
 . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/50 

2 October 2008 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  خمسـون  و السالساداالجتمـــاع 

 2008  تشرين الثاني   / رنوفمب  12 - 8 ،الدوحة
  
  
  
 

 ندسوازيل: مقترح مشروع
  

  
  :تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع اآلتي

  
  اإلزالة

  
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )الشريحة األولى(الختامية خطة إدارة اإلزالة   •

  ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/50

ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سوازيلند
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNDP, UNEP CFC phase out plan Proposal

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0

0

0

0 0.

0

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 3.7 3.7

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

3.7 3.7

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع

UNDP               تكاليف المشروع
81,500.

57,000. 57,000.

تكاليف الدعم 9,750. 7,410. 17,160.

40,000. 121,500.

تكاليف الدعم 7,335. 3,600. 10,935.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 156,500. 156,500.

تكاليف الدعم 17,085. 17,085.

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

ند، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى بالنيابة عن حكومة سوازيل -1
وتساعد . االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية خطة إلدارة اإلزالة الختامية للكلوروفلوروكربون للنظر فيها

وتبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة اإلزالة الختامية . متحدة للتنمية الصناعيةفي تنفيذ المشروع أيضا منظمة األمم ال
 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 155 000( دوالر أمريكي 295 000بالشكل الذي قدمت به 

اندة للوكالة قدرها  مس دوالر أمريكي زائدا تكلفة140 000 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وا أمريكيا دوالر20 150
ويقترح المشروع تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد ).  لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية دوالر أمريكي12 600

 طنا 24.6ويبلغ الخط األساسي لالمتثال بالنسبة للكلوروفلوروكربون . 2009الكلوروفلوروكربونية بنهاية عام 
 .من قدرات استنفاد األوزون

  ةخلفي

 دوالرا 164 670خصصت اللجنة التنفيذية في اجتماعيها السادس والعشرين والحادي واألربعين مبلغ  -2
مشروع : ، وتحديث هذه الخطة التي تشمل العناصر التاليةندة إدارة التبريد في سوازيلخطوتنفيذ أمريكيا إلعداد 

وتدريب ضباط الممارسات في مجال التبريد، االسترداد وإعادة التدوير،تدريب المدربين وفنيي الخدمة على أفضل 
وتشير وثيقة المشروع إلى أنه على .  بمساعدة من حكومة ألمانياوتم تنفيذ  خطة إدارة التبريد وتحديثها. الجمارك

 من الفنيين وثالثة 91حين لم يحقق العنصر المتعلق باالسترداد وإعادة التدوير النتائج المتوقعة، فقد تم تدريب 
وباإلضافة إلى ذلك، تم توزيع ثمانية أجهزة محمولة .  من ضباط الجمارك  واثنين من المدربين97 ومدربين،

للكشف عن غازات التبريد على نقاط الحدود الرئيسية، األمر الذي أسفر عن تحسين إنفاذ التشريعات الخاصة 
، التي خطة إدارة التبريد  تحديث دوالر أمريكي من11 000 وتبقى رصيد يبلغ نحو .بالمواد المستنفدة لألوزون

 . 2008كان من المتوقع أن تنتهي أنشطتها بحلول شهر أكتوبر 

 السياسة والتشريعات

 وتعد  2003ند حيز النفاذ في عام واد المستنفدة لألوزون في سوازيلالقواعد التنظيمية المتعلقة بالمدخلت  -3
القواعد جميع المواد المستنفدة لألوزون بما فيها وتشمل هذه . جزءا من قانون إدارة البيئة في هذا البلد

أو تصدير /وتم إنشاء نظام للترخيص والحصص يجري العمل به  ويحظر استيراد و. الهيدروكلوروفلوروكربون
غير أنه لم تظهر حتى اآلن نتائج أي . المواد الكلوروفلوروكربونيةالمواد المستنفدة لألوزون، وبخاصة  معظم

ويتم إصدار حصص . بالهيدروكلوروفلوروكربون حددة على الجداول الزمنية الجديدة المتعلقةتدابير رقابية م
االستيراد السنوية بناء على حدود بروتوكول مونتريال وتوضع في االعتبار احتياجات المستوردين كما ترد في 

