستخدام متوسط
االستھالك المبلغ عنه لعام  2009والبالغ  21.92طن من قدرات استنفاد األوزون ) 392.64طن متري( واالستھالك
المقدر لعام  2010والبالغ  24.71طن من قدرات استنفاد األوزون ) 432.58طن متري( ،إضافة إلى  5.3طن من
قدرات استنفاد األوزون ) 48.43طن متري( من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت
المستوردة سابقة الخلط )متوسط الفترة  (2009-2007غير المبلغ عنه بموجب المادة  .7ونتج عن ذلك نقطة بداية
قدرھا  28.6طن من قدرات استنفاد األوزون.
استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتكاليفھا
 -11من المخطط تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي على ثالثة مراحل .ومن
المتوقع أن تحقق المرحلة األولى المقدمة حاليا للتمويل مستويات االمتثال الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لعامي  2013و .2015وستشتمل أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على مزيج من األنشطة
التي تھدف إلى تعزيز تنفيذ اإلطار التشريعي وتحسين ممارسات الخدمة والصيانة والتدريب على عمليات
التحويل/إعادة التھيئة ومثبطات على الواردات من األجھزة الجديدة التي تحتوي على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وعلى تركيبھا .كما تشتمل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على
5
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أنشطة لرفع الوعي موجھة نحو جميع قطاعات السكان .وتأخذ األنشطة المزمعة للمرحلة األولى في الحسبان الدروس
المستفادة من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية .وسيتم تعزيز األنشطة المنفذة سابقا حيثما يمكن و/أو يكون مناسبا
واستكمالھا بعناصر جديدة من شأنھا أن تساعد على خفض الطلب على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-واستخدامه.
 -12وصنفت حكومة أوروغواي المرحلة األولى في خمسة عناصر أعدت في إطارھا مشروعات وأنشطة
ملموسة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،حسبما ھو مبين في الجدول  4أدناه.
الجدول  :4أنشطة اإلزالة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي لتحقيق
تدابير الرقابة في عامي  2013و2015
الوكالة

األنشطة/المشروعات
العنصر  :1تكييف ونشر أدوات السياسة العامة وبناء القدرات إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
تعزيز نظام إصدار التراخيص والحصص
تنفيذ نظام مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألجھزة القائمة عليھا
تنفيذ نظام مراقبة تجارة واستخدام ومناولة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تدريب موظفي/وكالء الجمارك وتزويدھم باألجھزة
العنصر  :2برنامج دعم لقطاع خدمة التبريد
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في أنشطة التنظيف بالتدفق
التدريب على ممارسات التدريب الجيدة وإعادة التھيئة
تعزيز المراكز
نظام إصدار شھادات لتقنيي التبريد الماھرين
مركز تجريبي السترداد غازات التبريد وإعادة تدويرھا واستعادتھا وتخزينھا
العنصر  :3إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم في تجميع الغرف الباردة
مشروع التحويل في شركات فرايمون ) 14طنا متريا 0.77/طن من قدرات استنفاد
األوزون(
العنصر  :4برنامج رفع الوعي
العنصر  :5برنامج الرصد
المجموع

اليوئنديبي

اليوئنديبي

اليونيدو

اليوئنديبي
اليوئنديبي

التكاليف )دوالر
أمريكي(
93,000
18,000
35,000
40,000
324,065
44,065
112,000
82,000
34,000
52,000
159,600
159,600
65,935
84,000
726,600

