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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   زامبيا
 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

 ، اليونيدو)رئيسية( اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  

 )زونطن من قدرات استنفاد األو( 0.7 2009: السنة  7أحدث بيانات المادة ) 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  

          123 الھيدروكلوروفلوروكربون

          124الھيدروكلوروفلوروكربون 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.7    0.7     22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 4.95 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 4.95 ):ديرتق( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

 3.22 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل

 

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

مستنفذة إزالة المواد ال اليونيب
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
 )األوزون

0.0  0.0   0.0  0.0  0.0 0.1 

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

26,596 0 26,596 0 0 21,971 0 21,335 0 10,985 107,484 

 اليونيدو

إزالة المواد المستنفذة 
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
  )األوزون

0.0    0.0 0.0     0.1 

دوالر ( التمويل
  )أمريكي

25,209 0 0 0 25,209 25,209 0 0 0 0 75,626 

 

201 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع) سادسا(
5 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016

حدود االستھالك في بروتوكول 
 )تقديرية(مونتريال 

 ال ينطبق 3.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 ال ينطبق ال ينطبق

قصى لالستھالك المسموح به الحد األ
 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 ال ينطبق 3.22 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.95 4.95 ال ينطبق ال ينطبق

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
دوالر (

 )أمريكي

تكاليف  اليونيب
 المشروع

40,000 0 40,000 0 0 35,000 0 30,000 0 30,000 175,000 

             

تكاليف 
 الدعم

5,200 0 5,200 0 0 4,550 0 3,900 0 3,900 22,750 

 اليونيدو

تكاليف 
  المشروع

70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 140,000 

تكاليف 
  الدعم

6,300 0 0 0 0 6,300 0 0 0 0 12,600 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 
 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

110,000 0 40,000 0 0 105,000 0 30,000 0 30,000 315,000 
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إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من 
 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

11,500 0 5,200 0 0 10,850 0 3,900 0 3,900 35,350 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث 
 )دوالر أمريكي(المبدأ 

121,500 0 45,200 0 0 115,850 0 33,900 0 33,900 350,350 

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

  5,200 40,000 اليونيب

 6,300 70,000  اليونيدو

 

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

 ينظر فيه بشكل إفرادي :ةتوصيات األمان
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 وصف المشروع
 
نيابة عن حكومة زامبيا، قدم اليونيب باعتباره الوكالة المنفذة الرائدة إلى االجتماع الرابع والستين للجنة    1

، كما دوالر أمريكي 350 000خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون بتكلفة مجموعھاالمرحلة األولي لالتنفيذية 
دوالر أمريكي  13 500لليونيب ومبلغ دوالر أمريكي  26 000زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ي األصل، قدمت ف
في المائة خفض من استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون  35وتغطي الخطة استراتيجيات وأنشطة لتحقيق . لليونيدو

 .2020بحلول عام 
 
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  55 000لوبة في ھذا االجتماع المطللمرحلة األولي تبلغ الشريحة األولي    2

 6 750دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  75 000دوالرا أمريكيا لليونب ومبلغ  7 150الوكالة البالغـة 
 .دوالرا أمريكيا لليونيدو، كما قدمت في األصل

 
  خلفية

 
 قواعد المواد المستنفدة لألوزون

 
جيه االستراتيجي لتنفيذ بروتوكول ون المجلس البيئي ھو الھيئة الوطنية المسؤولة عن وضع السياسة والتإ   3

أت الوحدة الوطنية لألوزون في المجلس لتنفيذ األنشطة التشغيلية إلزالة المواد المستنفدة شلقد أن. مونتريال في زامبيا
 27بيا الوثيقة التأسيسية لقواعد المواد المستنفدة لألوزون رقم واعتمدت حكومة زام. متطلبات اإلبالغلألوزون وتلبية 

قواعد استيراد وتصدير جميع ال وتراقب. من قانون الحماية البيئية ومكافحة التلوث 204بموجب الفصل  2001لعام 
على جميع  وتشترط. المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك الھيدرو كلوروفلوروكربون والمعدات التي تحتوي عليھا

 وارداتال وتراقبمستوردي المعدات المحتوية على المواد المستنفدة لألوزون والھيدرو كلوروفلوروكربون تسجيلھم 
المواد المستنفدة لألوزون من خالل تصاريح االستيراد، في إطار الحصص الوطنية التي وضعت طبقا لجدول  من

 .اإلزالة لبروتوكول مونتريال
 

 ھيدرو كلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد ال
 
إن جميع المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية المستخدمة في زامبيا مستوردة نظرا ألن البلد ال ينتج ھذه    4