 .الطلبات المقدمة منهم

 قطاع خدمة التبريد

وانخفض  . ند فني تبريد في سوازيل200ليال عن وجد عدد يزيد قوفقا لخطة إدارة اإلزالة الختامية، ي -4
 طنا من قدرات استنفاد 24.6استهالك الكلوروفلوروكربون في البلد عن مستوى خط األساس البالغ قدره 

ووفقا لوثيقة المشروع، فقد بلغ . 1998 و1997 وبلغ هذا االنخفاض أقصى درجاته بين عامي في عام ،األوزون
ورغم وجود أجهزة تبريد وتكييف هواء ال تزال .  صفرا2007مواد الكلوروفلوروكربونية في عام استهالك ال

تستخدم في تشغيلها المواد الكلوروفلوروكربونية، وبصفة رئيسية في قطاعي التبريد المنزلي وأجهزة تكييف 
 .السيارات، فإن جميع األجهزة المستوردة أو السيارات الجديدة تستخدم البدائل

: R-11 دوالرا أمريكيا، R-12 :17.00: بلغ سعر الكيلوغرام من غازات التبريد في الوقت الراهني -5
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: R-404 دوالرات أمريكية،  R-134a :8.60 دوالرات أمريكية، R-22 :3.70 دوالرات أمريكية، 10.00
 . دوالرات أمريكيةR-408 :6.30 دوالرا أمريكيا، R-407 :11.30 دوالرا أمريكيا،  11.50

 األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة الختامية

 :المقترح تنفيذ األنشطة التالية من خالل مشروع خطة إدارة اإلزالة الختامية -6

 والمزيد من القواعد التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزوناستعراض، وتعزيز، وإنفاذ   )أ (
  التدريب لضباط الجمارك واستعراض مناهج التدريب؛ 

أجهزة التبريد وخدمة تكنولوجيا مارسات التبريد الجيدة، وإعادة تهيئة على م فنيي التبريد دريبت  )ب (
 الهيدروكربون، واستعراض مناهج التدريب؛

برنامج المساعدة الفنية والمعدات ومراكز إعادة التهيئة وبرنامج الحوافز إلعادة تهيئة أجهزة   )ج (
 .تكييف السيارات

 .رصد المشروع واإلبالغ عنه  )د (

 2010كانون الثاني /  يناير1ند لإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول تخطط حكومة سوازيل -7
 مع مقترح خطة إدارة اإلزالة 2009وقد تم تقديم خطة عمل تفصيلية لعام . واستدامة هذه اإلزالة بعد هذا التاريخ

 .الختامية

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

، تعترف الحكومة 2007ند عن استيراد صفري  للكلوروفلوروكربون في عام على حين أبلغت سوازيل -8
باستمرار الطلب على الكلوروفلوروكربون، وتدرك تماما أن مخزونا صغيرا من واردات سابقة من 

 الواردات  أنأنه على الرغم منب الحكومة أيضا كما تسلم. ف يظل متداوال في البلدالكلوروفلوروكربون سو
الكلوروفلوروكربون قد يشجع االتجار   الطلب علىالكلوروفلوروكربون قد بلغت صفرا، فإن استمرار المسجلة من

ويشكل ذلك، باإلضافة إلى الشرط .  جهود الحكومة من أجل اإلزالة، األمر الذي يمكن أن يهددغير المشروع فيه
، األساس في التقدم بهذه الخطة إلدارة 12-وروفلوروكربونالخاص بخدمة أجهزة التبريد التي يستخدم فيها الكل

 .اإلزالة الختامية

 مستوى اإلنفاق ووسائل التنفيذ

 :أثناء استعراض خطة إدارة اإلزالة الختامية، الحظت األمانة -9

 غير أن البلد يشير إلى 2007أن واردات البلد من الكلوروفلوروكربون بلغت صفرا في عام   )أ (
 أطنان من قدرات استنفاد 3.7 بـ 2008 ولذلك تم تحديد الحصة لعام وجود طلب في السوق،

  .األوزون

 هو أكثر غازات التبريد كلفة في الوقت الراهن في السوق، 12-الهيدروفلوروكربون  )ب (
 . هما أقل البدائل ثمنا22-والهيدروكلوروفلوروكربون 134a  - والهيدروكلوروفلوروكربون
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طة ند جزءا من نهج إقليمي لتنفيذ خلمعتمدة والمنفذة لسوازيلتبريد اكانت خطة إدارة غازات ال  )ج (
تلفة  في أربعة عشر بلدا في أفريقيا مع استخدام وسيلة تنفيذ مخإدارة غازات التبريد يستخدم