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تصنيع التبريد المستخدم في تجميع الغرف الباردة
 -13تقترح حكومة أوروغواي اإلزالة الجزئية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم في تجميع
الغرف الباردة من أجل تحقيق أھداف اإلزالة لعامي  2013و .2015وحددت في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ثالث شركات بمجموع استھالك قدره  35طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
المستخدم في ھذا التطبيق ،وتشتمل الخطة على مشروع استثماري ألكبر شركة وھي فرايمون س .أ .ومن شأن ھذا
المشروع الذي تنفذه اليونيدو أن يتناول إزالة  14.1طن متري ) 0.77طن من قدرات استنفاد األوزون( من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في ھذا القطاع الفرعي.
 -14وقد أنشئت شركة فرايمون س .أ .في مطلع ثمانينيات القرن الماضي وتصنع غرف تبريد بناء على أساس
طلبات يقدمھا العمالء .ولدى الشركة عدد من مجاالت اإلنتاج وتستخدم نماذج مختلفة بأنواع كباسات مختلفة ،تستخدم
جميعھا الھيدروكلوروفلوروكربون 22-كغاز تبريد .وتصنع الشركة سنويا ما مجموعه  30غرفة وتشتمل العملية على
تصميم الغرفة الباردة وفقا للمواصفات وتركيب األلواح الالزمة وأجھزة التبريد واألجھزة األخرى ذات الصلة التي
عادة ما تُجمع في الموقع.
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 -15وتتألف األجھزة األساسية من أجھزة الشحن ومضخات الشفط ومضخات الزيت واألدوات األخرى
المستخدمة في تجميع ھذه الغرف المبردة .وتصمم معظم ھذه األجھزة الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
ويتطلب التغيير إلى غازات تبريد بديلة مثل المواد الھيدروكربونية تغيير األجھزة األساسية واألجھزة الخاصة
باألنابيب .وتشير التقديرات األصلية إلى أن التكاليف تبلغ  159 600دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم .ومن المتوقع
أن يؤدي المشروع إلى إزالة  14.1طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-مما سيسھم في تحقيق تدابير
الرقابة لعامي  2013و.2015
الرصد
 -16سيسمح برنامج رصد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لحكومة أوروغواي بتنسيق
ورصد تنفيذ المشروعات واألنشطة المدرجة في عناصر المشروع المحددة أعاله.

تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقات
 -17استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي أعيد تقديمھا في سياق المبادئ
التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر  ،(39/54ومعايير تمويل إزالة ھذه
المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين ) ،(44/60والمقررات الالحقة المتعلقة بخطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصادرة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين وخطة األعمال
المجمعة للفترة  2014-2011المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين.
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -18الحظت األمانة االختالف بين نتائج المسح الخاص بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبيانات استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنھا بموجب المادة  ،7وخاصة لعام  .2009وأشار اليوئنديبي إلى أن البلد
جمع بيانات لعام  2009أعلى من البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  7لدى التحقق من األرقام باستخدام منھجية
المسح .ويعزى ذلك إلى أخطاء في تسجيل أرقام الواردات في مكتب الجمارك .ومالحظا ھذا االختالف ،أشار
اليوئنديبي إلى أن البلد ينظر في طلب لتنقيح بيانات عام  2009لتقديمه إلى أمانة األوزون .ولدى تقييم الموقف ،أفاد
اليوئنديبي في مرحلة الحقة بأن البلد لن يطلب تصحيح البيانات وسيستخدم بيانات المادة  7المقدمة لعام 2009
كمرجع .واتخذت تدابير تصحيحية في إدارة الجمارك لتجنب مثل ھذه األخطاء في التقارير.
نقطة البداية إلجمالي التخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -19سعت األمانة أيضا إلى الحصول على توضيح من اليوئنديبي بشأن حساب نقطة البداية إلجمالي التخفيض
وخط األساس المقدر في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 412.6طن متري( الذي استخدم
بيانات تقديرية لعام  2010استنادا إلى المسح .ولفتت انتباه اليوئنديبي إلى المقرر  14/63الذي قررت فيه اللجنة
التنفيذية "حساب نقاط البداية للتخفيضات الكلية في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة لخطط إدارة
إزالة ھذه المواد على أساس أحدث البيانات المقبولة الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال ُمبلغ عنھا بموجب
المادة  ،7وذلك بما يتسق مع المقرر  44/60للجنة التنفيذية"
 -20وبالنظر إلى ما ورد أعاله ،قدمت حكومة أوروغواي في وقت الحق بيانات المادة  7الخاصة بھا لعام 2010
رسميا إلى أمانة األوزون ولكن لم ينعكس ذلك على موقع اإلنترنت الخاص بھا .واستنادا إلى ذلك ،نقحت حكومة
أوروغواي حسابھا لنقطة البداية واختارت ،وفقا للمقرر  ،44/60أن تحدد كنقطة بداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االستھالك المبلغ عنه فعليا في عام  .2010وتشير التقديرات إلى أن ھذه
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الكمية تبلغ  24.71طن من قدرات استنفاد األوزون ) 432.58طن متري( ،زائد  5.3طن من قدرات استنفاد
األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط غير المبلغ عنه
بموجب المادة  ،7مما ينتج عنه نقطة بداية إلجمالي التخفيض قدرھا  30طنا من قدرات استنفاد األوزون .وھذا الرقم
أعلى من الرقم الوارد في خطة األعمال التي أشارت إلى خط أساس يبلغ  23.77طن من قدرات استنفاد األوزون
) 408.3طن متري( .ويعزى الفرق إلى أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2010الوارد في
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استند إلى البيانات الفعلية المبلغ عنھا بموجب المادة  7في حين
أن خط أساس االستھالك المحسوب في خطة األعمال باستخدام متوسط االستھالك المبلغ عنه لعامي  2009و2010
تم تقديره بمعدل نمو نسبته  8في المائة منذ عام  .2009وباإلضافة إلى ذلك ،اشتملت خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا على كمية الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة
سابقة الخلط في حساب نقطة البداية .وبما يتسق مع ما ورد أعالهُ ،حسب أن نقطة البداية لقطاع الخدمة تبلغ 385.7
طن متري ) 21.62طن من قدرات استنفاد األوزون( استنادا إلى الجدول .3