وبين المسح الذي تم االضطالع به خالل إعداد خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون أن مادة الھيدرو . المواد
من الھيدرو كلوروفلوروكربون التي تم تحديدھا في زامبيا وتستخدم الوحيدة مادة ھي ال 22 –كلوروفلوروكربون 

 .مستوى استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون 1ويبين الجدول . بشكل شائع في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء
  

 مستوى استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون في زامبيا: 1الجدول 
 

 السنة
7مادة لبيانات ا  بيانات المسح 

طن من قدرات  بالطن المتري
استنفاد األوزون

طن من قدرات  بالطن المتري
 استنفاد األوزون

2005 15.0 0.8 115.4 6.35 

2006 13.5 0.7 123.4 6.79 

2007 12.5 0.7 133.4 7.34 

2008 12.0 0.7 143.5 7.89 

2009 12.0 0.7 155.6 8.56 
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 2005كبيرة في استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون في جميع السنوات من  بيانات المسح زيادة أوضحت   5
وتم توضيح أن في خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون لم تكن ھناك . 7بالمقارنة ببيانات المادة  2009إلى 

ة الھيدرو بيانات دقيقة عن استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون حتى تم االنتھاء من مسح خطة إدارة إزال
ويرجع ذلك إلى عدم الدقة في نظام الترخيص الذي لم يشمل جميع الواردات من المواد الھيدرو . كلوروفلوروكربون

والحدود المسامية وحقيقة أن اإلبالغ عن الھيدرو كلوروفلوروكربونية نتيجة لخطأ تصنيف المبردات 
الة الھيدرو كلوروفلوروكربون، تم جمع بيانات وخالل مسح خطة إدارة إز. كلوروفلوروكربون لم يكن إلزاميا

وتنظر زامبيا في إرسال طلب . استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون من ورش الخدمة والتقنيين، واعتبر ھذا أكثر دقة
 .2009إلى أمانة األوزون لمراجعة بيانات استھالك عام 

 
تاح في األسواق أيضا تو. د متاح في زامبياھي أرخص سائل تبري 22 –إن مادة الھيدرو كلوروفلوروكربون    6

أ ومخلوطات 134 –سوائل من غير الھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك األمونيا و الھيدرو كلوروفلوروكربون 
إن سوائل التبريد الھيدروكربونية ليست متاحة بشكل جاھز بالرغم من زيادة الواردات من . R-407و   R-404من 
طن  211,4سوائل التبريد في زامبيا  ، بلغ مجموع استھالك2009وفي عام . ى الھيدروكربونمعدات القائمة علال

  .في المائة 73,6طن متري أو  155,6بلغت  22 –مادة الھيدرو كلوروفلوروكربون متري منھا 
 

 التوزيع القطاعي للمواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية
 
 22 –كييف الھواء المستخدمة لمادة الھيدرو كلوروفلوروكربون قدرت القدرة المركبة من وحدات التبريد وت   7

متوسط شحن مختلف أنواع المعدات واستخدم لحساب مجموع  وتم تقدير. 2009وحدة في عام  90 000بحوالي 
الستھالك الھيدرو  اموجز 2ويبين الجدول . في المائة 54ويصل متوسط معدل التسرب حوالي . القدرة المركبة
 .كربون حسب القطاعكلوروفلورو

 
 2009استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون حسب القطاع لعام : 2الجدول 

 

 النوع
العدد االجمالي 
للوحدات

)باألطنان(الطلب على الخدمة )باألطنان(القدرة المركبة   

المترية
قدرات استنفاد 

 المتريةاألوزون

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 1.16 21.1 4.65 84.5 65,000 أجھزة تكييف الھواء 

غرف التبريد والتجميد 
 7.37 134.0 11.00 *200.0 20,000 التجارية

 0.03 0.5 0.36 6.5 5,000 وحدات النقل المبردة

 8.56 155.6 16.01 291.0 90,000  المجموع
 .كج لحساب القدرة المركبة 10مقدر بمقدار شحن استخدم متوسط *        

 
 تھالك الھيدرو كلوروفلوروكربونخط األساس المقدر الس

 
باستخدام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 8.90(طن متري  161.8ساس المقدر لزامبيا عند األيحسب خط    8

 2010واستھالك عام ) طن متري من قدرات استنفاد األوزون 8.56(طن متري  155.6البالغ  2009استھالك عام 
وسيجرى تعديل . التي تم الحصول عليھا من المسح) درات استنفاد األوزونطن من ق 9.23(ن متري ط 167.9البالغ 

 .2010خط األساس المقدر طبقا لذلك عندما يتم إبالغ أمانة األوزون رسميا باستھالك عام 
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 توقع استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون في المستقبل
 