 . القطري الكاملمقارنة بالتنفيذ

الكشف لم يزود البلد إال بقليل جدا من المعدات أثناء خطة إدارة غازات التبريد، بخالف أجهزة   )د (
عن غازات التبريد ومجموعتين من أجهزة االسترداد وإعادة التدوير، حيث ركزت خطة إدارة 

 .غازات التبريد على بناء القدرة، والتدريب، ووضع القواعد التنظيمية

على إعادة تقترح خطة إدارة اإلزالة الختامية تقوية تدريب فنيي الخدمة بتقديم تدريب إضافي   )ه (
 .إنشاء مراكز إلعادة التهيئة في البلد التهيئة لدعم مقترح

سوف تسعى خطة إدارة اإلزالة الختامية، عند تنفيذ التدريب وإنشاء مراكز إعادة التهيئة، إلى   )و (
تشجيع استدامة برنامج التدريب بعد انتهاء فترة المشروع وذلك من خالل تقديم الدعم اللوجستي 

 .والدعم باألجهزة لمراكز التدريب المحددة

 إلى أن خطة إدارة غازات التبريد األصلية لم توفر األجهزة لورش التدريب، فإن خطة نظرا  )ز (
إدارة اإلزالة الختامية، بدعمها لتدريب الفنيين، سوف تقدم مجموعات األدوات األساسية لورش 

 .مختارة في البلد، باإلضافة إلى برنامج للحوافز إلعادة تهيئة أجهزة تكييف السيارات

ة مع الوكالة المنفذة الرئيسية بعض المسائل الفنية المتعلقة باألرصدة التي لم تنفق من المبالغ ناقشت األمان -10
المتبقية في خطة إدارة غازات التبريد، وأحيطت علما بأنه سوف يتم إدماج هذه المبالغ في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة 

علقة بالمقترح الخاص ببرنامج الحوافز للمستخدمين كما ناقشت األمانة أيضا المسائل المت. الختامية بقدر اإلمكان
النهائيين على النحو الوارد أعاله، وقدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية باعتبارها الوكالة المتعاونة 
معلومات حول النهج، والمعايير المستخدمة في اختيار المستفيدين، باإلضافة إلى المبلغ المقدر للحوافز مقارنة 

ضع معايير برنامج بالتعاون المباشر مع اتحاد التبريد الذي سيوالمنتظر تنفيذ ال. التكلفة اإلجمالية إلعادة التهيئةب
 .األهلية

 وافقت األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة باعتباره الوكالة الرئيسية على ،بناء على المعلومات السابقة -11
 . دوالر أمريكي زائدا تكلفة المساندة253 500امية قدرها تكلفة إجمالية لخطة إدارة اإلزالة الخت

 اتفاق

ند مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية بالشروط الالزمة لإلزالة الكاملة قدمت حكومة سوازيل -12
 .رد في المرفق األول بهذه الوثيقةند، ييلللمواد الكلوروفلوروكربونية في سواز

 التوصية

وقد ترغب اللجنة التنفيذية . نددارة اإلزالة الختامية في سوازيل شمولية على خطة إتوصي األمانة بموافقة -13
 :في

 132 000ند بتكلفة قدرها  إدارة اإلزالة الختامية لسوازيلالموافقة من حيث المبدأ على خطة  )أ (
  دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة17 160دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 

 دوالرا أمريكيا لمنظمة 10 935 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة قدرها 121 500للبيئة و
  .األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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ند واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة  مشروع االتفاق بين حكومة سوازيلالموافقة على  )ب (
 .وثيقةالختامية على النحو الوارد في المرفق األول في هذه ال

ضعا في كامل لمتحدة للتنمية الصناعية على أن يحث برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم ا  )ج (
 للجنة التنفيذية أثناء تنفيذ خطة إدارة اإلزالة 49/6 و41/100اعتبارهما متطلبات المقررين 

 .الختامية

 .جدول أدناهالموافقة على الشريحة األولى للخطة بمستويات التمويل الموضحة في ال  )د (

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  9 750  75 000  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
منظمة األمم المتحدة للتنمية   7 335  81 500  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )ب(