استراتيجية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -21سعت األمانة ،لدى استعراضھا لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،إلى الحصول على
توضيح من اليوئنديبي بشأن التخفيض الذي يتعين إدراجه بالخطة .وتقترح الخطة أن تحقق المرحلة األولى تدابير
تخفيض ھذه المواد لعامي  2013و 2015فقط ،ولكنھا تتوقع إزالة ما مجموعه  8.35طن من قدرات استنفاد األوزون
وھي كمية تزيد عن  20في المائة من خط األساس األصلي المحسوب البالغ  28.6طن من قدرات استنفاد األوزون،
وبذلك تتجاوز األموال التي طلبھا البلد المبلغ المؤھل له بموجب المقرر  44/60لقطاع الخدمة .وأوضح اليوئنديبي أن
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية صممت بحيث تراعي الزيادة في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ولذلك ،على البلد إزالة أكثر من  10في المائة لتحقيق أھداف عامي  2013و .2015كما
ذكر أن التمويل المطلوب حسب استنادا إلى ما يحتاجه البلد لالمتثال لتدابير البروتوكول ولكنه على علم بحدود
التمويل بموجب المقرر  .44/60وأبلغت األمانة اليوئنديبي بالنظر في توسيع نطاق المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتغطية نسبة تخفيض في االستھالك تبلغ  35في المائة بحلول عام  2020بما
يتسق مع المقرر  ،11/62حيث أن األنشطة المزمعة بموجب االستراتيجية ستكون شبيھه جدا بتلك المطلوبة لتحقيق
ھذا التخفيض ويمكن أن تحقق المزيد إذا كان التخطيط لفترة أطول .وأبلغ اليوئنديبي األمانة بأن الحكومة ترغب في
اإلبقاء على طلبھا المتمثل في عدم تغطية إال تدابير الرقابة لعامي  2013و 2015في إطار المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنھا تلتزم بتحقيق أھداف اإلزالة المشار إليھا.
 -22ولدى تفسير ما تعتزم الخطة أن تفعله في حالة شركات الرغاوى الصغيرة التي تستخدم
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،ذكر اليوئنديبي أنه سيتم تناول
ھذا القطاع بما يتسق مع المقرر  15/63ويمكن تقديمه كجزء من المرحلة األولى عندما تتاح تكنولوجيا منخفضة
إمكانية االحترار العالمي مجدية من حيث التكاليف وتتوافر باألسواق لتحل محل الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الذي تستخدمه ھذه الشركات الصغيرة.
المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتكاليف
 -23ناقشت األمانة التمويل المطلوب لإلطار التنظيمي الخاص بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،حسبما يتعلق
بالمقرر  ،39/54والمبادئ التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وأوضح
اليوئنديبي أن وحدة األوزون الوطنية أجرت ،خالل إعداد الخطة ،عددا من المشاورات مع عدد من أصحاب المصلحة
لفھم بشكل أفضل اآلثار التنظيمية لتعجيل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مما يؤدي بالتالي إلى تحديد تدابير
إضافية يتعين وضعھا وتعزيزھا خالل السنوات الخمس القادمة .ويتمثل االحتياج الحالي في تعديل اإلطار التنظيمي
القائم للسماح بوضع نظام للحصص يحدد أقصى حجم للواردات .كما تقترح خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ نظام لمراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإجراء تدريب ووضع نظام
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لتوسيع نطاق إجراءات مراقبة األجھزة القائمة على المواد المستنفدة لألوزون من أجل تحقيق نظام رصد فعال في
أوروغواي.
 -24وفيما يتعلق باألنشطة المقترحة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم في أنشطة التنظيف
بالتدفق ،الحظت األمانة أنه ينبغي حساب التمويل في ضوء األنشطة المؤھلة للتمويل في قطاع الخدمة بالنظر إلى أن
التنظيف بالتدفق يعتبر جزءا من ھذا القطاع .وأشار اليوئنديبي إلى أن البلد سيضمن إيالء األولوية إلى إزالة ھذا
التطبيق.
 -25واستفسرت األمانة عن أنشطة التدريب في قطاع خدمة التبريد وكيف يمكن أن تستكمل ھذه األنشطة تلك
المنفذة بالفعل بموجب خطة إدارة اإلزالة النھائية .وأوضح اليوئنديبي أن ھذه األنشطة صممت للعمل على الھياكل
الموضوعة في إطار المشروع الخاص بالمواد الكلوروفلوروكربونية وتوفر تدريب متخصص لتحويل األجھزة في