في المائة  8فلوروكربونية عند معدل نمو نسبته قدرت زامبيا طلبھا في المستقبل على المواد الھيدرو كلورو   9

أدناه موجزا لتوقعات استھالك الھيدرو  3ويبين الجدول . على أساس التنمية االقتصادية والحاجة لشحن معدات جديدة
 .والنمو غير المقيد) أي، تمشيا مع البروتوكول(كلوروفلوروكربون في زامبيا مبينا الفرق بين النمو المقيد 

 
 توقعات استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية: 3 الجدول

 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 *2009   السنة

استھالك 
الھيدروكلوروفلورو 

 كربون المقيد

 58.47 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 89.95 89.95 167.90 167.90 167.90 12.00 طن متري

طن من 
ات قدر

استنفاد 
 t األوزون

0.66 9.23 9.23 9.23 4.95 4.95 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 3.22 

استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

غير المقيد

 362.48 335.63 310.77 287.75 266.44 246.70 228.43 211.51 195.84 181.33 167.90 12.00 طن متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 t األوزون

0.66 9.23 9.97 10.77 11.63 12.56 13.57 14.65 15.83 17.09 18.46 19.94 

 .تم اإلبالغ عنھا التىالفعلية  7بيانات المادة * 

 
 استراتيجية إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون

 
التامة للمواد الھيدرو  اإلزالةتقترح حكومة زامبيا اتباع جدول بروتوكول مونتريال واعتماد منھج لتحقيق    10
ويحتوي التقديم الحالي على المرحلة األولي من خطة إدارة . 2030بحلول عام على مراحل وروفلوروكربونية كل

وتركز على األنشطة في  2020في المائة بحلول عام  35إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون لتحقيق خفض بنسبة 
 .22 –قطاع الخدمة الذي يستخدم مادة الھيدرو كلوروفلوروكربون 

 
لخدمة المعدات الحالية من خالل  22 –ستعمل زامبيا على خفض الطلب على الھيدرو كلوروفلوروكربون    11

أفضل استرداد وإعادة دوران الھيدروكلوروفلوروكربون ودعم تدريب التقنيين وبناء قدراتھم من أجل ممارسات 
مكانية إحترار عالمي منخفض من وستستخدم تكنولوجيات الھيدروكربون المستخدمة سوائل تبريد ذات ا. خدمةلل

السائب والمعدات المحتوية  22 –وستضمن زامبيا أن الواردات من الھيدرو كلوروفلوروكربون . خالل مشروع بياني
على ھيدروكلوروفلوروكربون يجرى خفضھا من خالل تطبيق الحصص الموضوعة متبعة جدول الخفض 

الحكومة فرض نظام الترخيص لترصد عن كثب الواردات من كل  وباالضافة إلى ذلك، ستدعم. لبروتوكول مونتريال
والمعدات المستخدمة للھيدروكلوروفلوروكربون لضمان أن ھذه في نطاق  من المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية

لمرحلة األولي من خطة إدارة إزالة اوصفا ألنشطة محددة وإطار زمني لتنفيذ  4ويبين الجدول . الحدود الموضوعة
 .لھيدرو كلوروفلوروكربونا
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 األنشطة المحددة للمرحلة األولي لخطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون والفترة المقترحة للتنفيذ: 4الجدول 
 

 اإلطار الزمني وصف األنشطة

الھيدرو كلوروفلوروكربون ودعم مدارس تدريب تعزيز الوعي بإزالة 
 الجمارك والقيام بتدريب موظفي الجمارك

 2020-2011  

دعم روابط التبريد وتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة واالسترداد 
 وإعادة االستخدام وتوفير األدوات

 2020-2011  

 وإعادة التھيئةتوفير األدوات والمعدات لالسترداد وإعادة االستخدام 
إعادة التھيئةومخزونات سوائل التبريد لبيان  ومحددات سوائل التبريد  

 2015-2011  

والمستعملين النھائيين الكبار وبرامج بيانية وحوافز  إعادة التھيئةدعم مراكز 
إعادة التھيئةمن أجل   

2020-2015 

 2011-2020 رصد المشروع وتنسيقه واإلبالغ عنه

 
 

 تكاليف خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون
 

دوالر أمريكي  350 000كلوروفلوروكربون لزامبيا عند  قدر مجموع تكاليف خطة إدارة إزالة الھيدرو   12
تفاصيل  5ويرد في الجدول . 2020في المائة خفض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام  35لتحقيق 

 .التكاليف لألنشطة الواردة فيه
 

 روفلوروكربوناألنشطة المقترحة وتكاليف المرحلة األولي خطة إدارة إزالة الھيدرو كلو: 5الجدول 
 