  الصناعية
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  المرفق األول

  ندسوازيل اتّفاق بينمشروع 
  متعدد األطرافال للصندوق واللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزالة 

  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال ") البلد ("ندسوازيلحكومة  االتفاق التفاهم بين مثّل هذاي  .1

 2010كانون الثاني / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ-1 التذييلوزون المحّددة في المراقب للمواّد المستنفدة لأل
  .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

 
من التذييل  2 في الصف على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2
تعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أنّه، . اقا االتففي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ-2
لمتعّدد األطراف تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة با

  .بالنسبة للمواد
  
 اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق  .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل . لفأ-2كما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4

، على النحو المبّين من تحقيق حدود االستهالك هذهالوكالة المنفّذة ذات الصلة جانب تحقّق مستقّل من إجراء أيضاً 
  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية في الفقرة 

  
 البلد ما لم يِفللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ستمتنع ا  .5

 على النحو المبّين في الجدول الزمني عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يوماً على األقل 60بالشروط التالية، قبل 
  :للموافقة على التمويل

  
 ة؛عنّيللسنة المحددة المف اهدأن يكون البلد قد حقّق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فيإلى حد كبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
برامج التنفيذ شكل " (لفأ-4سنوي وفقاً لشكل التذييل اليذ تنفلل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

 اللجنة إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يطُلب بالنسبة للسنة التي ) "ةالسنوي
  .هذا البرنامجلالتنفيذية 
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة .  االتفاقاه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
ك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ-5ل ـفي التذيي
  .)ب(5الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة . لفأ-5التذييل 

  
، ا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزام اتاحتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7
جزء من هذه لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى  اللجنة التنفيذية وافقت

وإعادات التخصيص المصنّفة .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفوفقاً لتغّير  المبالغ
الت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما كتعدي

يمكن إدماجها في فمصنّفة كتعديالت رئيسية ال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 
في التقرير بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ د التنفيذ آنذاك، ويتّم لذي يكون قي وا،برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه

  .عن تنفيذ البرنامج السنوي
  
  :وبصفة خاصة، التبريدخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

جات الخاّصة التي قد  االتفاق لمعالجة االحتياا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةتطرأ خالل تنفيذ ال

  
على مراحل، للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

 شراء أدوات وأأخرى كالتدريب اإلضافي إزالة ألنشطة المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
رصد عن لخضع لي، وستحققتئج المقترحة قد في الحاالت التي ال تكون فيها النتاذلك ، وخدمة
 ؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييل وفقاً لكثب 

  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو  اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

كون الوكالة على أن ييونيب ال يوافقو.  االتفاقا بموجب هذالوفاء بااللتزامات نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بهاالتي 
كون الوكالة المنفذة ووافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ي) "الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

شراف الوكالة المنفذة الرئيسية بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا إتحت ) الوكالة المنفذة المتعاونة(المشاركة 
، بما في ذلك، لفأ-6فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل وستكون الوكالة المن. االتفاق
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات . )ب(5رد في الفقرة الفرعية  المستقل على النحو الوالتحقّقا، يس حصراًولكن ل

سوف (لتابعة للصندوق المتعّدد األطراف ل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامج تُالتي قد دورّية التقييم ال
توافق اللجنة و) باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  الوكالة المنفذة المتعاونةتكون 

ـة في  بالرسوم المبّينالوكالة المنفذة المتعاونةوالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2ل ـمن التذيي  11 و10ين الصف

  
 فيالمذكورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمكّن البلد  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوكول مونتريالأ-2 التذييل
ويحق للجنة التنفيذية، حسب . البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل

 أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما لل، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح تقديرها



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/50 
Annex I  
 

3 

ة التمويل التالية في إطار جدول شريح أن تتحقّق قبل تسلُّم من المقرر بكافّة التزاماته التي كان وفائه علىالبلد 
 المبالغ المحّددة في  التمويل بمقدارأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي. الموافقة على التمويل

 مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتكّل طن من تخفيضعن ، لفأ-7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

  
 قد  في المستقبل االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذيةالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىشروعأية ميؤثر على تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
 للتحقّق من طالّع على المعلومات الضروريةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل. االتفاق