المجاالت ذات االستھالك المرتفع من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي لم تكن مؤھلة للتحويل بموجب إطار إزالة
المواد الكلوروفلوروكربونية ،مثل التطبيقات في مجال التبريد وتكييف الھواء.
 -26وناقشت األمانة واليوئنديبي التمويل النھائي لتكاليف المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى استراتيجية حكومة أوروغواي المتعلقة بإزالة استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وقطاع تصنيع التبريد ،التي ال تحقق إال تجميد استھالك ھذه
المواد وخفض نسبته  10في المائة بحلول عام  .2015و ُحسب التمويل لقطاع الخدمة بإجمالي مبلغ  173 565دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف الدعم لليوئنديبي ،على أساس  4.5دوالر أمريكي/كغ إلزالة  38.5طن متري من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة.
 -27ولدى مناقشة التمويل الموصى به المشار إليه أعاله ،وبصفة خاصة لقطاع الخدمة ،استرعى اليوئنديبي انتباه
األمانة إلى أن قيمة التمويل البالغة  4.5دوالر أمريكي/كغ لھذا القطاع ألوروغواي التي يبلغ خط األساس فيھا 385.7
طن متري لتحقيق تدابير الرقابة لعام ) 2015أي  173 565دوالرا أمريكيا زائد تكاليف الدعم( كان أقل من الحد
األقصى للتمويل المسموح به للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي يتراوح استھالكھا ما بين  300و 360طنا
متريا لنفس الفترة )أي  198 000دوالر أمريكي( استنادا إلى المقرر  .44/60وفي المناقشات التالية ،أشير إلى أنه
بالنظر إلى أن البلدان التي لديھا استھالك يتراوح ما بين  361و 400طن متري ال تعتبر في فئة البلدان ذات حجم
االستھالك المنخفض وستكون مؤھلة للتمويل على أساس  4.5دوالر أمريكي/كغ في قطاع الخدمة ،فإنھا ستحصل
بصفة عامة على أموال أقل من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض ألنشطة مماثلة وبالتالي ينبغي اعتبارھا
كحاالت خاصة .ووفقا لليوئنديبي ،فإن أوروغواي تلتمس الحصول على توضيح بشأن كيفية معالجة ھذه المواقف من
أجل تحقيق المساواة بين البلدان فيما يتعلق باألنشطة في قطاع الخدمة .وأشارت األمانة إلى ھذه المسألة في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17بوصفھا إحدى مسائل السياسة العامة التي يتعين أن تنظر فيھا اللجنة التنفيذية.
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تصنيع التبريد في مصانع تجميع الغرف الباردة
 -28فيما يتعلق بالعنصر االستثماري لتحويل شركات تصنيع الغرف الباردة ،ناقشت األمانة مع اليونيدو مقترح
التمويل األصلي بالتفصيل وأعادت تأكيد الحاجة إلى تطبيق المقرر  14/62الذي طلبت فيه اللجنة التنفيذية جملة أمور
من بينھا "أن تبين الوكاالت ،لدى تقديم مشروعات تتعلق بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع والشحن ،أن كل
الشركات المشاركة في ھذا المشروع قد استثمرت في المعدات أو تطوير المنتجات أو تدريب العاملين المختصين
بتكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتزيد استثماراتھا بدرجة كبيرة عن مستوى االستثمارات السائدة في
قطاع الخدمة؛ وأن األنشطة المتوخاة لتلك الشركات تمثل تكاليف إضافية".
 -29وباإلضافة إلى ذلك ،طرحت األمانة أيضا مسائل بشأن اختيار تكنولوجيا التحويل ،وبصفة خاصة ،بشأن
استخدام  R-507و R-404Aكبديلين للھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وأوضحت اليونيدو أن ھذه المخاليط ستستخدم
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نظرا ألنھا تتوافق مع النظم الحالية المركبة للغرف الباردة .كما أشارت اليونيدو إلى أنھا ستشجع البلد على استكشاف
إمكانية استخدام المواد الھيدروكربونية كبديل للشركتين المتبقيتين.
 -30وبعد ھذه المناقشات ،عدلت اليونيدو التكاليف وفقا لذلك ،وتم التوصل إلى اتفاق على أال يتجاوز مجموع
تكاليف المشروع مبلغ  82 850دوالرا أمريكيا زائد تكاليف الدعم استنادا إلى عناصر التكاليف المبينة في الجدول 5
أدناه إلزالة  14طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
الجدول  :5التكاليف المتفق عليھا لتحويل شركات فرايمون
تكاليف الوحدة
)دوالر أمريكي(