  المجموع   اليونيدو   اليونيب  وصف األنشطة

الھيدرو كلوروفلوروكربون ودعم مدارس تدريب تعزيز الوعي بإزالة 
 الجمارك والقيام بتدريب موظفي الجمارك

65,000 - 65,000 

دعم روابط التبريد وتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة واالسترداد 
توفير األدواتوإعادة االستخدام و  

75,000 - 75,000 

 وإعادة التھيئةتوفير األدوات والمعدات لالسترداد وإعادة االستخدام 
إعادة التھيئةومخزونات سوائل التبريد لبيان  ومحددات سوائل التبريد  

- 80,000 80,000 

والمستعملين النھائيين الكبار وبرامج بيانية وحوافز  إعادة التھيئةدعم مراكز 
إعادة التھيئةجل من أ  

- 70,000 70,000 

 60,000 - 60,000 رصد المشروع وتنسيقه واإلبالغ عنه

 350,000 150,000 200,000 المجموع
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 تعليقات وتوصيات األمانة
 

 التعليقات
  

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون لزامبيا في سياق إعداد خطط إدارة إزالة    13
ومعايير تمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك ) 54/39المقرر (يدرو كلوروفلوروكربون الھ

والمقررات التالية بشأن خطط إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون وخطة ) 60/44المقرر (في االجتماع الستين 
  .طرافاألللصندوق المتعدد  2014-2011األعمال للفترة 

  
  ة المتعلقة باالستھالكالمسأل

  
أثارت األمانة بعض القلق حول الزيادة الكبيرة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون كما تبين في المسح    14

عن السبب في وجود ھذه الزيادة في البيانات التي جمعت  واستفسرت. 7بالمقارنة بما تم اإلبالغ عنه بناء على المادة 
شمل المواد  2005من خالل نظام الترخيص بالرغم من أن زامبيا لديھا نظام ترخيص ورصد معقول منذ عام 

  .الھيدرو كلوروفلوروكربونية
  

الترخيص ، كان فرض نظام 2005كان رد اليونيب أنه بالرغم من وجود قواعد ونظام ترخيص منذ عام    15
أوال، كان اإلبالغ عن الوردات من . للرقابة على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون ضعيفا ألسباب مختلفة

عدم وجود قيود ب 2009الھيدروكلوروفلوروكربون غير إلزامي، وتم إخطار موظفي الجمارك الذين تدربوا قبل عام 
الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون المسجلة على مستوى وتم تصنيف . على المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية

الواردات السائبة من سوائل التبريد عند نقاط الدخول  ىثانيا، تمت الرقابة فقط عل. الجمارك على أنھا مواد أخرى
لبلد يركز ثالثا، كان ا. وغالبا لم تسجل الواردات الصغيرة من سوائل التبريد المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون

. ، ومن ثم تم إھمال جمع البيانات عن الھيدروكلوروفلوروكربون2009على إزالة الكلوروفلوروكربون قبل عام 
كن ھناك إبالغ عن بيانات دقيقة يوحتى تم االنتھاء من المسح العداد خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون، لم 

تضمن مسح خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون عملية جمع  لقد. بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
وتحقق فريق . وتم جمع بيانات االستھالك من ورش الخدمة ومن خالل مقابالت شخصية مع التقنيين. بيانات أكثر دقة

سابقة لعدم من السجالت المتاحة، بينما لم يتم ھذا التحقق عن السنوات ال 2009المسح من بيانات االستھالك لعام 
  .من المسح 2009ولھذا، فإن الحكومة على ثقة من بيانات استھالك عام . التمكن من استعادة السجالت

  
من المسح تعتبر أكثر دقة،  2009قدمت األمانة المشورة إلى البلد أنه بالرغم من أن بيانات االستھالك لعام    16

لالمتثال، ينبغي أن تقوم على أساس آخر بيانات نقطة البدء /ساساأللخط  63/14على أساس حساب المقرر 
وبمقتضي ھذا المقرر، قامت األمانة . 7الھيدروكلوروفلوروكربون المقبولة المبلغ عنھا بناء على المادة االستھالك من 

طن من قدرات  0.7(طنا متريا  12المبلغ عنه البالغ  2009بحساب خط األساس المقدر عند متوسط استھالك عام 
 2010لعام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 9.23(طن متري  167.9واالستھالك المقدر بمقدار ) اد األوزوناستنف