  . االتفاقاهذلاالمتثال 
  

 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين اتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
ما لم يتّم  االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، اوكافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقفي هذ
  .بطريقة مختلفة في االتفاق تعريفها

  
  تذييالت

  
  وادـالم: ألف-1التذييل 

  

  ولىاألالمجموعة   :ألفالمرفق 
 12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون
 114- الكلوروفلوروكربون113- والكلوروفلوروكربون
 115-الكلوروفلوروكربون

  
  األهداف والتمويل: ألف-2التذييل 

  

  المجموع  2010  2009  2008  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
  0 3.73.7 ) األوزوناستنفادأطنان قدرات (للمرفق ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
  0 3.73.7   )األوزون استنفادقدرات أطنان  (للمرفق ألف

 3.7 0 03.7  )األوزون استنفادقدرات أطنان ( من المشروعات الجارية التخفيض. 3
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
 0 0 00  )األوزون استنفادقدرات أطنان (التخفيضات غير الممولة . 5
 3.7 0 03.7   )األوزون استنفادقدرات أطنان (مجوع التخفيضات السنوية . 6
 132,000 0 75,00057,000  )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 121,500 0 81,50040,000  )دوالر أمريكي (عاونةتالمالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة . 8
 253,500 0 156,50097,000 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9
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  المجموع  2010  2009  2008  
  

 17,160 0 9,7507,410  )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10
 10,935 0 7,3353,600  )دوالر أمريكي (المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة . 11
 28,095 0 17,08511,010  )دوالر أمريكي (امجموع تكاليف الدعم المتفق عليه. 12
 281,595 0 173,585108,010 )دوالر أمريكي(فق عليه  إجمالي التمويل المت.13

  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 
  
للموافقة الشريحة الثانية  سيجري النظر في تمويل ،2008على اثر الموافقة على الشريحة األولى لعام   .1

  .2009 لسنة الثاني االجتماع في موعد ال يتجاوزعليه 
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4 التذييل
  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  ون للسنة السابقةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوز  
  ـــــــــــــــــــ  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  تخزين

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
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  مجال الصناعة في المتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

قدرات استنفاد بأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  

  
   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: فـدة لألوزونستيراد المـواد المستنة النوع مراقبة السياسة العامـ

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

  .(NOU)األوزون الوطنية 
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وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف الصادر إليها بمراقبة   .2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالتها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع برامج الرصد 

هذه المنظمة جنبا إلى جنب مع الوكالة  كما ستضطلع. ع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةللمشاري
المنفذة المتعاونة بالمهمة الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة 

  . األوزون الوطنيةلألوزون مع إبالغ السلطات الوطنية المختصة من خالل وحدة
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةندسوازيل اللجنة التنفيذية على
 لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة  ندسوازيلختار تالرئيسية، ينبغي أن 

  . وهذا البرنامج المستقل للرصدخطة إدارة اإلزالة النهائية
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع ال في وثيقةةحدَّدمستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية هذا األداء والتحقّق المالي بمقتضى من تحقّق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ ندسوازيلمساعدة   )ب (
  
ذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمين التحقّق للجنة التنفي  ) ج(

 حالة وفي. ألف-5 بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقّدم اللجنة ،45/54من المقرر ) د(تمشياً مع الفقرة  ندسوازيللاختيار اللجنة التنفيذية 

  بهذه المهمة؛للقيام  منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسيةالتنفيذّية تمويالً
  
ر في برنامج التنفيذ االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأكّد من أ  )د(

 ؛السنوي المقبل
  
، ةالقادملسنة ل، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي الراهنالسنوي ج برنامالغ عن تنفيذ اإلبال  )ه(

 لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛تمهيداً 
  
لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة ل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  

  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
وي بطريقة فعالة ومتسمة مج التنفيذ السنضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/50 
Annex I  
 

7 

من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(
 التنفيذية ذلك؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة؛    )ي (
 
 ها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند في  ) ك(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(

  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  .1

  المساعدة في تطوير السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

   في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ندسوازيل ومساعدة  )ب(

  . لوضعها في التقارير المجمعةالرئيسيةوتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ   )ج(

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 

  
دوالر أمريكي  10 000 ض مبلغ التمويل المخّصص بمقداراالتفاق، يمكن تخفيهذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من عن كّل طن
  

-----   
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