الجھاز

الكمية

أدوات الستبدال وتجميع الصمامات اإللكترونية
وأجھزة التحكم والتشغيل الجديدة

 5مجموعات

مجموع التكاليف

1,720

8,600

مضخات الشفط

 5مجموعات

3,000

15,000

مضخات الزيت

 5مجموعات

250

1,250

أجھزة الكشف عن التسريب

 5مجموعات

500

2,500

جھاز الشحن

5

700

3,500

تعديل جھاز لي األنابيب )أدوات(

2

10,000

20,000

التدريب )حلقات عمل تقنية(

2

10,000

20,000

تدريب عملي )خبير وطني(
المجموع

 4شھور

3,000

12,000
82,850
7,457

تكاليف دعم اليونيدو
مجموع التكاليف للصندوق متعدد األطراف

9%

90,307

خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2014-2011
 -31استنادا إلى ما ذكر أعاله ،يصل مجموع تمويل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي إلى  256 415دوالرا أمريكيا زائد تكاليف الدعم إلزالة ما مجموعه 52.5
طن متري من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق التخفيض البالغ  10في المائة من ھذه المواد في عام .2015
ويقل إجمالي المبلغ المطلوب لفترة  2014-2011والبالغ  279 493دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف الدعم عن
المبلغ الوارد في خطة األعمال ألن خطة األعمال استخدمت خط أساس يستند إلى رقم تقديري في حين أن خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استخدمت البيانات الرسمية المبلغ عنھا لعامي  2009و .2010وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن التكاليف المتفق عليھا لقطاع تصنيع التبريد تقل عن التكاليف المخططة.
األثر على المناخ
 -32تشير خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن حكومة أوروغواي ستستخدم ،عندما يمكن
وأينما يمكن ،تكنولوجيات بديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي لتحل محل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وستسعى إلى تحقيق حيادية الطاقة عن طريق اختيار تكنولوجيات متماثلة من حيث كفاءة العزل بقدر اإلمكان – ولكن
في سياق خفض إمكانية االحترار العالمي إلى أدنى حد.
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 -33ومن شأن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
التي تشتمل على إدخال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ إجراءات مراقبة الواردات من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحويل قطاع التجميع أن تخفض كميات الھيدروكلوروفلوروكربون22-
والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدمة لخدمة التبريد .وسيؤدي كل كيلوغرام من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل إلى وفورات تبلغ نحو  1.8طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون .وعلى الرغم من عدم اإلشارة إلى حساب األثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن األنشطة المزمع أن تضطلع بھا أوروغواي ،وخاصة إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاعي الخدمة والتجميع وجھودھا الكبيرة في تحسين ممارسات الخدمة وخفض
انبعاثات التبريد تشير إلى أنه من المرجح أن يحقق البلد وفورات قدرھا  10 528طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
من االنبعاثات إلى الغالف الجوي المقدرة في خطة أعمال .2014-2011
 -34ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد
المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد المبلغ
عن استردادھا وإعادة تدويرھا ،وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم واألجھزة القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون22-
التي أعيد تھيئتھا.
التمويل المشترك
 -35الحظت األمانة عدم اإلشارة بوضوح إلى إمكانيات التمويل المشترك لتعبئة موارد إضافية لتحقيق أقصى
منافع بيئية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي في وثيقة الخطة باستثناء أن ذلك
سيكون من خالل مساعدات عينية من الحكومة وتمويل مشترك من المتلقين وذلك للبنود غير المؤھلة مثل الھياكل
والبنية التحتية التكنولوجيا الحديثة .وشجعت األمانة اليوئنديبي على أن تضمن أن تستكشف أوروغواي المزيد من
إمكانيات التمويل المشترك وخاصة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
مشروع االتفاق
 -36يرد مشروع اتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
المرفق األول بھذه الوثيقة.

التوصية
-37

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

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ألوروغواي للفترة  2011إلى  ،2015بمبلغ  279 493دوالرا أمريكيا ،ويشمل  173 565دوالرا
أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  15 621دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،و 82 850دوالرا
أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 457دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على أساس الفھم أنه:
)(1

تم تقديم  173 565دوالرا أمريكيا إلزالة االستھالك في قطاع خدمة التبريد للوصول إلى نسبة
التخفيض البالغة  10في المائة على األقل في عام  2015بما يتسق مع المقرر  44/60استنادا
إلى نتائج المناقشات تحت البند )8أ( من جدول األعمال "نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا
أثناء استعراض المشروعات"؛
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)(2

تم تقديم  82 850دوالرا أمريكيا للعنصر االستثماري إلزالة  14.0طن متري
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم في تجميع وتركيب الغرف المبردة لقطاع تصنيع
التبريد؛

)ب( مالحظة أن حكومة أوروغواي وافقت على أن يكون مستوى استھالك عام  2010البالغ  24.7طن من
قدرات استنفاد األوزون والمبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائد  5.3طن من
قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في أنظمة البوليوالت
المستوردة سابقة الخلط ،مما ينتج عنه  30طنا من قدرات استنفاد األوزون ھو نقطة البداية إلجمالي
التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛
)ج( الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة؛
)د(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج أرقام
الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات
أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع أي تعديالت
يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)ھ(

الموافقة على خطة التنفيذ األولى للفترة  2012-2011والشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 190 637
دوالرا أمريكيا ،ويشمل  97 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  8 730دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي؛ و  82 850دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 457دوالرا أمريكيا
لليونيدو.
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Annex I

اﻟﻤﺮﻓـﻖ اﻷول
ﻣﺸﺮوع اﺗّﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ أوروﻏﻮاي واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف
ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻤﺜّﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ أوروﻏﻮاي )"اﻟﺒﻠﺪ"( واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ
-1
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻮا ّد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ )"اﻟﻤﻮا ّد"( إﻟﻰ آﻤﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺪرهﺎ  2,22ﻣﻦ
أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﺑﺤﻠﻮل  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  /آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2015ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺳﻮف ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻼزم ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة  ،7ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻘﺮر .44/60
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠـﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮا ّد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ
-2
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ .وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ أﻧّﻪ ،ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ووﻓﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬّﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة  ،3ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أو ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﻮاد
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ )"اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ"( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي اﺳﺘﻬﻼك ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  3-1-4و) .3-2-4اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد.
رهﻨًﺎ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪّد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  1-3ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻟﻠﺒﻠﺪ .وﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﺬا
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ )"ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"(.
ﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺳﻮف ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺴﺘﻘ ّ
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اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﻤﻮاد آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2.1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ )"اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ"( ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺳﻴﺠﺮى
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﻨ ّﻔﺬة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﺒﻠﺪ
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ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  60ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:
)أ(