  ).طن من قدرات استنفاد األوزون 4.95(طن متري  89.95الناتج عنه مقدار 
  

الذي  طن متري 89.95تم قبول خط األساس البالغ أخطر اليونيب األمانة أنه بعد مناقشة حكومة زامبيا،    17
تنظر الحكومة في إرسال طلب إلى أمانة األوزون لمراجعة ومع ذلك، . 63/14قامت بحسابه األمانة تمشيا مع المقرر 

  .2009لعام  7بيانات المادة 
  

، يمكن تعديل خط األساس المقدر )ھـ(60/44نة المشورة أيضا إلى البلد أنه تمشيا مع المقرر اقدمت األم   18
وإذا وضع تعديل خط األساس البلد في فئة تمويل أخرى . ومراجعتھا 7رسميا عن بيانات المادة عندما يجرى اإلبالغ 

  .، فسيجرى تعديل مستوى التمويل في الشرائح في المستقبل بناء على ذلك)12)(و(60/44في المقرر كالتى حددت 
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  نقطة البدء للخفض المجمع في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  
تھا للخفض المجمع المستدام في استھالك يومة زامبيا على أن تضع نقطة بداوافقت حك   19

طن من قدرات استنفاد  0.7(طنا متريا  12متوسط االستھالك الفعلي المبلغ عنه البالغ  الھيدروكلوروفلوروكربون
لعام ) األوزونطن من قدرات استنفاد  9.23(طن متري  167.9واالستھالك المقدر البالغ  2009في عام ) األوزون

واشارت خطة األعمال إلى خط ). طن من قدرات استنفاد األوزون 4.95(طن متري  89.95، الذي نتج عنه 2010
  .طن من قدرات استنفاد األوزون 0.69أساس يبلغ 

  
  المسائل التقنية والتكاليف

  
ي يتعين إزالتھا من خالل أثارت األمانة بعض القلق بشأن فاعلية التكلفة واستدامة قدرة االستھالك الت   20

المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية وسوائل التبريد بين  األسعارفجوة ألن ،نظرا إلعادة التھيئة  المشروع البياني
 انية، وأنالھيدروكربونية مازالت كبيرة، ويمكن لعدد محدود من الوحدات إعادة تھيئتھا من خالل المشروعات البي

  .ليس متاحا في البلد 22 –الھيدرو كلوروفلوروكربون الذي يستعمل ليحل محل  R-290توريد الھيدروكربون 
  

قدم اليونيب شرحا بأن المشروع البياني إلعادة التھيئة مصمم للبدء في عملية إعادة تھيئة تكنولوجيا    21
الك في المائة من مجموع استھ 67الھيدروكربون وسيركز على المعدات التجارية الكبيرة التي تمثل 

 مجديةومن المحتمل أن ينفذ في مرحلة الحقة عندما تصبح خيارات التكنولوجيا . الھيدروكلوروفلوروكربون في البلد
إن المشروع البياني مخطط لتوفير التدريب والمعدات لدعم التقنيين لبناء قدراتھم ألداء إعادة التھيئة . اقتصاديا

ومن المتوقع أن التكاليف  .بونية لدعم إعادة تھيئة أوسع في المستقبلومعدات الخدمة باستخدام سوائل تبريد ھيدروكر
التي استثمرھا مالك المعدات في إعادة التھيئة يمكن استعادتھا من خفض استھالك الكھرباء نتيجة لكفاءة الطاقة في 

وفلوروكربون يمكن أن ومن المقدر أيضا أن مالك المعدات التي تستھلك الھيدروكلور. الوحدات المعاد تھيئتھا جديدا
  .تحقق فوائد اقتصادية من إعادة التھيئة من خالل المشروع البياني والبدء في قبول سوائل تبريد جديدة

  
وقدم اليونيب شرحا بأن ھذا كان . تساءلت األمانة عن التكاليف المقترحة لشراء مخزون من سوائل التبريد   22

ليس متاحا في البلد وأن  R-290ا ألن سائل التبريد الھيدروكربون ونظر. في المشروع البياني همخططا الستخدام
المستوردين غير مستعدين الستيراد سوائل سوق سوائل التبريد الھيدروكربونية غير مستقرة في ھذا الوقت، فإن 

إدارة إزالة إن خطة . ولھذا، فإن سوائل التبريد بالھيدروكربون ليست متاحة غالبا في السوق. التبريد ھذه لتخزينھا
ومن المتوقع أن . الھيدروكلوروفلوروكربون تشمل شراء مقدار صغير من مخزون سوائل التبريد للمشروع البياني

يعزز المشروع البياني إعادة تھيئة سوائل التبريد بالھيدروكربون وزيادة قدرة التركيب والطلب على الخدمة لسوائل 
لب، سيكون المستوردون على استعداد لتوريد سوائل التبريد وبمجرد وجود الط. التبريد الھيدروكربونية

وشدد اليونيب أيضا على أنه بالرغم من أن تكنولوجيا الھيدروكربون سيجرى تشجيعھا . بالھيدروكربون إلى السوق
لبلد خالل خالل عملية إعادة التھيئة من أجل فائدة المناخ، من المحتمل اعتماد جميع أنواع سوائل التبريد البديلة في ا

  .الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة تنفيذ 
  

دوالر أمريكي المطلوب لتنفيذ المرحلة  350 000إثارت األمانة بعض القلق بشأن مجموع التمويل البالغ    23
 000غ ـل البالـالھيدروكلوروفلوروكربون التي تجاوزت الحد األقصي المؤھل للتمويخطة إدارة إزالة األولي من 

طن متري كما نص على ذلك في المقرر  89.95دوالر أمريكي لبلد مستھلك لحجم منخفض له خط أساس يبلغ  315
طن متري  161.8وقدم اليونيب شرحا بأن مستوى التمويل ھذا اقترح على أساس خط األساس المقدر البالغ . 60/44

ووافق البلد على تعديل . عليه من المسحالذي تم الحصول  2010و 2009محسوبا باستخدام متوسط استھالك عامي 
  .التمويل المطلوب تمشيا مع المبادئ التوجيھية القائمة
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خطة إدارة إزالة ، تم االتفاق على مجموع تكاليف المرحلة األولي ل60/44وتمشيا مع المقرر    24
 31.48نتج عن ھذا إزالة وسي. 6دوالر أمريكي كما يبين الجدول  315 000الھيدروكلوروفلوروكربون لزامبيا عند 

  .2020بحلول عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 1.73(طن متري 
  

  الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة مجموع التكاليف المتفق عليھا ل: 6الجدول 
  

  المجموع   اليونيدو   اليونيب  وصف األنشطة

ارس تدريب الھيدرو كلوروفلوروكربون ودعم مدتعزيز الوعي بإزالة 
 الجمارك والقيام بتدريب موظفي الجمارك

60,000 - 60,000 

دعم روابط التبريد وتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة واالسترداد 
 وإعادة االستخدام وتوفير األدوات

65,000 - 65,000 

إعادة التھيئة وتوفير األدوات والمعدات لالسترداد وإعادة االستخدام 
ل التبريد ومخزونات سوائل التبريد لبيان إعادة التھيئةومحددات سوائ  

- 70,000 70,000 

دعم مراكز إعادة التھيئة والمستعملين النھائيين الكبار وبرامج بيانية وحوافز 
 من أجل إعادة التھيئة

- 70,000 70,000 

 50,000 - 50,000 رصد المشروع وتنسيقه واإلبالغ عنه
 315,000 140,000 175,000 المجموع

  
  األثر على المناخ

  
أفضل الھيدروكلوروفلوروكربون، التي تشمل ممارسات خطة إدارة إزالة إن أنشطة المساعدة المقترحة في    25
خدمة وفرض الرقابة على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون، ستعمل على خفض مقدار الھيدرو لل

 22 –ينتج عن كل كيلوجرام من الھيدرو كلوروفلوروكربون و. المستخدم في خدمة التبريد 22 –كلوروفلوروكربون 
ويشير التقدير . طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 1.8لم ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل في وفورات تبلغ تقريبا 

طن  55 252الھيدروكلوروفلوروكربون أن خطتھا إلدارة إزالة األولي لألثر على المناخ كما قامت بحسابه زامبيا في 
خطة إدارة إزالة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لن تنبعث في الجو سنويا بعد االنتھاء من المرحلة األولي من 

بواسطة وتم حساب ذلك . الھيدروكلوروفلوروكربون إذا تم تحويل كل قدرة  االستھالك إلى تكنولوجيا الھيدروكربون
في الفرق بين قيمة احتمالية االحترار العالمي للھيدرو  طن متري 31.48ضرب مجموع أطنان اإلزالة البالغة 

طن من مكافئ  15 112اوي ـم يسـوھذا الرق. ونـوسوائل البريد القائمة على الھيدروكرب 22 –كلوروفلوروكربون 
من المحتمل أن  ،وفي الواقع. أ في جميع االستخدامات134 –ثاني أكسيد الكربون إذا استخدم الھيدروفلوروكربون 

الھيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة إزالة وھذا الرقم أعلى من احتمالية تأثر المناخ ل. ستخدم كال التكنولوجيتينت
ومع ذلك، وفي ھذا . طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 691البالغة  2014-2011المشار إليھا في خطة أعمال 