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

)ب(

أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ،إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب؛
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)ج(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ )"ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"(
ﺗﻐﻄﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺷُﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وأن ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وأن اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛

)د(

أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻗﺪّم إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟ ﻒ )"ﺷ ﻜﻞ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ
وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ"( ﺗﻐﻄﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺘ ﻲ ُﻳﻄﻠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اآﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ؛
أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺜ ﺎﻣﻦ واﻟﺴ ﺘﻴﻦ
وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ ،ﺑﻮﺟ ﻮد ﻧﻈ ﺎم وﻃﻨ ﻲ ﻣﻨﻔ ﺬ ﻟﻠﺘ ﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺤﺼ ﺺ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻮاردات ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ،ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﺎدرات ،وﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻀﻤﻦ اﻣﺘﺜﺎل
اﻟﺒﻠ ﺪ ﻟﻠﺠ ﺪول اﻟﺰﻣﻨ ﻲ ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻤﺪة هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.

)ه(

ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ إﺟﺮاء رﺻﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﻧﺸﻄﺘـﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺳﻮف ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ
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اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ  -5أﻟﻒ )"ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار"( وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﻓﻘًﺎ ﻷدوارهﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5أﻟﻒ .وﺳﻴﺨﻀﻊ هﺬا اﻟﺮﺻﺪ أﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  4أﻋﻼﻩ.
وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ
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هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻐﻴّﺮ اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺳﻠﺲ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك وإزاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ.
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ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

)أ(

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

)ب(

إﻋ ﺎدات اﻟﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺼ ﻨّﻔﺔ آﺘﻌ ﺪﻳﻼت رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ،ﻓ ﻴﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻳﺘ ّﻢ إﺑﻼغ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺴ ﻨﻮي
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛

)ج(

ﺳﻮف ﺗﻌﺎد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃ ﺮاف ﻟ ﺪى اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻓ ﻲ
اﻟﺨﻄﺔ.

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

ﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻄ ﺮأ
أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻻﺗﻔ ﺎق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎ ّ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛
2
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)ب(

أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨﻔ ﺬة اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﺸ ﺮوط اﻟ ﻮاردة ﺑ ﺎﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ
 100/41و 6/49ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ.

ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أو
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اﻟﺘﻲ ﻳُﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻗﺪ واﻓﻘﺖ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )"اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"( وواﻓﻘﺖ اﻳﻮﻧﻴﺪو ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ( ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﻳُﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗُﺠﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪّد اﻷﻃﺮاف أو ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -10ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) 5ب(.
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻵراء ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺑﻼغ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ .وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺒﻴّﻨـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻷﻓﻘﻴﻴﻦ  2-2و  4-2ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴـﻞ -2أﻟﻒ.
 -11ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺼﻒ اﻷﻓﻘﻲ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ ،أو ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ،أن ﺗﻌﻴﺪ
ﻳﺤ ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﺪّدﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺮهﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪول اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻳﻌﺘﺮف اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ ،ﻋﻦ آّﻞ آﻴﻠﻮﻏﺮام
ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﻨﺠﺰة ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﺳﻮف
ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﺗﺘﺨﺬ إزاءهﺎ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ،ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  5أﻋﻼﻩ.
 -12ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي ﻗﺮار ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك أو أي أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
 -13ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﻷي ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 -14ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮى
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5د( واﻟﻔﻘﺮة  ،7ﻓﺴﻴﺮﺟﺄ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1أ( و)1ب( و)1د(
و)1ه( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
 -15ﺗﻨﻔﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪّدة ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺼﺮًا ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
هﺬا اﻻﺗﻔﺎق .وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
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ﺗﺬﻳﻴﻼت
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -1أﻟﻒ :اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻤﺎدة
HCFC-22
HCFC-141b
HCFC-123
HCFC-124
HCFC-142b