ويمكن وضع التأثير من خالل تقييم تقارير التنفيذ . ل كميالوقت، فإن األمانة ليست في موقف لتقدير تأثر المناخ بشك
خطة إدارة إزالة ، بمستويات سوائل التبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ جملة أموربمقارنتھا، من بين 

ين الھيدروكلوروفلوروكربون ومقادير سوائل التبريد المبلغ عنھا التي يجرى استردادھا وإعادة دورانھا وعدد التقني
  .التي يجرى إعادة تھيئتھا 22 –والمعدات القائمة على الھيدرو كلوروفلوروكربون المدربين 

  
  التمويل المشترك

  
بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص موارد اضافية لتحقيق الحد األقصي من ) ح(54/39استجابة للمقرر    26

لالجتماع  XIX/6من المقرر ) ب(11ربون عمال بالفقرة الھيدروكلوروفلوروكخطط إدارة إزالة الفوائد البيئية من 
، التي التاسع والعشرين لألطراف، قدم اليونيب المشورة بأن زامبيا ستوفر العاملين والموارد األخرى كمساھمة عينية

ة واقترحت األمان. الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة يمكن اعتبارھا حصة الحكومة في التمويل المشترك ل
خطة إدارة إزالة أن يعمل اليونيب على تشجيع زامبيا الستكشاف فرص التمويل المشترك وخاصى للمرحلة الثانية من 

  .الھيدروكلوروفلوروكربون
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  للصندوق المتعدد األطراف 2014-2010خطة أعمال 

  
ة إدارة إزالة خطدوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ  315 000يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ    27

دوالر أمريكي بما في  166 700البالغة  2014- 2011إن القيمة الكلية المطلوبة للفترة . الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  89.95وھذا بسبب أن خط األساس البالغ . عمالاألذلك تكاليف الدعم ھي أعلى من المبلغ االجمالي في خطة 

طن متري المقدر في خطة  12.48وروفلوروكربون ھو أعلى من الھيدروكلخطة إدارة إزالة متري المقدر في 
في المائة للبيانات المبلع عنھا  8وتم حساب خط األساس في خطة األعمال باستخدام معدل نمو بنسبة . األعمال

ولھذا، بناء على استھالك خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة البالغ . المقبولة للسنة السابقة
 315 500في المائة خفض بمبلغ  35نسبة  2020طن متري ، ينبغي أن يكون تخصيص زامبيا حتى عام  89.95

  .60/44تمشيا مع المقرر  دوالر أمريكي
  

  الرصد والتنسيق
  

وستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بتنسيق . ذ رصد المشروع وتنسيقه طوال فترة التنفيذمن المخطط أن ينف   28
  .وستقوم أيضا الوحدة باإلبالغ عن التقدم المحرز خالل فترة التنفيذ بدعم من اليونيب. طة الرصدوإدارة جميع أنش

  
  مشروع االتفاق

  
يرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيذية إلزالة    29

  .الھيدروكلوروفلوروكربون
  

 ةالتـــوصيــ
 

  :تنفيذية في أن تنظر فيقد ترغب اللجنة ال  30
 

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
دوالر أمريكي،  350.350، بمبلغ 2020إلى  2011 من للفترة زامبياالھيدروكلوروفلوروكربونية لـ

دوالر أمريكي  22.750تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد 175.000 ويتالف من
دوالر 12.600تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد 140.000مبلغ ، وبالنسبة لليونيب

  ؛بالنسبة لليونيدوأمريكي 
 
أطنان من قدرات    4,95قد وافقت على أن تضع خط أساس مقدر بقيمة  زامبيامالحظة أن حكومة   )ب(

جمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد استنفاد األوزون باعتباره نقطة بداية إل
أطنان من قدرات استنفاد  0,7الھيدروكلوروفلوروكربونية محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي لقيمة 

أطنان من قدرات استنفاد األوزون المقدرة لعام     9,23لقيمةو 2009لعام  ااألوزون المبلغ عنھ
  ؛2010

 
واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد  زامبياق بين حكومة الموافقة على مشروع االتفا  )ج(

  في المرفق األول بھذه الوثيقة؛ كما وردالھيدروكلوروفلوروكربونية، 
 

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

 
ة المواد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزال  )ھـ(

دوالر أمريكي،  121.500وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  زامبياالھيدروكلوروفلوروكربونية لـ
دوالر أمريكي  5.200تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد 40.000 ويتألف من
ر أمريكي دوال 6.300تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر أمريكي، زائد  70.000مبلغ، ولليونبيب
  .لليونيدو
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 األول رفـقمال

  
  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية زابيـــاحكومة اّتفاق بين مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("زامبيـــا  هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
من  3,22إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  االستعمال