اﻟﻤﺮﻓﻖ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻬﻼك
)ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ
ﺟﻴﻢ

اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ
اﻷوﻟﻰ

21.84
2.21
0.04
0.13
0.49

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
HCFC-141b in imported pre-blended polyols
اﻟﻤﺠﻤﻮع

24.7
5.3
30

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -2أﻟﻒ :اﻷهﺪاف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
2011
1-1

ﺟﺪول ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺟﻴﻢ،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

3-2

)دوﻻر

2-1
1-2
2-2

4-2

2012

2013

2014

2015

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

24.7

22.2

22.2

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮ

24.7

22.2

22.2

اﻟﻤﺠﻤﻮع

97,000

57,000

19,565

173,565

8,730

4,275

1,474

15,621

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو(
أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

82,850

82,850

7,457

7,457

1-3

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

179,850

57,000

19,656

256,415

2-3

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ

16,187

4,275

1,474

20,078

3-3

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

190,637

61,275

21,130

279,493

1-1-4

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141 ،124 ،123 ، 22-ب و 142ب ،اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق
)أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاداﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ) 1-1-4أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺿﻤﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن141-ب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻂ )أﻃﻨﺎن
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
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2.5
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5.3
0
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اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -3أﻟﻒ :اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
1
ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -4أﻟﻒ  :ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
1

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

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

)ب(

ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺧﻄ ﺔ إدارة إزاﻟ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ واﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤ ﻮاد
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )5ب( ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔ ﺎق .وﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺮر
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ آﻞ ﻃﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ وﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5أ(
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ج(

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

)د(

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

ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ،ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ )1أ( إﻟﻰ
)1د( أﻋﻼﻩ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -5أﻟﻒ :ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻷدوار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﺳﺘﻨﻔﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻔﻴﺬ ورﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
1
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،وﺳﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ،واﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،واﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻮق واﺗﺠﺎهﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6أﻟﻒ :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
1
اﻟﺘﺎﻟﻲ:

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

ﺿ ﻤﺎن اﻟﺘﺤ ّﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻷداء واﻟﺘﺤ ّﻘ ﻖ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ه ﺬا اﻻﺗﻔ ﺎق واﻹﺟ ﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠّﺒ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
ﺻﺔ
ﺻ ﺔ ﺑ ﻪ ،ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﻤﺒ ﻴّﻦ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ إدارة إزاﻟ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺨﺎ ّ
اﻟﺨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ؛

)ب(

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

)ج(

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ أن اﻷهﺪاف ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ وأن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻗ ﺪ أُآﻤﻠ ﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ؛

)د(

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

)ه(

اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ .وﺗﺸ ﺘﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ؛

)و(

ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆهّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨ ﱠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ّﻬ ﺪت ﺑﻬ ﺎ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺬة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛

)ز(

إﺟﺮاء ﻣﻬﺎ ّم اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛

)ح(

ﺿ ﻤﺎن وﺟ ﻮد ﺁﻟ ّﻴ ﺔ ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤ ّﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ وﻣﺘﺴ ﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑ ﻼغ
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛

)ط(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ي(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋ ﺪم اﻻﻣﺘﺜ ﺎل وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة  11ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔ ﺎق ،ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺎور ﻣ ﻊ اﻟﺒﻠ ﺪ
واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ آﻞ وآﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔ ﺬة أو
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ؛
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)ك(

ن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات؛
ﺿﻤﺎن أ ﱠ

)ل(

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

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ وأﺧﺬ أي ﺁراء ﻳﻌﺮَب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ
2
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -1أﻟﻒ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )5ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )1ب( ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4
أﻟﻒ.
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -6ﺑﺎء :دور اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ
ﺗﻜﻮن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻧﺸ ﻄﺔ .وﻳ ﺘﻢ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺔ
1
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ:
)أ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ؛

)ب(

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ ﺎ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧ ﺔ ،واﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛

)ج(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -4أﻟﻒ.

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ  -7أﻟﻒ :ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻞ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة  11ﻣﻦ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﺑﻤﻘﺪار  180دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ آ ّ
1
آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ
ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻒ  2-1ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ -2أﻟﻒ.
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