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2020آانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد واحدةمرة مونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيحه 

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7بناء 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  ")تمويلاألهداف وال("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق 3الفقرة 

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

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

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

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

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

وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة
 .المعنيةبتكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفذة التحقيق 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 المعنّيةقأن يكون البلد قد ح  ) أ(

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

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

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي آل سنة

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  ل؛بالكام
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
حتى موعد اآتمال جميع األنشطة أو  بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،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

راخيص والحصص فيم      ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد   وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل
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 . دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق سوف يضمن البلد إجراء رصد 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

حّقق المستّقل على النحو المبّين وسيخضع هذا الرصد أيضًا للت. 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 لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

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

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

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة  ة أي نشاط من خطة التنفي 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
ة ال  ر     الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن أنها في التقري ة بش السنوي  تنفيذي

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

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يليلما 

 
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
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن يو 9-
كون الوآالة تعلى أن  اليونيبوقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها
الوآالة المنفذة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  اليونيدو تافقوو") الوآالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

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

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

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

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

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

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

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

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

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . ويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول على التم
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. مويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلم شريحة التأن 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 األوزونمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

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

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. ر تنفيذ هذا االتفاقلتيسي المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
لسنة التالية في نهاية اواالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-

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

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

المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . االتفاقهذا 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
4,95 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 4,95    المجموع
 
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

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

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
أطنان (األولى المجموعة 
 )األوزون نفادقدرات است

ير غ
 متوفر

ير غ
ير غ 3.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 متوفر

 متوفر

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات أطنان (األولى 

 ) األوزون نفاداست

ير غ
 متوفر

ير غ
ير غ 3.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 متوفر

 متوفر

التمويل المتفق عليه للوآالة  2-1
) اليونيب(المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي(
40,000 0 40,000 0 0 35,000 0 30,000 0 30,000 175,000 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2-2
 22,750 3,900 0 3,900 0 4,550 0 0 5,200 0 5,200 ) دوالر أمريكي(الرئيسية 

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

 )دوالر أمريكي(
70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 140,000 

تكاليف دعم الوآالة المنفذة  2-4
 12,600 0 0 0 0 6,300 0 0 0 0 6,300 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 

عليه إجمالي التمويل المتفق  3-1
 315,000 30,000 0 30,000 0 105,000 0 0 40,000 0 110,000 )دوالر أمريكي(

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 35,350 3,900 0 3,900 0 10,850 0 0 5,200 0 11,500 )دوالر أمريكي(

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 350,350 33,900 0 33,900 0 115,850 0 0 45,200 0 121,500 )دوالر أمريكي(عليها 

 1.73 )األوزون نفادقدرات استأطنان ( 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-1

 0 )األوزون نفادقدرات استأطنان ( 22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-2

 3.22 )األوزون نفادقدرات استأطنان (   22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
السنة المحددة  في الثانيل االجتماع قبالشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس  سيجري النظر في تمويل 1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

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

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

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

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

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

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

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع   الشريحة التا  حت لي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

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

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

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

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  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     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

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

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1
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  صد واألدوار المتعلقة بهمؤّسسات الر: ألف - 5التذييل  
  
جميع أنشطة الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية التي هي مدرجة من خطة إدارة وإدارة تنسيق جري ي 1

  .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية هذه
  

وسيكون للوآالة المنفذة الرئيسية دور بارز بصورة خاصة في ترتيبات الرصد بالنظر إلى واليتها في رصد   2
لألوزون، التي سوف تستخدم سجالتها آمرجع ترافقي في جميع برامج الرصد جنبا إلى الواردات من المواد المستنفدة 

جنب مع الوآالة المنفذة المتعاونة التي سوف تضطلع بمهمة صعبة تتمثل في رصد الواردات والصادرات غير 
 ل مكتب األوزون الوطنيالقانونية من المواد المستنفدة لألوزون مع تقديم إرشادات للوآاالت الوطنية المعنية من خال

  .حسب االقتضاء

 
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤ ةـالرئيسية ذالمنف ةـالوآال ون ـستك  1

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

و ا ى النح ه، عل ة ب ي خطة الخاّص ّين ف ة إدارة لمب ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

د ُأآملت    تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة  )ج( بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

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

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

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

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ود   )ح( ذ خطة ضمان وج ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش الغ الآلّي فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  يانات؛الدقيق عن الب

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

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

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

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

م الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقو 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 -1المذآورة في التذييل 
 .ألف

 
  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

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

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

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

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
آّل  عن دوالر أمريكي 180بمقدار التمويل المخّصص  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي من االستهالك  درات استنفاد األوزونقمن  رامغيلوآ

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